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Základní informace 

 
Kronikáři města poslední doby:  
1995– 2002: PhDr. Hana Maierová 
2002–2006: Pavel Charousek 
2007–2012: Jana Zajícová, fotografická příloha Pavel Charousek 
od r. 2013: Mgr. Alžběta Kulíšková, fotografická příloha Pavel Charousek. 
 
Letopisecká komise schvalující tuto kroniku: 
Předsedkyně: Mgr. Petra Houšková 
Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Dalibor Sehnoutka, 
Mgr. Martina Marková, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Magdalena Mejzrová. 
 
Zdroje informací (není-li uvedeno jinak):  
Zprávy ze světa a České republiky jsou přebírány z běžně dostupných periodik a dalších médií 
(internet, rozhlas, televize).  
 
Zprávy z Libereckého kraje a regionu jsou čerpány z periodik, která zpracovávají regionální informace, 
a to jak z tištěných, tak z elektronických: 
Mladá fronta DNES – tištěný deník s přílohou Liberecký kraj 
idnes – http://www.idnes.cz 
Deník. Jablonecký deník – tištěný deník a jeho elektronická verze http://www.denik.cz 
5+2 – tištěný týdeník a jeho elektronická verze http://www.5plus2.cz 
Naše Pojizeří – elektronické periodikum http://www.nasepojizeri.cz 
Liberecká drbna – www.libereckadrbna.cz 
webové stránky Krajského úřadu – www.krajlbc.cz apod. 
 
Zprávy z úzkého regionu a města Turnova byly získávány, kromě vlastního pozorování, z výše 
uvedených médií, kde se však objevují spíše zřídka. Hlavním zdrojem informací jsou místní média: 
Webové stránky Turnova – www.turnov.cz, v roce 2020 se o ně staraly Ing. Zdenka Štrauchová 
a Ing. Klára Preislerová. 
Internetový portál www.turnovskovakci.cz a jeho tištěná verze (vychází 1x za 14 dní), jeho 
provozovatelem je Pavel Charousek 
Turnovsko, tištěný měsíčník vydavatele Pavla Matyse 
Hlasy a ohlasy Turnovska, tištěný měsíčník vydávaný Kulturním centrem Turnov 
a webové prezentace jednotlivých organizací, spolků, klubů, akcí a dalších.  
 
Úvodní obrázek: Autorkou úvodního obrázku s pohledem na turnovské náměstí s poházenými 
rouškami je Anna Drbohlavová, která ve školním roce 2021/2022 navštěvovala třídu VII. A na ZŠ 
Skálova.  
 
Poděkování 
Kronikářka děkuje paní Martině Markové za závěrečnou jazykovou korekturu kroniky, která pro ni 
představuje neocenitelnou pomoc. Dále děkuje předsedkyni Letopisecké komise Mgr. Petře 
Houškové a členu komise Mgr. Pavlu Mlejnkovi za mnoho cenných připomínek. Děkuje také všem 
těm, kteří jí poskytují informace a podklady pro zápis do kroniky. 
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Ohlédnutí kronikářky za rokem 2020 

 
Ohlédnutí za rokem 2020 začnu zcela neoriginálně tak, jak asi začíná každá kronika či výroční zpráva 
z tohoto roku – světovou pandemií nemoci covid-19, která vypukla s příchodem nového roku. Byl to 
rok nadmíru podivný a zažívali jsme věci, které jsme si neuměli moc představit (např. uzavření hranic, 
uzavírky celých měst, zákaz vycházení apod.). Už na konci předchozího roku se začaly v médiích 
objevovat zprávy o výskytu nebezpečného, a potencionálně smrtícího viru ve východní Asii, 
konkrétně v Číně. Na začátku roku 2020 zprávy nabývaly na síle, ale pokud mohu soudit podle sebe 
a svého okolí, moc vážně je nikdo nebral. Vždyť o kolika nebezpečných nemocech nás už média 
informovala, kolik varování jsme už slyšeli? Tentokrát jsme se ale mýlili a na začátku března se první 
nakažení covidem objevili i v Česku a nemoc se začala rychle šířit. Z celého světa přicházely děsivé 
zprávy. Následovala protipandemická opatření, uzavírání obchodů, podniků, škol, úřadů, restaurací či 
úplné zastavení společenského života – nejčastějšími slovy roku 2020 se vedle samotného „covid“ 
a „koronavirus“, stala slova „pandemie“ a „lockdown“, tedy právě ono utichání veřejného života. 
Pandemii a podrobným informacím o ní se věnuje samostatná kapitola této kroniky. Sluší se ještě 
poznamenat, že pandemie s koncem roku 2020 nezmizela a ovlivňuje náš život i hluboko v roce 2021.  
 
Kupodivu, svět se i přes pandemii stále točil dál a přinesl řadu dalších událostí. Ke konci ledna 
opustila Velká Británie Evropskou unii. Za sebe doufám, že další státy nebudou následovat. Bohužel 
separatistické tendence se objevují téměř v celé Evropě, jsou politickým tématem mnoha nacionálně 
zaměřených a populistických politických stran, včetně několika českých.  
V květnu vypukly masivní rasové nepokoje ve Spojených státech, které našly odezvu i v mnoha 
evropských zemích. Hnutí dostalo název podle svého hesla „Black Lives Matter!“ (Na černých životech 
záleží). Nepokoje vypukly poté, co při policejním zatýkání zemřel Američan černé pleti George Floyd. 
Jeho smrt byla následně klasifikována jako vražda. Současně se v amerických, ale také například 
v anglických městech, odstraňovaly po protestech z ulic sochy připomínající významné osobnosti 
bělošské historie, které se však proti černým obyvatelům proviňovali například podporou kolonizace 
či otrokářství. Je podle mého názoru důležité uvědomit si, že svět i jeho historii netvoří pouze běloši, 
a začít respektovat a připomínat i ostatní. Bohužel, mnoho skupin lidí by se mnou nesouhlasilo.  
V srpnu proběhly prezidentské volby v Bělorusku, po kterých se zřejmě zmanipulováním výsledků 
prohlásil vítězem dosavadní prezident Alexandr Lukašenko. Bělorusové hromadně vyšli do ulic, ale 
úspěchu se nedočkali. Lukašenko začal vládnout prakticky neomezeně a bývá označován jako 
„poslední evropský diktátor“. (Kéž by k němu další nepřibyli!) Běloruská opozice se přesunula do 
zahraničí, ovšem jak se později ukázalo, ani tam nebyli před režimem v bezpečí.  
V ohrožení života se ocitají také odpůrci ruského prezidenta Putina, jak dokazuje srpnová otrava 
Alexeje Navalného.  
V srpnu byla také naměřena druhá (možná třetí) nejvyšší teplota na světě, a to 54, 4 °C. Předchozí 
rekord pochází z roku 1931 a zpochybňovaný je údaj z roku 1913.  
Srpen přinesl ale i pozitivní zprávu, i když v šumu dění téměř zanikla. Světová zdravotnická organizace 
oznámila, že v Africe byla zcela vymýcena dětská obrna! 
V říjnu se protestovalo i v Polsku, a to poté, co tamní vláda zakázala interrupce. Polsko patří 
k nejkonzervativnějším státům Evropy, není-li na prvním místě vůbec. Jeho politika je otevřeně 
ultrakatolická a antiliberální. Zároveň vykazuje snahu o omezení demokracie, například zásahy do 
soudního systému, kvůli kterým Evropská komise vede proti polské vládě kárné řízení. Polská 
společnost je rozdělena velmi těsně na dvě nesmiřitelné skupiny (podobně jako v Česku). Těsný rozdíl 
dává oběma našim státům do budoucna naději, že se situace může v dobré obrátit. 
Podzim se ve světě nesl v napětí z listopadových prezidentských voleb v USA. Otázka, zda ve funkci 
bude pokračovat republikánský kandidát Donald Trump, nebo kandidát Demokratické strany Joe 
Biden, byla zodpovězena až týden po volbách – prezidentem se stal Joe Biden.  
Silným tématem roku 2020 se, stejně jako v roce minulém, stala ekologie, a především probíhající 
klimatické změny způsobené činností člověka. Je již zřejmé, že destrukce planety pokračuje velmi 
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rychle a politici zatím nenabízejí žádnou cestu, jak se jim vyhnout a život na planetě Zemi zachránit. 
Pokud už vznikne nějaká iniciativa překračující hranice, neumí se na ni jednotlivé státy shodnout. 
Vítězí peníze a strach z omezování.  
 
Události v Česku byly silně ovlivněny pandemií covidu-19, jak jinak. Proběhly dva lockdowny, jarní 
a podzimní, a život se v Česku téměř zastavil. Vláda vystupovala mimořádně chaoticky, jedno 
opatření střídalo druhé, stejně rychle se střídali i ministři zdravotnictví. Nebylo výjimkou, že jeden 
den vyhlásil některý člen kabinetu nějaké opatření, aby ho vzápětí jiný odvolal. Z počátku panoval 
velký nedostatek ochranných pomůcek a i provozy, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory apod., 
mohly fungovat jen díky ručně šitým rouškám darovaným veřejností. V létě, kdy došlo k útlumu 
pandemie, se vláda oddala klidu, a ani přes varování expertů, že pandemii není konec, se nepřipravila 
na další vlnu. Ta nastala hned se zahájením školního roku a situace byla brzy kritická – přeplněné 
nemocnice, zbytečně umírající lidé, nedostatek ochranných pomůcek apod. Vláda nebyla připravena 
na testování (nakažený koronavirem je infekční ještě dříve, než se u něj nemoc projeví, proto bylo 
potřeba preventivně testovat), nefungovalo trasování (koho mohl nemocný nakazit dříve, než se u 
něj nemoc potvrdila) a oproti jiným zemím začalo i očkování proti covidu později. Moc důvodů 
k optimismu jsme věru neměli. Důvěra ve vládu se ocitla na historickém minimu.  
Dá se říci, že pandemii jsme zvládali především díky nasazení „lidí zdola“. Ať už to bylo hromadné šití 
roušek v začátcích pandemie, dobrovolníci pečující o nemocné a seniory v institucích (kde často 
chyběl nemocný personál), lékaři a sestry starající se o nemocné v mimořádném nasazení, učitelé, 
kteří se snažili pracovat s dětmi i v době, kdy byly školy dlouhé měsíce zavřené, lidé rozvážející 
nákupy nemocným, lidem v karanténě či seniorům apod. Tito všichni si právem zaslouží naše 
poděkování a úctu! 
Bohužel, dlouhotrvající pandemie a probíhající opatření vyvolávají únavu a čím dál silnější neochotu 
lidí opatření dodržovat. Boj proti šíření pandemie se stal politickým tématem a napětí mezi zastánci 
opatření a jejich odpůrci rostlo a stále roste na celém světě. Za sebe můžu říct, že bych nenašla 
odvahu upozornit cizího člověka, aby si nasadil roušku tam, kde je to povinné, a aby tak přispěl nejen 
k ochraně sebe sama, ale i mé osoby. Pravděpodobně by došlo k hádce či ke slovnímu útoku, protože 
se určitá forma agrese stala v podstatě normou. Tzv. odpírači (opatření, roušek, testování, 
očkování…) se nacházejí například i mezi lékaři a lidmi pracujícími se seniory a v sociálních službách, 
tedy tam, kde jsou jim klienti vydání napospas. Proto se také uvažuje, zda by například tito pracovníci 
neměli mít očkování povinné. 
Vedle pandemie byly hodně diskutovaným tématem také „osobní“ problémy premiéra Babiše a jeho 
opakované vyšetřování evropskými orgány kvůli potvrzeným podvodům s čerpáním evropských 
dotací.  
Veřejnost také zasáhla otrava řeky Bečvy, ke které došlo v září a pak ještě několikrát. Do řeky unikl 
kyanid a zavinil úhyn desítek tun ryb a s nimi celého biotopu. Vyšetřování viníků, ke kterým patřila 
i firma patřící premiérově holdingu Agrofert, se táhlo a ani po roce nebyl viník odhalen.  
V říjnu v České republice proběhly volby do krajských zastupitelstev. Celostátním vítězem voleb se 
stalo hnutí ANO premiéra Babiše. V Libereckém kraji však s velkým náskokem vyhrálo uskupení 
Starostové pro Liberecký kraj.  
 
Život Turnováků se nesl v podobném duchu jako život celé republiky, v duchu covidu 
a protipandemických opatření. V březnu se život v Turnově zastavil, Turnováci první lockdown 
zvládali spořádaně a relativně klidně. Obyvatelé města se zapojili do řady charitativních akcí, šili 
roušky, vozili potraviny seniorům apod. Řada podobností ze života města je uvedena v samostatné 
kapitole věnované covidu. Vedení města komunikovalo s veřejností, snažilo se zajistit pomoc tam, 
kde byla potřeba, například i nabídkou roušek těm, kteří si je neuměli ušít apod. Starosta města 
zahájil pravidelné informování občanů pomoci městského rozhlasu, na webových stránkách byly 
uveřejňovány aktuální informace a přehled povinných opatření. Podobně se k situaci postavila vedení 
i dalších měst, ale rozhodně ne všech. Za mě si tedy vedení našeho města zaslouží pochvalu! 
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V únoru navštívila Turnov ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Zavítala do sídla spolku 
Slunce všem a do Domova důchodců Pohoda kvůli stavěnému Alzheimer centru. 
Na rok 2020 byla naplánována řada akcí a oslav, která musela být kvůli pandemii zrušena nebo 
přesunuta: např. květnové oslavy vítězství, oslavy výročí 150. výročí narození Josefa Pekaře, oslavy 
200. narozenin městské knihovny, oslavy odchodu sovětských vojsk z Turnova v roce 1990 či 
podzimní oslavy 28. října a 17. listopadu. 
V červnu proběhla zajímavá událost na mariánském hřbitově – byla otevřena hrobka pod centrálním 
křížem a vyzdvižena rakev biskupa Františka Petra Krejčího. O důvodech tohoto zásahu se dočtete 
v kalendáriu. 
Od června se starosta města Ing. Tomáš Hocke začal setkávat s občany online prostřednictvím 
sociálních sítí.  
V červenci byla provedena oprava dlažby na náměstí. 
Na konci července Turnovem otřásly dvě vraždy – nedlouho po sobě byly zavražděny dvě ženy, jedna 
v Rovensku pod Troskami a druhá přímo v Turnově. Pachatelem byl rovenský občan (I když média 
informovala, že byl z Kutnohorska), který byl krátce po druhé vraždě dopaden a v roce 2021 
odsouzen na doživotí.  
Na konci srpna Turnováky potěšilo otevření pumptrackové dráhy v areálu Maškovy zahrady. Realizaci 
dráhy si občané vybrali v tzv. participativním rozpočtu a později umožnili i její rozšíření, když na něj 
shromáždili peníze v dobrovolné sbírce. Od té doby je dráha hojně využívána a podle vyjádření 
uživatelů patří k nejlepším v republice. 
V září město zakoupilo areál Plátkovy pily v sousedství s Palackého ulicí, ve kterém má vzniknout 
další centrum města. Na přípravu projektu má město pět let, po které zůstane pila v provozu. 
Na konci října byla dokončena několikaletá rozsáhlá rekonstrukce Nádražní ulice. Život nám však 
ovlivnilo několik dalších dopravních staveb v okolí, především velké křižovatky Rádelský mlýn, která 
zkomplikovala dopravu do Liberce a Jablonce nad Nisou. Další stavba probíhala ve Ktové, kde vzniká 
železniční most a kruhový objezd, cesty do Jičína tak také nebyly jednoduché.  
Na úplném konci roku jsme se jako občané Libereckého kraje mohli potěšit zprávou, že tradiční 
výroba skleněných perliček, která je dodnes aktivní v Poniklé (firma Rautis), byla zařazena na seznam 
světového dědictví UNESCO jako sedmý český kulturní statek.  
 
Rok 2020 byl mimořádný a ne právě jednoduchý. Řada lidí ztratila své blízké či sama bojovala o svůj 
život. Řada dalších se ocitla v mimořádně tíživé situaci, ať už přišli o práci či o svůj příjem, nebo na ně 
byly naopak kladeny mimořádné nároky (lékaři, učitelé). Ukázalo se, že se dokážeme v krizových 
situacích spojit, být ohleduplní a vybičovat se k mimořádné aktivitě, ale že nám to dlouho nevydrží. 
Proto jsme první lockdown zvládli o dost lépe než ten druhý na podzim.  
 

Alžběta Kulíšková 
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Město Turnov – základní informace 

 
Základní informace 
Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města, náměstí, se nachází 
267 metrů nad mořem na pozici 50° 35′ 15" severní šířky a 15° 9′ 26" východní délky. Turnov leží 
v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 
Výměrou 2 273 ha se Turnov řadí na 5. místo v okrese. Město se organizačně dělí na 5 katastrálních 
území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: 
Turnov s Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky 
u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Kód základní územní jednotky města 
je 577626. 
 
Počet obyvatel 
K 1. prosinci 2020 bylo v Turnově evidováno 14 030 obyvatel a 340 cizinců s trvalým pobytem a 278 
cizinců s dlouhodobým pobytem. 
 
Správní území města 
Turnov je obcí s rozšířenou působností (úřad III. stupně). Od změny územního členění státu v roce 
2003 byl Turnov ustanoven obcí s rozšířenou působností (ORP), což znamená, že vykonává výkon 
vybraných činností přenesené působnosti (státní správy) pro obce spadající do jeho správního 
obvodu (ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu v Liberci). 
V roce 2020 to bylo 36 obcí (Frýdštejn se přidal k ORP Jablonec nad Nisou): Čtveřín, Holenice, Hrubá 
Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod 
Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, 
Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, 
Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek a Žernov. 
 
Ekonomická sféra 
V oblasti ekonomické má Turnov jednu velkou výhodu. Není zde jeden velký průmyslový kolos, jehož 
případné potíže by mohly způsobit těžkosti značnému počtu obyvatel, ale je tu, dalo by se říci 
tradičně, poměrně velký počet firem působících v nejrůznějších oborech. Také díky tomu se pohybuje 
nezaměstnanost na Turnovsku pod hranicí republikového průměru. 
 
Domy  
Koncem 18. století bylo v Turnově asi 300 domů. V posledních letech zažil Turnov poměrně bohatou 
stavební aktivitu – pro rok 1991 je uváděn počet 2 394 domů, v roce 1999 již 3 100 domů (z toho 
2 691 rodinných). Počty z nedávné doby se týkají Turnova včetně jeho okrajových částí, dříve 
samostatných obcí. V polovině roku 2018(!) bylo jako poslední přiděleno popisné číslo 2289 s tím, že 
v evidenci není souvislá řada. Z toho důvodu není možné stanovit přesný počet domů na území 
Turnova (údaje poskytl Stavební úřad města). 
 
Klima 
Turnov se nalézá na rozhraní tří jednotek - Mnichovohradišťské kotliny, Vyskeřské plošiny a Libuňské 
brázdy. Osou celého území je řeka Jizera s údolní nivou. Nejnižší nadmořská výška je 243 m u Jizery 
a nejvyšší bod je 420 m u hradu Valdštejn. Roční úhrn srážek činí 743 mm a průměrná roční teplota 
činí 7,7 stupňů Celsia. Trvání slunečního svitu je v průměru 1750 hod./rok, počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 74. 
 



Kronika města Turnova 2020  |8 

Geologie a morfologie 
Území leží v oblasti tvořené kvádrovými pískovci, písčitými slínovci a jílovci svrchně křídového stáří 
a jejich eluvii, štěrkopískovými terasami, sprašovými pokryvy, nevápnitými nivními uloženinami 
a svahovinami. Z geomorfologického hlediska patří Turnov do provincie Česká vysočina, subprovincie 
Česká tabule, oblasti Severočeské tabule geomorfologického celku Jičínská pahorkatina a podcelku 
Turnovská pahorkatina. 
 
Hydrologie 
Turnov je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vod Severočeská křída. Zájmové území 
patří do povodí Labe, dílčího povodí Jizery. V Turnově se do ní vlévá Vazovecký potok, Odolenovický 
potok, Ohrazenický potok, Stebenka, Libuňka, Modřišický potok a další malé vodoteče. Řeka Jizera je 
vodárenským tokem. Je zdrojem pro úpravu pitné vody v Káraném u Prahy, kde je využívána po 
umělé infiltraci přímo pro pitné účely. Pitná voda pro Turnov se čerpá z podzemních zdrojů Dolánky, 
Nudvojovice, Záborčí-Kalich. Komunální odpadní vody jsou prakticky všechny sváděny na čistírnu 
odpadních vod. 
(Charakteristika a statistické údaje v kapitolkách ekonomická sféra, domy, klima, geologie 
a hydrologie jsou převzaty z webových stránek města). 
 
Město Turnov vlastní nebo zřizuje tyto organizace: 
Městské společnosti s ručením omezeným 
Městské společnosti je možno definovat jako výdělečné, tj. podnikatelské subjekty. Stoprocentní 
účast v těchto společnostech má Město Turnov, které také vlastní veškerý jejich majetek 
a společnosti si jej od města pronajímají za úhradu. Rada města plní funkci valné hromady a jmenuje 
jednatele.  

 Městská teplárenská Turnov 

 Technické služby Turnov 

 Turnovské odpadové služby 

 Městská sportovní Turnov  

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

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

 Zdravotně sociální služby Turnov 

 Turnovské památky a cestovní ruch  

 Městská knihovna Antonína Marka 

 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka 

 Základní škola ul. Skálova 

 Základní škola ul. 28. října 

 Základní škola ul. Žižkova 

 Základní škola Mašov 

 Základní škola ul. Zborovská 

 Základní umělecká škola 

 Mateřská škola ul. 28. října 
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 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 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.slunickoturnov.cz/
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Město je členem těchto sdružení 
Vodohospodářské sdružení Turnov / Sdružení Český ráj / Euroregion Nisa / Sdružení obcí Libereckého 
kraje / Svaz měst a obcí České republiky / Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska / 
Mikroregion Jizera / Národní síť Zdravých měst ČR. 
 
Městský úřad Turnov 
Městský úřad je orgánem výkonu veřejné správy v příslušném správním obvodu. Tvoří jej starosta, 
místostarostové, tajemník a další pracovníci. V čele úřadu stojí starosta. 
Městský úřad zajišťuje činnosti jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti. V oblasti 
samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města (RM) a zastupitelstvo města (ZM). 
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 od 1. srpna 112 zaměstnanců, KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 12, FO 8, ORM 
8, OŽP 8, OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5.  
 
Sídla městského úřadu 
Městský úřad sídlil v roce 2020 ve dvou budovách, a to v historické radnici na náměstí a v Nové 
radnici ve Skálově ulici.  
 
Hlavní budova radnice, Dvořákova 335 

 VEDENÍ MĚSTA 

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

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

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU: 12 pracovníků, Mgr. Radim Brožek od 1. ledna 2020, Mgr. Dagmar 
Šrytrová (od 1. prosince 2020) 

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

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

 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: 4 pracovníci, tajemník Ing. Miroslav Šmiraus 

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

 ODBOR SPRÁVNÍ: 9 pracovníků, vedoucí odboru Zdeněk Hovorka 

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

 ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ: 4 pracovníci, vedoucí odboru Petr Weiss 

 ODBOR DOPRAVNÍ: 18 pracovníků, vedoucí odboru Pavel Vaňátko 

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

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

 SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA: 24 členů, velitel jednotky Martin Bartoníček 
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Vedení města 

 
 
Volby do obecních zastupitelstev, na základě kterých pracovalo vedení města od začátku listopadu 
2018, se konaly v říjnu 2018. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo 30. října 2018.  
 
Vedení města od 30. října 2018 
 
V radě města působili tito členové: 
Ing. Tomáš Hocke 
Mgr. Petra Houšková 
Eva Kordová 
Mgr. Michal Loukota 
PhDr. Hana Maierová 
Ing. Zbyněk Miklík 
Jiří Mikula 
Mgr. Jana Svobodová 
RNDr. Josef Uchytil DiS. (do ledna 2020) 
Mgr. Pavel Mlejnek (od února 2020) 
 
V zastupitelstvu města působili tito členové: 
Lukáš Bělohradský, za ODS 
Bc. Ondřej Fotr, za Nezávislý blok 
Mgr. Jaromír Frič, za ODS 
Ing. arch. Václav Hájek, za Nezávislý blok 
Ing. Tomáš Hocke, za Nezávislý blok 
Mgr. Petra Houšková, za Nezávislý blok 
MUDr. Martin Hrubý, za Nezávislý blok 
Karel Jiránek, za Nezávislý blok 
Ing. Jaroslav Knížek, za ANO 2011 
Eva Kordová, za Nezávislý blok 
Jiří Kos, za Nezávislý blok 
Ing. Jiří Kovačičin, za Nezávislý blok 
Ing. Michal Kříž, za ANO 2011 
Ivan Kunetka, za PROTO 
Mgr. Michal Loukota, za PROTO 
PhDr. Hana Maierová, za Nezávislý blok 
Ing. Zbyněk Miklík, za Piráty 
Jiří Mikula, za PROTO 
Mgr. Pavel Mlejnek, za PROTO 
MUDr. Rostislav Polášek, za ODS 
Ing. Tomáš Špinka, za ODS 
Miroslav Reichl, za ANO 2011 
Ing. Tomáš Roubíček, za ANO 2011 
David Schindler, za Piráty 
Mgr. Jana Svobodová, zvolena za ANO, z něhož vystoupila 
RNDr. Josef Uchytil, DiS., za PROTO 
Daniela Weissová, za Piráty 
 
Programy jednání rady zastupitelstva a rady města najdete v samostatné kapitole. 
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Starosta města 
Od března 2013 je starostou města Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Nejprve se stal náhradníkem 
za předchozí starostku PhDr. Hanu Maierovou. Ve volbách roku 2014 obhájil Tomáš Hocke své 
starostování v řádných volbách. Po volbách v říjnu 2018 byl opět zvolen starostou. 
 
Místostarostové města 
Turnov měl dvě uvolněné místostarostky – Mgr. Petru Houškovou (Nezávislý blok) a Mgr. Janu 
Svobodovou (nezávislá). 
 
Kompetence starosty a místostarostů pro období 2018–2021 
Starosta:  
kancelář tajemníka  
odbor správní – krizové řízení  
odbor správy majetku  
odbor rozvoje města  
finanční odbor  
koordinace činnosti vedení města  
komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky  
územní plán  
rozpočet města  
krizové řízení  
památková péče  
Krajská nemocnice Liberec, a. s.  
Technické služby Turnov, s. r. o. – problematika OSM  
dle zákona č. 138/1973 Sb. o vodách v platném znění, a nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně 
před povodněmi, řídí komisi povodňovou komisi.  
Zastupování města – Vodohospodářské sdružení Turnov, rada sdružení  
Zastupování města – Sdružení obcí Libereckého kraje  
 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka:  
Odbor školství, kultury a sportu  
Obor sociálních věcí  
Městská knihovna Antonína Marka  
ZSST, DC  
Zdravé město  
MŠ, ZŠ, ZUŠ, Středisko volného času Žlutá ponorka  
KCT, s.r.o.  
Mikroregion Jizera  
Euroregion Nisa  
Svaz Měst a obcí ČR – sociální a školská komise  
zastupuje město – Mikroregion Podkozákovsko, Mikroregion Jizera  
zastupuje město – Euroregion Nisa  
zastupuje město – Místní akční skupina (MAS) Český ráj – programový výbor  
Svaz měst a obcí ČR – regionální rozvoj, finanční otázky  
 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka:  
Odbor životního prostředí  
Odbor dopravy  
Turnovské památky a cestovní ruch  
Městská jednotka hasičů  
Sbor dobrovolných hasičů Turnova  
Městská policie  
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zahraniční spolupráce  
cestovní ruch  
Městská sportovní s.r.o.  
Technické služby, s.r.o.  
Turnovské odpadové služby, s.r.o.  
zastupuje město – Mikroregion Český ráj  
zastupuje město – Sdružení Český ráj  
zastupuje město – Geopark Český ráj  
zastupuje město – Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska – výbor  
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Fotografie poskytlo Město Turnov 
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Komise rady města Turnova 
Jsou zde uvedeni členové komisí jmenovaní po říjnových volbách 2018. 
Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány rada města Turnova. V jejich čele stojí členové 
zastupitelstva a členy komisí jsou odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, 
tak i z řad ostatních občanů města. Komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí 
odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího 
aktu, kterým i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. Starosta může pro projednání 
s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, a tím se stane 
komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na 
svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. V Turnově se uvedené působnosti týká komise pro 
ochranu subjektivních občanských práv a komise přestupkové. Komise, kterých se netýká předchozí 
ustanovení, jsou ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a náměty. Na 
jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, 
požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. 
 
Změna v odměňování 
Na říjnovém jednání zastupitelstva byla na návrh zastupitelů z Pirátské strany schválena změna 
v odměňování předsedů komisí (ostatní členové odměny nedostávají). Předsedové byli dosud placeni 
paušální měsíční částkou 4 279 Kč bez ohledu na to, zda se komise sešla, či nikoliv. Nyní jim tato 
odměna přísluší jen za měsíc, kdy se komise sejde k jednání.  
 

Komise pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou zónu – Ing. Tomáš Hocke – 
komise byla po dvou letech sloučení opět oddělena k 15. 7. 2020 
 
Komise pro rozvoj města a správu majetku – Ing. Tomáš Hocke  
Ing. arch. Václav Hájek, Jiří Kovačičin, Karel Jiránek, Ing. Jiří Klápště, Ing. Zdeněk Romany, Daniela 
Weissová, Lukáš Bělohradský, Ing. Jaromír Pekař, Lukáš Fapšo, Ing. arch. Vladimír Kučera, Petr Veselý, 
Ing. Stanislav Šéfr, Ing. arch. Petr Cuchý, Petr Weiss, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová, 
Ing. Pavel Marek, František Zikuda (od 29. 11. 2018), Ing. arch. Zdeněk Bičík (od 27. 8. 
2020), Mgr. Dagmar Šrytrová (od 17. 12. 2020), Mgr. Radim Brožek (do 15. 7. 2020), Ing. Miloslav 
Šorejs (do 9. 9. 2020), Ing. Milan Vašák (do 7. 10. 2020) 
 
Komise pro městskou památkovou zónu – Ing. arch. Václav Hájek 
PhDr. Mgr. René Brož, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jiří Mašek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Mgr. David 
Marek, Mgr. Martina Marková, David Schindler, Ing. arch. Tomáš Tomsa, Ing. Tomáš Vávra, 
Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová, Alena Růžičková, Mgr. Dagmar Šrytrová (od 17. 12. 2020) 
 
Komise pro sport – Ing. Zbyněk Miklík 
(Komise zrušena v únoru 2021) 
Mgr. Jana Svobodová, Jiří Mikula, Mgr. Vít Jůza, Mgr. Ivo Konejl, Tomáš Mareš, 
Mgr. Martina Marková, Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, 
Tereza Linhartová, Ing. Lumír Šubert, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Tomáš Krištof, Miroslav Reichl, 
František Zikuda, Jiří Šteffan  
 
Komise dopravní – Ing. Tomáš Roubiček 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Hocke, Jiří Kos, Prof. Petr Moos, Ing. Zdeněk Romany, Jan Lochman, 
Bohumil Kadlec, Josef Vojtíšek, Ing. Dominik Jareš, Ing. Milan Vašák, David Schindler, npor. 
Ing. Otmar, npor. Mgr. Drahoňovský, Ing. Petr Štěpánek, Libor Preisler, Mgr. Pavel Vaňátko, František 
Zikuda, Milan Pekař, Otakar Grund, Luboš Trucka, Mgr. Eva Honzáková (od 13. 1. 2021), Ing. Miroslav 
Šmiraus (od 9. 1. 2019 do 13. 1. 2021) 
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Komise letopisecká – Mgr. Petra Houšková 
Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Dalibor Sehnoutka, 
Mgr. Martina Marková, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Magdalena Mejzrová 
 
Komise pro občanské záležitosti – Eva Kordová  
Jana Adamová, Klára Bičíková, Vendula Bičíková, Jana Čejková, Arnošt Černý, Eva Dudová, 
Ing. Jaromír Ducháč, Irena Fričová, Mgr. Petra Houšková, Karel Janák, Mgr. Hana Kocourová, 
Dagmar Landrová, Dana Marková, Marie Meixnerová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková 
 
Komise kulturní – RNDr. Josef Uchytil, DiS. (do 31. 1. 2020), Ivan Kunetka (od 1. 2. 2020) 
Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Petr Záruba, Mgr. Blanka Blažková, Daniela Weissová, Mgr. Petr 
Haken, Jana Adamová, JUDr. Milan Brunclík, ThMgr. Ondřej Halama, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Jiří 
Kohoutek, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Mgr. Bohuslav Lédl, Mgr. David Pešek, Pavel Krupař, Dagmar 
Landrová, Karel Šírek, Mgr. Marková Martina, Petra Holanová, Lukáš Bělohradský 
 
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – PhDr. Hana Maierová 
Lukáš Bělohradský, Mgr. Jan Bubal, Ing. Eliška Gruberová, Josef Hlubuček, Ing. Jitka Kořínková, 
Jana Maryšková, Ing. Blanka Nedvědická, Mgr. David Pešek, Ing. Petr Soudský (do 17. 12. 2020), Mgr. 
Jana Svobodová, Petr Záruba, Vladislava Ejemová, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od 17. 12. 2020) 
 
Komise sociálně bytová – Eva Kordová 
Bc. Jaroslav Cimbál, Jana Čejková, Šárka Červinková, Bc. Eva Havlištová, Petra Holanová, 
Mgr. Petra Houšková, Vladislava Chuchlíková, Hana Jantková, Luďka Kanclířová (do 1. 9. 2020), 
Marcela Kurfirstová, Jana Macháčková, Mgr. Dagmar Rakoušová , Ludmila Těhníková (do 31. 12. 
2019), Daniela Weissová, Božena Zajíčková, Mgr. Hana Kocourová (od ledna 2019), Bc. Lenka 
Chlumova DiS.(od června 2019), Mgr. Radim Brožek (od 1. 1. 2020), Mgr. Lenka Meixnerová (od 1. 9. 
2020), Dagmar Šrytrová (od 17. 12. 2020) 
pracovní skupina bytová: Eva Kordová, Andrea Brožová Doubková, Jana Macháčková, 
Šárka Červinková, Ludmila Těhníková (do 31. 12. 2019) 
 
Komise pro Zdravotně-sociální služby Turnov – MUDr. Jiří Tomášek 
Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Dana Drbohlavová, Zuzana Hanyková, Mgr. Petra Houšková, Iva Jirčáková, 
Mgr. Hana Kocourová, Bc. Martina Kunčíková, MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Adéla Stehlíková, 
MUDr. Rostislav Polášek 
 
Komise pro životní prostředí – David Schindler 
Ing. Jiří Klápště, Mgr. Jana Svobodová, Lukáš Bělohradský, Zbyněk Hruša, Bc. Zbyněk Báča (do 27. 2. 
2020), Iveta Sadecká, Monika Šilarová, Vít Preisler, Irena Holiday, Ing. Milena Pekařová (do 27. 2. 
2020), Daniel Havlík (od září 2020) 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání – Mgr. Petra Houšková 
Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jaromír Frič, Jan Lochman, Daniela Weissová, Mgr. Karel Bárta, 
Nicol Reichlová, Mgr. Ivo Filip, Eva Kordová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Jaroslava Štoudková, 
Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, Mgr. Renata Šulcová, Mgr. Martina Marková, Ladislava Grundová, 
PaeDr. Jaroslava Dudková, Mgr. Jana Dontová, Mgr. Jana Leitnerová, Ing. Božena Honzáková  
 
Komise škodní a likvidační – Ing. Tomáš Špinka 
Ing. Jan Zárybnický, Jana Kopečná, Richard Mochal, Vladimíra Vávrová 
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Výbory zastupitelstva města 
Výbory zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstvo města dle § 117 zákona 128/2000 
Sb., o obcích. Povinně zřizuje výbory finanční a kontrolní. Jednání výborů se řídí platným jednacím 
řádem.  
 
Výbor finanční – Ing. Jaroslav Knížek 
Bc. Ondřej Fotr, Ing. Jiří Kovačičin, RNDr. Josef Uchytil, Dis., Ing. Jaromír Pekař, Ing. Lumír Šubrt, 
David Schindler 
Výbor kontrolní – Lukáš Bělohradský 
Jan Lochman, Jiří Vele, Dagmar Brabcová, Jaroslav Men, Jindřich Zeman, Josef Zajíček 
Výbor pro vodohospodářský majetek – Jiří Mikula 
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Zbyněk Miklík, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Michal Kříž, Ing. Milan Vašák, RNDr. 
Josef Uchytil, Dis. (od 25. 4 2019), František Zikuda (od 25. 4 2019), Josef Vojtíšek (od 25. 3. 2021), 
(Lukáš Bělohradský do 25. 3. 2021) 
Výbor pro sport – Jiří Mikula 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Vele, 
Bc. Jindřich Kořínek, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Aleš Mikl 
 

Zvláštní orgány obce 
Pro období 2018–2022 byly zvláštní orgány obce jmenovány v následujícím složení: 
 
Bezpečnostní rada města 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, 
npor. Ing. Jakub Otmar, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Bc. Luboš Mrklas, Martin Bartoníček, 
Luboš Trucka 
 
Krizový štáb starosty 
I. pracovní skupina 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Bc. Luboš Mrklas, Ing. Miroslav Šmiraus, 
npor. Mgr. Milan Drahoňovský, npor. Ing. Jakub Otmar, Zdeněk Hovorka, Richard Mochal, 
Ing. Jiří Houžvička, Ing. Eva Zakouřilová, PhDr. Mgr. Martina Marková, Libor Preisler, 
Ing. Milan Hejduk 
 
II. pracovní skupina 
Mgr. Jana Svobodová, Luboš Trucka, Martin Bartoníček, Ing. Miloslava Šípošová, Bc. Pavel Vaňátko, 
Bc. Jan Zárybnický, Mgr. Hana Kocourová, Marcela Červová, Ludmila Těhníková 
 
Povodňová komise obce s rozšířenou působností 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Bc. Luboš Mrklas, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, 
Bc. Pavel Vaňátko, Marcela Červová, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, 
Mgr. Hana Kocourová, npor. Ing. Jakub Otmar, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Ivana Hozdecká 
 
Povodňová komise města 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Bc. Luboš Mrklas (do 17. 12. 2020), Zdeněk 
Hovorka, Richard Mochal, Ing. Milan Hejduk, Ing. Zdeněk Fišer, Ing. Tomáš Tomsa (do 17. 12. 2020), 
Ludmila Těhníková, Ing. Jan Čihák, Martin Bartoníček, Luboš Trucka, Monika Cilerová, Iva Preislerová 
 
 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/komise-rady-mesta-a-zvlastni-organy-mesta/bezpecnostni-rada-mesta.html
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Osadní výbory 
V roce 2020 byly v Turnově činné tři osadní výbory: 
 
Osadní výbor Mašov – Jan Lochman, předseda výboru 
Petra Holanová - místopředsedkyně výboru 
Zbyněk Báča, Nikola Bádalová, Jana Brandejsová, Lucie Kratochvílová, Miroslava Vlčková (od 25. 6. 
2020) 
 
Osadní výbor Bukovina-Kobylka-Dolánky – Jiří Zadražil, předseda výboru 
Petr Baier, Klára Bičíková, Mgr. Otakar Špetlík, Miroslav Dobiáš, Vladislava Ejemová, Dominik Jareš, 
Jaroslav Pivrnec, David Kraus 
 
Osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec – Tomáš Světlík, předseda výboru 
Petr Ondrejkovič - 1. místopředseda výboru 
Kateřina Kučerová - 2. místopředsedkyně výboru 
Jaroslava Bernatová, Lukáš Berndt, Ivo Bláha, Eva Matylda Jiříčková, Blanka Koudelková, Peter 
Knobloch, Marián Necpal, Lenka Opluštilová, Kateřina Poslušná, Tomáš Prášil, Pavla Slámová, Martin 
Špína, Karel Tokan, Zdeňka Votrubcová, Hana Úradníčková, Petr Zikuda (od 25. 6. 2020). 
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Svět – kalendárium 

 
Pandemie koronaviru 
Rok 2020 byl výrazně a celosvětově poznamenán pandemií koronaviru SARS-CoV-2, která způsobuje 
onemocnění covid-19. Informace o pandemii najdete v samostatné kapitole.  
 
Požáry v Austrálii 
V říjnu 2020 vypukly v Austrálii požáry, které s ničivou silou řádily několik měsíců. Na začátku ledna 
2021 vyšla zpráva, že požáry si vyžádaly půl miliardy obětí mezi zvířaty a stovek osob. Požáry se 
podařilo uhasit až v květnu 2021. 
 
Rozpínavost Turecka 
V roce 2020 se projevila nová, agresivní politika Turecka. Má napjaté vztahy s Řeckem a Kyprem, na 
začátku roku zasáhlo do občanské války v Libyi, bojovalo také v Iráku a Sýrii a zapojilo se i do bojů 
o Náhorní Karabach. Prezident Erdoğan se vložil i do snahy francouzského prezidenta omezit vliv 
francouzských islámských škol.  
 
Život mizí z planety 
Na konci roku 2020 zveřejnili environmentální experti z Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), 
že během roku vyhynulo 36 druhů zvířat a rostlin. Nejvíce vyhynulých přibylo z řad ryb, přesněji 
17. Dále pak šest druhů stromů, pět rostlin a stejný počet druhů plazů, dva savci a jeden druh hmyzu. 
Destrukce života na zemi pokračuje rychlým tempem. Na tzv. Červené listině ohrožení se 
v současnosti nachází 128 918 druhů, z nichž více než čtvrtině hrozí aktuální vyhynutí. K podobným 
závěrům došel i Světový fond na ochranu přírody (WWF), podle jehož expertizy vyhnulo 
za posledních 50 let až 70 % zvířecí populace. Zvířata si totiž obtížně zvykají na současný svět, který se 
rychle mění. Vliv na ně mají jak klimatické změny, tak lidská aktivita, ztráta přirozeného habitatu či 
další faktory. Mnohé druhy čelí nejasné budoucnosti, některé dokonce žádné. 
 
Pokles počtu uprchlíků 
V roce 2020 poklesl počet uprchlíků snažících se dostat do Evropy přes řecké ostrovy až o 80 %. Podle 
OSN do Řecka dorazilo po moři 9 687 migrantů a uprchlíků, po zemi pak 5982. O rok dříve to bylo po 
moři 59 726 a po zemi 14 887 osob. Počet obětí ale stoupl ze 71 na 102. Vliv na to měla pandemie 
koronaviru, ale také uvolnění hranic a rychlejší a lépe organizovaná práce azylových úřadů.  
 
Situace LGBT komunity v Polsku 
Situace osob s odlišnou sexuální orientací se v Polsku v poslední době výrazně zhoršila až na úroveň, 
kterou kritizuje Evropská unie a další mezinárodní organizace. Útok na menšiny se stal hlavním 
motivem předvolební kampaně vítězného prezidenta Andrzeje Dudy, mnoho měst se prohlásilo za 
oficiální Free-LGBT zóny. Polská církev zveřejnila plán otevřít kliniky na léčbu homosexuality. Některá 
evropská města rozvázala svá partnerství s polskými městy a Evropská komise opakovaně vyzývala 
Polsko k nápravě situace. Došlo také k velkým demonstracím na podporu LGBT aktivistky Małgorzaty 
Szutowicz uvězněné za vyvěšení duhových vlajek a za posprejování vozidla se slogany namířenými 
proti LGBT lidem. Demonstrace byla násilně rozehnána policií a mnoho lidí bylo zatčeno.  
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LEDEN 

Smrt iránského generála Kásima Sulejmáního 
3. ledna zaútočilo Letectvo Spojených států amerických na automobil generálmajora speciálních 
vojenských jednotek v Íránu a jednoho z nejvlivnějších představitelů Íránu Kásima Sulejmáního. 
Sulejmání byl při útoku zabit (spolu s dalšími vojenskými představiteli). Írán a jeho spojenci označili 
útok za atentát. Zabití Sulejmáního vyvolalo ostré protesty mezi obyvateli a svět se ocitl na pokraji 
válečného konfliktu. Rozhodnutí prezidenta Trumpa je považováno za politický krok před blížícími se 
volbami americké hlavy státu.  
 
Megxit 
V lednu oznámil mladší vnuk britské královny Alžběty Harry (v pořadí 6. následník trůnu), že se se 
svou manželkou Meghan a synem Archiem hodlají vzdát svých rolí u královského dvora a mají 
v úmyslu přestěhovat se do Kanady. Toto rozhodnutí je v Britské monarchii bezprecedentní a vyvolalo 
velkou pozornost.  
 
V Číně se objevila koronavirová nákaza 
V polovině ledna se v metropoli Wu-chanu začal šířit smrtelný virus. Počet nakažených v tomto městě 
a postupně i mimo něj prudce rostl a na konci ledna na něj zemřelo přes sto lidí, počty nakažených 
dosáhly pěti tisíc. Virus se v jednotlivých případech objevoval i jinde ve světě. První podezření na 
nákazu v Česku se objevilo 27. ledna, nákaza ale nebyla potvrzena. Ve stejný den byla nákaza 
potvrzena v jednom případě v Německu. Mezi lidmi se začala rychle šířit obava. Světová zdravotnická 
organizace vyhlásila 30. ledna globální stav zdravotní nouze (po šesté v historii). Nákaza se šířila velmi 
rychle a brzy se proměnila v pandemii a nakonec ve světovou pandemii.  
 
Brexit 
K 31. lednu 2020 opustila Velká Británie Evropskou unii. Je to poprvé v historii EU, kdy ji některý 
z členů dobrovolně opustil. Velká Británie byla členem EU 47 let.  
 

ÚNOR 

Teroristický útok v Hanau 
19. února zastřelil útočník v německém městě Hanau 10 lidí. Střelec byl motivován radikálně 
pravicovými názory a útočil ve dvou barech, kde se scházejí lidé ke kouření vodních dýmek. Později 
spáchal sebevraždu.  
 

BŘEZEN 

Světová pandemie viru covid-19 
V březnu vypukla pandemie viru na celém světě. Z Číny a dálné Asie se rozšířila přes Itálii do Evropy 
a dále do celého světa. Nástup byl nesmírně rychlý a důsledky nevídané. Informace o pandemii 
najdete v samostatné kapitole. 
 
Zemětřesení v Chorvatsku 
22. března ráno zasáhlo Chorvatsko zemětřesení o síle 5,3 stupně Richterovy škály. Postiženo bylo 
především hlavní město Záhřeb. Řada domů byla poškozena a lidé se museli zdržovat venku, ale kvůli 
pandemii koronaviru se nesměli držet blízko u sebe.  
 

DUBEN 

USA centrem světové pandemie 
V dubnu se centrum pandemie přesunulo do USA. Tamní politická situace se vyostřila spory mezi 
Demokraty a Republikány. Ti první byli zastánci protivirových opatření, jako je zákaz shromažďování, 
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nošení roušek apod., tu druzí je obviňovali z porušování lidských práv. Konaly se dokonce 
demonstrace proti opatřením, kterých se lidé záměrně účastnili bez roušek a ve velkých davech.  
Na začátku června se počet zemřelých Američanů blížil 100 000 lidí, což je nejvíce ze všech zemí 
světa. Počet nakažených pak dosáhl 1,6 milionu. 
 

KVĚTEN 

Masivní rasové nepokoje v USA 
25. května zemřel po násilném policejním zásahu americký občan černé pleti George Floyd (46 let). 
Policista, který byl později obviněn z vraždy, klečel muži na krku tak dlouho, že mu podle všeho 
přerušil dýchání a krevní oběh. Floydovy prosby o pomoc „I can’t breathe“ (nemohu dýchat) nebyly 
vyslyšeny a později se staly symbolickým heslem všech protestů. Policie dlouho popírala, že šlo 
o násilný zásah, usvědčilo ji ale video z uliční kamery, které se rozšířilo po celém světě. Události 
vyvolaly masivní protesty na podporu rasové rovnosti, které se konaly i mimo USA. Situaci výrazně 
zhoršovaly i vstupy prezidenta Trumpa, který dokonce proti demonstrujícím povolal armádu. 
K policejnímu násilí pak docházelo i v dalších dnech. Demonstrace na mnoha místech přerostly 
v rabování a v několika velkých městech byl vyhlášen noční zákaz vycházení. 
 

ČERVEN 

Latinská Amerika centrem pandemie 
Ohnisko pandemie se během května a na začátku června přesunulo do Jižní Ameriky. Například 
v Brazílii zemřelo k 6. červnu více než 35 tisíc lidí, více jich zemřelo pouze v USA a ve Velké Británii.  
 

ČERVENEC 

Prezidentské volby v Polsku 
12. července se v Polsku konaly prezidentské volby, které s těsnou většinou 51,03 % vyhrál dosavadní 
prezident Andrzej Duda z vládnoucí strany Právo a spravedlnost proti varšavskému starostovi Rafałovi 
Trzaskowskemu z liberální Občanské platformy. Duda zastupuje konzervativní katolickou část polské 
společnosti. V předvolební kampani ostře zaútočil na sexuální menšiny. Jejich snahu o získání 
rovnoprávnosti označil za LGBT ideologii, která je horší než komunismus.  
 

SRPEN 

Výbuch v Bejrútu 
4. srpna došlo v přístavu libanonského hlavního města Bejrút k mimořádně silnému výbuchu, který 
zničil část města v okruhu 10 i více km od přístavu. Explodovalo 2 750 tun dusičnanu amonného, 
který byl v přístavu uložen šest let bez dostatečného bezpečnostního zajištění. K 10. srpnu byly 
uváděny ztráty 220 mrtvých, kolem 110 nezvěstných a asi 6 000 zraněných. Přibližně 300 000 lidí 
přišlo o přístřeší. Jednalo se o jednu z deseti nejsilnějších náhodných nenukleárních explozí. Na místě 
skladu, který byl v epicentru výbuchu, se vytvořil 43 metrů hluboký a přes 120 metrů široký kráter, 
který zaplavila mořská voda. 
 
Volby v Bělorusku 
9. srpna se v Bělorusku konaly prezidentské volby, které podle oficiálních výsledků drtivě vyhrál 
dosavadní autoritářský prezident Alexandr Lukašenko, již po šesté. Měl získat 80,1 % hlasů a jeho 
protikandidátka Svjatlana Cichanouská 10,9 %. Podle mnohých pozorovatel byly výsledky voleb 
zmanipulované a vyhrát měla Cichanouská. Proti výsledkům protestovaly statisíce občanů. 
Demonstrace byly násilně potlačovány armádou a mnoho lidí bylo uvězněno. Část opozičních politiků, 
včetně Cichanouské, bylo donuceno opustit zemi.  
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V říjnu byla zveřejněna zpráva, že se v České republice léčí 43 Bělorusů, kteří byli zraněni či 
pronásledováni tamním režimem. Někteří byli při střetech s bezpečnostními složkami postřeleni, jiní 
nesli i stopy mučení. Téměř všichni potřebovali mj. i psychologickou pomoc. 
 
Ničivé požáry v Kalifornii 
V polovině srpna vypukla v Kalifornii vlna ničivých požárů, které neustávaly po několik týdnů a staly 
se nejničivějšími požáry v historii USA. Celkově zničily více než deset tisíc km2. Zemřelo kolem stovky 
lidí a bylo zničeno mnoho tisíc budov, z toho několik celých menších města a obcí.  
 
Izraelsko-arabský mír 
13. srpna došlo k dohodě mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty. Oba státy se prostřednictvím 
USA domluvily na „normalizaci vztahů“. Kromě emirátů navázaly diplomatické styky s Izraelci v roce 
2020 také další muslimské země – Súdán, Bahrajn či Maroko. Írán se tím dostává do čím dál tím větší 
izolace.  
 
Nejvyšší teplota 
17. srpna zaznamenaly přístroje třetí nejvyšší naměřenou teplotu vzduchu na světě, a to 54,4 °C. 
Údajně vyšší teplota (56,7 °C) byla naměřena v roce 1913 a 1931, ale vzhledem k tehdejší 
spolehlivosti měření jsou tyto údaje zpochybňovány. Vědci varují před výrazným oteplováním 
planety. Červenec 2020 byl třetím nejteplejším v historii měření, přičemž tři z pěti nejteplejších 
červenců meteorologové naměřili v posledních pěti letech. 
 
Otrava Alexeje Navalného 
Alexej Navalnyj je ruský právník a opoziční aktivista, který už od roku 2009 vystupuje jako kritik 
Putinova režimu. Za to se potýká s pronásledováním, které se ještě vystupňovalo po jeho kandidatuře 
na prezidenta v roce 2017. Dne 20. srpna muselo kvůli němu nouzově přistát letadlo, kterým cestoval 
do Moskvy, protože upadl do bezvědomí. Bylo prokázáno, že byl otráven látkou ze skupiny novičok. 
K léčbě byl převezen do Německa, protože jeho život byl v Rusku ohrožen a nedostávalo se mu 
potřebné péče. V lednu 2021 se uzdravený Navalnyj vrátil do Ruska a byl okamžitě uvězněn 
a odsouzen.  
 

ZÁŘÍ 

Uprchlický tábor na ostrově Lesbos vyhořel 
10. září vypukl požár největšího a nejznámějšího uprchlického tábora na ostrově Lesbos. Tábor Moria 
byl požárem zcela zničen. Tisíce v něm žijících lidí se rozptýlili po ostrově. V době probíhající 
pandemie byla situace ještě složitější, než by byla bez ní. Tábor Moria byl často terčem kritiky 
především humanitárních organizací – tábor byl přeplněn (jako ostatně všechny) a panovaly v něm 
nedůstojné podmínky. Experti se shodovali, že lidé, a především tamní děti, trpí mnohými 
zdravotními problémy, včetně duševních.  
 
Boje v Náhorním Karabachu 
27. září vypukly ve sporné oblasti Náhorního Karabachu boje mezi Arménií a Ázerdbájdžánem. 
Zmíněná oblast patří k dlouhodobě sporným územím, o které oba státy bojují už od roku 1988, kdy se 
Náhorní Karabach za podpory Arménie odtrhl od Ázerdbájdžánu, obývají ho totiž z 95 % Arméni. Boje 
v roce 2020 byly velmi silné a vyžádaly si stovky mrtvých. Konflikt skončil nejasným vítězstvím 
Ázerdbájdžánu, který obsadil několik měst a vesnic dříve obývaných převážně Armény. Ačkoli se obě 
strany již několikrát domluvily na zastavení bojů, ještě v prosinci byly v regionu hlášeny násilné 
incidenty. 
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Nobelova cena míru 
Nobelovu cenu míru získal Světový potravinový program (WFP) za své úsilí v boji proti hladu a za 
zlepšení podmínek pro mír v konfliktních oblastech. Světový potravinový program, který je součástí 
organizace OSN, uvádí, že každoročně pomáhá asi 97 milionům lidí v 88 zemích. Každý devátý člověk 
na světě podle něj nemá dostatek potravin. 
 

ŘÍJEN 

Slovenský politik odsouzen za propagaci nacismu 
12. října byl na Slovensku odsouzen na 4 roky a 4 měsíce vězení poslanec a předseda opoziční krajně 
pravicové strany Kotlebovci – Lidová strana naše Slovensko Marián Kotleba. Kotleba byl odsouzen 
za to, že v roce 2017 veřejně předal třem rodinám finanční dar 1488 eur, tedy šeky s čísly 14 a 88. Ta 
jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice. Dar byl předán v den 
spojovaný s výročím válečného Slovenského štátu, který byl spjat s nacistickým Německem. 
  
Vražda učitele ve Francii 
16. října byl v Paříži zavražděn učitel, který dětem v hodině ukazoval karikaturu proroka Mohameda. 
Napadl ho 18letý mladík čečenského původu, který mu poté uřízl hlavu. Policie ho zastřelila. V dalších 
dnech se po celé Francii konaly shromáždění na poctu zemřelému a na podporu svobody slova. 
 
Papež František podpořil registrovaná partnerství homosexuálních osob 
21. října měl v Římě premiéru dokumentární film Francesco, který nejvíce zaujal prohlášením papeže, 
který podpořil partnerství homosexuálních párů – dosud v katolické církvi nevídaný krok. 
„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají právo na rodinu. Nikdo nesmí být 
vylučován nebo činěn nešťastným… To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných 
partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu.“ Část katolické církve jeho vyjádření 
podpořila, ale například představitelé Polska, nebo také český arcibiskup Dominik Duka jej kritizovali.  
V současné době se ve velké části světa podmínky pro život lidí s odlišnou sexuální orientací nebo 
identitou spíše zhoršují. Odstrašujícím případem je katolickou církví ovládané Polsko, které po 
druhém vítězství Andrzeje Dudy v prezidentských volbách nabralo mimořádně ostrý xenofobní postoj 
kriminalizující tyto osoby. Vedení katolické církve, včetně papeže, se později od vyznění filmu 
distancovalo a potvrdilo, že manželství je možné pouze mezi mužem a ženou.  
 
Polsko zakázalo interrupce 
V říjnu vypukly v polských městech masové protesty tamních žen, které vyšly do ulic protestovat proti 
zákazu interrupcí, který schválila polská vláda. Neuspěly. Polsko je ovládáno ultrakonzervativními 
katolickými silami.  
 
Zemětřesení v Turecku a Řecku 
30. října došlo v Egejském moři k silnému zemětřesení, které zasáhlo část Řecka a Turecka. Otřesy 
dosahovaly síly 6,6 – 7,0 stupně (údaje se lišily) a došlo k 1621 následným otřesům, přičemž 44 z nich 
bylo silnější než čtyři stupně. Zemřelo 116 osob. Zraněno bylo více než 1 000 osob.  
 
Zemřel Sean Connery 
31. října zemřel skotský herec Sir Sean Connery, bylo mu 90 let. Sean Connery byl prvním 
představitelem agenta 007 Jamese Bonda a ztvárnil mnoho dalších slavných rolí.  
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LISTOPAD 

Teroristický útok ve Vídni 
2. listopadu došlo k teroristickému útoku v centru Vídně, při kterém zemřeli čtyři lidé, a nejméně 17 
dalších muselo být ošetřeno v nemocnici. Pachatele, kterým byl dvacetiletý potomek albánských 
přistěhovalců narozený ve Vídni, policie zastřelila.  
 
Prezidentské volby v USA 
2. a 3. listopadu proběhly ve Spojených státech amerických prezidentské volby (a obměňovací volby 
do Senátu a do Parlamentu). Miliony voličů volilo již dříve, především prostřednictvím pošty. Hlasy 
začaly být sčítány až 4. listopadu, ale oficiální výsledky byly oznámeny 7. listopadu večer (evropského 
času). 
Vítězem se stal demokratický kandidát Joe Biden a stal se tak 46. prezidentem Spojených států 
amerických. Vystřídal tak Republikána Donalda Trumpa. Ten se s porážkou odmítal smířit.  
Viceprezidentkou se poprvé v historii země stala žena, navíc jiné než bílé rasy Kamala Harris.  
 
V Oregonu povolili tvrdé drogy 
4. listopadu proběhlo v americkém státě Oregon referendum, ve kterém lidé schválili dekriminalizaci 
držení tvrdých drog. 
 

PROSINEC 

Masakr v Etiopii 
23. prosince došlo na severozápadě Etiopie k masakru, při kterém čtyřicítka ozbrojenců napadla 
v noci několik vesnic. Lidem zapalovaly domy a vraždili je noži a střelnými zbraněmi. O život přišly 
nejméně dvě stovky lidí, včetně malých dětí. Důvodem byly etnické nepokoje, které zemí zmítají.  
 
Brexit – obchodní dohoda 
24. prosince byla po mnoha měsících jednání uzavřena obchodní dohoda Spojeného království 
a Evropské unie, která umožnila „čistý“ odchod Velké Británie z Evropské unie. K tomu došlo 2. ledna 
2021.  
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Česká republika – souhrnné zprávy 

 
Pandemie koronaviru 
Rok 2020 byl výrazně a celosvětově poznamenám pandemií koronaviru SARS-CoV-2, která způsobuje 
onemocnění covid-19. Informace o pandemii najdete v samostatné kapitole.  
 
Digitalizace televizního vysílání 
Od 30. ledna postupně docházelo k tzv. druhé vlně digitalizace televizního vysílání. Přeladění na nový 
digitální signál DVB-T2 se dotklo všech domácností, které přijímaly vysílání pomocí venkovní či 
klasické antény nebo společné antény pro bytové domy. Našeho regionu se týkalo vypnutí vysílání 
starého formátu DVB-T z vysílače na Ještědu, ke kterému došlo 26. února. 
 
Rekordní úmrtnost  
V roce 2020 zemřelo v České republice nejvíce obyvatel za posledních téměř 30 let. Byl překonán 
dosavadní rekord z roku 1993. Zemřelo téměř 120 000 lidí. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u lidí 
starších 65 let. Ačkoliv důvody úmrtí nebývají zveřejňovány, nárůst zcela jistě souvisí s pandemií 
koronaviru. 
 
Best in covid 
Tato slova použil k hodnocení pandemické situace v Česku premiér Andrej Babiš na Bledském 
strategickém fóru ve Slovinsku 31. srpna. Jeho vyjádření se stalo synonymem premiérovy 
neschopnosti zvládnout šíření pandemie v Česku. A to zvláště poté, co se Česká republika dostala jen 
několik týdnů na to na první místo v počtu nakažených i mrtvých. Stali jsme se doslova „best in 
covid“.  
 
Ti, co měli přijít, nepřišli 
Další ze zlidovělých projevů premiéra, který pronesl 12. října. „V březnu přišel někdo s matematickým 
modelem, v srpnu nikdo. Ti, kteří měli přijít, nepřišli… Získali jsme obrovské zkušenosti. Nějaké chyby 
nastaly, tak jsme se z nich poučili a snažíme se je napravit,“ řekl po jednání vlády, která řešila 
opětovné zesílení pandemie a vysoký nárůst nemocných. Nemocnice začínaly bojovat se svými 
kapacitami. 
 
Ekonomická krize 
Restriktivní opatření spojená se snahou zabránit šíření pandemie covidu-19 nepřežilo podle médií až 
deset tisíc obchodníků a na dva tisíce maloobchodních firem.  
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Česká republika – kalendárium 

 

LEDEN 

Tragický požár ve Vejprtech 
19. ledna zahynulo při požáru v domově pro osoby s mentálním postižením ve Vejprtech osm klientů. 
Dalších 30 jich muselo být ošetřeno, dva (úspěšně) bojovali o život. Tragické události se věnovala 
i velká zahraniční média – The New York Times, BBC ad. Jednalo se o nejtragičtější požár v historii 
Česka, který však byl překonán srpnovým požárem v Bohumíně (viz níže).  
 
Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera 
20. ledna zemřel náhle předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera. V souvislosti 
s jeho smrtí vyvstalo podezření, že těžký infarkt myokardu mu způsobil silný nátlak ze strany Číny, 
která se snažila odradit ho od jeho plánované cesty na Tchaj-wan. (Více viz Kalendárium – 29. srpna). 
 

ÚNOR 

Orkán Sabine 
V noci na 10. února (v našem kraji až ráno kolem šesté hodiny) dorazil do Česka orkán Sabine. Úřady 
vydaly zvláštní varování, děti byly omluveny ze škol. Na Sněžce dosáhl orkán rychlosti 180 km/h. 
V Turnově udeřil jen krátce a nijak extrémně, ale v jiných částech kraje i republiky měl na svědomí 
popadané stromy, přerušené dodávky elektřiny, zastavenou doprava, zejména vlakovou apod.  
 
Panika s koronavirem 
V týdnu od 24. února dorazila panika související se šířením koronaviru (lékaři varovali před světovou 
pandemií) i do Česka, a to poté, co se o víkendu objevili první nakažení v Itálii. Ve čtvrtek 27. února 
byly zaznamenány téměř vykoupené obchody, například Tesco na náměstí. Lidé zatím skupují 
trvanlivé zboží, jako jsou těstoviny, konzervy, luštěniny apod. Média byla plná zpráv o nebezpečí 
a bylo velmi těžké nepodlehnout panice.  
 

BŘEZEN 

Nouzový stav 
12. března byl v České republice vyhlášen nouzový stav, a to v souvislosti s pandemií koronaviru 
(covid-19). Stav nouze umožnil vládě přijímat s okamžitou platností mnohá opatření, která by jinak 
podléhala delším schvalovacím procesům. (Více viz v samostatné kapitole). 
 
Zemřela Dana Zátopková 
13. března zemřela legendární atletka Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 
1952 a bývalá světová rekordmanka. Bylo jí 97 let.  
 
Zemřela Eva Pilarová 
14. března zemřela ve věku 80 let zpěvačka Eva Pilarová, jedna z největších hvězd české populární 
hudby. Veřejný pohřeb nemohl být uskutečněn kvůli nouzovému stavu v republice, který byl zaveden 
jako opatření proti šíření koronaviru.  
 
Premiér Babiš v krizi prosazuje zákony ve vlastním zájmu 
Uprostřed koronavirové krize byl do schvalovacího procesu zařazen zákon o evidenci skutečných 
majitelů, do kterého byl na poslední chvíli prosazen dodatek, který by umožnil výjimku pro firmy 
skupiny Agrofert. Premiér by se tak s velkou pravděpodobností mohl vyhnout trestnímu stíhání, 
protože skutečný majitel firmy by byl nezjistitelný. Opozice vyzvala premiéra, aby návrh zákona stáhl, 
a „nebyl hyenou“ v krizové situaci.  
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DUBEN 

Odstranění sochy maršála Koněva 
3. dubna byla v Praze sejmuta socha maršála Ivana Štěpanoviče Koněva, vztyčená v roce 1980 na 
náměstí Interbrigády na oslavu česko-sovětského přátelství. Od roku 2015 probíhala diskuze o jejím 
odstranění v souvislosti se spornou poválečnou aktivitou maršála Koněva. Pomník byl protestujícími 
opakovaně popisován nápisy či poléván červenou barvou. V září 2019 rozhodlo zastupitelstvo 
městské části o odstranění sochy, což vyvolalo i mezinárodní napětí, protestovaly Rusko, Bělorusko, 
Arménie, Ázerbájdžán a Kazachstán. Už 6. dubna došlo k útoku na českou ambasádu v Moskvě, 
k němuž se přihlásila ruská extrémistická strana Jiné Rusko. Starosta Prahy 6 Ondřej Dostál dostal 
policejní ochranu. Socha byla převezena do depozitáře.  
  

ČERVEN 

Replika Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 
4. června byla na Staroměstském náměstí vztyčena replika Mariánského sloupu, který stával na 
náměstí od roku 1650 do roku 1918, kdy byl po vzniku Československa stržen davem jako symbol 
habsburské nadvlády. Snaha o výstavbu sloupu byla dlouho neúspěšná, až v lednu 2020 
Zastupitelstvo Hlavního města Prahy výstavbu překvapivě schválilo. Sloup je dodnes vnímán ne jako 
symbol smíření, ale jako symbol vítězství konzervativní prokatolické části veřejnosti.  
 
Demonstrace proti Andreji Babišovi 
9. června se konala první velká demonstrace proti premiérovi a jeho vládě od začátku pandemie, a to 
na Staroměstském náměstí v Praze. Nazvaná byla „Ještě toho nemáte dost?“ Demonstrace se konaly 
i v dalších městech republiky.  
 
Večeře na Karlově mostě 
30. června se na Karlově mostě konala hostina pro dva tisíce lidí. Každý, kdo s sebou přinesl něco 
k snědku a pití, se mohl posadit k dlouhému stolu a povečeřet s ostatními. Akci uspořádal spolek 
Piána na ulici, který akci připravil jako symbolické rozloučení s koronavirovou krizí a s přivítáním 
prázdnin.  
 

SRPEN 

Tragický požár v Bohumíně 
8. srpna došlo v panelovém bytě v Bohumíně, v 11. patře domu k požáru, při kterém zemřelo 11 
osob. Požár úmyslně založil 55letý muž, člen rodiny, jako vyústění sporů v rodině. V bytě právě 
probíhala rodinná oslava. Šest lidí zemřelo přímo v bytě, a to včetně tří dětí, pět lidí zemřelo poté, co 
se pokusili zachránit vyskočením z okna. Čtyři lidé se zachránili tím, že se jim podařilo přelézt na 
balkon v sousedním bytě. Jednalo se dosud o nejtragičtější požár v historii Česka.  
 
Návštěva předsedy Senátu na Tchaj-wanu 
29. srpna odletěl předseda Senátu Miroslav Vystrčil na návštěvu Tchaj-wanu. Návštěva vyvolala silné 
protesty Číny, protože jeho návštěvu považovala za zásah do čínské suverenity (Čína si na Tchaj-wan 
činí nárok). Proti návštěvě vystoupil i prezident Zeman a někteří další politici. Cestu na Tchaj-wan 
plánoval předchozí předseda Senátu Jaroslav Kubera a později vyšlo najevo, že byl díky tomuto plánu 
vystaven silnému tlaku čínské strany, který údajně vedl k jeho úmrtí na infarkt v lednu 2020. 
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ZÁŘÍ 

Zemřel Jiří Menzel 
6. září zemřel ve věku 82 let oscarový režisér Jiří Menzel. Patřil k hlavním postavám Československé 
filmové nové vlny a za film Ostře sledované vlaky, natočený podle předlohy spisovatele Bohumila 
Hrabala, získal v roce 1966 filmového Oscara. Podle později zveřejněných informací, zemřel Jiří 
Menzel na potíže způsobené virem covid-19. 
 
Výměna na postu ministra zdravotnictví 
21. září získala Česká republika nového ministra zdravotnictví. Dosavadní ministr Adam Vojtěch 
rezignoval a byl nahrazen epidemiologem Romanem Prymulou. Ten byl dosud vládním zmocněncem 
a od začátku pandemie byl nejviditelnější postavou ve snaze o její řešení. Během dalších měsíců došlo 
ještě k několika dalším změnám na tomto postu. Ministr Prymula skončil ve funkci 29. října (viz 
Kalendárium říjen).  
 
Otrava řeky Bečvy 
20. září došlo na řece Bečvě k úniku kyanidu, který způsobil zánik veškerého života na zhruba 38 km 
toku a jeho okolí. Uhynuly čtyři desítky tun ryb.  
Rybáři do Bečvy vysadili nové ryby. V říjnu do řeky unikla další látka – karcinogenní nikl, a to ze 
stejného vyústění kanálu jako v předchozím případě. K dalším únikům neznámých chemikálií došlo 
v listopadu a v prosinci. 
Pátrání po viníkovi vázlo. Podle mnoha investigativních novinářů indicie směřovaly k podniku Deza ve 
Valašském Meziříčí, která patří do holdingu Agrofert napojenému na premiéra Andreje Babiše, 
a panovaly velké obavy, že vyšetřování je záměrně mařeno. Viník nebyl do konce roku znám.  
 

ŘÍJEN 

Česká pošta mění otvírací dobu 
Od 1. října změnila Česká pošta otvírací dobu na většině poboček, včetně Turnova. Nejvýraznější 
změnou je zavedení poledních pauz od 12 do 13 hodin.  
 
Volby do krajských zastupitelstev 
2. a 3. října proběhly v České republice volby do krajských zastupitelstev. Voleb se zúčastnilo 37,95 % 
oprávněných voličů. Více než 5 tisíc lidí hlasovalo z karantény. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO 
premiéra Andreje Babiše, které získalo 178 křesel, a druhém místě se umístili Piráti se ziskem 91 
křesel a na třetím místě ODS s 53 zastupiteli. Výsledek vládnoucí strany ANO je však považován spíše 
za prohru, jeho výsledky nestačily v mnoha krajích na ustanovení vládnoucích koalic, ty vytvořily 
různá koaliční uskupení.  
Volby v Libereckém kraji: Voleb se zúčastnilo 40,41 % právoplatných voličů. Vítězem voleb se 
s velkým náskokem stalo uskupení Starostové pro Liberecký kraj se ziskem 38,57 % hlasů, to je 
22 zastupitelů). Na druhém místě skončilo hnutí ANO (17,85 %, 10 zastupitelů), na třetím Česká 
pirátská strana (9,86 %, 5 zastupitelů) a dále ODS (8,59 %, 5 zastupitelů), SPD (6,09 %, 3 zastupitelé).  
Do krajského zastupitelstva zasedlo i několik zástupců Turnova – Ing. Tomáš Hocke (Starostové pro 
Liberecký kraj), Ing. Zbyněk Miklík (lídr kandidátky České pirátské strany), Daniela Weissová (Piráti), 
Ing. Jaroslav Knížek (ANO) a Ing. Michal Kříž (ANO). 
Ustavující zasedání zastupitelstva: 3. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva, na 
kterém noví zastupitelé zvolili hejtmanem Martina Půtu, který se stal hejtmanem již potřetí v řadě 
(pro hlasovalo 30 ze 44 přítomných zastupitelů), a zvolili také jeho náměstky a členy rady. 
V nadcházejících čtyřech letech povede kraj koalice Starostů pro Liberecký kraj, České pirátské strany 
a Občanské demokratické strany. Zastupitelé také rozhodli o zřízení deseti výborů.  
Složení krajské rady: Hejtman: Martin Půta / statutární náměstek hejtmana: Jan Sviták – řízení 
resortu dopravy / náměstci hejtmana: Zbyněk Miklík, Česká pirátská strana – řízení resortu 
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ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky / Dan Ramzer, Občanská demokratická 
strana – řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti / Petr Tulpa, Starostové 
pro Liberecký kraj – řízení resortu sociálních věcí / Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj – 
řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Členové rady kraje: Vladimír Richter, Občanská demokratická strana – řízení resortu zdravotnictví / 
Václav Židek, Česká pirátská strana – řízení resortu životního prostředí a zemědělství / Jiří Ulvr, 
Starostové pro Liberecký kraj – řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 
projektů, územního plánování a rozvoje venkova. 
 
Volby do Senátu 
2. a 3. října proběhly i obměňovací volby do Senátu, ze kterého vzešlo 26 nových senátorů. Zúčastnilo 
se jich 16,74 % oprávněných voličů. Vítězem se stalo sdružení Starostové a nezávislí, vládní strany 
neuspěly. V Turnově se nevolilo. V Libereckém kraji volili v České Lípě, kde se novým senátorem stal 
Ing. Vít Vomáčka, MBA. 
 
Nouzový stav 
5. října byl v České republice vyhlášen nouzový stav, a to již podruhé v tomto roce. Nouzový stav 
umožňuje vládě přijímat důležitá rozhodnutí ve zrychleném režimu ve snaze zabránit šíření pandemie 
koronaviru. (Více viz v samostatné kapitole). 
 
Nejbohatší Češi 
V půlce října zveřejnil časopis Forbes každoroční řebříček nejbohatších lidí světa. Mezi nimi je 
i mnoho Čechů.  
Nejbohatším Čechem je stále Petr Kellner, majitel firmy PPF (a mnoha dalších), který si ovšem oproti 
loňskému roku pohoršil o 57 miliard dolarů (293 miliard korun). 
Na druhém místě Radovan Vítek s firmou CPI Property Group (86 miliard korun). Daniel Křetínský 
s firmou EPH vlastní 78 miliard korun. Premiér republiky Andrej Babiš a jeho Agrofert se ocitl na 4. 
místě s majetkem 74 miliard korun. Oproti loňskému roku si polepšil o 4 miliardy.  
 
Svoboda médií 
V polovině října přešlo vlastnictví nejúspěšnější české televize do majetku nejbohatšího Čecha Petra 
Kellnera. Převod vyvolal obavy o svobodu médií v České republice. Spolu se změnami odehrávajícími 
se v Radě České televize tato změna vedla k výraznému poklesu České republiky v žebříčku 
mezinárodní novinářské organizace Reportéři bez hranic posuzující svobodu médií. Česká republika 
klesla v roce 2020 ze 13. místa na 40. místo.  
 
Zatčení fotbalového funkcionáře 
16. října proběhla policejní razie v sídle Fotbalové asociace České republiky, při které byl zatčen 
„první“ muž českého fotbalu Miroslav Pelta a dalších 199 funkcionářů. Důvodem zásahu bylo 
podezření na ovlivňování zápasů, podplácení rozhodčích a hráčů. 
 
Nový ministr zdravotnictví 
26. října byl jmenován nový ministr zdravotnictví. Roman Prymula rezignoval poté, co byl 22. října, 
v první den lockdownu, přistižen v nočních hodinách bez roušky v restauraci. Novým ministrem 
zdravotnictví se stal Jan Blatný. Roman Prymula zastával svou funkci pouhý měsíc, a to od 21. září, 
kdy nahradil Adama Vojtěcha.  
 

LISTOPAD 

Dotace firmě premiéra Babiše EU neproplatila 
24. listopadu bylo zveřejněno definitivní rozhodnutí Evropské komise, že neproplatí České republice 
dotaci ze svého rozpočtu na vylepšení linky na toustový chléb. Dotaci „získala“ firma z holdingu 
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Agrofert ze svěřeneckého fondu premiéra Babiše. Dotace byla vyplacena ze státního rozpočtu a nyní 
se ukázalo, že její k proplacení nedojde. Nejedná se údajně o ojedinělý případ, Česká republika dotuje 
z peněz daňových poplatníků dotace firmám z holdingu Agrofert často poté, co EU odmítla vyplatit 
dotace kvůli mnoha různým pochybením – jako například, že se nejednalo o malé firmy, že je premiér 
ve střetu zájmů apod.  
 
Zemřela Kamila Moučková 
24. listopadu zemřela Kamila Moučková. Bylo jí 92 let. Kamila Moučková byla rozhlasová a televizní 
hlasatelka. Jejími ústy se Čechoslováci dozvěděli o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa 
v roce 1968, když se účastnila ilegálního vysílání České televize. Poté byla z veřejného života 
odstraněna. Později se aktivně angažovala v disentu a podepsala Chartu 77. Po roce 1989 se opět 
stala veřejně činnou. Byla nositelkou státního vyznamenání medaile Za zásluhy. 
 
Africký mor prasat 
Na podzim se v Česku začal šířit vysoce nakažlivý africký mor prasat. Člověka tato nemoc neohrožuje 
a u divokých prasat je víceméně bezpříznakový, u domácích chovů způsobuje úmrtí nakažených 
prasat v řádu dnů.  
V listopadu se nákaza začala blížit z Německa k České republice, a to konkrétně k hranicím 
Libereckého kraje, proto byl nařízen intenzivní odlov divokých prasat. Myslivci za každý odlovený kus 
dostávají finanční odměnu.  
 

PROSINEC 

Další znečištění Bečvy 
2. prosince došlo k dalšímu, v pořadí již 4. znečištění řeky. V souvislosti se sérií znečištění zasahovali 
záchranáři také v rožnovské čistírně odpadních vod společnosti Energoaqua, jejíž vedoucí provozu 
spáchal večer předtím sebevraždu. Firma byla opakovaně vyšetřovaná v souvislosti s úniky jedů do 
řeky, viník však dosud nebyl nalezen.  
 
Snížení daní 
22. prosince byla schválena daňová reforma, která představuje výrazné snížení daní. Byla zrušena tzv. 
superhrubá mzda a nově se daň z příjmu bude počítat z tzv. hrubé mzdy. Zároveň se mírně zvýšila 
sleva na poplatníka. Reforma je kritizována, jednak pokles daní není ve státním rozpočtu ničím kryt, 
jde tedy na dluh, a také se největších úspor dočkají lidé s vysokými příjmy, zatímco ti s příjmy nízkými 
si téměř nepolepší.  
 
První očkovací látky 
26. prosince dorazila do Česka první dodávka vakcín proti koronaviru, a to z belgického Puursu do 
pražské nemocnice v Motole. Dodávka obsahovala 9 750 dávek vakcín Comirnaty od firem Pfizer a 
BioNTech. Vakcíny byly rozděleny mezi tři pražské a dvě brněnské nemocnice. 
27. byli očkováni první Češi, a to premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Jan Blatný a válečná 
veteránka Emilie Řepíková.  
 
Poklad v milevském klášteře 
V prosinci byla zveřejněna zpráva o výjimečném nálezu v tajné chodbě kláštera v Milevsku. Objevili 
tam zbytky relikviáře se zlatou cedulkou s nápisem IR a železným hřebem. Veškeré indicie zatím 
naznačují, že hřeb s vtepaným zlatým křížkem je relikvií, kterou již v době husitských válek považovali 
řeholníci za část hřebu, kterým byl přibit Ježíš Kristus.  
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Kraj – kalendárium 

 

LEDEN 

Nový železniční dopravce 
Na začátku nového roku přetrvávaly problémy nového dopravce na železničních trasách L3+L5 
Liberec – Turnov – Stará Paka – Lomnice nad Popelkou, L31 Železný Brod – Tanvald a R21 Praha–
Turnov–Tanvald. Společnost Arriva začala vlaky provozovat 15. prosince 2019, ovšem z počátku 
s potížemi. Kraj za to společnosti vyměřil pokutu. Během první poloviny ledna společnost problémy 
vyřešila. (Fotografie viz Fotokronika). 
 

ÚNOR 

Velmi silný vítr 
V neděli 23. února večer se Českem prohnal velmi silný vítr, který dosahoval až 180 km v hodině. 
Letošní zima je na tyto úkazy opravdu bohatá. Na Sněžce padl rekord, když zde naměřili nárazy větru 
až 223 km v hodině. Byl tak pokořen dosavadní rekord z roku 2007 (orkán Kyrill), během kterého na 
Sněžce naměřili 216 km v hodině.  
 

BŘEZEN 

Oprava křižovatky Rádelský mlýn 
2. března byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky státních silnic I/35 a I/65 
Rádelský mlýn, která výrazně ovlivnila dopravu mezi Turnovem a Jabloncem nad Jizerou a Libercem. 
Délka opravy je plánovaná na dva roky.  
 

DUBEN 

Velký požár u Železného Brodu 
6. dubna vypukl u Železného Brodu v Horské Kamenici nad Spálovem výjimečně rozsáhlý požár, který 
si vyžádal vyhlášení zvláštního, čtvrtého stupně požárního poplachu. Hořelo na 28 ha lesa. Požár 
způsobilo nezodpovědné pálení suchého klestí. Při hašení zasahovalo 32 hasičských jednotek včetně 
vrtulníku a letadla. Požár se podařilo dostat pod kontrolu až druhý den. 
 
Zemřela Jaroslava Brychtová 
8. dubna zemřela v Železném Brodě sklářská umělkyně ě Jaroslava Brychtová. Bylo jí 95 let. Spolu se 
svým manželem Stanislavem Libenským vytvořili světově známkou sklářskou dvojici, proslavil je 
především „vynález“ umělecké skleněné tavené plastiky.  
 

ČERVEN 

Kniha Libereckého kraje 
22. června byly v Krajské vědecké knihovně v Liberci předány ceny vítězům jednotlivých kategorií 
soutěže Kniha Libereckého kraje, kterou vyhlašuje Krajský úřad. On-line hlasování o cenu čtenářů 
získala kniha ředitele turnovské knihovny Jaroslava Kříže – První Čech na pěti kontinentech, která 
získala 1 813 hlasů.  
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SRPEN 

Omezení na silnici do Modřišic 
10. srpna byla uzavřena komunikace mezi Přepeřemi a Modřišicemi. Důvodem byla kompletní 
rekonstrukce mostku přes náhon Jizery. Pro pěší byla zřízena provizorní lávka, motoristé museli do 
Modřišic přes Podháj. Uzavírka trvala do 10. prosince. 
 

ZÁŘÍ 

Cena Karla Hubáčka 
11. září byly slavnostně předány ceny Architektonické soutěže o nejlepší stavbu kraje. Tu získalo nové 
sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru, které je hodnoceno i v celostátních soutěžích. Na 2. místě se 
umístil věžový vodojem v Ohrazenicích.  
 
Omezení ve Ktové 
25. září byla zahájena stavba železničního mostu a kruhové křižovatky ve Ktové, která má trvat dva 
roky. Cesta z Turnova na Jičín je tak omezená.  
 

LISTOPAD 

Martin Půta byl zvolen hejtmanem Libereckého kraje 
3. listopadu proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva Libereckého kraje, které vzešlo 
z říjnových voleb. Zastupitelé zvolili potřetí v řadě hejtmanem Martina Půtu. (Více viz Česká republika 
– Kalendárium).  
 
Nad Jizerskými horami proletěl meteor 
8. listopadu večer proletěl nad Jizerskými horami mimořádně jasný meteor, tzv. bolid. Jeho jasnost 
odpovídala jasnosti Měsíce v úplňku. Jednalo se o vzácný meteorologický jev. Meteor měl váhu 
přibližně 20 kg a proletěl dráhu o délce 70 km. To mu trvalo 5 sekund. Pohasl ve výšce 20 km nad jižní 
částí hor. Několik úlomků mohlo dopadnout na zemský povrch. 
 

PROSINEC 

Nová vlaková společnost 
15. prosince začaly na trase z Liberce do Ústí nad Labem a Pardubic, tedy i přes Turnov, vlaky 
soukromé společnosti Arriva. Arrivu stát vybral kvůli tomu, že podala výrazně levnější nabídku než 
České dráhy. Celkem má stát ušetřit v porovnání s nabídkou Českých drah za celou dobu smlouvy 
přes 300 milionů korun. Smlouva má být na čtyři roky s opcí na další tři. 
 

Liberecké muzeum otevřelo po rekonstrukci 
29. prosince bylo znovu otevřeno Severočeské muzeum v Liberci po téměř tříleté rekonstrukci. Kvůli 
opatřením proti šíření koronaviru bylo muzeum zpřístupněno pouze virtuálně. Modernizace vnitřních 
prostor a expozic stála 143 milionů korun, většina nákladů byla uhrazena díky dotaci Evropské unie. 
 
Pocty hejtmana 2020 
Na konci roku 2020 hejtman Libereckého kraje Martin Půta ocenil sedm osobností, které se svým 
celoživotním dílem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje. Tradiční slavnostní večer, během 
kterého by jim bylo ocenění předáno osobně, se uskutečnit nemohl a hejtman oceněné navštívil 
individuálně a předal jim Hejtmanský zlatý dukát. Osobnosti Libereckého kraje jsou již od roku 2006 
každoročně vyznamenávány u příležitosti svátku Den vzniku samostatného československého státu.  
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Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje v roce 2020: 

 prof. Dr. dr.h.c. mult. ROLLAND ZDENĚK BULIRSCH za celoživotní přínos v oblasti matematických 
věd 

 akad. soch. JIŘÍ DOSTÁL za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví 

 SVATAVA HEJRALOVÁ za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění 

 prof. Ing. Dr.Sc. dr.h.c. LUBOŠ HES za celoživotní přínos v oblasti textilního výzkumu 

 pater ThLic. STANISLAV PŘIBYL Th.D. za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti 

 FRANTIŠEK TRUHLÁŘ in memoriam za mimořádný přínos při leteckých bojích 2. světové války 

 WALTHER WIENER za celoživotní a mimořádný přínos v oblasti ornitologie a standardizace chovu 
okrasného ptactva. 

 
Perličky z Poniklé na seznamu UNESCO 
Na konci prosince bylo oznámeno, že se výroba skleněných perliček v Poniklé na Semilsku v podniku 
Rautis stala sedmým kulturním statkem České republiky zapsané na seznam světového dědictví 
UNESCO.  
 
Záchranná stanice živočichů v Liberci 
V roce 2020 zaznamenala Záchranná stanice Archa pro živočichy v Liberci rekordní přísun potřebných 
zvířat. Konkrétně jich bylo 1 800. Polovinu z nich tvořili netopýři. K nejsmutnějším případům pak patří 
nález 337 uhynulých či stále umírajících netopýrů odložených v kbelíku v libereckých Ruprechticích. 
Netopýři často zabloudí do domů, když na jaře hledají nové domovy. Lidé se k nim však nechovají 
dobře. Stanice ošetřila například také vzácného a kriticky ohroženého jeřába popelavého, kterého 
v březnu srazil kamion v Desné. Zachránit se ho podařilo i díky okamžité pomoci kolemjdoucích přímo 
na místě.  
 
Návštěvnost Libereckého kraje 
Rok 2020 byl samozřejmě poznamenán probíhající světovou pandemií koronaviru. V České republice 
však v letní sezoně režim téměř normální, žádná nouzová opatření neplatila a zdálo se, že nebezpečí 
koronaviru je zažehnáno. Cestování v rámci republiky bylo neomezené, cestování ze zahraničí však 
přesto pandemie poznamenala.  
Liberecký kraj navštívilo celkem 773 tisíc návštěvníků, což je o 270 tisíc méně, než v předchozím roce. 
Umístil se tak na 5. místě v rámci krajů České republiky. Počet se stanovuje podle hostů hlášených 
k ubytování v některém z ubytovacích zařízení nejméně na jednu noc. Nezahrnuje jednodenní 
návštěvy ani turisty využívající k ubytování vlastní karavany nebo obytná auta. Tomuto způsobu 
cestování však dávalo přednost výrazně větší množství lidí než v předchozích letech. 
K nejnavštěvovanějším patřily ZOO Liberec (276 tisíc návštěvníků), vědecké centrum iQLandia (217 
tisíc) a DinoPark (102 tisíc). Dále se umístily Trosky, aquapark v libereckém Centru Babylon, zámek 
Sychrov, hrady Bezděz a Valdštejn, liberecký iQPark a Bozkovské dolomitové jeskyně. 
V hlavním městě, které se orientuje na zahraniční turisty, klesl počet ubytovaných o 79 % (cca 
6 milionů osob)! 
 
Péče o vegetaci podél silnic 
Společnost Arnika, která se věnuje ochranně životního prostředí, sestavila žebříček krajů, podle toho, 
jak pečují o zeleň podél silnic. Liberecký kraj se umístil na prvním místě. V roce 2020 kraj dokončil 
kompletní obnovu alejí na Frýdlantsku. Pokračuje i v projektech na Novoborsku. 
Současně jsou ve fázi přípravy i další projekty na rekonstrukci zeleně z vybraných oblastí Libereckého 
kraje, a to například na silnicích v Podještědí, na Turnovsku či Maloskalsku. Do konce roku 2021 by 
tam mělo dojít k ošetření 155 stromů a výsadbě 579 nových, převážně ovocných stromů. 
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Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Rozpočet města na rok 2020 (stav na začátku roku) 
Předkládané příjmy jsou 465 814 tis. Kč, běžné výdaje činí 312 209 tis. Kč, kapitálové výdaje 163 284 
tis. Kč a financování je ve výši 9 679 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2020 byl sestaven jako vyrovnaný, 
tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. 
 
Cena vodného, stočného a tepla 
Cena vody je vyhlašována k 1. lednu. Pro rok 2020 byla stanovena na 113,16 Kč včetně DPH/m3. 
Od 1. 5. 2020 však došlo ke změně výše sazby DPH z 15 % na 10 %. Proto od 1. května 2020 klesla 
cena vodného a stočného o cca 5 Kč na 108,24 Kč včetně DPH/m3, a to vodné: 54,46 Kč a stočné: 
53,78 Kč.  
Cena tepla zůstala stejná jako v předchozím období, tedy v sezonách 2019/2020 a 2020/2021 to bylo 
499 Kč/GJ bez DPH.  
 
Investiční priority města 2019–2023 
Na únorovém jednání zastupitelstva města bylo stanoveno patnáct investičních priorit města v ceně 
převyšující 10 milionů, které by měly být realizovány v současném volebním období.  

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

Mezi nejdůležitější investiční priority pod 10 milionů korun se dostaly: rozvoj bytových zón, obnova 
pasáže pod radnicí a zobousměrnění nájezdu a sjezdu u stavebnin (bývalý Ford) v Ohrazenicích. 
 
Poplatek za ubytování 
1. ledna byl zvýšen poplatek za rekreační ubytování ve městě. Turisté ubytovaní v hotelech, 
penzionech i v soukromých domech a bytech zaplatí za jednu noc v Turnově 21 Kč, které obohatí 
městskou pokladnu. 
 
Nejvýznamnější schválené závazky z minulých let: 
. Modernizace krajské nemocnice 7,3 mil. Kč. 
. Individuální dotace VHS – Nádražní, Přepeřská ul. 3 mil. Kč, rekonstrukce ČOV – spolufinancování 

celkem 12 mil. Kč, v roce 2020 4 mil. Kč. 
. Výstavba Alzheimer centra – celkem 42 mil. Kč, v roce 2020 bude potřeba zhruba 6 mil. Kč, 

dotace ministerstva práce a sociálních věcí 31 mil. Kč, vybavení prostor (Zdravotně sociální 
služby) – 1 mil. Kč. 

. Modernizace základních škol (dotace IROP) 12,1 mil. Kč. 

. ZŠ Mašov (celkem 45 mil. Kč), v roce 2020 do rozpočtu 20 mil. Kč. 

. MŠ Zborovská – nové oddělení pro děti do 3 let (IROP 4 mil. Kč, spolufinancování 0,4 mil. Kč), 
stavba leden–červen 2020. 

. Nové parkovací automaty 0,9 mil. Kč. 

. Vratka předfinancování stavby Centra denních služeb Slunce všem – 3,2 mil. Kč. 

. Objekt Fokus – včetně demolice stávajícího objektu (IROP, celkem 21,5 mil. Kč, dotace 17 mil. Kč, 
spolufinancování 4,5 mil. Kč, doplatek poslední faktury duben 2021, dotace ve výši 15,5 mil. Kč 
přijde až v roce 2021, část nákladů bude financována kontokorentním úvěrem a část rozpočtem 
města. 
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V rozpočtu jsou kromě běžných výdajů třeba na opravy komunikací uvedeny i projekty na údržbu 
bytového fondu – zde je letos plánovaná nejvyšší investice na střechu a fasádu domu s pečovatelskou 
službou na Výšince v Granátové ulici – 14 mil. Kč. 
Mezi dalšími možnými výdaji je uveden nákup pozemků na Koňském trhu, výkup areálu bývalých 
uhelných skladů v Nádražní ulici a další. 
Další peníze jsou určeny mj. na opravu hřbitovní zdi v Pelešanech, na rozvoj bytové zóny na Hruštici, 
na chodník v Přepeřské ulici a na chodník na Vesecku, na rekonstrukci Komenského ulice, výstavbu 
autobusové zastávky u supermarketu Lidl ad. 
 
Nové územní členění státu 
4. února 2019 byl schválen návrh nového územního členění státu, a to včetně výjimky pro obce 
Turnovska. Naprostá většina malých obcí nepatří do jiného okresu, než je příslušná obec s rozšířenou 
působností. Výjimku tvoří obce Turnovska, které patří do tří okresů. V případě neschválení této 
výjimky by Turnov jako obec s rozšířenou působností přišel o 16 z 37 obcí. Na začátku března novelu 

podepsal prezident a ta tak vešla v platnost. Pro odluku od Turnova se však rozhodla jako jediná 

obec Frýdštejn, která spadá pod okres Jablonec nad Nisou a od 1. ledna 2021 má nově příslušnou 

obec s rozšířenou působností právě tam. S přechodem souvisela i složitá předávání agend a 

spisových služeb.  
 
Vodáci na Jizeře – ohrožují řeku? 
Vzhledem k enormnímu nárůstu vodáků, kteří od jara do podzimu splouvají Jizeru především v úseku 
Malá Skála – Dolánky, zadala CHKO Český ráj Výzkumnému ústavu vodohospodářskému 
T. G. Masaryka v Praze posouzení jejich vlivu, resp. zda negativně neohrožují život v řece. Průzkum 
bude probíhat v letech 2020 a 2021. Pokud bude prokázán negativní vliv rekreačního vodáctví na 
ekosystém řeky, ochránci přírody budou prosazovat regulaci. Podle současných odhadů splouvá 
Jizeru v letní sezoně 800 až 900 lodí denně.  
 
Kompostér na sídlišti 
24. února byl v Rubínové ulici na sídlišti Výšinka zprovozněn první komunitní kompostér ve městě. 
Zřídil ho zde spolek ZAzemí. Kompostér byl zprovozněn v rámci kampaně Turnovský kompost 2020, 
která si kladla za cíl prosadit kompostování na turnovských sídlištích. 
V úterý 17. března sse na místě uskutečnilo seznámení se zájemců s kompostováním, na které 
navázala přednáška ve Žluté ponorce. 
 
Hubení plevele 
V listopadu 2019 schválila rada města zahájení hubení plevele v ulicích v jarních měsících 
mechanickou cestou. Během deštivého období se však chodníky opět zazelenaly, proto bylo 
schválené zkušební použití nového hubícího prostředku bez glyfosátu. Jedná se o totální herbicid 
s kontaktním účinkem, který nehubí kořeny. Účinnou látkou je kyselina pelargonová, která je 
přírodního původu a do 5 dnů se rozkládá na kysličník uhličitý a vodu. (Foto viz Fotokronika červenec). 
 
Městské dotace 
Město letos určilo k rozdělení 11 milionů korun formou dotací, a to v tomto poměru: 7,75 milionu ve 
sportovní oblasti (zahrnuje příspěvky na péči o sportovní zařízení), 1,6 milionu na podporu sociální 
oblasti, 600 tisíc na kulturu, 300 tisíc na opravy objektů v městské památkové zóně. Zbytek pak 
rozděluje mezi dotace v oblastech přeshraniční spolupráce, volnočasové aktivity a další.  
 
Recyklace elektrozařízení 
V roce 2019(!) odevzdali občané města k recyklaci 40 634,51 kg vysloužilých zařízení. Z certifikátu 
environmentálního vyúčtování, který město obdrželo od společnosti Asekol, která kontejnery na 
stará elektrozařízení provozuje, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že 
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občané našeho města v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 775,77 MWh elektřiny, 
70 741,50 litrů ropy, 2 082,34 m3 vody a 27,49 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů CO2 ekv. o 63,55 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování 
prostředí) o 2 848,96 kg. 
V současné době se v Turnově nachází 5 červených kontejnerů od společnosti Asekol na drobné 
elektro: Výšinka – Granátová ulice poblíž čp. 1917 / Výšinka – Křišťálová ulice poblíž čp. 2072 / 
ul. Žižkova – u penzionů pro seniory / ul. Studentská – proti čp. 1600 / ul. Zahradní – u prodejny 
COOP.  
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Turnov – kalendárium 

 

LEDEN 

Novoroční oslavy 
Příchod nového roku slaví lidé nejen na turnovském náměstí, ale i v ulicích a mezi domy. 
Nejvýraznějším (nejviditelnějším a nehlasitějším) projevem příchodu nového roku jsou ohňostroje 
a petardy. Záliba v pyrotechnice, která je běžně dostupná, se projevuje tím, že v podstatě na každém 
volném prostranství něco vybuchuje, a to od časného odpoledne. O půlnoci pak vypukají oslavy, 
kterým se prostě nejde vyhnout (i když byste opravdu rádi). Městská policie letos musela řešit několik 
sousedských sporů, mezi nimi například situaci, kdy petardy ohrožovaly sousední nemovitost. 
K žádným závažným škodám však naštěstí nikde nedošlo. 
 
Novoroční ohňostroj 
První oficiální kulturní a společenskou akcí roku byl tradiční novoroční ohňostroj Na Lukách, který již 
před několika lety nahradil bujaré půlnoční oslavy na náměstí. Akce je určena široké veřejnosti, 
a především pro rodiny s dětmi, aby si i ony užily příchod nového roku. Akce se může konat díky 
finanční podpoře mnoha turnovských podnikatelů a firem. Vyvrcholení v podobě ohňostroje 
předcházel kulturní program, kterým tradičně provázela Eva Kordová. Vystoupila kapela Snap Call. 
Připraveno bylo občerstvení a dětské soutěže.  
Přehled sponzorů ohňostroje 2020 
Hlavní sponzoři: Čekro cz, s. r. o. / Final obaly, s. r. o. / MBQ, s. r. o. / Ontex CZ, s. r. o. / Pivovar 
Svijany, a. s. / Richter autoservis, s. r. o. / Trevos, a. s. / Vykrut zahradní služby, a. s. / Zikuda – 
vodohospodářské stavby, spol. s r. o. 
Další sponzoři: Autosklo Turnov / Crytur, spol. s r. o. / Granát, družstvo umělecké výroby Turnov / 
Grupo Antrolin Turnov, s. r. o. / Kašír, s. r. o. / Kontakt – služby motoristům, spol. s r. o. / Pamico 
Czech, s. r. o. / Prima kámen plus, s. r. o. / STK Turnov / Triáda Turnov / Tukos, s. r. o. / Vianor Turnov 
/ Šroubárna Turnov, a. s. (Fotografie viz Fotokronika). 
 
Tříkrálová sbírka 
Ve dnech 1.–14. ledna probíhal V České republice 20. ročník Tříkrálové sbírky. Charitativní akci, při 
které se do vybírání peněz zapojují děti zpěvem koled a prodáváním drobných dárků, pořádá Charita 
ČR. 
V Turnově sbírka probíhala 9. ledna v centru města a 10. ledna na skautském ostrově. Výtěžek 
turnovské sbírky byl určen na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni. 
 
Beseda s novináři – turnovskými rodáky 
21. ledna 2020 proběhla v turnovském gymnáziu beseda se dvěma známými a oceňovanými novináři, 
z nichž oba mají rodinné vazby na Turnov, a to Jindřicha Šídla (viz Kronika 2018 – Kulturní osobnosti) 
a Luďka Mádla (Více viz Kronika 2020 – Kulturní osobnosti). Oba v současnosti působí na serveru 
Seznam.cz. Šídlo jako politický komentátor a Mádl jako sportovní novinář se specializací na fotbal. 
Šídlovi byla v rámci programu předána čestná medaile, kterou obdržel za svou novinářskou práci od 
města Turnova 17. listopadu 2019, ale nemohl si ji v té době osobně vyzvednout. Medaili Šídlovi 
předal starosta města. (Fotografie viz Fotokronika). 
 
Rezignace radního města 
Na lednovém zasedání zastupitelstva města rezignoval na svou funkci v radě města a v kulturní 
komisi zastupitel Josef Uchytil (PROTO), a to z osobních důvodů. Novým radním zastupitelé zvolili 
Pavla Mlejnka, v kulturní komisi zasedne Ivan Kunetka (oba PROTO). 
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ÚNOR 

Nájemné v městských bytech 
Od února bylo zvýšeno nájemné v městských bytech, a to v domech s pečovatelskou službou se 
u nových smluv zvýšilo v tomto roce o 3 Kč/m2/měsíc a v následujících letech se bude zvyšovat vždy 
o míru inflace. Ve standardních bytech budou noví nájemníci platit každý rok o 4 Kč/m2/měsíc více, 
u současných smluv na dobu neurčitou stoupne o 20 %. Město vlastní 105 standardních bytů a 28 
bytů v domech s pečovatelskou službou. Nájemné v obou typech bytů dosud činilo 70 Kč/m2/měsíc.  
 
Zemřel Miloslav Holas 
1. února zemřel Miloslav Holas, divadelník a kynolog, významný představitel turnovské kultury. Na 
podzim oslavil 100. narozeniny (viz Kronika 2019 – Kultura). Poslední rozloučení proběhlo 7. února ve 
smuteční síni v Turnově.  
 
Nehoda na mostě u Svijan 
1. února večer došlo na mostě u Svijan na dálnici D10 k hromadné dopravní nehodě, při které se 
srazilo 15 automobilů. Zraněno bylo devět lidí a vznikla škoda 2,3 milionů korun. Důvodem havárie 
byl hustý dým, který se rozšířil na silnici a přes který řidiči neviděli na vozovku. Pozdější vyšetřování 
odhalilo, že dým způsobili dva muži z Mladoboleslavska, kteří pod mostem zapálili minimálně 20 
starých pneumatik. Hrozí jim pět let vězení.  
 
Setkání se starostou – ulice Mírová 
3. února proběhlo setkání starosty města Turnova Tomáše Hockeho s obyvateli ulice Mírová 
v Daliměřicích. Konalo se v zasedací místnosti č. 215 v budově radnice. Hlavním tématem setkání byla 
rekonstrukce Mírové ulice a chodníků, ke kterému obyvatelé vyzvali město i v dopise zaslaném na 
konci roku 2019.  
 
Návštěva ministryně 
5. února navštívila Turnov ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová (ČSSD), a to v rámci 
své návštěvy Libereckého kraje. Zavítala do sídla spolku Slunce všem a do Domova důchodců Pohoda 
kvůli stavěnému Alzheimer centru (objekty budované s příspěvkem dotací). Ministryni doprovázel 
náměstek hejtmana LK Pavel Svoboda (ČSSD), pověřený řízením rezortu sociálních věcí. 
 
Orkán Sabine 
V noci na 10. února (v našem kraji až ráno kolem šesté hodiny) dorazil do Česka orkán Sabine. Úřady 
vydaly zvláštní varování, děti byly omluveny ze škol. Na Sněžce dosáhl orkán rychlosti 180 km/h. 
V Turnově udeřil jen krátce a nijak extrémně, ale v jiných částech kraje i republiky měl na svědomí 
popadané stromy, přerušené dodávky elektřiny, zastavenou doprava, zejména vlakovou apod. 
Starosta města Turnova vyhlásil zákaz vstupu do městských parků.  
 
Nejlepší sportovec Turnova 2019 
12. února probíhal na Střelnici slavnostní večer s vyhlášením výsledků ankety O nejlepšího sportovce 
Turnova za rok 2019. Vítězem se stal Jakub Oma. (Více viz Sport – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
 
Michal Kříž radním Libereckého kraje 
24. února byl Ing. Michal Kříž (ANO) jmenován krajským radním s pověřením vedení resortu 
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, kde nahradil 
stranickou kolegyni Radku Loučkovou Kotasovou. 
 
Panika s koronavirem 
V týdnu od 24. února dorazila panika související se šířením koronaviru (lékaři varovali před světovou 
pandemií) i do Česka, a to poté, co se o víkendu objevili první nakažení v Itálii. Ve čtvrtek 27. února 
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byly zaznamenány téměř vykoupené obchody, například i turnovské Tesco na náměstí. Lidé zatím 
skupují trvanlivé zboží, jako jsou těstoviny, konzervy, luštěniny apod. Média byla plná zpráv 
o nebezpečí a bylo velmi těžké nepodlehnout panice. (Více viz samostatná kapitola). 
 
Městský ples 
15. února se v kulturním centru Střelnice konal XI. městský ples. Zahrál Orchestr Ladislava Bareše. 
Finanční výtěžek plesu, který činil 64 300 Kč, byl věnován Městské knihovně Antonína Marka 
k realizaci vzdělávacích pořadů pro seniory v domech s pečovatelskou službou a na biblioterapii 
v turnovské nemocnici v oddělení následné péče. Tato částka byla shromážděna z přímých finančních 
darů a prodeje čestných poukázek v hodnotě 100 Kč. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
 

BŘEZEN 

Vlajka pro Tibet 
10. března opět zavlála na turnovské radnici tibetská vlajka. Město se tradičně připojuje 
k mezinárodní akci upomínající na potlačování práv Tibeťanů čínskou vládou. 
 
Pandemie koronaviru 
V polovině března vypukla v celém světě pandemie koronaviru, resp. dostala se do Evropy a Ameriky. 
Život se výrazně zpomalil a v některých odvětvích zastavil. (Více viz samostatná kapitola). 
 

DUBEN 

Farmářské trhy 
Letošní první farmářské trhy se na náměstí konaly 25. dubna poté, co jejich konání umožnilo 
rozhodnutí vlády.  
 

KVĚTEN 

Oslavy vítězství 
7. května se měl uskutečnit slavnostní program k připomenutí konce druhé světové války. Kvůli 
probíhající pandemii se připomínka musela obejít bez přítomnosti veřejnosti. K pomníku padlých ve 
Skálově ulici položili věnce starosta Tomáš Hocke a místostarostky Petra Houšková a Jana Svobodová 
a akce se zúčastnili také starosta Malé Skály Michal Rezler, velitel městských hasičů Martin 
Bartoníček a starosta turnovského Sokola Milan Hejduk. Sokolové v krojích stáli po dobu proslovů 
a kladení kytic u pomníku čestnou stráž. (Foto viz Fotokronika). 
 
Stezka Josefa Pekaře 
V květnu byla dokončena instalace nové naučné stezky Josefa Pekaře vedoucí z Dolánek Vazoveckým 
údolím k Malému Rohozci. Končí v Jenišovicích, kde je Josef Pekař pochován. Plánovaný doprovodný 
program byl v dubnovém termínu zrušen a konal se v poněkud pozměněné podobě v září. (Foto viz 
Fotokronika). 
 
Protestní hladovka 
26. května uplynulo 700 dní od zahájení řetězové hladovky na protest proti vládě Andreje Babiše jako 
bývalého agenta StB, jež vládne s podporou komunistů. Hladovku na náměstí zahájil Karel Šírek 
27. června 2018. Za celou dobu konání nebyla hladovka přerušena.  
 
Černý den pro obce a kraje 
26. května vlála na radnici černá vlajka. Turnov se tak symbolicky připojil k tichému protestu 
samospráv proti rozhodnutí vlády získat finance na kompenzace vzniklé v souvislosti s dopadem 
pandemie covid-19 ponížením příspěvků obcím a krajům.  
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Oslava odchodu sovětských vojsk 
28. května si Turnov již po šesté připomněl speciálním svátkem odchod sovětské armády z města. 
Turnov bylo první město v zemi, odkud v roce 1990 odešla okupační sovětská armáda. U této 
příležitosti vznikl i speciální díl pořadu Šťastné pondělí novináře Jindřicha Šídla, vysílaného na 
internetové televizi www.seznam. cz. 
 
Hrobka pod centrálním křížem mariánského hřbitova 
V květnu došlo k otevření hrobky pod centrálním křížem na mariánském hřbitově. Byla vyzdvižena 
rakev biskupa Františka Petra Krejčího, někdejšího turnovského děkana, později světícího biskupa 
pražského a titulárního biskupa Oropského. Ostatky biskupa byly převezeny k průzkumu a ošetření 
ostatků v antropologickém oddělení Národního muzea v Praze. Zdobná rakev byla předána 
k restaurování turnovské uměleckoprůmyslové škole. Ostatky byly do hrobky vráceny v září roku 
2021. (Foto viz Fotokronika a kronika 2021). 
 

ČERVEN 

Setkání se starostou – Výšinka 
8. června se v Kulturním centru Střelnice konalo setkání starosty s obyvateli města na téma 
plánované regenerace sídliště Výšinka. Seznámit se s plány přišlo kolem 20 lidí. Rekonstrukce jsou 
naplánovány na 5 až 7 let a připravuje je Ateliér AND Praha – Jaromír Kosnar a Ondřej Smolík, kteří 
v Turnově spolupracovali na Metelkových sadech či parku u letního kina. Setkání bylo přenášeno 
online. 
 
Den dětí 
13. června se konala největší dětská akce v Turnově – opožděná (kvůli koronaviru) oslava Dne dětí. 
Tradičně ji uspořádalo Středisko volného času Žlutá ponorka s dalšími organizátory. Program 
odstartoval Na Lukách, kdy se účastníci vydali na kilometrový pochod světem fantazie. Akce byla 
naplánovaná tak, aby se lidé neshlukovali ve větším počtu. Po cestě si mohly menší skupinky užít 
divadelních skečí, vystoupení pouličních hudebníků a různé pohybové či vědomostní aktivity. 
Putování končilo v parku u Letního kina. (Foto viz Fotokronika). 
 
Má vlast cestami proměn 
20. června převzalo město v zastoupení radní a knihovnice Evy Kordové cenu za vítězství 3. místa 
v soutěži. Soutěž má za cíl seznámit širokou veřejnost se zajímavými rekonstrukcemi a prezentovat 
zdařilé obnovy objektů hradů a zámků, městských domů a lázeňských objektů, venkovských chalup, 
drobných architektonických objektů jako jsou boží muka, památníky a kříže či rekonstrukcemi v rámci 
zahradní architektury. V roce 2020 proběhl 10. ročník a bylo do něj přihlášeno 110 projektů.  
 
Setkání se starostou online 
22. června se starosta setkal s občany formou online přenosu na sociální síti Facebook.  
 
Silný vítr 
28. června se Turnovem prohnal silný vítr s prudkými poryvy a přeháňkami. Měl na svědomí několik 
polámaných stromů, např. v Dolánkách, na Kobylce a na Bukovině. V Dolánkách spadl na silnici 
z Turnova na Malou Skálu strom do elektrického vedení a v kempu bylo třeba pomoci s vyproštěním 
karavanu. Na Bukovině spadly silné větve na střechu rodinného domu. 
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ČERVENEC 

Oprava dlažby na náměstí 
Na začátku července byla provedena oprava zvlněné dlažby nad náměstím Českého ráje. Kromě 
opravy nerovností způsobených nadměrným dopravním zatížením byl obnoven sklon komunikace 
zpevňující konstrukci a odvádějící při deštích vodu do okrajových částí silnice. 
 
Potůček v parku a parková slavnost 
Do parku u letního kina byla svedena voda z pramenu pod nemocnicí, který byl před lety sveden do 
kanalizace, protože neměl dostatečnou kapacitu pro vodovody. Cena zřízení malého potůčku 
překročila 1 milion korun, z toho 900 tisíc dodal Liberecký kraj. Dne 15. července se v parku konala 
parková slavnost na počest vybudování nového potůčku, které se zúčastnil i hejtman Libereckého 
kraje Martin Půta. (Foto viz Fotokronika). 
 
Dvojnásobná vražda 
27. července nalezl v katastru obce Rovensko pod Troskami náhodný chodec tělo pohřešované 35leté 
ženy, která byla zjevně násilně usmrcena. Dne 5. srpna byla nalezena další zavražděná žena na jezu 
řeky Jizery v Dolánkách. Jednalo se o 39letou ženu z Turnova. Z vraždy obou žen byl obviněn 42letý 
muž žijící v Rovensku pod Troskami (později bylo zveřejněno jeho jméno – Karel Šťovíček), byť média 
informovala o tom, že pachatel byl z Kutnohorska. Druhou oběť si vrah vyhlédl v turnovském baru. 
Jako problematická byla v médiích označena informace, že vrah byl označen jako pachatel hned po 
první vraždě, ale policie ho neuvěznila.  
V dubnu 2021 byl vrah souzen, přiznal se a byl odsouzen k doživotnímu trestu ve věznici se zvýšenou 
ostrahou. Šťovíček byl už v roce 1999 odsouzen k 15 letům za vraždu ve spolupachatelství.  
 

SRPEN 

Rekonstrukce sídliště Výšinka 
3. srpna byly na sídlišti Výšinka umístěny informační tabule informující obyvatele o plánované 
rekonstrukci sídliště. Formou textu a vizuálních návrhů se mohli občané seznámit s navrhovanou 
podobou sídliště. Do konce srpna mohli podávat připomínky k navrhovaným změnám. Rekonstrukce 
je plánovaná na několik etap a trvat by měla přibližně šest let. (Foto viz Fotokronika prosinec). 
 
Setkání se starostou online: 3. srpna / 31. srpna 
Starosta města nabízel občanům živá vysílání prostřednictvím sociální sítě Facebook. Odpovídal 
občanům také na zasílané dotazy.  
 
Dopravní situace města 
12. srpna radní města projednávali dopravní systém města s výhledem na dalších 10 let. Podklady 
v podobě obsáhlé studie připravila společnost AFRA CZ. Jejich součástí byla mj. prognóza intenzity 
dopravy, kapacity křižovatek apod. Při nezměněném současném stavu očekávají zpracovatelé studie 
v roce 2030 nárůst dopravy např. na mostě přes Jizeru o 45 % a v ulici 5. května o 37 %. Na maximu 
své kapacity se ocitne také kruhový objezd u Bati propojující ulice Hluboká, Sobotecká a Palackého. 
Pro snížení dopravy navrhují výstavbu obchvatu Turnova na plánované trase S5 s napojením na 
krajskou silnici II/283. 
 
Pumptracková dráha 
29. srpna byl zahájen provoz nové pumptrackové dráhy v areálu Maškovy zahrady. Dráha je volně 
přístupná a od počátku se těší velké oblibě dětí a mladých. (Více viz Sport – Přehled nejdůležitějších 
událostí).  
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Nová autobusová zastávka 
31. srpna byla do provozu uvedena nová autobusová zastávka u nákupního centra Lidl. Jednostranná 
zastávka přiléhá k parkovišti společnosti Lidl. Zastávku v hodnotě 1,6 milionu korun včetně DPH 
financoval supermarket Lidl a práce prováděla firma Andílek, s. r. o. z Liberce. 
 

ZÁŘÍ 

Pila na Koňském trhu 
4. září podepsalo Město Turnov smlouvu o koupi pozemků stávající pily Plátek na tzv. Koňském trhu. 
Jedná se o strategické území umožňující další rozvoj města. Za pozemky s výrobním areálem v centru 
města Turnov zaplatilo 35 milionů korun, pila bude na základě nájemní smlouvy v provozu ještě 
následujících 5 let. Schválení předcházela vyostřená debata mezi zastupiteli. Zástupci ANO a ODS byli 
proti, nebo se zdrželi hlasování. Před hlasováním bez vysvětlení jednání opustil zastupitel Karel 
Jiránek. Se zakoupením pily a souvisejících pozemků souhlasilo 17 zastupitelů, proti byli 2 a 4 se 
zdrželi hlasování.  
Město se o získání pozemků snažilo nejméně 20 let, a i když byla odhadní cena stanovena na pouhých 
15 milionů, majitel pily dal přednost městu před ještě vyšší nabídkou jiného zájemce.  
(Foto viz Fotokronika červen, září). 
 
Putování po památkách 
15. září se žáci 4. ročníků turnovských škol zúčastnili pravidelné akce Putování po památkách při 
příležitosti EHD (Dny evropského dědictví). Děti nejprve navštívily kostel sv. Františka z Assisi, poté 
synagogu, kde byl pro děti připraven zajímavý výklad o židovství a židovských tradicích. Putování 
následně pokračovalo do Rývových sadů, kde proběhla ukázka dravého ptactva pod vedením 
sokolníka Milana Straky. Putování skončilo na Dlaskově statku, kde bylo připraveno občerstvení 
v podobě opečených buřtíků.  
 
Přišel podzim 
26. září k nám dorazil podzim. Teploty sice klesly až o den později, a to až pod deset stupňů, ale den 
byl tmavý, větrný a deštivý. Večer pak začalo pršet a pršelo celou noc až do odpoledne následujícího 
dne.  
 
Oslavy historika Josefa Pekaře 
26. září proběhly oslavy připomínající osobu historika Josefa Pekaře, rodáka z Malého Rohozce. (Více 
viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
 

ŘÍJEN 

Dny architektury 
3. října se Turnov připojil k 10. ročníku celostátní akce Dny architektury. Konaly se zde dvě akce: 
v 10 hodin komentovaná prohlídka nové horolezecké expozice v muzeu, a to s autory projektu 
z ateliéru Hipposdesign Praha. Od dvou hodin se potom konala prohlídka turnovského depa 
s možností projet se parním vlakem. Přestavba turnovské depa pochází z let 1937–41 a jeho 
zajímavostí je centrální kouřovod svedený do 40 metrů vysokého komína. Zájemci viděli i otočení 
točny, která má v průměru 22 metrů. 
 
Nádražní ulice je hotová 
20. října byla dokončena rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 až na hranici Libereckého kraje. 
Slavnostní otevření bylo naplánováno na 24. října, ale muselo být zrušeno kvůli protipandemickým 
opatřením. (Více viz Stavební úpravy). 
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Oslavy 28. října byly zrušeny 
Oslavy 28. října byly letos zrušeny v souvislosti s protivirovými opatřeními. V plánu bylo slavnostní 
pojmenování ulice Ladislava Cibulky, který byl posledním starostou samostatné obce Daliměřice 
(přesunuto na 28. 10. 2021), představení stavby tzv. Alzheimer centra, pietní vzpomínkou spojenou 
s kladením věnců ve Skálově ulici a předáním medailí starosty v městském divadle. Pietní vzpomínka 

u pomníku proběhla pouze za účasti vedení města. (Foto viz Fotokronika) 
 
Vlajka pro Masaryka 
28. října proběhl již 8. ročník kampaně Vlajka pro Masaryka, kterou vyhlašuje starosta města. Vyzývá 
tak obyvatele města, aby vyvěšením státní vlajky uctili národní hrdost a vlastenectví. K letošnímu 
ročníku vydal toto prohlášení: „Vážení občané Turnova a turnovského regionu, letos si připomínáme 
102. výročí založení Československa. Státu, který sice již neexistuje, ale na jehož základě stojí podstata 
České republiky. Československo není. Ale zůstala vlajka, jako silný symbol našeho společenství. 
Kromě vlajky zůstaly i myšlenky a ideály. Ty ztělesňuje osoba našeho prvního prezidenta Tomáše 
Garrique Masaryka. V naší době si nejsem jist, že se budeme moci společně sejít a připomenout, 
v rámci státního svátku 28. října ty, kteří obětovali své životy pro náš národ a naši státnost. Snad 
právě proto a silněji se na Vás obracím s prosbou, abyste se přidali ke kampani Vlajka pro Masaryka. 
Vlajky na našich domech budou mlčky připomínat naše společenství a společné hodnoty. Přijďte si, 
prosím, po 1. říjnu pro vlajku na sekretariát starosty a vyvěste ji na svůj dům. Děkuji, Tomáš Hocke, 
starosta města Turnova.“ 
 

LISTOPAD 

Úklid radnice 
Město oslovilo deset firem s nabídkou zajištění úklidových prací v budovách radnice v období od 
1. listopadu 2020 do 31. října 2022. Ze dvou firem, které na nabídku reagovaly, byla vybrána firma 
Roko Service s nabídkovou cenou 1,9 milionu korun vč. DPH. 
 
Informační systém na Mariánském hřbitově 
V listopadu byla dokončena obnova informačního systému na hřbitově u kostela Narození Panny 
Marie. Obnova je součástí celkové rehabilitace hřbitova vypracovaného projekční firmou AND, 
spol. s r. o. Informační systém je tvořen 15 pozinkovanými ocelovými lamelovými konstrukcemi 
v tmavě šedé antracitové barvě s tabulkami vyrobenými z tzv. bondové desky opatřenými potištěnou 
fólií s textem. Informační stojany jsou do země kotveny pomocí zemních vrutů, aby nepoškodily 
památné stromy na hřbitově. V souvislosti s obnovou systému značení byl rozšířen seznam 
významných osobností a zpřehledněn způsob označení těchto hrobů. U vstupu na hřbitov byl osazen 
orientační plán se jmenným přehledem osobností a schematickým rozmístěním hrobových míst. 
Práce byly zakončeny umístěním nových číselných označníků k jednotlivým hrobům. Obnova 
informačního systému stála 150 000 korun.  
 
Reklamy na sloupech veřejného osvětlení 
Město na podzim vyhlásilo nabídku pronájmu ploch na sloupech veřejného osvětlení pro reklamní 
účely a oslovilo 47 firem. Nabídku však žádná z nich nevyužila. Pokud by nějaká o pronájem měla 
zájem, získala by 50 ploch na sloupech za cenu 80 tisíc korun.  
 
Sady na Hruštici 
14. listopadu se na Hruštici, v místech, kde v posledních letech probíhá výstavby nových rodinných 
domů, sešlo přibližně 40 občanů na veřejné akci, při které vysadili prvních 48 ovocných stromů 
budoucího městského parku. Nákup ovocných stromů, jabloní a hrušní, byl spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí České republiky, a to ve výši téměř 200 tisíc korun. (Foto viz Fotokronika). 
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Oslavy 17. listopadu 
Probíhající pandemie koronaviru ovlivnila i oslavy státního svátku. Na tradičním místě, kde občané 
rozsvěcují svíčky – tedy na kašně na náměstí, se rozhořelo jen 8 svící. V 17 hodin zazněla z amplionů 
píseň Modlitba pro Martu (Ať mír dál zůstává s touto krajinou). Píseň však přerušil mužský hlas zvoucí 
na protivládní demonstraci v Praze. Zástupci radnice se od tohoto narušení distancovali. Následovalo 
šetření, jehož výsledky nebyly zveřejněny. 
 
Památný strom v Loužku 
Lípa v Loužku, která byla vysazena v roce 1908 k 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn, 
byla zapsána na seznam památných stromů. Strom je vysoký asi 20 metrů a její obvod měří 440 
centimetrů. 
 
Instalace vánočního stromu 
24. listopadu byl na turnovské náměstí instalován strom pro letošní vánoce. Jedná se o jedli, která 
vyrostla v Turnově a musela být kvůli rekonstrukci inženýrských sítí pokácena. (Více viz Prosinec – 
Vánoce). 
 
Měření kvality ovzduší 
Na konci listopadu proběhlo na Malém Rohozci pravidelné měření ovzduší, které zajišťuje Zdravotní 
ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Kvalita ovzduší se měří kvůli přítomnosti průmyslové zóny. Kvalita 
ovzduší bývá měřena pomocí mobilní měřící jednotky, která 72 hodin monitoruje koncentrace látek 
znečišťující ovzduší – těkavé organické látky (toluen, ethylbenzen, xylen, styren) a dále oxidy dusíku 
(oxid dusnatý, oxid dusičitý), oxid siřičitý, oxid uhelnatý, ozón a prach – suspendované částice frakce 
PM10. Součástí bývá i měření klimatických podmínek – teplota, relativní vlhkost, barometrický tlak, 
rychlost a směr větru. 
Výsledky byly zveřejněny v lednu 2021. Žádná překročení limitů nebyla zaznamenána, s výjimkou 
krátkodobého imisního limitu u benzo(a)pyrenu. 
 

PROSINEC 

Světla pro Bečvu 
Spolek Milion chvilek pro demokracii vyhlásil na 20. prosince akci Světla pro Bečvu. Lidé pouštěli na 
řekách v České republice svíčky (na konci je vždy vylovili), kterými chtěli připomenout stále 
nevyšetřenou ekologickou havárii na řece Bečva, která zničila na několika kilometrech veškerý život.  
I v Turnově se našla skupina, která vypustila svíčky na náhonu Jizery ve farářství.  
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Turnov – souhrnné zprávy ke konci roku 

 
Počet obyvatel města 
Ke konci roku 2020 měl Turnov celkem 14 391 obyvatel, o 29 méně než na jeho začátku. Zemřelo 
nejvíce osob za dobu, kdy existují ucelená data (od 50. let), a to 206 obyvatel. Narodilo se 172 dětí. 
Přistěhovalo se 370 a odstěhovalo 365 lidí. 
 
Závěrečný účet města 
Celkové příjmy města k 31. 12. 2020 činily 504.661.373,70 Kč, tj. oproti rozpočtu 503.997.267,00 byly 
vyšší o 664.106,70 Kč.  
Daňové příjmy daňové činily 270.213.865,34 Kč, tj. oproti rozpočtu 270.091.860,00 Kč byly vyšší o 
122.005,34 Kč, a to především vyšším příjmem z místního poplatku za komunální odpad.  
Nedaňové příjmy činily 74.492.944,96 Kč, tj. oproti rozpočtu 73.532.372,00 Kč byly vyšší o 
960.572,96 Kč.  
Kapitálové příjmy činily 16.106.035,00 Kč, tj. oproti rozpočtu 16.282.042,00 Kč byly nižší o 
176.007,00 Kč, a to z důvodu vyššího rozpočtu na přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého 
majetku. 
Transfery (dotace) činily 143.848.528,40 Kč, tj. oproti rozpočtu 144.090.993,00 Kč byly nižší o 
242.464,60 Kč, důvodem bylo přesunutí úhrady dotace od SFŽP na projekt Městské sady do roku 
2021.  
Celkové výdaje k 31. 12. 2020 činily 516.029.976,50 Kč, tj. oproti rozpočtu 546.109.917,00 Kč byly 
nižší o 30.079.940,50 Kč. 
Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 342.129.274,00 Kč a čerpání činilo 324.305.603,64 Kč, tj. 
úspora ve výši 17.823.670,36 Kč. 
Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 203.980.643,00 Kč a čerpání bylo ve výši 191.724.372,86 
Kč, tj. úspora 12.256.270,14 Kč. 
 
Parkování na náměstí 
Od února 2019 bylo umožněno parkovat na náměstí po první půl hodinu zdarma. Ztráta z parkovného 
oproti roku 2018, kdy tato možnost nebyla, činila 566 tisíc korun za rok.  
 
Recyklace odpadů v Turnově 
V roce 2020 ušetřili obyvatelé města díky recyklaci odpadů elektrickou energii ve výši 22 869 178 MJ 
a uspořili emise CO2 ekv. ve výši 1 412,745 tun.  
Tyto údaje jsou vypočteny na základě studie „Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů 
z hlediska jejich vlivu na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální 
přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. 
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Kdo nás opustil 

(Více viz Turnov – Kalendárium). 

Zemřel Miloslav Holas 
1. února zemřel Miloslav Holas, divadelník a kynolog, významný představitel turnovské kultury. Na 
podzim oslavil 100. narozeniny (viz Kronika 2019 – Kultura). Poslední rozloučení proběhlo 7. února ve 
smuteční síni v Turnově.  
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Turnov – zprávy z okrajových částí 

 
 

MAŠOV, PELEŠANY A KADEŘAVEC 

Mašovská kaple: Rekonstrukce mašovské kaple byla dokončena. Jako poslední byly v květnu pořízeny 
nové žulové schody za 175 tisíc korun včetně DPH. 
Rekonstrukce ZŠ Mašov: V roce 2020 byla zahájena kompletní a dlouho očekávaná rekonstrukce 
školy a byla dostavěna přístavba. (Více viz kapitola Školství.)  
Dětský karneval: 26. ledna v sokolovně v Mašově konal dětský karneval. Doprovodný program 
připravily z místní mateřské školky. 
Hasičský ples: 8. února: uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v místní sokolovně ples. Zahráli Veselí 
pozůstalí. 
Sokolské šibřinky: 22. února se v místní sokolovně konaly šibřinky na téma postav z večerníčků. 
Dezinfekce veřejných prostranství: V dubnu provedli dobrovolní hasiči z Mašova dezinfekci 
autobusových zastávek a kontejnerů na separovaný odpad v Turnově, aby tak zamezili šíření 
koronaviru.  
Voda v ulicích: 16. a 17 května prošla krajem vlna bouřek se silným větrem, které způsobily desítky 
drobnějších škod. V Turnově se problémy objevily v Mašově, kde se valila voda s bahnem ulicemi.  
Putování s Večerníčkem: 19. září proběhla na pelešanském hřišti oblíbená akce pro děti a jejich 
rodiče, zahrnující občerstvení, střelnici, houpačky, skákací hrady a malování na obličej. Následovalo 
Putování s Večerníčkem – zábavná cesta s hádankami. Akci pořádal sbor dobrovolných hasičů 
Pelešany. 
Senior Cup v hasičském sportu na Pelešanech: Tradiční soutěž se konala v září. 
Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka: tradiční vánoční akce se konala 4. prosince pod 
taktovkou Sboru dobrovolných hasičů Pelešany.  
(Foto nové zástavby v katastru Mašova viz Fotokronika březen).  
 

BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA A LOUŽEK 

Silný vítr: 28. června se Turnovem prohnal silný vítr s prudkými poryvy a přeháňkami. Měl na 
svědomí několik polámaných stromů, např. v Dolánkách, na Kobylce a na Bukovině. V Dolánkách 
spadl na silnici z Turnova na Malou Skálu strom do elektrického vedení a v kempu bylo třeba pomoci 
s vyproštěním karavanu. Na Bukovině spadly silné větve na střechu rodinného domu. 
Stezka Josefa Pekaře: V květnu byla dokončena instalace nové naučné stezky Josefa Pekaře vedoucí 
z Dolánek Vazoveckým údolím k Malému Rohozci. Končí v Jenišovicích, kde je Josef Pekař pochován. 
Plánovaný doprovodný program byl v dubnovém termínu zrušen a konal se v poněkud pozměněné 
podobě v září. (Foto viz Fotokronika květen). 
Dolánky 2020: 18. července se konal hudební multižánrový festival, na kterém letos vystoupily Ba 
Naopank, Flastr, Makule, Ondřej Ruml, Pól McKántry, Sarah and the Adams, Schodiště, The Chancer, 
The Scoffers, Ze dna, Znouzecnost. Doprovodný program vhodný pro malé i větší.  

 
MALÝ ROHOZEC, MOKŘINY A VAZOVEC 

Rohozecký okrašlovací spolek: Více informací o aktivním spolku viz Kultura spolky. 
Zahradní restaurace: V květnu byl zahájen provoz nové zahradní restaurace u pivovaru Rohozec. 
Návštěvníkům nabízí 70 míst a denní nabídku pokrmů a grilované speciality. 
Jako novinka byla nabídnuta světlá jedenáctka z tanku.  
Stezka Josefa Pekaře: V květnu byla dokončena instalace nové naučné stezky Josefa Pekaře vedoucí 
z Dolánek Vazoveckým údolím k Malému Rohozci. Končí v Jenišovicích, kde je Josef Pekař pochován. 
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Plánovaný doprovodný program byl v dubnovém termínu zrušen a konal se v poněkud pozměněné 
podobě v září. (Foto viz Fotokronika květen). 
Fotografie z Malého Rohozce, z místa plánovaného rozvoje, viz Fotokronika září. 
 

DALIMĚŘICE A HRUBÝ ROHOZEC 

Nové ulice a jejich názvy: V lednu bylo rozhodnuto o nových jménech pro nově se formující ulice 
v Daliměřicích. Vznikly ulice Zámecká, Na Cvičišti, V Zahrádkách a ulici Ladislava Cibulky. Více viz 
kapitola Stavební úpravy. 
Setkání se starostou – ulice Mírová: 3. února proběhlo setkání starosty města Turnova Tomáše 
Hockeho s obyvateli ulice Mírová v Daliměřicích. Konalo se v zasedací místnosti č. 215 v budově 
radnice. Hlavním tématem setkání byla rekonstrukce Mírové ulice a chodníků, ke kterému obyvatelé 
vyzvali město i v dopise zaslaném na konci roku 2019.  
Změna územního plánu: V polovině dubna byla schválena změna územního plánu města – jedná se 
o druhou změnu od jeho vydání v roce 2014. Největší zásah se týká Daliměřic, kde se 5,7 ha území na 
místě zahrádkářské kolonie u kruhového objezdu na silnici I/10 přesunulo do kategorie smíšeného 
bydlení a mohou tam vznikat nejen rodinné, ale také bytové domy. Změna užití plochy po bývalém 
zahradnictví naproti zámku Hrubý Rohozec na obytné využití nebyla vzhledem k ohrožení zdroje pitné 
vody povolena.  
Daliměřický sportovní den: 27. června se na Daliměřicích konal Volejbalový turnaj čtyřčlenných 
družstev, který přilákal do areálu venkovního hřiště a tělocvičny TJ v Daliměřicích více než 60 
účastníků. O vítězství se utkalo 12 družstev. 
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Záznamy z jednání rady a zastupitelstva města Turnov 

 
Zápisy v této kapitole byly oproti předchozím ročníkům lehce pozměněny. Vzhledem k obsáhlým 
jednáním jsou zde nyní uveřejněny kompletní programy jednotlivých zasedání a pouze u výjimečně 
důležitých bodů jsou uvedeny podrobnosti. Podrobnosti k jednotlivým bodům zde neuvedené lze 
dohledat v oficiálních zápisech z jednání, uložených ve spisovně města a následně ve Státním 
okresním archivu v Semilech.  
 

Rada města 
Program jednání rady města 15. ledna: 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Pelešany p. č.99/1 – kNN,SS“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Nad Šetřilovskem – kNN, kVN“ 
3. Výběr nejvhodnější nabídky – „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“ 
4. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“ 
5. Výběr nejvhodnější nabídky – „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“ 
6. Výběr nejvhodnější nabídky – „Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ 
7. Zadávací podmínky „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově“ 
8. Zadávací podmínky „Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace“ 
9. Zadávací podmínky „Chodník ulice Přepeřská, Turnov“ 
10. Schválení prodeje zařízení dálkového přenosu 
11. Mobilní kamerový bod – žádost o dotaci 
12. Změna č. 2 Územního plánu Turnov – aktuální informace 
13. Limity městského úřadu a městské policie – platy, občerstvení a dary 
14. Schválení dodatku č. 3 na akci: Městský park Turnov (park u letního kina) etapa 3 „Umění“ 
15. Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov 
16. Členství v komisi sociálně bytové – odvolání člena komise a návrh na jmenování nového 
17. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2 
18. Mediální zpravodajství z Turnova 
19. Rozvojové záměry středních škol 
20. Záštita starosty – Nejúspěšnější sportovci okresu 2019 
21. Záštita starosty – Čokoládový festival 2020 
22. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – kritéria hodnocení jednatele, složení dozorčí rady 
23. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – investiční záměr – přístavba zimního stadionu 
24. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací 
 

Program jednání rady města 30. ledna: 
1. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti „SM Turnov, Sobotecká p. č. 279/16, 279/39-

kNN,H2B“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Mašov p. č. 316/3 – kNN“ 
3. Odkoupení pozemků pro budoucí komunikaci a smlouva o příspěvku, Daliměřice 
4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Turnov – Liberecký kraj – dar 
5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Gymnázium – výměna kotlů“ 
6. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Výměna sportovního povrchu na 

venkovním hřišti u ZŠ 28. října“ 
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7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Žlutá ponorka – změna vytápění“ 
8. Vypsání výběrového řízení a schválení hodnotící komise „Oplocení hřbitova Pelešany – II. etapa“ 
9. Vypsání výběrového řízení a schválení hodnotící komise „Nová autobusová zastávka Turnov – 

Lidl“ 
10. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období r. 2021 – 2022 
11. Oprava schodiště ke kapli na návsi v Mašově – žádost o výjimku (odloženo) 
12. Náhrada škody – soukromá osoba (poškozená střecha po pádu stromu) 
13. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do základního kapitálu 

Městské sportovní Turnov, s.r.o. – zpřesnění informací 
14. Rozpis položek rozpočtu 2020 – OSM 
15. Pojištění majetku (odloženo) 
16. DPS Granátová 1897 – průběžná informace 
17. Dotace na projektovou dokumentaci – Greenway Jizera Turnov–Svijany 
18. Žádost o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
19. Darovací smlouvy – obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
20. Zvyšování nájemného v bytech v majetku města Turnov 
21. Zrušení výběrového řízení – Výkon TDS na akci – „Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 

1897“ (přesunuto) 
22. Rezignace RNDr. Josefa Uchytila, DiS. EFP na funkci předsedy a člena kulturní komise rady města 

a na funkci člena dozorčí rady KCT, s.r.o. 
 

Program jednání rady města 12. února: 
1. Inkluze v základních školách 
2. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2020 
3. Táborová základna Krčkovice – přesunuto 
4. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková 

organizace 
5. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – informace, investice 
6. TPCR – vstupné synagoga, Valdštejn, parkoviště 
7. Architektonická studie bytových domů Výšinka – prodej části pozemku p. č. 1660/1, k.ú. Turnov 
8. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, veřejné osvětlení Mašov, 

U školy 
9. Jižní sjezd ul. Fučíkova – odkoupení domu čp. 1248, B. Smetany, Turnov, včetně pozemků – 

doplňující informace 
10. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, monitorovacího vrtu u vodního zdroje Šlejferna 
11. Žádosti o pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov 
12. Žádost o prodej pozemku p. č. 427/2 v k. ú. Mašov u Turnova 
13. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
14. Prodloužení pronájmu pozemků p. č. 865/14 a 865/15, k. ú. Mašov u Turnova od Lesů České 

republiky, s. p. 
15. Zrušení výběrového řízení – Výkon TDS na akci – „Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 

1897“ 
16. Výběr nejvhodnější nabídky – „Chodník ulice Přepeřská, Turnov“ 
17. Výběr nejvhodnější nabídky – „Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové 

komunikace“ 
18. Zadávací podmínky „Parkoviště za Granátem, Turnov“ 
19. Zadávací podmínky „Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII.“ 
20. Zadávací podmínky „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody čp. 2030, 

ul. Žižkova, Turnov“ 
21. Pojištění majetku 
22. Žádost občanů ul. Mírová o rekonstrukci ulice 
23. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí – výrobní hala Juta 
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24. Zadávací podmínky „Úklidové práce na budovách čp. 335 a čp. 466“ 
25. Zdravotně sociální služby Turnov – generální oprava výtahů v Domově důchodců Pohoda 
26. Parkování na Mariánském náměstí v prostoru před domy čp. 13–16 
27. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
28. Rozpis akcí na rok 2020 – odloženo 
29. Dodatek smlouvy s TS Turnov na rok 2020 – odloženo 
30. Schválení dodatku č. 3 na akci „Městský park Turnov (park u letního kina), etapa 3 – Umění“ – 

odloženo 
31. Záštita starosty města – finanční dar na podporu sportovní akce „250 Český ráj“ – odloženo 
32. Řídící komise pro Strategický plán města Turnova – aktualizace 
33. Průběžná informace o podmínkách výstavby RD na Daliměřicích 
34. Psinec – průběžná informace – odloženo 
35. Odvolání člena komise pro životní prostředí – odloženo 
36. Parkování na náměstí – odloženo 
37. Geopark Český ráj, o.p.s. – projekt exteriérové expozice 
38. Navýšení pracovníků na Městském úřadě v Turnově 

 
Program jednání rady města 27. února: 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Daliměřice p. č. 864/4-kNN, SS101“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Károvsko – obnova vNN za kNN“ 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Výšinka čp. 1409, TS Granát – kvVN, rVN, kKT“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Palackého/Trávnice čp. 151-kNN, SR“ 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, p. č. 3848/1 – svod, kNN, SS“ 
6. Dodatek č. 2 k akci „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 

Turnov“ – odloženo 
7. Výsledky VŘ na Rekonstrukci sportovního povrchu hřiště ZŠ 28. října a stanovisko ředitele školy 
8. Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - přidělení dotace MMR 
9. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do městského 

parku U Letního kina 
10. Parkování na náměstí 
11. Psinec – průběžná informace 
12. Odvolání členů komise pro životní prostředí 
13. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z česko-saského projektu 
14. Schválení dodatku č. 3 na akci „Městský park Turnov (park u letního kina), etapa 3 – Umění“ 
15. Rozpis akcí odboru životního prostředí na rok 2020 
16. Dodatek smlouvy s TS Turnov na rok 2020 
17. Výběr nejvhodnější nabídky – „Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a p. č. 

1992/7 v k. ú. Turnov“ 
 
Program jednání rady města 4. března: 
1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „SM 

Turnov p. č. 990/1, 992/20-kNN,SR,SS“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, ul. Zelená cesta-přel. kVN,kNN“ 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Fučíkova p. č. 2256/3-přel.VN,kNN“ 
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4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 
Turnov, Zborovská 2915/89 a vodovodní přípojka“ 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene „Vodovodní a kanalizační přípojky, p. č. 862/5, 862/31 
Daliměřice“ 

6. Záměr vykoupení pozemků na Lukách, Turnov 
7. Pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov 
8. Dodatek č. 2 k akci „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 

Turnov“ 
9. Zadávací podmínky výběrového řízení „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“ 
10. Výsledek zadávacího řízení „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově“ 
11. Výsledek výběrového řízení „Oprava hřbitovní zdi Pelešany II. etapa“ 
12. Výsledek výběrového řízení „Nová autobusová zastávka Turnov – Lidl“ 
13. Výsledek výběrového řízení „Gymnázium – výměna kotlů“ 
14. Výsledek výběrového řízení „Žlutá ponorka - změna vytápění“ 
15. Výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody 

čp. 2030, ul. Žižkova, Turnov“ 
16. Výsledek zadávacího řízení „Úklidové práce v budovách čp. 335 a č.p. 466“ – přesunuto 
17. Technické služby, smlouvy o dílo 
18. Průběžná informace o přípravě Změny č. 3 Územního plánu Turnov 
19. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 
20. Inventarizační zpráva za rok 2019 
21. Memorandum s TSC Turnov - hala u nádraží 
22. Umístění nabíjecí stanice pro elektromobily 
23. Účelový dar - Mikroregion Český ráj – cyklobusy 
24. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – přístavba šaten a další doplňující informace 
25. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – investiční akce v roce 2020 
26. Vodohospodářský majetek – právní analýza majetkového postavení města ve VHS Turnov 
27. Zpráva ve věci (anonymizováno) – odstranění táhla v objektu čp. 8, Markova ulice 
28. Soudní kauza Walderode – finanční ohodnocení dohledání archivního materiálu 
29. Táborová základna Krčkovice 
30. Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - čerpání rezervního fondu 
31. Smlouva o nájmu nebytových prostor – Alešova 1723 
32. Žádost organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o navýšení 

pracovních úvazků a navýšení provozního rozpočtu 
33. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 
34. Rozdělení dotací z památkového fondu 
35. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
36. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy o.p.s. 
37. Individuální dotace – Horolezecký festival Český ráj, spolek 
38. Individuální dotace – AC Turnov, z. s. 
39. Směr rozvoje sportu II. 
 

Program jednání rady města 16. března: 
1. Informace k aktuálnímu stavu pandemie 
2. Posun splatnosti poplatků za odpad a ze psů na 30. 6. 2020 – OZV 
 
Program jednání rady města 26. března: 
1. Smlouva o budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene a právo stavby „Vodovodní a kanalizační 

přípojka pro RD p. č.3276/68 a 3276/9, Vrchhůra“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene a právo stavby „SM Turnov, Vrchhůra p. 

č. 3276/68, smyčka kNN“ 
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3. Výsledek zadávacího řízení „Bytová zóna Hruštice-Károvsko, VII. etapa“ 
4. Výsledek výběrové řízení „Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u ZŠ 28. října“ 
5. Výsledek výběrového řízení „Oprava komunikace Kadeřavec – Kouty a parkovací plochy ve 

Studentské ulici“  
6. Schválení dodatku č. 1 na akci: Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže 

radnice v Turnově 
7. Rozpis položek rozpočtu 2020 – Technické služby Turnov a kapitoly Komunikace 
8. Smluvní zajištění městské hromadné dopravy 2021–2029 
9. Výsledek zadávacího řízení „Úklidové práce v budovách č. p. 335 a č. p. 466“ 
10. Žádost organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace o navýšení 

pracovních úvazků a navýšení provozního rozpočtu 
11. Žádost o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou – Horolezecký festival Český ráj, spolek 
12. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
13. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – změna kapacity 
14. Čerpání rezervního fondu organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
15. Dodatek ke smlouvě MHD Turnov, zajištění obsluhy sídliště Přepeřská po dobu uzavírky silnice 
16. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – realizace PUMPTRACKU 
17. Návrh nových stanov VHS Turnov 
18. Odpovědi na dopisy s Žádostí o poskytnutí informací z vedení provozní evidence 

vodohospodářského majetku na území města Turnov 
19. Výsadba izolační zeleně na p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov – odstoupení od smlouvy 
20. Smlouva na projekční práce Nové knihovny v Turnově – aktuální informace 
 
Program jednání rady města 1. dubna: 
Jednání proběhlo pomocí videokonference kvůli opatřením proti šíření koronaviru 
Byla schválena opatření na ekonomickou pomoct Turnovu a jeho obyvatelům během pandemie. 
 
1. Odpuštění nebo odklad platby nájmu živnostníkům, malým a středním podnikatelům  
2. Pro drobné živnostníky, malé a střední podnikatelé znamená stávající vládní opatření existenční 

problém. Město proto nájemníkům nebytových prostor v majetku města nabízí odklad platby 
nájemného u nebytových prostor v majetku města po dobu 3 měsíců a prodloužení splatnosti do 
31. 12. 2020, a to bez účtování poplatků z prodlení. 

3. Odklad platby nájemného v městských bytech  
4. Lidé žijící v městských bytech jsou většinou lidé s nízkými příjmy, senioři, lidé pracující manuálně 

nebo v domácnosti, kteří jsou často závislí pouze na jednom příjmu v rodině. Právě na ty 
dopadnou vládní nařízení a ekonomická recese nejvíce. Město proto nájemníkům klasických 
nájemních bytů (nikoli bytů zvláštního určení) umožní odklad platby nájemného včetně služeb na 
dobu 3 měsíců. Možnost uhradit nájemné za tyto měsíce bude prodloužena do 31. 12. 2020, a to 
bez účtování poplatků z prodlení. 

5. Pokračování v investičním plánu na rok 2020  
6. Město Turnov je díky svým investičním aktivitám významným „investorem“ 

a „zaměstnavatelem“ v regionu. Díky odpovědnému hospodaření minulých let může město 
i nadále pokračovat v investičním plánu na rok 2020. Investiční akce města vnímáme jako 
stimulační opatření v rámci hospodářství celé republiky. 

7. Největší investiční akce roku 2020: Dokončení rekonstrukce ulice Nádražní, Přepeřská, zahájení 
rekonstrukce ČOV společně s VHS Turnov, Výstavba Alzheimer centra (Domov se zvláštním 
režimem), Modernizace základních škol, Rekonstrukce ZŠ Mašov, MŠ Zborovská – nové oddělení 
pro děti do 3 let, Polyfunkční dům - Objekt Fokus, Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Bytová 
zóna Hruštice – 7. etapa, Vesecko – realizace chodníku a křižovatky, Rekonstrukce ulice 
Komenského, BUS zastávka LIDL, Gymnázium – výměna kotelny 

8. Městská autobusová doprava zdarma (do odvolání)  
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9. Jednou z rizikových oblastí, co se možnosti šíření koronaviru týče, je městská autobusová 
doprava. Z důvodu prevence proti koronaviru a ochraně řidiče i cestujících jezdí městská 
autobusová doprava v Turnově od 16. 3. do odvolání zdarma. Předpokládaný termín do konce 
krizových opatření. 

10. Parkovné zdarma (do odvolání)  
11. Parkování zdarma platí na placených parkovištích v Turnově od 26. března 2020. Navrhuje se 

nechat parkování zdarma do konce krizových patření.  
12. Zkrácení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem 
13. Na základě předpokládaného snížení daňových příjmů města v roce 2020 upozorňujeme ředitele 

příspěvkových organizací a jednatele obchodních společností na předpokládané snížení 
provozního příspěvku o 7 % (mimo Zdravotně sociální služby Turnov). RM žádá ředitele 
organizací a společností, aby s tímto opatřením počítali. 

14. Podpora živnostníků a drobných podnikatelů v době mimořádných opatření a zvýšení 
informovanosti města 

15. Město Turnov se snaží na webových stránkách města propagovat seznam prodejen 
a provozoven, které jsou pro občany v Turnově v nouzovém stavu v provozu. Zároveň Město 
Turnov spustilo nový informační nástroj Mobilní rozhlas. 

16. Tato opatření se budou následně vyhodnocovat a přizpůsobovat aktuálnímu vývoji situace.  
 
Program jednání rady města 8. dubna:  
Jednání probíhalo formou videokonference. 
1. Záměr odkoupení části pozemku p. č. 108/1, k. ú. Malý Rohozec 
2. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání s ŘSD – Jižní sjezd 

Fučíkova, Turnov 
3. Pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov – předzahrádka náměstí 
4. Dodatek ke smlouvě o podnájmu části pozemku – parkovací místo v ul. Jiráskova, Turnov 
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ 
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Chodník Přepeřská“ 
7. Výběrové řízení „Výkon funkce TDS – Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“ 
8. Smlouva o poskytnutí příspěvku (poskytnutí finančního příspěvku ve výši 342 739 Kč se 

soukromým vlastníkem na výstavbu nového kanalizačního a vodovodního řadu pro pozemek 
parc. č. 729/4, k. ú. Mašov u Turnova) 

9. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – počet členů v dozorčí radě 
10. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
11. Elektronický systém pro mateřské školy 
12. Dotace na podporu cestovního ruchu 
13. Individuální dotace - Czech Gravity Sports Association, z. s. 
14. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
15. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
16. Čerpání investičního fondu organizace Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. 
17. Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 
1. 20. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – realizace PUMPTRACKU 
2. 21. Úhrada za zřízení věcných břemen 
3. 22. Sady Hruštice – Etapa 1/1 
4. 23. Žádost TJ Sokol Turnov o prověření rozdělení finančního příspěvku sportovním subjektům na 

rok 2020 a o nápravu případného nespravedlivého stavu 
 
Program jednání rady města 30. dubna:  
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Daliměřice p. č. 3860–kNN,SS100“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM, 

Turnov, Mašov–vNN, kNN“ 
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3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM Turnov 
p. č. 2972/4,2972/6“ 

4. Bytová zóna Hruštice, smlouvy o příspěvku soukromým osobám 
5. Smlouva o dílo Technické služby Turnov, veřejné osvětlení Komenského 
6. Liberecký kraj, smlouva o spolupráci na projektové dokumentaci silnice III/28719 Vesecko 
7. Zadávací podmínky „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, 

Čistá, Solidarity, Na Osadě“ 
8. Zadávací podmínky „Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov“ 
9. Výsledek výběrového řízení – Výkon TDS na akci – „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov, 

Turnov“ 
10. Výsledek výběrového řízení – „Zpracování projektové dokumentace na přestavbu objektu bývalé 

kotelny v ulici Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér“ 
11. Prodloužení pronájmu části pozemku p. č. 1660/77, k. ú. Turnov 
12. MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let, schválení dodatku č. 1 
13. Účelová dotace z Libereckého kraje na ochranné pomůcky v městské hromadné dopravě 
14. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky Městského úřadu 
15. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 
16. Výstavba užitkového vodovodu z Alzheimer centra do parku u letního kina 
17. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – výběrové řízení „Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice 

Turnov“ 
18. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ 
19. Ukončení smluvního vztahu dohodou – „Rekonstrukce komunikace a nový chodník v průmyslové 

zóně Vesecko“ 
20. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – výsledek výběrového řízení PUMPTRACK 

 
Program jednání rady města 13. května:  
1. Valná hromada – Technické služby Turnov, s.r.o. 
2. Valná hromada – Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
3. Valná hromada – Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby „SM Turnov, 

Nad Perchtou p. č. 3890/39–kNN“ 
5. Směna pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko 
6. Pachtovní smlouva – AGRA Český ráj a.s. 
7. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě – soukromá osoba 
8. Dodatek č. 1 – Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov 
9. Úprava nájemného u pronájmu za reklamní plochy, nebytové prostory a pozemky (odloženo) 
10. Zadávací podmínky „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, 

Čistá, Solidarity, Na Osadě“ 
11. Zadávací podmínky „Pojištění Města Turnova“ 
12. Provozování veřejných pohřebišť v Turnově 
13. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období 2021 – 2022 
14. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z česko-polského mikroprojektu 
15. Limity mezd městského úřadu – úprava 
16. Žádost KAMAX s.r.o. o prodloužení parkování v ulici Nudvojovická 
17. Kácení dřevin rostoucích mimo les 
18. Žádost o čerpání investičního fondu organizace Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. 
19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, p. o. 
20. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
21. Revize knihovního fondu v organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, p. o. 
22. Smlouva na projekční práce Nové knihovny v Turnově – aktuální informace 
23. Upřesnění rozdělení kompetencí v oblasti sportu (staženo) 
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24. Kameny zmizelých (Stolpersteine) 
25. Kritéria hodnocení pro ředitele příspěvkových organizací na rok 2020 
26. Nové webové stránky města 
27. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – plnění uložených úkolů, investice, různé 
28. Parkování na náměstí – informace 
29. Složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů obchodních společností 
30. TJ Sokol Turnov – žádost o příspěvek ve výši 700 tis. Kč 
31. Úprava Obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/2018 
32. Informace Radě města o činnosti předsedy Výboru pro vodohospodářský majetek ZM (staženo) 
33. Individuální dotace – obnova rybníku v Mašově 
34. Doplnění komise pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou zónu 
35. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města 
36. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, p. o. 

 
Program jednání rady města 28. května: 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo stavby "Kanalizační přípojka 

k ev. č. 68, p. č. 3421/6 k. ú. Turnov, Na Kamenci" 
2. Záměr uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a. 

s. 
3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Dodávka 19 ks parkovacích automatů“ (WSA doprava a parkování 

s.r.o., Radonice) 
1. Rada schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo "Dodávka a montáž 19 ks parkovacích 

automatů" s, dle předloženého materiálu. 
4. Úprava nájemného u pronájmu za nebytové prostory 
5. Zadávací podmínky „Rekonstrukce bytů v ulici Granátová, č. p. 1897, Turnov“ (rekonstrukce 

3 bytů o velikosti 1+KK a 1 bytu o velikosti 2+KK v bytovém domě v ulici Granátová 1897) 
6. Výběrové řízení „Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice“ – zpracování projektové 

dokumentace 
7. Výsledek výběrového řízení „Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním režimem 

u Domova důchodců Pohoda Turnov“ (část 1 – Linet spol. s r. o. za cenu 2.224.764,58 Kč s DPH, 
část 2 – Linet spol. s r. o., IČ: 00507814 za cenu 641.615,81 Kč s DPH) 

8. Pronájem a podnájem ZŠ Alešova 1723, Turnov (pro Základní školu Skálova, Středisko volného 
času Žlutá ponorka, ŠK Zikuda a ZUŠ Turnov) 

9. Pronájem nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 
10. Dodatek č. 4 - Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje 
11. Poskytnutí účelové dotace na desinfekční prostředky pro městskou hromadnou dopravu (6.961 

Kč na ochranné prostředky v městské hromadné dopravě) 
12. Dohoda o zabezpečení areálu ve vlastnictví soukromého vlastníka (Rada schválila Dohodu 

o zabezpečení areálů Uhelných skladů a areál závodu na výrobu cementového zboží, Nádražní 
čp. 1068, 1119, Alešova čp. 1587, uzavřenou 15. 5. 2020 mezi Městem Turnov a fyzickou 
osobou, která jedná za vlastníka na základě plné moci. Rada vzala na vědomí, že zabezpečení 
areálů na základě této dohody bude placeno z krizového fondu města a následně budou tyto 
náklady přefakturovány na zmocněnce vlastníka. 

13. Upřesnění rozdělení kompetencí v oblasti sportu. Rada schválila v rámci rozdělení kompetencí ve 
vedení města paní místostarostku Janu Svobodovu odpovědnou za oblast sportu. 
a. Výbor pro sport zastupitelstva – koncepční otázky v oblasti sportu, finance, dotace 

(předseda: Jiří Mikula) 
b. Sportovní komise rada – spolupráce s kluby a oddíly, komunikace s kluby (předseda: 

Ing. Zbyněk Miklík) 
c. Správní rada sportovního fondu – rozdělování dotací ze sportovního fondu (předseda: Jiří 

Mikula) 
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d. Dozorčí rada Městské sportovní Turnov, s. r. o. – kontrolní činnost (předseda: Bc. Ondřej 
Fotr) 

14. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do městského 
parku U Letního kina-aktuální stav 

15. Obnova horní části Komenské ulice – dopis VHS Turnov (žádost o opětovné projednání Obnovy 
horní části Komenského ulice v Turnově. O této problematice jednala rada města 30. dubna 
2020). 

16. Plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2020 
17. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, p. o. 
18. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – opravy VH sítí v ul. Komenského 
19. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – prodloužení vodovodu a kanalizace 

Mašov 
20. Odkoupení pozemku p. č. 864/5, k. ú. Daliměřice pro budoucí komunikaci 
21. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců 

Pohoda Turnov“ 
22. Zdravotně sociální služby Turnov – změna provozovatele kantýny v Domově důchodců Pohoda 

 
Program jednání rady města 10. června: 
1. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020 
2. Škodní a likvidační komise 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „SM Turnov, Benátky p. č. 2975/8-

smyčka kNN“ 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Kanalizační přípojka k RD p. č. 149 na p. 

č. 887/56, ul. Třešňová, Turnov“ 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Mašov Sobotecká p. č. 279/13-kNN" 
6. Odkoupení pozemků v k. ú. Bukovina na rozšíření stávající komunikace 
7. Řešení pozemku za Vesnou – schválení studie 
8. Aktualizace tabulky orientačních cen prodejů a výkupů pozemků, nájmů a věcných břemen ve 

vlastnictví Města Turnova – směrnice č. 3 
9. Schválení dodatku č. 1 na akci Žlutá ponorka – změna vytápěn 
10. Dodatek č. 1 (upřesnění) – Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov 
11. Smlouva Darovací a smlouva o zřízení věcného břemene – převod hřbitovů Hruštice 

a Nudvojovice do vlastnictví města Turnov (od Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov) 
12. Smlouva o poskytnutí reklamní plochy (Měšťanský pivovar Turnov, a. s. připravuje stánkový 

prodej v areálu pivovaru Turnov, Na Lukách) 
13. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „DD Pohoda – rekonstrukce dvou 

výtahů“ – vypsání výběrového řízení  
14. Výsledek výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Mírová, 

Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě“ (Profes projekt s. r. o. za cenu 585 640 Kč s DPH)  
15. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
16. Změny v systému nakládání s odpady v Turnově – door to door systém sběru tříděných odpadů 

Na základě rozhodnutí z minulého roku byla společností ASHPA vypracována žádost o dotaci na 
pořízení nádob na separovaný odpad a systému čipů (označení nádob a jejich zaznamenávání při 
vývozu). Žádost byla v prosinci 2019 podána na Státní fond životního prostředí a v tuto chvíli 
čekáme na vyhodnocení. Nový systém obnáší zavedení tzv. „door to door“ (ode dveří ke dveřím) 
systému sběru a svozu odpadů spojeného s RFID automatickou identifikací výsypu nádob. Přináší 
pohodlí pro třídění odpadů, umožní ukončit proces identifikace a vážení pytlů na sběrném dvoře, 
čímž uvolní místo pro RE-USE centrum (opětovné využití starých, ale funkčních věcí). Nový 
systém předpokládá snížení svozu komunálního odpadu od rodinných domů (svoz jednou za 14 
dnů) a současně možnost zapůjčení nádob na separaci ke každému domu (papír, plasty, 
bioodpad). Každý dům si bude moci sám zvolit, kterou z nádob na třídění bude chtít. V sídlištích 
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budou vybudována další místa na třídění tak, aby měli občané možnost třídění co nejblíže. 
V návaznosti na tyto změny bude zrušen pytlový sběr tříděných odpadů s finanční motivací. 

17. Zadání architektonické studie na Halu TSC 
18. Nová knihovna – smlouva na projekční práce 
19. Integrovaný terminál veřejné dopravy – právní stanovisko 
20. Hodnocení jednatelů s. r. o. a kritéria hodnocení jednatelů na rok 2020 

Výsledky hodnocení jednatelů městských obchodních společností za rok 2019: 
21. Technické služby Turnov, s. r. o. – výběrové řízení na nákup elektromateriálu 
22. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Valná hromada ke schválení Výroční zprávy společnosti 2019 

a výsledků hospodaření 2019 
23. Směr rozvoje sportu II – metodika a postup aktualizace Koncepce sportu města Turnova včetně 

návrhu harmonogramu projednávání. 
24. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
25. Městská památková zóna Turnov – informace (bod byl stažen z jednání) 
26. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 2020/202 
27. Úprava rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 kvůli covid-19 
28. Individuální dotace – obnova rybníka v Mašově (bod byl stažen z jednání) 
29. Individuální dotace - Geopark Český ráj o. p. s. (individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

80 000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. s. na podporu činnosti v roce 2020) 
30. Oprava Komenského ulice (odklad opravy) 
31. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu 

 
Program jednání rady města 25. června: 
1. Turnovské odpadové služby, s.r.o. – schválení výsledku výběrového řízení na nákup nákladního 

automobilu a schválení přijetí úvěru 
2. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – složení dozorčí rady 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, plánovací smlouva „Viladomy 

Jeronýmova ulice“ 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti „Zřízení sjezdu od Gymnázia z p. č. 

1775 k. ú.Turnov“ 
5. Pronájem části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov – provozování rychlého občerstvení 
6. Schválení dodatku č. 1 na akci: ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, prodloužení termínu 
7. Schválení dodatku č. 2 na akci: MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří 

let, méněpráce a vícepráce 
8. Výsledek výběrového řízení „Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice“ – zpracování 

projektové dokumentace 
9. Výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce bytů v ulici Granátová č. p. 1897, Turnov“ 
10. Výsledek zadávacího řízení „Pojištění Města Turnov“ 
11. Převod nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do základního kapitálu Městské 

sportovní Turnov, s. r. o. 
12. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 

příspěvková organizace 
13. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
14. Úprava nájemného u pronájmu za nebytové prostory 
 
Program jednání rady města 2. července: 
1. Stavba „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ 
 
Program jednání rady města 15. července: 
1. Záměr prodeje pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko 
2. Pronájem pozemku p. č. 3143, k. ú. Turnov 
3. Pronájem pozemku pod garáží U Raka (přesunuto) 
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4. Prodloužení pronájmu pozemků – soukromý žadatel 
5. Pronájem parkovacího stání v ul. Vejrichova, Turnov 
6. Pronájem místnosti v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
7. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Optotrasa Studentská-Alešova 

a přilehlé lokality, Turnov“ 
8. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Optotrasa Přemyslova, Turnov“ 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Optotrasa Bezručova-Vesecko-

KAMAX, Turnov“ 
10. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Optotrasa Hruštice-Károvsko, 

Turnov“ 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti „Optotrasa Hruštice-Károvsko, rozvojová etapa 

IV, Turnov“ 
12. Výběrové řízení „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově“ 
13. Výběr nejvhodnější nabídky – DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů 
14. Výběr zhotovitele „RPS – Turnov, sídliště U nádraží, 7. etapa“ 
15. Stavba „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“ dodatek č. 1 
16. Stavba „Nová autobusová zastávka Turnov – Lidl“ – dodatek č. 1 
17. Architektonická studie sportovní haly TSC Turnov, veřejných prostor a atletického oválu 
18. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání závazků vyplývajících z uzavřené Kupní 

smlouvy na koupi pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. Turnov 
19. Křižovatka u gymnázia – řešení 
20. Příjem dotace na podporu dopravní výchovy pro 4. třídy ZŠ 
21. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – Výroční zpráva pro rok 2019 
22. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace – Výroční zpráva pro rok 2019 
23. Členství v komisi sociálně bytové – odvolání člena komise a návrh na jmenování nového 
24. Technické služby Turnov, s. r. o. – schválení výsledku výběrového řízení na nákup 

elektromateriálu 
25. Greenway Jizera – spolufinancování úseku Přepeře–Příšovice 
26. Směr rozvoje sportu III – memorandum TJ Sokol a TJ Turnov, prosba TJ Sokol 
27. Alzheimer centrum – studie zahradních úprav 
28. Zpráva o stavu městských lesů (přesunuto) 
29. Změny v systému nakládání s odpady v Turnově – „door to door“ systém sběru tříděných 

odpadů 
30. Městská památková zóna – informace (přesunuto) 
31. Komise Rady města Turnov pro městskou památkovou zónu 
32. Revize knihovního fondu v organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace 
33. Žádost o zařazení hrobového místa mezi čestné hroby – Vratislav Mareš, neschváleno 
34. Žádosti o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou 
35. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – I. etapa intenzifikace ČOV 
36. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – VII. etapa VH sítě v BZ Hruštice–

Károvsko 
37. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, p. o. pro školní 

rok 2020/2021 
38. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Daliměřice p. č. 864/4-kNN, SS101“ 
39. Členství v komisích RM 
 
Program jednání rady města 10. srpna: 
1. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele Nového návštěvnického centra 
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Program jednání rady města 12. srpna: 
1. Posouzení dopravního systému ve městě Turnov 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „SM Turnov, Hruštice-Benátky p. č. 

2971/2-kNN“ 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „NTL plynovodní přípojka pro č. p. 1494, 

K. Vika, Turnov“ 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „STL plynovodní přípojka a vodovodní 

přípojka pro p. č. 2975/5, Turnov“ 
5. Převod pozemků pro plánovanou rekonstrukci Průmyslové ulice 
6. Bytová zóna Hruštice, převod komunikace  
7. Řešení pozemků za Vesnou 
8. Pronájem místnosti v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov 
9. Schválení dodatku č. 1 na akci „Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u ZŠ 28. října, 

varianta 2“ 
10. Schválení dodatku č. 3 na akci „MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří 

let“ 
11. Nádražní ulice, smlouva o vzdání se práva na náhradu škody 
12. Smlouva na dotaci - Greenway Jizera - projektové práce 
13. Smlouva na dotaci - užitková voda do parku 
14. Informace o dotaci na nádoby na tříděný odpad 
15. Zpráva o stavu městských lesů 
16. Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol 
17. Navýšení kapacity školní jídelny organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. 
18. Změna čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov 
19. Městská památková zóna – informace 
20. Zadání architektonické studie Rekonstrukce a dostavby sportovní haly v Turnově 2 (hala TSC) 
21. Nákup pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu 
22. Smlouva na projekční práce Nové knihovny v Turnově – aktuální informace 
23. Memorandum o společném záměru vstupu Města Frýdlant do KNL 
 
Program jednání rady města 27. srpna: 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti „Turnov-užitkový vodovod pro městský park“ 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Turnov, Pelešany p. č. 99/3, vodovodní, 

kanalizační a STL plynovodní přípojka“ 
3. Výběrové řízení „Pojištění zastupitelů Města Turnov - část 2.“ 
4. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů“ 
5. Výběr nejvhodnější nabídky – „Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 

7. etapa“ 
6. Záštita starosty města – finanční dar na uspořádání veřejné besedy se senátorem na téma 

VOLBY – OKRAJOVÁ VĚC 
7. Provoz kantýny DD Pohoda - průběžná informace 
8. Personální záležitosti odboru přestupkového řízení 
9. Dohoda o stavební úpravě bytu č. 8/1 NP v č. p. 2031, ul. Žižkova, Turnov 
10. Výběr nejvhodnější nabídky „Dodávka nábytku do objektu Nové návštěvnické centrum 

a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově“ 
11. Smlouva o dílo „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra – část 2.“ 
12. Členství v komisi RM pro rozvoj města a správu majetku 
 
Program jednání rady města 9. září: 
1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – valná hromada, schválení ceny tepla 
2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – informace 
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3. Žádost o prodeji části pozemku p. č. 370 (u starého kina ul. Trávnice), k. ú. Turnov 
4. Bytová zóna Hruštice, zasíťování pozemků 
5. Schválení dodatku č. 2 na akci ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, méněpráce, vícepráce 

(staženo) 
6. Nájemní smlouva s ČSOB – přízemí historické radnice 
7. Žádosti o snížení nájemného za nebytové prostory – covid-19 
8. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020 
9. Podnikatelé zapojení do systému zavedeného městem Turnov pro nakládání s komunálním 

odpadem – snížení platby v roce 2020 
10. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, p. o. pro školní rok 

2020/2021 
11. Žádost o výjimku ze směrnice města – základní školy 
12. Jmenování členů do školských rad při základních školách 
13. Hrad Valdštejn – pamětní deska panu Kouckému  
14. Žádost o spolupráci – Turnovský food festival 
15. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice II 
16. Zadání změny č. 4 Územního plánu Turnov 
17. Změny v komisích RM a výborech ZM 
18. Medaile starosty 2020 
19. Kameny zmizelých (Stolpersteine) 
 
Program jednání rady města 14. září: 
Výběr nejvhodnější nabídky z poptávkového řízení – „Technické vybavení základních škol“ 
 
Program jednání rady města 24. září: 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Kanalizační přípojka a zřízení sjezdu p. 

č. 745/4, 745/5, Rokycanova ul. Turnov“ 
2. Dodatek č. 3 „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ 
3. Nařízení obce, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 
4. Žádost o výjimku ze směrnice – Městské sady Hruštice  
5. Výběrové řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy MěÚ Turnov č. p. 335 

a č. p. 466 na období 1. 11. 2020 – 31. 10. 2022 
6. Městská sportovní Turnov s. r. o. – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Turnov 
7. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – žádost o schválení přijetí daru 
8. Volební řád pro volby do školských rad základních škol 
9. Směr rozvoje sportu IV – koncepce sportu – pracovní skupina 
10. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice II – doplnění (neprojednáváno) 
11. Nová smlouva se společností REMA Systém, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení na sběrném 

dvoře Vesecko 
12. Chodník Přepeřská, dodatek č. 2 
13. Jmenování vedoucího odboru správy majetku 
 
Program jednání rady města 29. září: 
1. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – Fokus, z. s. 
 
Program jednání rady města 7. října:  
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – výběrové řízení „Vestavba šaten na zimním stadionu“ 
2. Plán zimní údržby 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Nudvojovice p. č. 3810/1, 10, 12, 13, 25-kNN“ 
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4. Nájem nebytových prostor – č. p. 84, ul. Skálova – TPCR 
5. Smlouva o nájmu nebytových prostor – ČSOB 
6. Opětovná žádost o pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov 
7. Pronájem reklamních ploch 
8. Dodatek č. 8 smlouvy o dílo – Silnice II/610 – hranice Libereckého kraje 
9. Regenerace sídliště Výšinka, projektová příprava 
10. Projekt „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního 

centra v Turnově“ 
11. Výsledek výběrového řízení „Pojištění zastupitelů Města Turnov“ 
12. Schválení Akčního plánu 2019 Strategického plánu města 
13. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek – Změna č. 4 Územního plánu 

Turnov 
14. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022–2024 
15. Změna složení v komisích Rady města Turnov 
16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2020 
17. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
18. Čerpání rezervního fondu a změna sledovaných ukazatelů organizace Základní umělecká škola 

Turnov, p. o. 
19. Žádost o posunutí termínu podání žádosti o územní rozhodnutí – bytové domy Výšinka 
20. Architektonická studie sportovní haly TSC Turnov, veřejných prostor a atletického oválu 
 
Program jednání rady města 22. října:  
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti „Polyfunkční dům, ul. Jana 

Palacha, Turnov, sjezd“ 
2. Žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, Benátky 
3. Žádost o prodej pozemku p. č. 2674/5, k. ú. Turnov, ul. Pekařova  
4. Žádost o prodej části pozemku p. č. 987/1, k. ú. Turnov, ul. Čsl. Dobrovolců 
5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 161/1, k. ú. Mašov u Turnova 
6. Žádost o prodej pozemku p. č. 3386/5, k. ú. Turnov, Výšinka 
7. Ulice Na Piavě – bytová zóna Hruštice-Károvsko, řešení realizace zasíťování a komunikace 
8. Zadávací podmínky výběrového řízení „Chodník Turnov – Mašovská ulice“ 
9. Smlouva o poskytnutí příspěvku, bytová zóna Hruštice 
10. Darovací smlouva od firmy Lidl Česká republika (příspěvek na výstavbu autobusové zastávky) 
11. Výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací 
12. Pamico 
13. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
14. Dotace na podporu cestovního ruchu – II. výzva 2020 
15. Žádost organizace Dětské centrum Turnov, p. o. o navýšení provozního příspěvku rozpočtu 2020 

(staženo) 
16. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, p. o. pro školní 

rok 2020/2021 
17. Darovací smlouva na herní prvky v rámci projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na 

území Libereckého kraje – 2. etapa“ 
18. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní umělecká škola Turnov, p. o. 
19. Účelová dotace z Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS 

CoV-2 
20. Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro ADRU o. p. s. Liberec na podporu humanitární pomoci 

v době pandemie SARS CoV-2 
21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Bytová zóna Hruštice-Károvsko, etapa VII.“ 
 
  



Kronika města Turnova 2020  |64 

Program jednání rady města 4. listopadu:  
1. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – VŘ na požárně-bezpečnostní úpravy Střelnice – závazek 

rozpočtu 2021 
2. Vyřazení majetku příspěvkových organizací 
3. Žádost organizace Dětské centrum Turnov, p. o., o navýšení provozního příspěvku rozpočtu 2020 
4. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. 
5. Smlouva o spolupráci při vydání publikace Dějiny Turnova 
6. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – výroční valná hromada 
7. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – valná hromada – rozpočet 2021, informace, studie, strategie 
8. Zadávací podmínky na dokumentaci pro stavební povolení Greenway Jizera Turnov-Svijany 
9. Dotace SFŽP – změny v systém nakládání s odpady v Turnově – „door to door“ systém sběru 

tříděných odpadů 
10. Záměr nákupů pozemků pro rozvoj města 
11. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální informace 
12. Návrh rozpočtu na rok 2021 
13. Návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2021 (Příjmy ve výši 413048 tis. Kč, v běžných 

výdajích ve výši 306682 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 94396 tis. Kč a financování ve výši 
12000 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy 
a výdaji tvoří financování. V roce 2021 se celkové zadlužení města sníží o částku 23000 tis. Kč 
(splátky úvěrů), a to na částku 108000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). 

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 
Turnov, p. č. 2257/2-kVN, RVN 35kV“ 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby „SM, 
Turnov, ul. Terronská“ 

16. Dodatek č. 1 – „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“ 
17. Žádost o prodej nebo směnu pozemků v k. ú. Mašov u Turnova 
18. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku – Pekařství Šumava  
19. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání závazků vyplývajících z uzavřené Kupní 

smlouvy a záměr směny pozemků v k. ú. Turnov 
20. Výběrové řízení – Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy 
21. Výběrové řízení – Výměna oken a dveří v objektu čp. 1356, ulice Žižkova 
22. Koupací biotop Dolánky 
23. Komise pro hodnocení jednatelů 
24. Dodatek č. 2 – Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. 
25. Koncepce rozvoje sportu 

 
Program jednání rady města 26. listopadu:  
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov o výměře cca 25 m2 
2. Rekonstrukce bytů v ul. Granátová čp. 1897, Turnov – dodatek č. 1 
3. Bytová zóna Hruštice – dodatek č. 3 
4. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj – ulice Markova, Turnov 
5. Zadávací podmínky výběrového řízení „Rekonstrukce oken v čp. 26, ul. 5. května, Turnov“ 
6. Odsouhlasení zpracovatele a smlouvy o dílo „Změna č. 4 Územního plánu Turnov“ 
7. Změny v systém nakládání s odpady v Turnově – „door to door“ systém sběru tříděných odpadů 
8. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – dodatek ke smlouvě 
9. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, p. o. 
10. Vrácení části dotace na podporu činnosti sportovních spolků a organizací pro rok 2020 do 

rozpočtu města 
11. Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. – žádost o schválení přijetí daru 
12. Změna organizačního řádu MěÚ včetně změny podpisového a kompetenčního řádu 
13. Organizační změny na MěÚ 
14. ZSST – rezignace ředitele, vyhlášení VŘ a jmenování výběrové komise 
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15. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – hodnocení jednatele 
16. Nominace do Řídícího výboru projektu Modernizace KNL, a. s., nominace Komise Rady 

Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově 
17. Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace – změna sledovaných ukazatelů a čerpání 

rezervního fondu 
 
Program jednání rady města 2. prosince: 
1. Turnovské odpadové služby, s. r. o. – valná hromada – hodnocení jednatele po 4 letech ve funkci  
2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – valná hromada – VŘ na halu v Turnově II, úprava vody na ZS, 

složení DR 
3. Odchytové zařízení pro psy – informace 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby „SM Turnov, 

Daliměřice p. č. 698/16–vNN, kNN“ 
5. Výpůjčka movitých věcí pro Dětské centrum Turnov 
6. Výpůjčka části pozemku p. č. 1311/13, k. ú. Turnov 
7. Ulice Na Piavě – bytová zóna Hruštice-Károvsko, řešení realizace zasíťování a komunikace 
8. Výsledek výběrového řízení „Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy“ 
9. Výsledek výběrového řízení „Výměna oken a dveří v objektu čp. 1356, ul. Žižkova, Turnov 
10. Výsledek výběrového řízení „Zvýšení bezpečnosti chodců – chodník Mašovská ulice, Turnov“ 
11. Schválení dodatku č. 2 na akci: „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, méněpráce, 

vícepráce“ (staženo z programu) 
12. Dodatek č. 2 – „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“ 
13. Dodatek č. 1 – „Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“ 
14. Dodatek č. 2 – „Polyfunkční komunitní centrum, ul. Skálova, Turnov“ 
15. Finanční záležitosti PO 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 
17. Návrh rozpočtu na rok 2021 
18. Výsledek výběrového řízení na zhotovení dokumentace pro stavební povolení Greenway Jizera 

v úseku Turnov–Svijany 
19. Zdravotně sociální služby Turnov – Informace k tzv. Alzheimer centru – DZR 24 
20. Odměny ředitelů škol 
21. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů příspěvkových organizací 
22. Kronikářský zápis 2019 
23. Hodnocení ředitelky po 6 letech – Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková 

organizace 
24. Táborová základna Krčkovice 
25. Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova 
26. Koncepce programu záchrany (KPZ) pro sportovní spolky v roce 2021 
27. Nominace Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově 

 
Program jednání rady města 17. prosince: 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti „Vodovodní přípojka pro 

bytový dům 259–261, Dělnická, Turnov“ 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti „Sjezd na komunikaci z p. č. 

401 k. ú. Bukovina u Turnova, Kobylka“ 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM Malý 

Rohozec p. č. 150/1–SR, kNN“ 
4. Smlouva o poskytnutí příspěvku bytová zóna Hruštice 
5. Smlouva o realizaci přeložky ČEZ, Zborovská ulice 
6. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou 
7. Vodohospodářské sdružení Turnov – dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na projekt 

Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. – VH sítě 
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8. Schválení dodatku č. 1 na akci DD Pohoda – rekonstrukce dvou výtahů, změna termínu 
dokončení 

9. Schválení dodatku č. 2 na akci ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, méněpráce, vícepráce 
(staženo) 

10. Dodatek č. 9 – Silnice II/610 – hranice Libereckého kraje 
11. Pověření k podepisování nájemních smluv na pozemky – zahrádky (pachty) a byty 
12. Pronájem části pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov pro Vodohospodářské sdružení Turnov 
13. Pronájem parkovacího stání v ul. Vejrichova, Turnov 
14. Darování movitých věcí Dětskému centru Turnov – dětské hřiště 
15. Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce požární nádrže Kobylka“ z Ministerstva 

zemědělství 
16. Členství v komisích rady města a povodňové komisi města 
17. DD Pohoda – provoz kantýny 
18. Farmářské trhy 2021 
19. Žádost o poskytnutí záštity s finanční podporou – Kultura přežije 
20. Účelová dotace z Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS 

CoV–2 č. OLP/4149/2020 
21. Poskytnutí účelové dotace na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV–2 pro 

ADRU o. p. s. Liberec 
22. Škodní a likvidační komise 
23. Plán inventur na rok 2020 
24. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 
25. Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. 
26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba knihovny 

Antonína Marka v Turnově“ 
27. Dotace pro sportovní spolky 2021 – projednání ve Výboru pro sport Zastupitelstva města Turnov 
28. Vyslovení souhlasu s ukončením veřejnoprávní smlouvy s obcí Frýdštejn 
29. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – prosinec 2020 

 
Program jednání rady města 31. prosince: 
1. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2020 
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Zastupitelstvo města 
Fotografie z dubnového jednání města viz Fotokronika. 

Program jednání zastupitelstva města 30. ledna 
1. Výroční zpráva PČR a Městské policie za rok 2019  
2. Prodej pozemku p. č. 24/4, k. ú. Bukovina u Turnova  
3. Prodej pozemku p. č. 2633/3 a části pozemku p. č. 2633/1, oba v k. ú. Turnov, bytový dům 
čp. 1387–1388  
4. Prodej částí pozemků parc. č. 711/13, 711/25 a 711/27, k. ú. Daliměřice  
5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Turnov – Liberecký kraj, dar  
6. Účast na dražbě spoluvlastnického podílu 1/4 z celku, na pozemku v k. ú. Daliměřice  
7. Organizace v sociální oblasti – smlouvy  
8. Dotace na projektovou dokumentaci – Greenway Jizera z Turnova do Svijan  
9. Příspěvky občanů 
10. Aktualizace územních studií Daliměřice, Hruštice-Károvsko, Durychov – Na Kamenci  
11. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019  
12. Městské organizace – smlouvy SGEI  
13. VHS Turnov – zpráva z Rady sdružení, aktuální situace  
 
Program jednání zastupitelstva 27. února 
1. Úvod 
2. Prodej pozemku p. č. 760, k. ú. Bukovina u Turnova  
3. Odkoupení pozemku pro budoucí komunikaci k. ú. Daliměřice  
4. Směna pozemků v k. ú. Mašov u Turnova  
5. Směna pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova  
6. Architektonická studie bytových domů Výšinka – prodej části pozemku p. č. 1660/1, k. ú. Turnov – 
7. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 
Turnova  
8. Zvýšení finančního podílu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov  
9. Změna č. 2 Územního plánu Turnov  
10. Řídící komise pro Strategický plán města Turnova – aktualizace  
11. Měření hluku na náměstí Českého ráje v Turnově  
12. Příspěvky občanů 
13. Žádost občanů o rekonstrukci ulice Mírová  
14. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2019  
15. Geopark Český ráj, o.p.s. – projekt exteriérové expozice 
16. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2020  
17. Individuální dotace Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a Městská sportovní Turnov, s.r.o.  
18. Rekonstrukce ul. Boženy Němcové – přidělení dotace ministerstva pro místní rozvoj 
 
Program jednání zastupitelstva 30. dubna 
V březnu se jednání kvůli začátku pandemie nekonalo. 
1. Úvod 
2. A) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 3 Územního plánu Turnov zkráceným postupem 
a schválení obsahu Změny č. 3  
2. B) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Turnov běžným postupem, 
projednání podaných návrhů a rozhodnutí o jejich zpracování  
3. Memorandum s TSC Turnov, z. s. – hala u nádraží  
4. Úprava obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o poplatku z pobytu  
5. Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků  
6. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020  
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7. Účelový dar – Mikroregion Český ráj  
8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova  
9. Příspěvky občanů 
10. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
11. Dotace na podporu cestovního ruchu  
12. Individuální dotace -– Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.  
13. Rozdělení dotací z kulturního fondu  
14. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity  
15. Rozdělení dotací z památkového fondu  
16. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ  
17. Rozdělení dotací ze sportovního fondu  
18. Individuální dotace – Czech Gravity Sports Association, z. s.  
19. TJ Sokol Turnov – kontrola dotace příspěvku města  
20. Návrh nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov ze strany města Turnov  
21. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do Městského parku 
U Letního kina  
 
Program jednání zastupitelstva 28. května 
1. Úvod 
2. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – finanční podpora Libereckého kraje, projekt CUM, rozvoj 
turnovské nemocnice  
3. A) Schválení podnětu na poř. změny č. 3 Územního plánu Turnov zkráceným postupem a schválení 
obsahu Změny  
3. B) Schválení podnětu na poř. změny č. 4 Územního plánu Turnov běžným postupem, projednání 
podaných návrhů a rozhodnutí o jejich zpracování  
4. Směna pozemků pro vybudování nové autobusové zastávky I/35  
5. Smlouva o smlouvě budoucí o majetkovém vypořádání stavby „I/10 Turnov, MUK Fučíkova“ 
s Ředitelstvím silnic a dálnic  
6. Informace o výsledku dražby spouvlastnického podílu 1/4 z celku, na pozemku p. č. 783, v k. ú. 
Daliměřice  
7. Kupní smlouva a smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s.  
8. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – opravy VH sítí v ul. Komenského  
9. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – prodloužení vodovodu a kanalizace Mašov  
10. Příspěvky občanů 
11. Městské organizace – dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova  
12. Individuální dotace Rohozecký okrašlovací spolek, z. s. – Naučná stezka J. Pekaře  
13. Individuální dotace TJ Sokol Turnov – rekonstrukce stropu sokolovny  
14. Dětské centrum Turnov, p. o. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
Turnova č. 02/2020  
15. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu města Turnov na 
rok 2020  
16. VHS Turnov, dobrovolný svazek obcí – návratná finanční výpomoc ve výši 5 mil. Kč  
17. Zpráva kontrolního výboru o činnosti za rok 2019, úkoly na rok 2020  
18. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. – Změna zakladatelské listiny společnosti  
19. Parkování na náměstí – informace  
 
Program jednání zastupitelstva 25. června 
1. Úvod 
2. Osadní výbory – obsazení  
3. Odkoupení pozemku p. č. 864/5, k. ú. Daliměřice pro budoucí komunikaci  
4. Směna pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko  
5. Převzetí nevyužívaného vodohospodářského majetku Turnov  
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6. Převod nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do základního kapitálu Městské sportovní 
Turnov, s. r. o.  
7. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2019  
8. Závěrečný účet za rok 2019  
9. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2020  
10. Podmínky k poptávkovému řízení na dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem 35 mil. Kč  
11. Příspěvky občanů 
12. Individuální dotace – Geopark Český ráj, o. p. s.  
13. Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sokol Turnov  
14. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost  
15. Obecně závazná vyhláška – noční klid  
16. Územní působnost Obecně prospěšná společnost pro Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří  
17. Oblast sportu – přehled aktuálních informací  
18. Krajská nemocnice Liberec – pozvánka na valnou hromadu  
 
Program jednání zastupitelstva 27. srpna 
1. Úvod 
2. Převod pozemků pro plánovanou rekonstrukci Průmyslové ulice  
3. Schválení smlouvy o úvěru ve výši 35 mil. Kč  
4. Informace o stavbě S5, dalších strategických dopravních stavbách a studie posouzení dopravního 
systému ve městě Turnov  
5. Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol  
6. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – I. etapa intenzifikace ČOV  
7. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – VII. etapa VH sítě v BZ Hruštice – Károvsko  
8. Mikroregion Jizera – schválení závěrečného účtu za rok 2019  
9. Greenway Jizera – spolufinancování úseku Přepeře–Příšovice  
10. Nákup pozemků pro rozvoj města – areál pily na Koňském trhu  
11. Příspěvky občanů 
 
Program jednání zastupitelstva 24. září 
1. Úvod 
2. Výběrová řízení na prodej pozemků v ul. Za Sokolovnou a v bytové zóně Hruštice-Károvsko  
3. Schválení Zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov  
4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020  
5. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Turnov  
6. Geopark Český ráj, o.p.s. – projekt exteriérové expozice  
7. Oblast sportu – přehled aktuálních informací II  
8. Kontrolní výbor zastupitelstva – navýšení počtu a volba nových členů  
9. Příspěvky občanů 
10. Kontrolní výbor – závěrečná zpráva – správnost rozdělení dotačního příspěvku  
 
Program jednání zastupitelstva 22. října 
1. Úvod 
2. Převzetí budoucí komunikace, inženýrských sítí vč. pozemku pod nimi, v k. ú. Turnov – bytová zóna 
Hruštice-Károvsko formou daru  
3. Prodloužení termínu podání žádosti o územní rozhodnutí – bytové domy Výšinka  
4. Zvyšování bezpečnosti chodců – Chodník Károvsko, Turnov  
5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2024  
6. Schválení Akčního plánu 2019 Strategického plánu města  
7. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2020  
8. Dotace na podporu cestovního ruchu – II. výzva 2020  
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9. Odvolání člena a jmenování člena správní rady sportovního fondu města Turnov  
10. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – vestavba šaten na zimním stadionu – závazek rozpočtu 2021  
11. Příspěvky občanů 
12. Darovací smlouva od firmy Lidl Česká republika  
 
Program jednání zastupitelstva 26. listopadu 
1. Úvod 
2. Studie Revitalizace sídliště Výšinka – prezentace a schválení  
3. Odkoupení pozemků k. ú. Bukovina u Turnova  
4. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj  
5. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální informace  
6. Změny v systému nakládání s odpady v Turnově – „door to door“ systém sběru tříděných odpadů  
7. Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. – dodatek ke smlouvě  
8. Odvolání člena a jmenování člena správní rady sportovního fondu města Turnov  
9. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. – požárně-bezpečnostní úpravy KC Střelnice  
10. Příspěvky občanů 
 
Program jednání zastupitelstva 17. prosince 
1. Úvod 
2. Darování movitých věcí Dětskému centru Turnov – dětské hřiště  
3. Vodohospodářské sdružení Turnov – dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Bytová 
zóna Hruštice-Károvsko, etapa VII. – VH sítě  
4. Návrh rozpočtu na rok 2021  
5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020  
6. Dětské centrum Turnov, p. o. – dodatek ke smlouvě  
7. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov  
8. Odvolání člena a jmenování člena správní rady fondu pro cestovní ruch  
9. Městská organizace – smlouvy SGEI  
10. Krajská nemocnice Liberec – pozvánka na valnou hromadu  
11. Vyjádření Sportovního výboru ke zprávě Kontrolního výboru – dotace pro sportovní spolky  
12. Příspěvky občanů 
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Z činnosti odborů Městského úřadu Turnov 

 
Tajemník městského úřadu odešel do důchodu 
Dlouholetý tajemník městského úřadu Miroslav Šmiraus k 31. prosinci 2020 ukončil své působení 
a odešel do důchodu. Ve funkci působil 20 let a stal se tak nejdéle sloužícím tajemníkem v regionu.  
Miroslav Šmiraus byl dvě volební období starostou města Lomnice nad Popelkou a v roce 1999 
nastoupil na turnovský městský úřad na odbor rozvoje města. Od 1. prosince 2000 se stal tajemníkem 
a byl jím až konce roku 2020. Rozhovor s Miroslavem Šmirausem přineslo poslední vydání novin 
Turnovsko v akci. (Foto viz Fotokronika prosinec). 

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 
Stav k 31. prosinci 2020: V obvodu obce s rozšířenou působností je evidováno 33 382 osobních 
vozidel, 3 844 nákladních vozidel, 6 845 motocyklů, 71 autobusů, 333 traktorů, 5 535 nákladních 
přívěsů. Řidičů, resp. řidičských průkazů odbor evidoval 20 925. 
 
Přestupky a pokuty 
V roce 2020 bylo řešeno 8 357 přestupků proti pravidlům silničního provozu. (Ve výroční zprávě 
veden stejný údaj jako v předchozím roce). 

Finanční odbor 
Finanční odbor se stará o finance města. Zpracovává vnitřní agendu – účetnictví, fakturace, platební 
styk, inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další. Odbor také připravuje rozpočet 
města a stará se o jeho schválení a vedení. Pracovníci mají na starosti správu úvěrů, které město 
v současnosti má. V tomto ohledu vše probíhalo bez zásadních problémů. Na odboru pracovalo 
8 zaměstnanců.  
Platební styk 
V roce 2020 byl veden platební styk u České spořitelny (11 běžných účtů a 2 úvěrové), u Komerční 
banky (2 BÚ a 2 ÚÚ), u Československé obchodní banky (1 BÚ), u České národní banky (1 BÚ), u Equa 
bank (1 spořicí účet) a u Unicreditbank (1UÚ).  
Rozpočet města 
rozpočtované příjmy ve výši 504 mil. Kč, plnění ve výši 505 mil. Kč, tj. vyšší o 1 mil. Kč, rozpočtované 
výdaje ve výši 546 mil. Kč, plnění ve výši 516 mil. Kč, tj. úspora činí 30 mil. Kč., financování plněno na 
100 %, tj. splátky úvěrů dle rozpočtu. 
Místní poplatky 
Na odboru jsou přijímány tyto místní poplatky: ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační a lázeňský 
pobyt a za komunální odpad. 

Kancelář tajemníka 
Tajemník městského úřadu je zástupcem úřadu pro pracovněprávní vztahy, je nadřízen všem 
pracovníkům městského úřadu a je odpovědný starostovi města. Tajemník navrhuje radě města 
personální a organizační změny. Prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení rady 
a zastupitelstva.  
V průběhu roku 2020 nastoupilo na Městský úřad do hlavního pracovního poměru 9 a odešlo 
9 zaměstnanců. Dlouholetý tajemník městského úřadu Miroslav Šmiraus k 31. prosinci 2020 ukončil 
své působení a odešel do důchodu. 
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Obecní živnostenský úřad 
Ze statistik vyplývá, že tendence minulých let růstu podnikatelů v ORP Turnov trvala do 30. 6. 2020, 
poté začal počet podnikatelů klesat a k 31. 12. 2020 bylo evidováno v ORP Turnov 7 685 podnikatelů 
a 12 114 platných živnostenských oprávnění. Za období roku 2020, došlo k úbytku počtu podnikatelů 
v porovnání s rokem minulým o 1,5 %. 

Odbor přestupkového řízení 
Odbor přestupkového řízení řeší přestupky ve věcech, které úřad spravuje, ale i ostatní přestupky, 
pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány (zákon o zbraních, rybářství, 
elektronických komunikacích, na ochranu zvířat proti týrání ad.). V roce 2020 byly uloženy pokuty ve 
výši 164 900 Kč, z nichž bylo zaplaceno pouze 81 900 Kč. 
V průběhu roku došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno 579 přestupků + 141 přestupků převedeno ke 
zpracování z roku 2019. Nejvíce (48 %) bylo přestupků proti občanskému soužití. 

Odbor rozvoje města 
Odbor vydává stanoviska a vyjadřuje se ke stavebním záměrům na území města a obcí spadajících 
pod Turnov v rámci výkonu obce s rozšířenou působností. Odbor poskytuje informace k územně 
plánovacím dokumentacím všem občanům. Za Městský úřad vydává koordinovaná stanoviska. Od 
1. července 2016 nově zajišťoval digitalizaci, evidenci a zveřejňování uzavřených smluv v registru 
smluv. Podrobnosti i k ostatním obcím v ORP Turnov viz Výroční zpráva odboru.  
Změna územního plánu 
V polovině dubna byla schválena změna územního plánu města – jedná se o druhou změnu od jeho 
vydání v roce 2014. Největší zásah se týká Daliměřic, kde se 5,7 ha území na místě zahrádkářské 
kolonie u kruhového objezdu na silnici I/10 přesunulo do kategorie smíšeného bydlení a mohou tam 
vznikat nejen rodinné, ale také bytové domy. Změna užití plochy po bývalém zahradnictví naproti 
zámku Hrubý Rohozec na obytné využití nebyla vzhledem k ohrožení zdroje pitné vody povolena.  

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

. Úsek sociálních činností a sociální prevence  

. Úsek sociálně-právní ochrany dětí 
Zdejší úřad byl v roce 2020 ustanoven opatrovníkem pro 294 nezletilých dětí. 

V roce 2020 bylo poskytnuto pracovnicemi odboru cca 580 klientům – tj. cca 1 484 intervencí. 
Potravinová banka: Odbor poskytuje potravinovou pomoc potřebným ve spolupráci s Potravinovou 
bankou Liberec. Pomoc byla poskytnuta osobám ohroženým sociálním vyloučením. Za rok 2020 se 
jednalo o 14 jednotlivců a 24 rodin s nezletilými dětmi – opakovaně. Potraviny byly v celkové výši 
19 237 Kč (vyčísleno potravinovou bankou). Jednalo se především o trvanlivé potraviny. 

Odbor správní 
Odbor má na starosti vedení matrik, evidence obyvatel, agendu občanských průkazů a cestovních 
dokladů a spadá pod něj i oddělení krizového řízení a požární ochrany. V odboru pracovalo 
9 zaměstnanců – 2 v oddělení matrik, 2 v oddělení evidence obyvatel, 3 v oddělení občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 2 v oddělení krizového řízení a požární ochrany.  
 
Oddělení matriky 
Matriční úřad Turnov je největší matrikou okresu Semily a vedl v roce 2020 celkem 45 matričních knih 
pro 15 obcí svého správního obvodu. Odbor metodicky řídí a provádí kontroly vedení matričních knih 
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a sbírek listin u matričních úřadů v Příšovicích, Sychrově, Jenišovicích, Hrubé Skále a Rovensku pod 
Troskami, které spadají do jeho správního obvodu. Matriční úřad dále zajišťuje ceremonii občanských 
sňatků a organizuje vítání občánků. 
 
Svatební obřady 
Svatební obřady probíhají v obřadních místech – ve svatební síni radnice Města Turnov, v areálu 
Státního zámku Hrubý Rohozec, v areálu hradu Valdštejna, v kapli na Malé Skále a na Dlaskově statku 
v Dolánkách, v Kamenářském domě v areálu muzea a synagoze (není příliš využívána), na hradě 
Vranov na Malé Skále. Obřad je možné realizovat i na jiném, snoubenci vybraném místě. V roce 2020 
proběhlo 124 svatebních obřadů, 10 na Hrubém Rohozci, 29 na Valdštejně, 36 v Turnově, 15 na Malé 
Skále a 34 na ostatních místech.  
Fotografie ze svatby, která proběhla v květnu na radnici, viz Fotokronika. 
 
Vítání občánků 
Odbor organizoval slavnostní vítání občánků, které proběhlo v roce 2020 pouze jednou – 26. září. 
Pozváno bylo 36 dětí, zúčastnilo se 18.  
 
Evidence obyvatel 
Evidence obyvatel za město je vedena jednak v informačním systému, jehož správcem je městský 
úřad, a jednak v informačním systému evidence obyvatel za obec s rozšířenou působností, jehož 
správcem je ministerstvo vnitra. V Turnově žilo k 31. prosinci 2020 celkem 14 030 občanů ČR a 340 
cizinců s trvalým pobytem a 278 cizinců s dlouhodobým pobytem. Úřední adresu (na Městském 
úřadě v ulici Antonína Dvořáka 335) mělo v evidenci obyvatel celkem 307 občanů města. Narodilo se 
zde 155 dětí, zemřelo 200 obyvatel, přistěhovalo se 252 lidí a odstěhovalo 294.  
 
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 2020 oddělení zpracovalo 2 791 žádostí na úseku občanských průkazů a 823 žádostí na úseku 
cestovních dokladů.  
 
Krizové řízení  
Odbor zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na možný vznik, 
průběh a následné řešení mimořádných a krizových situací (Integrovaný záchranný systém, Krizové 
řízení, Hospodářská opatření pro krizové stavy, Protipovodňové ochrany, Pomoc při obnově 
postiženého území, Požární ochrana, Bezpečnost České republiky, Administrativa utajovaných 
skutečností, Civilní obrana a ochrana obyvatelstva). Vrcholným metodickým bezpečnostním orgánem 
města je bezpečnostní rada města a výkonným orgánem je krizový štáb starosty města. 
 
Mimořádné události 2020: V roce 2020 byla řešena krizová událost přetrvávající do roku 2021 –
pandemie nemoci covid-19. 
 
Požární ochrana 
Město zřizuje od roku 2001 Sbor hasičů města Turnova. (Více viz Organizační složky města).  
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Odbor správy majetku  
Odbor se stará především o městský majetek, jeho údržbu a opravy, podílí se na přípravách 
projektových dokumentací staveb, oprav a úprav městského majetku, bytových zón apod. Od roku 
2013 se odbor stará o zajištění kancelářského materiálu pro chod městského úřadu a o úhradu 
energií a pojištění majetku.  
 
Stavební akce, na které byla získána dotace 

 Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra 
v Turnově  

 Turnov – mobilní kamera č. 2  

 Výstavba domu se zvláštním režimem ul. 5. května (Alzheimer centrum) 

 Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov  

 Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 7. etapa  

 Rekonstrukce ulice Boženy Němcové  
 
Komunikace 

 dláždění nájezdu 5. května - Zelená cesta 

 úprava parkovací plochy Zelená cesta 

 úprava parkovací plochy Alešova ul. 

 úprava plochy u Alzheimer centra 

 úprava cesty ve Struhách 

 oprava komunikací zahrádkářská kolonie Daliměřice 

 rozšíření VO Žižkova 

 rozšíření VO Pekařova, podchod 
 
Realizované investiční akce 
Rekonstrukce silnice II/610 – hranice Libereckého kraje 

 Realizace:  1. 4. 2019 – 20. 10. 2020 

 Zhotovitel: ES610T, sdružení Eurovia CS a.s., a Strabag, a.s. 

 Cena díla: 17 685 040,20 Kč 
Chodník ulice Přepeřská, Turnov  

 Realizace:  1. 4. 2020 – 30. 9. 2020 

 Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou,  

 Cena díla: Kč 1 482 963 Kč 
Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII  

 Realizace:  1. 5. 2020 – 30. 11. 2020 

 Zhotovitel: ZEPOS RS s.r.o., Libuň 225, 507 15 Libuň 

 Cena díla: 6 787 995 Kč 
Oprava komunikace Kadeřavec – Kouty a parkovací plochy ve Studentské ulici 

 Realizace:  15. 4. 2020 – 31. 5. 2020 

 Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

 Cena díla: 1 309 687 Kč 
Užitkový vodovod pro Městský park 

 Realizace:  28. 5. – 10. 7. 2020 

 Zhotovitel: ZIKUDA – vodohospodářské stavby, s.r.o., Nudvojovice 2103 

 Cena díla 1 293 056 Kč 
Chodník a veřejné osvětlení ulice Alešova 

 Realizace:  1. 4. – 9. 6. 2020 

 Zhotovitel: Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov 

 Cena díla:  924 439 Kč 
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Chodník a veřejné osvětlení ulice Pekařova 

 Realizace:  1. 9. – 10. 12. 2020 

 Zhotovitel: Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov 

 Cena díla: 1 872 786 Kč  
Veřejné osvětlení ulice Komenského 

 Realizace:  05/2020 – 28. 7. 2020 

 Zhotovitel: Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov 

 Cena díla: 338 891 Kč  
Nová autobusová zastávka Turnov – Lidl 

 Realizace: 1. 6. 2020 – 31. 7. 2020 

 Zhotovitel: Andílek s.r.o., Vlnařská 690/16, 460 06 Liberec 

 Cena díla: 1 566 588 Kč 
Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 

 Realizace: 1. 3. 2020 – 31. 10. 2020 

 Zhotovitel: STAV AGENCY, s.r.o., Kateřinská 736, Liberec 

 Cena díla. 9 567 686 Kč  
Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody čp. 2030, ul. Žižkova,  

 Realizace:  15. 4. 2020 – 31. 5. 2020 

 Zhotovitel: Čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14, Liberec 14 

 Cena díla: 965 690 Kč 
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové 

 Realizace:  1. 8. 2020 – 12. 12. 2020 

 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

 Cena díla: 11 570 938 Kč 
Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov 

 Realizace:  1. 9. 2020 – 22. 12. 2020 

 Zhotovitel:  Michal Zonyga, Bozkov 169 

 Cena díla: 1 475 753 Kč 
Výstavba domova se zvláštním režimem ul. 5. května (Alzheimer centrum) 

 Realizace: 21. 5. 2019 – 5. 7. 2020 

 Zhotovitel: MBQ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 

 Cena díla: 41 421 726 Kč 
 

Městské organizace, nebytové prostory a radniční budovy, opravy 
MŠ J. Palacha: Dřevěný přístřešek, 182 tis. Kč, Stanislav Pospíchal, Turnov 
MŠ Kosmonautů: Úprava vstupu, 111 tis. Kč, Technické služby Turnov, s.r.o. 
ZŠ Skálova: Výměna oken ve 4. a dokončení 2. NP (32 ks): 1 030 tis. Kč, SAVA, Semily,  
 Broušení parket v tělocvičně, 130 tis. Kč, Man podlahy s.r.o., Pribyslav 
 Výměna vchodových dveří pod kuchyní, 69 tis. Kč, TRIDENT okna s.r.o., Mašov 
ZŠ Žižkova: Výměna oken v přízemí: 1 289 tis. Kč, OKAY PLAST, spol. s r.o., Sobotka 
 Oprava dvou výměníků, 118 tis. Kč, SVĚTLO TURNOV s.r.o. 
 Nouzové osvětlení v 1. a 2. NP, 45 tis. Kč, ELEKTRODRUŽSTVO Turnov 
 Výměna 3 ks rozvaděčů, 43 tis. Kč, ELEKTRODRUŽSTVO Turnov 
ZŠ 28. října: Výměna sportovního povrchu na hřišti, 1 802 tis. Kč, S-Vision s.r.o., Pecka 
 Stavební úpravy pro imobilní TASTE ONE s.r.o. 
 Stavební opravy v tělocvičně, omítky, podlaha, 156 tis. Kč, Pavel Bažant, Chloumek 
 Výměna expanzomatu a čerpadla v kotelně, 135 tis. Kč, SVĚTLO TURNOV  
MŠ Zborovská: Vybudování oddělení pro děti mladší tří let: 4 418 tis. Kč, REN-LOK s.r.o., Liberec, 

REMI, PEJISTRO 
 Stavební úpravy WC v pavilonu A, 142 tis. Kč, Pavel Bažant, Chloumek 
SVČDM – Žlutá ponorka: Změna vytápění: 1 357 tis. Kč, Čekro CZ s.r.o., Liberec 
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DD Pohoda: Rekonstrukce jednoho výtahu, 457 tis. Kč, Schindler CZ, a.s., Praha 5 
 Klimatizace do prádelny a sušárny: 155 tis. Kč, SVĚTLO TURNOV s.r.o. 
Skálova 84: Výměna dvou kotlů, 244 tis. Kč, SVĚTLO TURNOV s.r.o. 
Gymnázium: Výměna kotle, 956 tis. Kč, SVĚTLO TURNOV s.r.o. 
 Výměna vchodových dveří do šatny a kuchyně, 132 tis. Kč, SAVA, Semily 
 Výměna ochranné sítě za venkovním hřištěm, 91 tis. Kč, TIOX, Liberec 
OAHŠ: Výměna krytiny nad aulou, 272 tis. Kč, W.H.A. systém, spol. s r.o., Šumperk, J.I.H. - sportovní 

stavby, s.r.o. 
Výměna podlahy v aule: 127 tis. Kč, Josef Lejsek, Přepeře 

 Oprava obložení v aule: 43 tis. Kč, Nábytek Styl s.r.o., Turnov 
Nové návštěvnické centrum: Zahájení rekonstrukce, Livington Company s.r.o., Praha 10 
MŠ Alešova: Oprava venkovního rohu roubenky, 45 tis. Kč, TEST, spol. s r.o., Stružinec 
Radnice 335: Výměna střešních oken v kanc. 316 122 tis. Kč, ELEKTRODRUŽSTVO 
Ubytovna čp. 1335: Dokončení výměny oken, 127 tis. Kč, TRIDENT okna s.r.o., Mašov 
Hasičárna Pelešany: Výměna sekčních vrat, 60 tis. Kč, METALO, s.r.o., Liberec 
Hrad Valdštejn: Monitoring skalního podloží, 206 tis. Kč, STRIX Chomutov, a.s. 
 Oprava spárování na 1. nádvoří – 1. etapa, 177 tis. Kč, DURANGO s.r.o. 
 Dodávka + montáž 4 kpl venkovního sezení, 109 tis. Kč, ESCO, stavební 

společnost s.r.o., Jičín 

Odbor školství, kultury a sportu 
Činnost odboru byla zajišťována šesti pracovníky. Dva pracovníci zajišťovali především státní 
památkovou péči. Dva pracovníci pak úsek školství a jeden sport a kulturu na úseku samosprávy. Dále 
odbor zajišťuje dotace z městského rozpočtu. 
 
Školství v oblasti samosprávy 
Odbor se staral o agendu všech škol a školských zařízení, které zřizuje a spravuje Město Turnov. 
Evidoval, koordinoval a kontroloval jejich činnost. Zajišťoval základní informovanost o turnovském 
školství, připravoval zápisy do mateřských a základních škol.  
Úsek byl poznamenán pandemií koronaviru covid-19, v jejímž důsledku došlo v polovině března 
k uzavření základních a středních škol, následně byly uzavřeny i mateřské školy. K běžným činnostem 
se přidaly operativní úkoly, které bylo nutné nově řešit (online a distanční výuka, otevření škol pro 
děti rodičů záchranářů, lékařů, zdravotních sester, pracujících v sociálních službách, zásobování, 
následně i úředníků apod., dále podílení se na shánění výpomoci v případě onemocnění velkého 
počtu zaměstnanců škol, shánění kontaktů v případě výskytu nemoci ve škole či shromažďování 
kontaktů na dobrovolníky z oblasti školství, zápisy do škol distanční formou). Mateřské školy obnovily 
svoji činnost ve většině případů v květnu, základní školy mohly zajistit osobní přítomnost žáků na 
výuce na konci května, avšak docházka do školy byla dobrovolná a byla limitována 15 dětmi na jednu 
třídu. V září děti i žáci do škol opět nastoupili, avšak stav trval jen do poloviny října, pak se opakovalo 
jarní uzavření, tentokrát s výjimkou mateřských škol a škol speciálních (v Turnově ZŠ Zborovská). 
Opětovně se tedy přidaly jako na jaře zcela operativní nové úkoly. 
 
Školství v oblasti státní správy 
Školství přešlo na nový systém financování regionálního školství – zjednodušeně je v práci pedagogů 
nyní financována odučená hodina, dříve byly přidělovány školám peníze pro pedagogy podle počtu 
dětí. Nový systém má zajistit rovnost financování pro školy v ČR a zároveň nebudou znevýhodněny 
školy s méně naplněnými třídami. Práce nepedagogů a financování provozů školských zařízení zůstalo 
nezměněno. Odbor rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 38 škol a školských zařízení správního 
obvodu Turnov ve výši 359,960 076 Kč na přímé neinvestiční náklady a 256,883 858 Kč na mzdy. 
Školám poskytoval i metodickou pomoc. 
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Dotace 
Úsek především administroval dotační programy a organizoval organizační zajištění pietních aktů 
v měsících květnu a říjnu, organizace městského plesu, spolupráce na projektu oslav 150. výročí 
narození Josefa Pekaře 

 Kulturní fond / Volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolní aktivity / Zahraniční 
spolupráce / Individuální dotace / Sportovní fond /Cestovní ruch / Z programu ministerstva 
kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností / 
Z Programu ministerstva kultury regenerace městských památkových zón a rezervací / 
Obecně prospěšná činnost. V rámci dotací bylo rozděleno 162 000 Kč pro 12 žadatelů / 
Obnova objektů v městské památkové zóně 

Sport 
Úsek organizoval především agendu dotací.  
 
Památková péče 
Památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávní a státní správy.  
V roce 2020 byla dokončena obnova informačního systému na hřbitově u kostela Narození Panny 
Marie. Informační systém tvoří 15 pozinkovaných ocelových lamelových konstrukcí v tmavě šedé 
antracitové barvě s tabulkou vyrobenou z tzv. bondové desky opatřené potištěnou fólií s textem. 
U vojenského hřbitova byla umístěna zdvojená konstrukce kvůli textu upomínajícímu na historii 
místa. Celková cena informačního systému včetně práce činila 150 000 Kč a byla plně hrazena 
z městského rozpočtu. 

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 20 215 přijatých písemností, odesláno bylo 34 406 
písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, obyčejné 
zásilky ad.).  

 Zaevidováno 84 nálezů (62 z nich vyřízeno) a 14 evidovaných ztrát. 
 
Spisovna 
Spisovna i nadále pokračovala ve své hlavní činnosti na úseku pořádání a zpřístupňování starší 
dokumentace uložené ve spisovně, jakož i evidence a adjustace nových přírůstků. Hlavní pozornost 
byla i nadále věnována zpřístupňování fondu stavebního úřadu, který je nejvíce využíván a vykazuje 
nejvyšší nárůst objemu dokumentace. Dochází kapacita úložných prostor.  
 V elektronické formě spisové služby se využívají služby Atheny, datových schránek a CzechPointu. 
Dosud není k dispozici slibované centrální úložiště dat. 
Jako každý rok, i letos byla prováděna potřebná řádná skartační řízení, tentokrát téměř u všech 
odborů. Vybrané archiválie byly předány do Státního okresního archivu v Semilech. 
 

Oddělení informačních technologií 
Hlasové služby (tj. telefony) pro městský úřad i v roce 2020 zajišťovala firma Pamico Czech, s. r. o. 
Mobilní komunikaci i v roce 2020 zajišťovala na základě smlouvy společnost T-Mobile. 
Během roku 2020 bylo datovou schránkou úřadu odesláno 15 128 a přijato 10 770 datových zpráv. 
Úřad v současné době provozuje 19 velkoformátových multifunkčních strojů formou outsourcingu 
a servisních smluv. Za rok 2020 bylo provedeno cca 403 tisíc čb. a 129 tisíc barevných kopií nebo tisků 
na digitálních strojích Develop a cca 229 tisíc tisků na síťových tiskárnách. Lokální tisk byl cca 20 tisíc 
listů. Celkový objem tisku za rok 2020 tak přesahuje 0,78 milionu stran. 
Výroční zpráva odboru obsahuje podrobné informace o všech technologiích zajišťujících chod úřadu.  
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Odbor životního prostředí 
Odbor se stará o stav životního prostředí ve městě a okolí, ošetřuje zeleň, eviduje a kontroluje 
nakládání s domácími zvířaty, řídí myslivectví i veterinární péči, zastupuje stát v péči o lesy a zajišťuje 
činnosti související s životním prostředím. Pracuje na úrovni samosprávy i státní správy.  
 
Lesy: Město Turnov mělo ke 12. 8. 2020 ve vlastnictví celkem 33,67 ha lesních pozemků, z toho: k. ú. 
Mašov u Turnova – 5,84 ha / k. ú. Turnov – 27,4 ha / k. ú. Bělá u Turnova – 0,27 ha / k. ú. Hrubá Skála 
– 0,13 ha.  
 
Samospráva 
Údržba zeleně: 
(Výčet aktivit, kácení a výsadba stromů, podrobnosti k údržbě viz Závěrečná zpráva odboru). 
 
Odpady:  
Sběr starého textilu: pokračování ve spolupráci s firmou Dimatex CZ a Diakonií Broumov (tříděný sběr 
textilu). Za rok 2020 bylo sebráno v kontejnerech společnosti Dimatex 51,951 t textilu a v kontejneru 
společnosti Diakonie Broumov celkem 16,8 t textilu, což představuje asi 4,77 kg textilu na jednoho 
občana. 
Kompostárna: Kompostárna bioodpadu přijímala a zpracovávala odpad průběžně. Celkem zpracovala 
1 781 t bioodpadu původem z Turnova. 
 
Státní správa 
Vodovodní úřad / Ochrana ovzduší / Odpady / Státní správa lesů / Státní správa myslivosti (v evidenci 
416 držitelů loveckých lístků, vydáno 8 loveckých lístků, z toho 4 cizincům) / Ochrana zemědělského 
půdního fondu / Rostlinolékařská péče / Veterinární péče / Ochrana zvířat proti týrání / Rybářství 

(vydáno 165 rybářských lístků v celkové částce 77 750 Kč). 
 

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

Stavební úřad 
Působnost 

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

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

 Stavební úřad je zároveň speciálním stavebním úřadem silničním (pro silnice II. a III. třídy, 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace) a vyvlastňovacím úřadem pro celé 
území Města Turnov jako obce s rozšířenou působností, tedy pro všech 37 obcí. Od 1. 1. 2021 obec 
Frýdštejn přestoupila pod ORP Jablonec nad Nisou. 
 
Činnost v roce 2020 

 V roce 2020 bylo zahájeno 1 140 správních řízení a rozhodnuto bylo o 972 podáních.  
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 Při přidělování čísel popisných se od 1. 7. 2010 důsledně dodržuje číselná řada a nejsou již 
přidělována čísla popisná po odstraněných objektech (tato čísla popisná jsou rušena). Od května 
2017 jsou objektům zdarma přidělovány smaltované cedule čísel popisných a evidenčních. V agendě 
čísel popisných bylo v roce 2020 přiděleno v městě Turnov 24 čísel popisných pro rodinné domy, 
2 čísla evidenční pro stavbu pro rekreaci, 1 pro bytový dům, 5 čísel popisných bylo zrušeno.  

 V roce 2020 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 66 stavebních povolení a ohlášení se 
vznikem 124 bytů, z toho v rodinných domech 59 bytů a v bytových domech 65 bytů, v celkové 
orientační hodnotě nákladů 455 milionů Kč.  

 Dokončeno bylo 81 budov, z toho nebytových 3. Vzniklo celkem 78 bytů v rodinných domech. 
Stavebními úpravami vzniklo 8 bytů, z toho 5 v bytových domech. 

 Na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) byla vydána 
4 stavební povolení se vznikem 14 bytů (především v bytových domech) v hodnotě 17 milionů Kč. 

 Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) bylo vydáno 24 stavebních 
povolení s orientační hodnotou staveb 25 milionů Kč. Na rekonstrukce, nástavby, přístavby 
nebytových objektů bylo vydáno 20 stavebních povolení v hodnotě staveb 180 milionů Kč. 

 Celkem za rok 2020 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 172 stavebních povolení 
a ohlášení na stavby vykazované pro Český statistický úřad v orientační hodnotě 910 mil Kč (Více 
informací, včetně přehledu nejvýznamnějších staveb, viz výroční zpráva).  
 
Zdroj: závěrečné zprávy jednotlivých odborů.  
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Organizační složky městského úřadu 

Sbor hasičů města Turnova 

Adresa: Hruborohozecká 388, Turnov, 511 01 (Daliměřická hasičárna) 
Velitel: Martin Bartoníček 
Charakteristika: Město zřizuje od roku 2001 hasičskou jednotku. Členové jednotky pracují v jednotce 
na základě smlouvy o dobrovolném členství při svých běžných zaměstnáních a jsou delegováni do 
jednotky z 6 občanských sdružení (Bukovina, Daliměřice, Turnov, Pelešany, Mašov, Kadeřavec) 
působících na úseku požární ochrany v územním obvodu města. Obec zabezpečuje členům 
pravidelnou odbornou přípravu dle ročního plánu odborné přípravy v rozsahu min. 40 hodin. 
Vybavuje jednotku materiálními a věcnými prostředky, jednotka ze svého rozpočtu hradí ušlé mzdy 
členům, kteří zasahují v pracovní době. Jednotka je zařazena do JPO II/1 s výjezdem do pěti minut od 
vyhlášení poplachu. 
V roce 2020 tvořilo hasičský sbor města 24 hasičů. Jednotka byla povolána KOPIS HZS Liberec (Krajské 
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru) k 128 mimořádným událostem, toho 
bylo 49 dopravních nehod silničních, 1 dopravní nehoda železniční, 6 úniků plynu/aerosolu, 3 úniků 
ropných produktů, 1 únik kapalin, 23 požáry, 32 případů technické pomoci, 13 planých poplachů. 
Vozový park jednotky v roce 2020 

 CAS -15 /2200/200/M2Z  

 CAS - 32/8200/800/S3R – Jedná se o zásahovou velkokapacitní cisternu o objemu 8 200 
l vody a 800 l pěnidla primárně určenou na zdolávání požáru. Po třicetiletém provozu byla 
v roce 2019 provedena generální oprava podvozkové části vozu včetně hnacího ústrojí.  

 DA – L1T – vůz na podvozku Iveco Daily je zařazen jako technický vůz s vybavením na 
zdolávání následků dopravních nehod, práce na vodě, technickým zásahům (např. likvidace 
obtížného hmyzu aj.), při likvidaci následků povodní a povětrnostních pohrom.  

 Škoda Yeti - VA – v roce 2019 zakoupen zánovní vůz 4x4 , který splňuje požadavky jízdy 
i mimo zpevněnou komunikaci. Je využívaný především jako velitelské vozidlo a dále pro 
potřeby krizového řízení.  

 JEEP CHEROKEE - TA – v minulosti využívaný jako rychlý záchranný automobil pro řešení 
mimořádných událostí v souvislosti s dopravními nehodami. Vůz je dále využitý na dopravu 
hasičského materiálu a hasičů v nepřístupném terénu při zdolávání lesních požárů zvláště 
v CHKO Český Ráj.  

Ocenění turnovského hasiče 
8. srpna proběhlo v Bílém Kostele nad Nisou setkání k připomenutí 10. výročí ničivých povodní. 
Hejtman Martin Půta během něj ocenil tehdy zasahující hasiče, mezi nimi i turnovského Arnošta 
Černého, tehdejšího velitele hasičské městské jednotky (Foto viz Fotokronika) 
(Foto ze cvičení hasičů viz Fotokronika červenec). 
 

Sbory dobrovolných hasičů 

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

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

V Turnově je i pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které je řízeno z Liberce 
a v Turnově má pobočku – Požární stanici Turnov. V jejím čele stojí npor. Ing. Jakub Otmar. Požární 
zbrojnice se nachází na Trávnicích (Trávnice 863). 
 
Statistika za rok 2020 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zasahoval celkem u 7 006 událostí, což je oproti 
předchozímu roku o 795 událostí více. Nejčastěji řešili technické havárie (3 552 událostí) a dopravní 
nehody (1 138), dále požáry (899), únik nebezpečných látek (567), ostatní mimořádné události (439). 
Planých poplachů bylo zaznamenáno 410. Ke zranění došlo u 1 513 osob, 224 osob zemřelo, 860 bylo 
evakuováno a 1 534 zachráněno. Počet zraněných hasičů byl 22 a žádný při zásahové činnosti 
nezemřel. Požáry způsobily škody v odhadované výši 144 191 200 Kč. Nezanedbatelných 95 požárů 
mělo souvislost s komíny a jejich údržbou. Nedbalost byla příčinou u 202 požárů a ve 169 případech 
byla na vině závada (např. technická, nesprávná instalace, údržba…). 
 

Městská policie Turnov 
Adresa: Skálova 466 
Velitel: Luboš Trucka 
Charakteristika: Město Turnov založilo Městskou policii v roce 1992, zřízení této instituce není pro 
obce povinné, jedná se tedy o nadstandardní službu pro občany. Městská policie pomáhá udržovat ve 
městě pořádek a ulehčuje tak státní Policii České republiky, a to dvacet čtyři hodin denně. Mezi hlavní 
úkoly Městské policie patří pravidelné pochůzky zaměřené na ochranu osob a majetku, veřejný 
pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu. Další úkoly: platby za používání veřejného 
prostranství / hlášení komunikačních závad / odchycení zatoulaných psů / řešení odložených 
autovraků / spolupráce se soudem a s odbory Městského úřadu při doručování zásilek do vlastních 
rukou / řešení dopravních přestupků / problémy spojené se špatnou průjezdností městem / jednání 
přestupkové komise / zajišťování bezpečnosti při přepravě peněz městských organizací.  
 
Personální obsazení: V roce 2020 pracovalo v turnovském oddělení 19 policistů a jeden civilní 
pracovník (tj. plný početní stav). Pořádková služba, zajišťující 24 hodinovou službu, byla obsazena 
12 strážníky, dopravní hlídka měla 2 strážníky, jeden strážník pracoval na vyhodnocování dopravních 
přestupků, včetně přestupků porušení předepsané rychlosti, 3 strážníci byli zařazeni na pozice 
pořádkové a dohlížecí služby a velitel městské policie.  
 
Statistika činnosti za rok 2020: V činnosti již tradičně převládala dopravní problematika, opět byla 
velmi využívána internetová komunikace s občany, za rok 2020 bylo evidováno 1254 e-mailů s žádostí 
o pomoc či radu. Rok 2020 byl opět mimořádný i častým řešením problematiky bezdomovců. Jejich 
chování a s tím následná problematika se řešila prakticky každý týden – obtěžování občanů žebráním, 
znečišťování prostranství odpadky. Strážníkům v činnosti pomáhal služební pes.  
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Závažnou problematikou je zejména veřejný pořádek a mezilidské vztahy. Během roku byl 
zaznamenán nárůst negativních činností, vzrůstající agresivita osob vůči sobě, ale i vůči zasahujícím 
strážníkům. 
 
Program primární prevence: I v roce 2020 pokračovaly projekty, které jsou určeny především pro 
školy všech stupňů, speciální školy, domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou, organizace 
a instituce pracující s dětmi, seniory nebo handicapovanými občany. Přednášky se konají na různá 
bezpečnostní témata přizpůsobená cílovým skupinám. (Přehled akcí uveden ve výroční zprávě, pro 
představu v kronice 2014).  
 
Městský kamerový systém: Je postupně navyšován počet kamer, aby byla obsažena většina 
problematických míst ve městě. Ke konci roku byl zcela nově nainstalován Pult centrální ochrany, 
nově připojen i požární hlásič na hradě Valdštejn. Podařilo se instalovat dvě špičkové kamery, které 
komunikují s novým SW a umožňují řadu technologií v zobrazování. 
 
Nový služební pes 
První služební pes turnovské městské policie Dar odešel v červenci 2019 do důchodu a nového psa se 
strážníci dočkali až letos. Stal se jím opět německý ovčák jménem Cyril Ibar Excellent. 
Zdroj: Výroční zpráva předložená zastupitelstvu města v únoru 2021. 
 

Policie České republiky, Územní odbor Semily, Obvodní oddělení 
Adresa: Žižkova 1871 
Vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský 
Počet policistů: V roce 2019 pracovalo v turnovském oddělení 27 policistů (jako ideální je stanoven 
počet 28).  
 
Teritoriální působnost je i nadále stejná, na rozloze 186 km2, zabírá území celkem 20 obcí (z toho dvě 
města), od roku 2015 pečuje i o obce Příšovice a Svijany z okresu Liberec, včetně celého úseku 
dálnice D10 v Libereckém kraji. 
 
Kriminalita ve městě 
V roce 2020 bylo na svěřeném území evidováno celkem 276 trestních událostí. Objasněno 170 
případů, což znamená 61,59 %. Pokles kriminality na úrovni trestných činů je patrný v celé České 
republice. Podíl trestné činnosti páchané u nás na celkové kriminalitě v okresu Semily je 38,38 %. 
Z celkového objemu dokumentované trestné činnosti se jich na území města Turnov odehrálo 199, 
což činí 72,1 %. Zbylé množství tedy připadne na zbytek svěřeného území. 
Bylo zaznamenáno 61 prostých krádeží (jízdní kola na ulici, krádeže v prodejnách, kapesní krádeže…). 
Dále bylo zaznamenáno 25 vloupání do objektů. Za rok 2020 bylo zaznamenáno 23 násilných 
trestných skutků s objasněností 65,22 % (úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, 
domácí násilí, týrání, vydírání, znásilnění nebo loupeže.) 6 osob bylo vykázáno z domácnosti v rámci 
řešení domácího násilí. 
(Kompletní statistický přehled různých druhů kriminálních aktivit viz výroční zpráva, předložená 
městskému zastupitelstvu v únoru). 
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Turnov – stavební úpravy ve městě 

 

Stavební úpravy 
Další informace o stavební činnosti na území města viz Kronika – Stavební odbor. 

Nové ulice a jejich názvy 
V lednu bylo rozhodnuto o nových jménech pro nově se formující ulice v Daliměřicích. Turnov tak 
nově bude mít ulici Zámeckou (začíná na protilehlé části zámku Hrubý Rohozec a dále vede 
zahrádkářskou kolonií až k cestě mezi hasičárnou a mostem pod silnicí), ulici Na Cvičišti (začíná 
zhruba v polovině nové ulice Zámecké a vede k firmě Agba, která stojí na protilehlé straně silnice. 
Název připomíná někdejší vojenské cvičiště a později také polní letiště, které bylo spojeno s existencí 
turnovské vojenské posádky), ulici V Zahrádkách (začátek této ulice je na protilehlé straně areálu 
bývalého zahradnictví a vede zahrádkářskou kolonií až k ulici Na Cvičišti) a ulici Ladislava Cibulky 
(V tomto případě zastupitelstvo rozhodovalo ze dvou možností. Jedná se o ulici začínající vedle 
daliměřické hasičárny, a dále vedoucí pod silničním mostem na Vesecko. Z této skutečnosti vycházela 
kulturní komise a předložila návrh pojmenování Vesecká. K tomu měl ale výhrady odbor správní 
i vedení města. Se zdůvodněním, že již existující ulice Vesecká, už tak nesourodě rozdělená na dvě 
části, by byla rozšířena o další nenavazující část. Navrženo bylo pojmenování po posledním starostovi 
samostatných Daliměřic a významném činovníkovi hasičů Ladislavu Cibulkovi).  
 
Rekonstrukce mostu na průtahu 
V roce 2020 pokračovala rekonstrukce silničního mostu nad Jizerou na průtahu městem. Most je 
v majetku kraje. Letošní etapa byla zahájena v březnu, z důvodu pandemie byla stavba brzy 
přerušena a obnovena opět v červnu. Práce byly dokončeny podle plánu na konci srpna. Podle 
měření v roce 2016 projede po mostě denně v obou směrech 21,5 tisíce vozidel. Původně měla 
oprava trvat pouze jednu sezonu, ale při jejím zahájení v roce 2019 se ukázalo, že je most v mnohem 
horším stavu, než se předpokládalo a rekonstrukce se protáhla na dvě sezony. V rámci opravy bylo na 
mostě provedeno nové izolační souvrství, závěrné zídky, přechodové desky, římsy, mostní závěry 
a položen nový asfaltový kryt. Zároveň s opravou mostu přes Jizeru proběhla oprava mostu přes 
Koškovu ulici a byl položen nový asfaltový kryt mezi oběma mosty. Zakázku na opravu obou mostů 
získala dohromady za 45 milionů korun společnost Eurovia CS. (Foto viz Fotokronika březen, červen). 
 
Alzheimer centrum 
V roce 2019 byla zahájena stavba Alzheimer centra na místě dvou bytových domů pod nemocnicí 
v ulici 5. května. Na konci roku 2020 byla stavba dokončena a v lednu 2021 zahájilo Alzheimer 
centrum provoz. Náklady na stavbu dosáhly včetně víceprací téměř 41,5 milionu korun, přičemž 
vícepráce stavbu prodražily o více než 1,6 milionu. Při započítání dalších nákladů na vybavení 
nábytkem a zdravotními prostředky činí celkové náklady 44,3 milionu. Město na stavbu získalo dotaci 
31 milionů. Stavbu provedla firma MBQ, vnitřní vybavení dodala firma Linet. 
Centrum má kapacitu 24 lůžek, cílovou skupinou uživatelů jsou senioři a osoby s chronickým 
duševním onemocněním. Centrum připadlo do správy organizace Zdravotně sociální služby. 
(Fotografie viz Fotokronika leden, duben, červenec, říjen). 
 
Čistírna odpadních vod – rekonstrukce 
V roce 2020 byla zahájena několikaletá rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sobotecké ulici. Město 
na 1. etapu v celkové ceně 94 milionů přispělo 12 miliony. V dalších dvou letech pak poskytne vždy 
4 miliony. Rekonstrukci provádí VHS Turnov.  
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Oprava kruhového objezdu 
V červenci probíhala oprava kruhového objektu u Maškovy zahrady, kterou provedla firma Andílek 
z Liberce.  
 
Stabilizace skalních bloků mezi Turnovem a Zrcadlovou kozou 
Plánované zabezpečení skal na frekventované stezce mezi Turnovem (resp. mostkem přes Malou 
Jizeru) a restaurací Zrcadlová koza zatím nebylo realizováno. Důvodem je neshoda mezi stavebními 
projektanty, kteří doporučují zásadní stavební zásah, a ochránci přírody, kteří s tímto nesouhlasí 
a snaží se, aby stavební zásahy ve vysoce chráněném území byly minimální.  
 
Boženy Němcové, rekonstrukce 
1. června byla zahájena rekonstrukce ulice Boženy Němcové. Rekonstrukce zahrnovala opravu 
vodovodních sítí a povrchů. Hotovo bylo v polovině listopadu. (Foto viz Fotokronika, květen). 
 
Hruštice – nová výstavba 
Na Hruštici bylo uvolněno dalších 9 stavebních parcel a k tomu další 3 pozemky vlastní město. Stavbu 
komunikací a inženýrských sítí bude zajišťovat firma Zepos RS Libuň. Každý vlastník pozemku musí na 
jejich výstavbu přispět 300 000 korunami.  
Tři pozemky vlastněné městem byly prodány formou výběrového řízení – pozemky získávaly nejvyšší 
nabídky. Řízení proběhlo 14. září a cena se vyšplhala téměř ke 4 000 Kč/m2. Bydlení v Turnově láká 
především movitější obyvatele i z jiných měst, na Turnováky se často nedostává. (Fotografie viz 
Fotokronika leden, červenec, listopad). 
 
Komenského ulice, rekonstrukce 
Od února do září probíhala oprava Komenského ulice. Kromě nových sítí byl ulici dán i nový povrch. 
(Foto viz Fotokronika leden, květen). 
 
Rekonstrukce školy v Mašově 
V roce 2019 došlo k rozhodnutí o rekonstrukci školy, byl připraven projekt. Rekonstrukce byla 
zahájena 1. května 2020. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma Word Invest Chomutov. Děti se od 
25. května 2020 a ve školním roce 2020/2021 se děti vyučovaly v náhradních prostorách Střední 
integrované školy v Turnově.  
(Foto viz Fotokronika březen, červen, červenec, říjen).  
 
Náměstí – oprava dlažby  
Na začátku července byla provedena oprava zvlněné dlažby nad náměstím Českého ráje. Kromě 
opravy nerovností způsobených nadměrným dopravním zatížením byl obnoven sklon komunikace 
zpevňující konstrukci a odvádějící při deštích vodu do okrajových částí silnice. 
 
Nová autobusová zastávka 
31. srpna byla do provozu uvedena nová autobusová zastávka u nákupního centra Lidl. Jednostranná 
zastávka přiléhá k parkovišti společnosti Lidl. Městský rozpočet stálo vybudování zastávky 1,6 milionu 
korun včetně DPH a práce prováděla firma Andílek, s. r. o. z Liberce. 
 
Nádražní ulice, rekonstrukce  
1. dubna 2019 byla zahájena rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 z Turnova až na hranici 
Libereckého kraje. Rekonstrukce byla dokončena 20. října 2020. Slavnostní otevření bylo zrušeno 
kvůli pandemii koronaviru. Stavba byla členěná do několika etap. Každý úsek čekalo to samé - 
frézování, sanace, konstrukce komunikace a chodníků ze štěrkodrtí, pokládka žulových obrub, 
pokládka dlažby, asfaltování.  
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Postup prací:  
V roce 2019 proběhla rekonstrukce v prostoru kolem viaduktu a v Nádražní ulici k odbočce na silnici 
I/10. Došlo i k instalaci sloupů veřejného osvětlení, v říjnu pak následovala výsadba zeleně. 
V části Nádražní ulice (od Hotelu Beneš pod ulici Čechova) došlo na první asfaltování koncem června. 
Další etapa rekonstrukce směřovala do katastru Ohrazenic. Ve dnech 14.–15. listopadu 2019 došlo 
k položení finálních asfaltových povrchů v celé ulici od Hotelu Beneš ke sjezdu na I/10. V prosinci 
proběhlo položení podkladních asfaltů pod viaduktem a otevření tohoto úseku pro dopravu směrem 
na Přepeřskou ulici. Tato část byla pro automobilovou dopravu odříznutá 9 měsíců. 
Nejsložitějším místem celé operace byl viadukt, respektive část před ním, kde se kompletně 
předělávaly vodohospodářské sítě včetně dvou velkých odlehčovacích objektů, překládal se plyn 
a ještě nově zatrubňoval Odolenovický potok. Paralelně se v roce 2019 rekonstruovalo také na II/610 
ze Svijan do Přepeř.  
V části z Příšovic do Přepeř došlo i k rozšíření a vybudování cyklostezky. Na výstavbě cyklostezky mezi 
Přepeřemi a Příšovicemi se podílely obě obce. Délka stezky je 625 m a celkové náklady na projekt 
byly přes 11 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury 
a Libereckým krajem, přidalo i město Turnov a další obce sdružené okolo Greenway Jizera Turnov-
Svijany.  
V listopadu byla otevřena část komunikace v úseku silnice II/610 z Přepeř až do Svijan.  
V roce 2020 přišel na řadu úsek od viaduktu do Přepeř a stavební ruch pokračoval také v Ohrazenicích 
mezi Pyrámem a odbočkou na I/10. 
2. března byla pro dopravu uzavřena Přepeřská ulice a začaly fungovat výlukové jízdní řády. I zde se 
dělala nová dešťová kanalizace, chodníky, silnice a v neposlední řadě nový mostek u B.R.D. KOVO 
s.r.o. Do té doby byli obyvatelé z Přepeřské spojeni s městem pouze provizorní lávkou. V červenci byl 
tento úsek zprůjezdněn.  
V červnu byly osazeny zálivy při zrekonstruované Nádražní ulici od Hotelu Beneš (čp. 1117) 
k Ohrazenicím letničkami.  
V srpnu se po dokončení křižovatky v Přepeřích stavební činnosti opět vrátily do Nádražní ulice 
a k viaduktu. V Nádražní ulici probíhalo dláždění zálivů, bouralo se zábradlí přes zatrubněný 
Odolenovický potok a dělaly se úpravy na ostrůvku kolem plynového zařízení. Zhruba v polovině září 
došlo u viaduktu k položení finálních asfaltů. Úplně poslední uzavírka proběhla v sobotu 3. října, kdy 
Nádražní ulice v katastru Ohrazenic (od sjezdu z D10 po rozcestník na Pyrámu) dostala nový koberec.  
20. října byla rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 dokončena. Slavnostní otevření bylo 
naplánováno na 24. října, ale muselo být zrušeno kvůli protipendemickým opatřením. 
Zhotovitelem stavby „Rekonstrukce silnice II/610 z Turnova až na hranici Libereckého kraje“ byly 
společnosti EUROVIA CS, STRABAG a další jejich subdodavatelé. Akce za více než 205 milionů korun 
byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši 
necelých 146 milionů korun.  
Rovněž město Turnov vložilo do stavby nemalé finanční prostředky. Na chodníky, parkovací zálivy, 
veřejné osvětlení a vegetační úpravy v Nádražní ulici připadla částka přes 18 milionů korun. Město 
Turnov žádalo o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu - Komunitní rozvoj - 
prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří, maximální dotace byla přiznána ve výši 2.8 mil. Kč.  
Využita zpráva z www.turnov.cz. 
(Fotografie viz Fotokronika leden, březen, duben, květen, červen, červenec, září). 
 
Nádražní – zabezpečení objektu uhelných skladů 
Město zajistilo zabezpečení problematického objektu bývalých uhelných skladů. Ten je dlouhodobě 
v nevyhovujícím technickém stavu a také se stává cílem pobytu problematických osob. Také v něm 
několikrát hořelo. Město se dlouhodobě snažilo o odkoupení tohoto významného území, ovšem 
majitel prodat nechtěl.  
Město nechalo zabednit okna a dveře, provést deratizaci celého objektu a zabezpečit chodník před 
objektem. Práce provedly Technické služby města. Náklady byly přeúčtovány majitelům.  
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Pekařova – nové osvětlení  
V polovině prosince byla dokončena instalace lamp veřejného osvětlení v Pekařově ulici. Skončila tak 
její rozsáhlá rekonstrukce. Nové lampy jsou nerezové a mají LED zdroje, které městu darovala firma 
Trevos.  
 
Přepeřská – rekonstrukce sídliště  
Město zveřejnilo video prezentaci plánovaných úprav sídliště Přepeřská. Studii připravil ateliér AND 
Praha. Veřejnost dostala možnost připomínkovat návrhy do konce roku 2020.  
 
Přepeřská – nový pruh zeleně 
Za sídlištěm Přepeřská, na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7, byla v říjnu vysazena alej zeleně, a to jako 
ochrana obytné zóny před negativními vlivy výstavby plánované silnice I/35 Turnov–Úlibice.  
 
Skálova ul., sokolovna 
V červnu byla zahájena rekonstrukce historického stropu v sále sokolovny. Celkové náklady byly 
vyčísleny na 6,2 milionů korun. Město přispělo 700 000 korun, z toho polovinu v roce 2020, druhou 
v roce 2021. Přispěl také Liberecký kraj a ministerstvo školství. (Foto viz Fotokronika květen, listopad). 
 
Skálova, čp. 72 – celková rekonstrukce objektu 
Na začátku září byla zahájena rekonstrukce domu čp. 72 ve Skálově ulici. Dům, který vznikl jako 
okresní soud, byl dlouho využíván pro kanceláře městského úřadu. Do ledna 2019 zde sídlil odbor 
dopravy, odbor školství a živnostenský úřad. V souvislosti výstavby tzv. Nové radnice byl dům 
odkoupen Libereckým krajem pro turnovské muzeum, jehož je zřizovatelem. Náklady na stavební 
úpravy jsou odhadnuty na 11 milionů korun a realizovány budou postupně. Na dalších 9 milionů 
přijde vybavení. V současné době probíhá oprava střechy, na kterou z prostředků na zvelebení 
památkové zóny přispělo i město. Po dokončení plánovaných oprav a úprav bude v přízemí rozšířena 
expozice mineralogie, v dalších podlažích vznikne např. výstavní sál Viléma Heckela, přednáškový sál 
nebo tolik potřebné údržbářské a restaurátorské dílny. 
 
Skálova ul. – Fokus a Polyfunkční centrum 
24. února byla zahájena demolice objektu za budovou Nové radnice (Skálův sirotčinec), která sloužila 
potřebám sdružení Fokus. Vzápětí byla zahájena výstavba nového objektu na stejném místě, který 
bude sloužit jako polyfunkční komunitní centrum. Stavbu realizovala firma MBQ, s.r.o. Náklady se 
vyšplhaly na 22 milionů korun. Městu se podařilo na stavbu získat v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu ve výši téměř 18 
milionů korun. (Foto viz Fotokronika).  
 
Svobodova ulice – výstavba 5. ramene kruhového objezdu 
V polovině října byla dokončena výstavba pátého ramene kruhové křižovatky ve Svobodově ulici. 
Jedná se o budoucí dopravní napojení do obchodních a komerčních prostor pod čerpací stanicí 
Kontakt. S jejich výstavbou se počítá v letech 2022–2023. Stavbu provedla firma INTEGRA. 
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Počasí v Turnově 

 
 
Zima 2019/2020 jako by nebyla. Až na nepatrné výjimky jsme v Turnově vůbec nezažili sníh. Bylo 
i poměrně teplo, takže nejnižší teploty neklesly pod 5 stupňů pod nulu.  
Rok 2020 přinesl řadu celosvětových problémů včele se světovou pandemií. Jedna z mála dobrých 
věcí, které nás potkaly, byl dostatek deště. Po několika extrémně suchých letech konečně přišla 
sezona, která byla téměř srážkově průměrná. Stanice ČHMÚ zaznamenala 584,8 mm, tj. 80 % 
normálu z průměru 1981–2010. Přesto však odborníci upozorňovali na to, že ani deštivé léto nestačilo 
k tomu, aby se zásoby podzemní vody dostatečně naplnily. Sucho bylo v lednu, dubnu, listopadu 
a v prosinci, v únoru a v červnu napadl dvojnásobek obvyklého množství.  
Z celostátního pohledu byl loňský rok srážkově i teplotně nadnormální, což ale zrovna v případě srážek 
pro Turnov neplatilo. 
 
Zima moc nebyla. Prvních větších mrazů jsme se dočkali až po Vánocích, tedy na začátku roku 2020. 
Sněžilo až na konci února, ale sníh se neudržel. Po jarním oteplení přišel studený květen, kdy dokonce 
i mrzlo. Léto bylo docela pěkné, ale ne horké. Teplé dny se střídaly s chladnějšími a deštivými. Na 
konci září náhle skončilo. Podzim však byl dlouhý a výjimečně teplý. V listopadu dokonce padaly 
teplotní rekordy. Zima přišla až v polovině ledna 2021.  
  
1.–5. ledna: Nový rok začal hezky – svítilo sluníčko a mírně mrzlo. Hned druhý den klesly teploty na 
zatím nejnižší hodnoty letošní zimy (2019/2020), a to na 8 stupňů pod nulu, celý den svítilo slunce 
a docela hřálo, takže teploměr, na který svítilo, ukazoval 3 stupně nad nulou. V pátek 3. ledna se 
zatáhlo, ráno sice ještě mrzlo docela hodně (-5 °C), během dnes však teploty vystoupaly k nule. Večer 
a v noci pršelo. V sobotu byly 4 °C a bylo zataženo a v neděli se opět trochu ochladilo, protože bylo 
jasno a svítilo slunce.  
6.–12. ledna: Až do středy po ránu mírně mrzlo (2, 3 stupně pod nulou), od čtvrtka do soboty byly 
i noci bez mrazu. Celou dobu převládalo zataženo a deštivo. Hodně pršelo ve středu, ve čtvrtek 
a v sobotu ráno. V sobotu během dne se začalo vyjasňovat a odpoledne svítilo slunce, okolo Turnova 
prý moc ne. V neděli nás přivítal ranní mráz (-5 °C) a jasné, slunečné počasí s teplotami kolem nuly.  
13.–19. ledna: Teploty se po celý týden držely kolem nuly, v noci mírně pod, přes den mírně nad ní. 
S výjimkou středy, kdy celý den zářilo slunce, byl celý týden spíše zatažený. V sobotu se do dešťové 
přeháňky přimíchalo nepatrně sněhu. 
20.–26. ledna: Ochladilo se, teploty se skoro celý týden držely pod nulou, v noci kolem -4 °C. 
V pondělí bylo jasno a svítilo slunce, teploty lehce vstouply nad bod mrazu. Ve středu večer byla 
námraza, chodníky klouzaly a nedalo se chodit.  
27. ledna – 2. února: Maličko se oteplilo. V pondělí svítilo slunce. V úterý přišly silné dešťové 
přeháňky. Znovu pršelo v pátek, večer se ale vyjasnilo a nad Turnovem byl nádherný červený západ 
slunce. Padl teplotní rekord – amatérský meteorolog Vlastimil Brůček naměřil v Turnově 12,9 °C, což 
je nejvíce za 50 let pozorování. V sobotu dopoledne svítilo slunce, odpoledne se zatáhlo, v neděli celý 
den poprchávalo.  
3.–9. února: Týden byl hodně deštivý – pršelo většinou v noci, a to velmi silně – od noci na pondělí až 
do noci na čtvrtek. Teploty se celou dobu držely nad nulou – takže místo velké sněhové nadílky, bylo 
všude jen mokro. Sníh byl ve vyšších polohách a konečně se začalo i nedaleko Turnova více lyžovat. 
Zajímavé bylo středeční ráno – zatímco až do půl sedmé hustě pršelo, pak se mírně ochladilo 
a z deště se stal sníh a během chvilky byl Turnov nečekaně úplně bílý. Vzápětí se ale oteplilo a sníh za 
chvíli zmizel. Od středy odpoledne bylo po zbytek týden většinou slunečno, ale teploty těsně nad 
nulou byly pocitově velmi chladné.  
10.–16. února: Během týdne jsme zažily snad všechny druhy počasí, které se dají. V pondělí v noci 
přišel silný vítr a déšť, ráno ale vše vypadalo na ideální jaro s teplotou 5 °C, vše bylo svěží a příjemné. 
Během dne však do Česka dorazil orkán Sabina, který sice našemu městu nijak neuškodil, ale že 
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fouká opravdu hodně, jsme zaznamenali. V úterý už byla ráno nula, vítr, déšť, plískanice. Po jaru ani 
památky. Ve středu jsme zažili od všeho něco (slunce i déšť) a večer mrzlo. Naměřili jsme až 4 stupně 
pod nulou, což bylo na letošní zimu opravdu hodně. Až do víkendu zůstalo počasí takto proměnlivé. 
V sobotu bylo nádherně – zářivý, slunečný den, opět úplné jaro. V neděli to bylo trochu horší, 
sluníčko se více schovávalo, ale teploměr ukazoval až 8 °C. 
17.–23. února: Vypadalo to podobně jako minulý týden, ale užili jsme si více hezkých a slunečných 
dnů. Na začátku týdne bylo teplo, ve dne až 8 °C. Ve středu ráno jsme ale kvůli přímrazkům museli 
škrábat led z čelních skel aut. Celou dobu přicházely dešťové přeháňky. V sobotu bylo opět nádherně 
a v neděli opět hůř, protože v noci na neděli přišel déšť a silný vítr, který se v neděli večer opět vrátil. 
Bylo teplo – až 11 °C.  
24. února – 1. března: Ve vzduchu bylo čím dál tím víc cítit jaro. Ranní teploty se pohybovaly mírně 
nad nulou a ke konci týdne se ochladilo. Zima se rozhodla, že nám připomene, že ještě nekončí a ve 
středu v poledne na nás nejprve seslala docela velké kroupy, aby je odpoledne nahradila sněhem. 
Ten sice hned tál, ale přeci jen nám dal na chvíli na jaro zapomenout. Pršelo a sněžilo až do večera. 
Ve čtvrtek a v pátek bylo chladno, kolem nuly. Občas pršelo, občas svítilo slunce. Na horách a ve 
vyšších polohách přišly mohutné sněhové přeháňky. V sobotu 29. února ráno začalo hustě sněžit, 
a tak jsme se probudili do bílé krajiny.  
2.–8. března: Ranní teploty se pohybovaly kolem 3 až 4 stupňů, denní přibližně mezi 6 až 8 stupni. 
V pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v neděli bylo krásně, svítilo slunce, ale vzduch byl poměrně chladný. 
V úterý celý den mrholilo, ale ve vzduchu bylo cítit jaro. V noci na čtvrtek se výrazně ochladilo a ráno 
jsme naměřili 5 stupňů pod nulou, přes den teplota vystoupila k 7 °C, ale všem stejně byla zima. 
Sobota byla deštivá a chladná, neděle krásná a slunečná.  
9–15. března: Teplý, jarní, poněkud deštivý týden. V pondělí a v úterý po ránu se teploty pohybovaly 
těsně pod nulou, od středy se docela výrazně oteplilo (+ 5 °C) a mrazíky byly zase až v neděli. Denní 
teploty se pohybovaly mezi 7–10 stupni. V úterý, ve středu a v pátek pršelo nebo mrholilo, v ostatní 
dny převládalo slunečné počasí.  
16.–22. března: Po celý týden bylo nádherné slunečné počasí. Ranní teploty byly ještě nízké, kolem 
2 či 4 stupňů (s výjimkou pátku – to bylo 8 °C), ale přes den na sluníčku stoupaly až k 16 °C. V pátek 
odpoledne se začalo ochlazovat a sobota byla z počátku zatažená, a i když odpoledne vysvitlo slunce, 
bylo už chladněji – jen 5 °C. V noci na neděli mrzlo, což předznamenalo počasí dalšího týdne.  
23.–29. března: Jeden z nejmrazivějších týdnů zimy (ne-li vůbec ten nejvíce mrazivý). Noční a ranní 
teploty klesaly až k 10 stupňům pod nulou a mrzlo i přes den, nebo se teploty vyšplhaly k nule, 
oteplovat se začalo od čtvrtka. Do té doby bylo slunečno. Ve čtvrtek ráno už byly jen 2 stupně pod 
nulou a bylo zataženo a od pátku začalo jaro. Noční a ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, ale 
přes den na slunci vystoupaly až k 17 stupňům! Z hor však vál chladný vítr, a tak mimo sluníčko bylo 
pořád dost chladno.  
30. března –5. dubna: Opět začalo mrznout. V pondělí bylo 5 stupňů pod nulou a přes den 
maximálně 4 nad nulou. V úterý ráno začalo chumelit! Ve středu teploměr ukázal -9 °C! Nicméně když 
vysvitne slunce, už docela silně hřeje. Mezi nocí a dnem panovaly velké rozdíly. Například v neděli 
v noci mírně mrzlo, ale přes den už bylo 17 °C.  
6.–12. dubna: Krásný jarní týden. Někdy skoro až letní. V noci ještě byla zima, pár stupňů nad nulou, 
ale přes den jasně svítilo slunce a teploty dosahovaly k 16–17 stupňů. Poprvé jsme začali shazovat 
dlouhé rukávy.  
13.–19. dubna: V pondělí došlo k výraznému ochlazení, přes noc i přes den pršelo a foukal silný 
chladný vítr. Od úterního rána už ranní teploty nepřekročily nulu, ve středu a ve čtvrtek bylo několik 
stupňů pod nulou. Denní teploty na slunci stoupaly k 15 °C, bez slunce však byla zima. V pátek 
a v sobotu bylo velmi krásně, slunečno a od soboty se začalo oteplovat. V sobotu ráno bylo 6 °C.  
20.–26. dubna: Začátek týdne byl nadprůměrně teplý a rozdíly mezi ranními teplotami, které se blížily 
nule, a odpoledními, které se překračovaly 15–17 °C, byly výrazné. Ve středu se začalo mírně 
ochlazovat, ačkoliv svítilo slunce, vzduch byl velmi chladný. V sobotu bylo nejchladněji, skoro bez 
slunce. 
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27. dubna – 3. května: Poslední dubnové dny byly krásné s velkými rozdíly mezi ranními 
a odpoledními teplotami. Počasí se zkazilo na čarodějnice (30. dubna), kdy pršelo a byla zima. Kvůli 
pandemii koronaviru se však stejně žádné veřejné pálení čarodějnic nemohlo konat. V noci na 
1. května hodně pršelo, přes den bylo krásně a odpoledne se nad Turnovem rozprostřela duha. 
Předznamenala nástup aprílového počasí – střídání slunce a deště, které následovalo v dalších dnech.  
4.–10. května: Květen začal studeně, dočkali jsme se silných dešťů – pršelo nejvíce za poslední měsíce 
až roky, a nízkých teplot. 
11.–17. května: V pondělí večer došlo k prudkému ochlazení, přišel silný, ledový déšť doprovázený 
silným ledovým větrem. V úterý ráno byla námraza, po které následovalo polojasno a teploty 
nepřesahující 10 °C. Stejné počasí panovalo i v dalších dnech, námrazy jsme se dočkali ještě dvakrát. 
Ledoví muži tentokrát opravdu dorazili. Postupně se však oteplovalo a slunce, které v polojasném 
režimu svítilo každý den, už pěkně hřálo. V sobotu a v neděli prošla krajem vlna bouřek se silným 
větrem, které způsobily desítky drobnějších škod. V Turnově se problémy objevily v Mašově, kde se 
valila voda s bahnem ulicemi.  
18.–24. května: Začátek týdne byl polojasný až jasný. Sluníčko svítilo hojně a pěkně hřálo. Ranní 
teploty dosahovaly 6 až 8 °C, přes den pak stoupaly přes 20 °C. Ve čtvrtek odpoledne se ochladilo, 
v noci na pátek hodně pršelo- Přes den pak bylo hezky slunečno, ale déšť se vrátil zase večer. 
V sobotu pršelo celý den, ale bylo teplo, déšť nestával ani v noci na neděli. V neděli jej nahradily 
občasné přeháňky a dvě bouřky!  
25.–31. května: Týden zahájil silný déšť v noci na pondělí a intenzivní přeháňky v po celé pondělí. 
Bylo chladno, ale odpoledne se začalo oteplovat a déšť ustával. Nejteplejším dnem týdne byla středa 
s teplotami kolem 25 °C a slunečným počasím. V noci na čtvrtek opět pršelo a teploty mírně spadly. 
Zbytek týdne probíhal v polojasném jarním počasí. Chvílemi bylo zataženo, ale když vysvitlo sluníčko, 
tak krásně hřálo.  
1.–7. června: Počasí nezměnilo svůj charakter ani v tomto týdnu. Opět bylo většinou polojasno, až na 
středu, kdy bylo nádherné teplé slunečné léto. Teploty se skoro každý den pohybovaly kolem 
9 °C ráno a 23 °C přes den. Výrazný rozdíl přinášelo slunce, když svítilo, bylo horko. Nepršelo až do 
noci na pátek, kdy se déšť vrátil a pršelo skoro celý pátek. Sobota byla teplá, ranní teploty kolem 11 
°C a přes mírně deštivý den bylo pouze 16 °C.  
8.–14. června: Celý týden byl zatažený a deštivý. Pršelo už v noci na pondělí, ráno bylo 11 °C. Přes 
den pak polojasno až zataženo s teplotami kolem 20 °C. Stejně vypadalo počasí i v úterý a ve středu; 
ve čtvrtek ráno byl liják, ale odpoledne se vyjasnilo, svítilo slunce a bylo krásně. Pátek byl potom 
krásný celý. V noci na sobotu přišel extrémně silný liják a bouřka, přes den bylo horko a dusno a večer 
opět pršelo. Neděle byla zatažená, celý den se z dálky ozývalo hřmění, ale bouřka nepřišla.  
15.–21. června: První dny týdne byly horké a slunečné, ve čtvrtek po obědě začalo pršet a pršelo až 
do pátečního poledne skoro bez přestávky. Pátek byl mokrý a zatažený a mrholilo, večer opět pršelo 
hodně. Stejné počasí trvalo do konce týdne. Teploty nedosahovaly ani 18 °C. 
22.–28. června: Hned v pondělí přišlo horké letní počasí. Ve středu dopoledne začalo pršet a pršelo 
i celý čtvrtek. Ke konci týdne se opět vyjasnilo a víkend byl rozpálený, teploty se blížily třicítce. Jen 
v neděli v 15 hodin přišla silný vítr s prudkými přeháňkami, který si vyžádal několik popadaných 
stromů na různých místech Turnova a okolí.  
29. června – 5. července: V pondělí celý den pršelo, ráno bylo 16 °C. V úterý bylo zase horko, stejně 
jako v další dny až do konce týdne. Jen v pátek a neděli bylo spíše polojasno. Neděle byla dusná. 
6.–12. července: V pondělí bylo zataženo a teploty jen kolem 21 °C. V úterý bylo teplo, ale odpoledne 
se zatáhlo a ve středu byla zima a celý den pršelo nebo mrholilo. Ve čtvrtek odpoledne se opět 
výrazně oteplilo a byl pěkný teplý letní večer, po kterém následoval pátek – dosud nejteplejší den 
roku s teplotami mírně přes 30 °C. večer přišla bouřka. Víkend byl pěkný.  
13.–19. července: Noc na pondělí byl velmi studená, přes den svítilo slunce, ale foukal studený vítr. 
V úterý bylo horko a krásně. Od středy do čtvrtka bylo deštivo a v pátek a sobotu polojasno. Neděle 
začala jako horký den, ovšem po obědě přišla bouřka a silný déšť a teploty klesly na 18 °C.  
20.–26. července: O víkendu bylo horko a polojasno. V neděli večer přišel silný déšť. 
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27. července – 2. srpna: V noci na pondělí hodně pršelo, ale v úterý byl další nejteplejší den roku 
s teplotami kolem 30 °C. Do konce týdne bylo horko, až v neděli večer přišlo mírné ochlazení 
následované celonočním lijákem.  
3.–9. srpna: V pondělí do 14 hodin lilo, ještě i úterý bylo deštivé a zatažení s teplotami jen do 20 °C.  
10.–16. srpna: V pondělí a úterý bylo polojasno, ve středu a ve čtvrtek bylo vedro, pátek opět 
polojasný, ale dusný. V noci na sobotu pršelo.  
17.–23. srpna: Celý týden bylo horko a slunečno, ve čtvrtek odpoledne hodně pršelo. V sobotu bylo 
polojasno a slunce nesvítilo. V neděli to vypadalo na déšť, ale nakonec se rozjasnilo, bylo horko 
a pršet začalo až k večeru.  
24.–30. srpna: V pondělí celý Turnov zahalila mlha s 10 °C, ale brzy se vyjasnilo a svítilo slunce. 
Poměrně jasno bylo i v úterý, ale od středy už převládalo polojasné počasí a teploty kolem 23 °C. 
Odpoledne přišel silný vítr. Čtvrteční ráno bylo chladné (9 °C), tmavé a větrné, ale odpoledne se 
vyjasnilo. Teploty ale nepřekročily 20 °C. V pátek večer přišel silný déšť, stejně tak v sobotu a v neděli.  
31. srpna – 6. září: V poslední srpnový den přišlo ošklivé počasí. V noci pršelo a foukal silný vítr. 
Teploty se pohybovaly do 20 °C. První zářijový den byla zima a zataženo. Nejvíce jsme naměřili 16 °C. 
V dalších dnech se pak mírně oteplovalo, od neděle se počasí začalo zlepšovat.  
7.–13. září: Naprostá většina týdne byla slunečná a teplá, Ranní teploty se pohybovaly mezi 
5 °C (v pátek) k 11 °C (středa). Nejteplejšími dny byla středa a sobota – teploty vystoupaly k 26 °C. 
V neděli bylo polojasno.  
14.–20. září: Počasí bylo pěkné, stále letní. Hned v pondělí se teploty vyšplhaly téměř k 30 °C. 
Ochlazení přišlo ve čtvrtek, kdy se ochladilo na stále pěkných 24 °C. Bylo slunečno, ale foukal vítr. 
Také ranní teploty začaly klesat.  
21.–27. září: Do středy bylo krásně a slunečno s letními teplotami kolem 24 °C: Ve čtvrtek se zatáhlo, 
ale stále bylo teplo. V pátek se výrazně ochladilo a přišel podzim. Slunce se schovalo a schylovalo se 
k dešti, který dorazil až večer. Do té doby ale stále bylo teplo. Večer začalo pršet a hustě pršelo až do 
sobotního večera. Bylo to dobře, protože už panovalo velké sucho. Nicméně sobota byla velmi tmavá 
a studená. Léto definitivně skončilo a začala dokonce topná sezona. V neděli už nepršelo, ale zima 
kolem 10 °C přetrvala.  
28. září – 4. října: Pondělí, státní svátek, bylo jasné a studené, ráno jsme naměřili 4 °C. V úterý se 
oteplilo (ráno 10 °C), ale skoro celý den pršelo a byla tma. Ve středu se opět vyjasnilo a začalo se 
oteplovat. Další dny byla teplé a slunečné. Teploty na slunci šplhaly až k téměř k 20. °C.  
5.–11. října: Týden byl spíše zatažený. Zatáhlo se v pondělí odpoledne a začalo pršet. Bylo ale celkem 
teplo. S výjimkou pátku, kdy svítilo slunce a teploty se pohybovaly kolem 15 °C, bylo zataženo a často 
deštivo. V neděli ráno se nad Turnovem válela hustá mlha.  
12.–18. října: V pondělí bylo krásně a sluníčko, které svítilo, pěkně hřálo. V úterý se zatáhlo 
a ochladilo. Ráno bylo 6 ° a přes den pouhých 8 °C. Středa byla deštivá, větrná a tmavá. Ve čtvrtek 
bylo polojasno, pátek zatažený a víkend polojasný. Teploty nepřekročily 10 °C.  
19.–25. října: Od úterý se začalo počasí vyjasňovat a bylo teplo a až do konce týdne bylo krásné 
slunečné a teplé počasí. Svítící slunce mělo ještě velkou sílu. Jen v noci na sobotu pršelo a ráno bylo 
zataženo, ale pak se vyjasnilo a bylo opět krásně. Teploty šplhaly k 15 až 17 °C. Ráno bývaly mlhy.  
26. října – 1. listopadu: Celý týden bylo zataženo a deštivo. Jedinou výjimkou byl státní svátek 28. 
října. Ačkoliv jsme ho nemohli slavit kvůli protipandemickým opatřením, mohli jsme si ho užít alespoň 
krásným počasím. Teploty se v týdnu pohybovaly mezi 8 až 13 stupni.  
2.–8. listopadu: Začátek týdne jsme uvítali teplotními rekordy, v pondělí jsme naměřili až 18 °C, bylo 
deštivo. V úterý bylo 14 °C a odpoledne svítilo slunce. V noci na středu přišel prudký liják a teploty 
začaly postupně klesat, ve čtvrtek po ránu už byla nula, ale během dne se oteplilo na 11 °C a svítilo 
slunce. V pátek po ránu byly 3 stupně pod nulou. V sobotu už ne a bylo mlhavo a odpoledne 
slunečno. V neděli už bylo opět zataženo a tepleji, až 7 stupňů. 
9.–15. listopadu: Celý týden bylo zataženo a občas deštivo. Teploty se držely nad nulou, z počátku 
kolem 2 stupňů, později se šplhaly k 7 stupňům. Po mnoha dnech bez slunce jsme uviděli sluníčko 
v pátek odpoledne, ale jen na chvíli.  
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16.–22. listopadu: Teploty začaly postupně klesat a přes den už skoro vždy mrzlo. Obloha byla 
polojasná a občas vykukovalo sluníčko.  
23.–29. listopadu: Na začátku týdne stále mrzlo, ale postupně se opět oteplilo. V úterý ráno byla 
velká mlha, ale pak vykouklo slunce a bylo krásně. V dalších dnech bylo zataženo.  
30. listopadu – 6. prosince: Až do pátku mrzlo, teploty se držely mírně pod nulou. Ve čtvrtek po ránu 
sněžilo, ale sníh se nedržel. O víkendu se oteplilo až na 5 stupňů nad nulu. V sobotu večer přišel silný 
vítr a v neděli byl nádherný červený východ slunce a zažili jsme krásný slunečný den. 
7.–13. prosince: Po celý týden bylo zataženo, v pondělí jsme naměřili 9 °C, ale teploty postupně 
klesaly až na 1 °C na konci týdne. Většinou bylo zataženo, s výjimkou úterý, čtvrtka a neděle. V úterý 
večer pršelo.  
14.–20. prosince: Celý týden panovalo stejné počasí – teploty mírně nad nulou a zataženo. O víkendu 
začalo být deštivo a tento dojem trval, i když nepršelo.  
21.–27. prosince: Bylo deštivo s teplotami nad nulou. Ve středu padaly v republice teplotní rekordy. 
Na Štědrý den odpoledne několikrát vysvitlo sluníčko a naměřili jsme 6 °C. 25. prosince přišel i sníh, 
ale ne takový, aby se udržel. Od soboty se začalo ochlazovat a bylo jasno. V neděli už bylo pět stupňů 
pod nulou.  
28.–31. prosince: Celý zbytek roku mírně mrzlo. V úterý večer mimořádně silně zářil měsíc, který 
předznamenal nádherný slunečný 30. prosince. Poslední den roku bylo spíše zataženo a mírně pod 
nulou.  
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Světová pandemie covid-19 

 
Světová pandemie způsobená vysoce infekčním koronavirem SARS-CoV-2, obecně označovaným jako 
covid-19, výjimečně ovlivnila život na celém světě, Turnov samozřejmě nevyjímaje. V této kapitole se 
snažíme zachytit průběh pandemie tak, jak jsme ji den po dni vnímali. Zpočátku samozřejmě nikdo 
nevěděl, o co jde a jak se situace bude vyvíjet. S nastupující pandemií se začala šířit panika, kterou 
někteří nebrali příliš vážně, posléze se však začalo ukazovat, že situace je vážná a následky nedozírné. 
Pandemie neskončila s koncem roku, ba naopak, na přelomu roku 2020/2021 jsme čelili několikáté 
vlně pandemie. To však zachycuje kronika za rok 2021. 
 
První výskyt nemoci byl hlášen v čínské provincii Wu-chan v prosinci 2019. Příznaky nemoci se 
projevují různě, především však dýchacími potížemi, které mohou vést k selhání orgánů nedostatkem 
kyslíku. Nemoc doprovázejí další potíže – horečky, kašel, ztráta čichu a chuti, únava, bolesti hlavy 
apod. Příznaky se objevují od 1 do 14 dní od nakažení. Asi u jednoho z pěti nakažených se nemoc 
projevuje bezpříznakově, ovšem i takový nemocný je infekční a šíří nemoc dál. U většiny nemocných 
se projeví mírný průběh, který se podobá chřipce, a léčba probíhá v domácím prostředí. Někteří 
nemocní však prodělávají těžký průběh (kvůli přeplněným nemocnicím zůstávali často i oni doma), až 
velmi těžký průběh, který často končí připojením na plicní ventilaci a často úmrtím. Nemoc probíhá 
dlouho, v řádu tří čtyř týdnů a je charakteristická opakovaným zlepšováním a zhoršováním stavu.  
 
Virus se šíří vzduchem, proto mezi prvními opatřeními bylo nošení roušek, následně začal být více či 
méně omezován styk mezi lidmi a pohyb na veřejnosti.  
 
Zprávy v této kapitole byly psány průběžně tak, jak jsme postup pandemie zažívali – v přítomném 
čase. Z počátku jsme zprávy sledovali denně a média přinášela aktualizace po několika hodinách, ale 
postupně jsme otupěli, proto i moje záznamy mizí.  
Fotografie zachycující období koronaviru v Turnově najdete ve Fotokronice z března, dubna 
a listopadu.  
 
Stručné shrnutí 
Na přelomu února a března se v médiích začaly objevovat první zprávy, které rychle nabývaly převahu 
nad ostatními. V Česku byly první případy potvrzeny 1. března a 11. března byl vyhlášen první 
lockdown – omezení veřejného života. Dne 20. března se objevil první případ v Turnově. Situace se 
začala mírně uklidňovat v průběhu května a léto proběhlo téměř normálně. Již v červenci, 
a především v srpnu se ale virus začal vracet a v průběhu září u nás vypukla druhá vlna pandemie. Až 
do konce roku pak trvala různá opatření s omezením veřejného života – tzv. druhý lockdown. 
K mírnému uvolnění došlo kolem Vánoc, což se však nevyplatilo, protože ještě před Silvestrem došlo 
k masivnímu nárůstu nakažených. Rok 2021 tedy začal s výraznými protipandemickými opatřeními. 
Podzimní vlna pandemie byla mnohem horší než ta jarní a měla mnohem více obětí. Důvodem bylo 
šíření různých mutací.  
 
Průběžné zprávy 
Panika s koronavirem 
V týdnu od 24. února dorazila panika související se šířením koronaviru (lékaři už varovali před 
světovou pandemií) i do Česka, a to poté, co se o víkendu objevili první nakažení v Itálii. Ve čtvrtek 
27. února byly zaznamenány téměř vykoupené obchody, a to se týkalo i Turnova. Lidé zatím skupují 
trvanlivé zboží, jako jsou těstoviny, konzervy, luštěniny apod. Média byla plná zpráv o nebezpečí 
a bylo velmi těžké nepodlehnout panice.  
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Město zajišťovalo rozvoz potravin seniorům 
Od 17. března probíhal koordinovaný rozvoz. Občané si mohli nákup telefonicky objednat. Rozvoz 
probíhal ve spolupráci s organizací Adra a s prodejnou Billa. Cílem bylo umožnit především seniorům 
bezpečné zásobení potravinami, aby nemuseli vycházet na veřejnost. (Foto viz Fotokronika).  
 
Obchody a provozovny nabízející rozvoz a služby v době jarního nouzového stavu (zveřejněno na 
webových stránkách města, průběžně aktualizováno. Do seznamu se obchodníci nahlašovali sami). 
Na podzim už tyto služby nefungovaly.  
Ovoce a Zelenina Zdeňka Mučicová, Hlubová ul. – rozvoz ovoce a zeleniny po Turnově a okolí zdarma, 
za cenu sortimentu jako v obchodě. / Adra – nákupy pro seniory a lidi v karanténě / Prodej 
chlazeného drůbežího masa, Palackého 477 / Pivní specialka PAD, Bezručova 2061 – prodej z bočního 
vchodu, prodej piva Svijany a Rohozec / Dům čaje, Jiráskova 131 / Lékárna U Terminálu, U Nádraží 
1295 / Lékárna V Hloubce, Tázlerova 251 / Květinářství Týna, Antonína Dvořáka 332 / Květiny Košek, 
Havlíčkovo náměstí 542 / Peso koření, Palackého 766 / Atlantis Comfor.cz – Tomáš Horáček, 
Palackého 148, příjem a výdej zásilek Zásilkovny, Servis počítačů, notebooků / Čistírna peří, 
Palackého 185 / Zdravíčko, Hluboká 284 – zdravá výživa / Elektro Matějka-Helia, Nám. Českého ráje 
3 – prodej přes výdejní okénko u vchodu do prodejny, rozvoz velkých spotřebičů / Elektro Jiří 
Rakouš – ELTRA, Nádražní 1101 / Autosklo Turnov, Sobotecká 796 / Pneuservis na Výšince, Perlová 
511 / PLANEO elektro Turnov, Svobodova 2248 / Morys design, Palackého 440 / Papírnictví – Petr 
Němeček, Trávnice 401 / Kniha Českého ráje Turnov, Hluboká 208 / Zdravotnické potřeby, Palackého 
187 / Řeznictví a uzenářství Hudec, 5. května 711 / Železářství Praktik s.r.o., Trávnice 925, 
samoobslužný prodej, příjem a výdej zásilek PPL / Bylinářství Lilie, Palackého 175 / Trafika, Skálova 
92, také Zásilkovna / 10.000 věcí pro domácnost, Palackého 479 / Pekařství Mikula, Nádražní 1064 / 
Koloniál, 5. května 30 / Autoservis Kontakt, Svobodova 2050 / Čerpací stanice Kontakt, Svobodova 
2050 / Čerpací stanice Kontakt Ohrazenice, Průmyslová 3002 / Občerstvení U Bati, Palackého 147 – 
výdej přes okénko v Hluboké ulici / Pizzerie Plaudit Turnov, Bezručova 698 – rozvoz jídlo přes Dáme 
jídlo (webová aplikace) nebo vyzvednutí u okénka / Hospůdka U Hradu Valdštejna, Hrad Valdštejn, 
Kadeřavec 24 / Zrcadlová Koza, kiosek – okénko, Loužek 7 / Cukrárna U Janatů, Hluboká 141. 
 
Bohoslužby v prázdných kostelích: Velikonoční bohoslužby probíhají v prázdných kostelích, 
shromažďování lidí na jednom místě je zakázáno.  
 
Šití roušek 
První opatření vyhlášená na začátku jarní vlny pandemie zahrnovala povinné zakrývání úst a nosu ve 
veřejných prostorách – tedy nošení roušek, případně respirátorů. Jelikož tyto pomůcky běžně nikdo 
nepotřeboval, nebyly nikde k dispozici. Obyvatelé se proto hromadně vrhli do domácího šití roušek. 
Šili skoro všichni, a to nejen pro sebe, ale i pro různé organizace, město, nemocnice apod. Město 
Turnov shromažďovalo roušky a rozdávalo je těm, kteří je potřebovali.  
Na podzim už byly roušky běžně k dispozici v různých obchodech, ke konci roku, a především v roce 
2021 převážilo nošení respirátorů (a to i povinné).  
 
Střední zdravotnická škola  
V době pandemie se většina mladších studentů zapojila do šití roušek, které byly předávány do 
Domova důchodců Pohoda a do nemocnice. 17 plnoletých studentů 3. a 4. ročníku nastoupilo do 
sociálních zařízení Libereckého kraje, kde pomáhali v péči o seniory a hendikepované. Učitelé 
pokračovali ve vzdělávání žáků na dálku on-line, jak se dělo ve všech školských zařízeních. 
Vychovatelky domova mládeže pomáhaly také, např. při vstupu do nemocnice.  
 
Sbírka Libereckého kraje 
Krajský úřad na jaře vyhlásil veřejnou sbírku, aby mohl nadále přispívat k řešení situace v době 
pandemie. Přibližně po týdnu bylo na účtu sbírky shromážděno více než 1 milion sto tisíc korun. Kraj 
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za ně objednal dva izolační přístroje do laboratoře Krajské nemocnice, které umožní zvýšit počet 
testů na korovavirus.  
 
Fotografická soutěž: Město vyhlásilo fotografickou soutěž 
k zachycení atmosféry v Turnově v době koronavirové 
pandemie.  
22. června byly vyhlášeny výsledky soutěže a vítězům byli na 
radnici předány ceny.  
Kategorie do 18 let: Natálie Hassová – Jaro s koronou.  
Kategorie dospělí:  
1. místo: Ota Procházka – Dopravní špička v Turnově během 
koronaviru 
2. a 3. místo: Jan Klaus – Turnov pod rouškou 
2. a 3. místo: Tereza Linhartová – Náruč suší roušky 
Fotografie převzata z webových stránek města.  
 
Hlášení městského rozhlasu: Hlášení městského rozhlasu bylo zahájeno 18. března a probíhalo 2x 
denně každý všední den (na začátku byla frekvence vyšší). Starosta města v něm osobně informoval 
občany o aktuálních pravidlech pohybu a o možnostech nakupování. Vždy poděkoval za dodržování 
pravidel a pomoc. Pro představu uvádíme několik hlášení. Před každým z nich vždy zazněla nějaká 
populární písnička.  
18. března: „Vážení občané Turnova, v rámci pandemie koronaviru nařídil hejtman Libereckého kraje 
zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez roušek ve veřejných budovách a veřejném prostoru. Týká se 
to rovněž veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních 
a zdravotních zařízení, sídel orgánů veřejné moci a dalších veřejných prostor. Můžete nosit roušky, 
respirátory i jiné, byť provizorní prostředky, jako jsou například šátky, šály, či jakákoliv tkanina, kterou 
máte přes ústa a nos. Prosím, abyste respektovali toto opatření. Dále nedoporučujeme vycházet 
starším občanům od 70 let výše, v případě nutnosti nákupu se obraťte na telefonní číslo 605 254 555 
nebo telefonní čísla turnovské radnice. Prosím dodržujte tato opatření, buďte zodpovědní vůči sobě 
i svému okolí. Děkuji, starosta Turnova“ 
9. dubna: „Vážení občané Turnova, mimořádná opatření byla prodloužena do 30. dubna, nadále je 
omezena úřední doba Městského úřadu na pondělí a středu dopoledne od 9:00 až 10:30 a odpoledne 
15:00 až 16:30, Czech Point funguje v klasických úředních hodinách. Kompostárna a sběrný dvůr 
budou otevřeny dnes a v sobotu. Nadále jsou uzavřena parkoviště u nástupních turistických míst do 
Českého ráje. Je možné srocování osob v maximálním počtu dvou, mimo rodin. Otevřené obchody, 
provozovny, kterým doposud nebyla poskytnuta desinfekce, si ji mohou vyzvednout ve středu od 
16:00 do 18:00 hodin, vlastní nádoba nutná. Děkujeme všem, kteří nosí roušky a pomáhají svému 
okolí. Starosta Turnova.“ 
22. května: Vážení spoluobčané, od pondělí 25. května se otevírají restaurace, kavárny, hotely, 
kempy, hrady, zámky, zoologické a botanické zahrady, sauny, wellness centra. Hromadné akce 
a sportovní tréninky ve venkovních a vnitřních prostorách jsou povoleny s účastí nejvýše 300 osob. 
Rovněž v našich základnách školách přivítáme žáky 1. stupňů základní školy, kteří projevili o výuku 
zájem. Budou povoleny návštěvy v domově důchodců a nemocnici. Předpokládaný termín otevření 
koupaliště je 20. června. Dojde k plnému obnovení provozu MHD.  
Prosím, abyste i nadále nosili roušky ve vnitřních prostorách staveb, ve veřejné dopravě, všude na 
veřejnosti, kde jste k sobě navzájem blíže než 2 metry. Dodržovali bezpečnostní vzdálenosti 
a hygienická opatření v obchodech, na veřejných prostranstvích, budovách a všude, kde je více lidí.  
Podpořte prosím podnikatele a živnostníky v našem městě svým nákupem. Starosta Turnova. 
 
Hlášení městského rozhlasu na podzim:  
V říjnu začal starosta města opět informovat občany pomocí městského rozhlasu o situaci ohledně 
pandemie. Hlášení neprobíhala pravidelně a bylo jich mnohem méně.  
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13. října: Vážení Turnováci, od středy se zavírají základní školy. Děti by se do škol měly vrátit 2. 
listopadu. Rovněž budou uzavřeny restaurace mimo prodeje z okénka. 
Omezují se úřední hodiny na všech pracovištích radnice, státních úřadech na pondělí a středu v čase 
od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin. Organizace ADRA znovu zajišťuje občanům 
města a okolí bezplatnou distribuci potravin a léků. Volejte číslo 728 967 609. Senioři, vyhýbejte se 
prosím nákupním centrům a většímu shromažďování lidí. Dodržujte prosím bezpečnostní vzdálenosti 
a hygienická opatření v otevřených obchodech. Podpořte prosím podnikatele a živnostníky v našem 
městě svým nákupem. Děkujeme všem, kteří nosí roušky! Starosta Turnova. 
 
Vtipy 
Tak jako vždy, i světová pandemie se stala cílem vtipálků na celé planetě. Humor výrazně pomáhal 

lidem srovnat se s náročnou situací.  

 Rozčiluje se prezident Zeman na čínského prezidenta: „Říkal jsem, že chci pandu, ne pandemii!“ 
(Česká republika v nedávné době dlouhodobě usilovala o zapůjčení pand do pražské ZOO, k čemuž 
nedošlo).  

 Koronavirus nevydrží dlouho, je z Číny! (Čínské zboží je nechvalně proslulé špatnou kvalitou). 

 Chuck Norris chytil koronavirus. Bylo mu ho líto, tak ho zase pustil. (Chuck Norris je slavný hrdina 
starších amerických akčních filmů. Je v nich tak šikovný, že jeho super schopnosti jsou terčem 
stovky vtipů).  

 Ptá se zákaznice prodavačky: „Máte mouku?“. Prodavačka odpovídá: „Už jenom v Kosteleckých 
párcích.“ (Uzeniny vyráběné v Kosteleckých uzeninách, firmě patřící Agrofertu, jsou proslavené 
malým množstvím masa). 

 „Pane doktore, co podáváte tomu pacientovi s koronavirem?“ ptá se novinář lékaře. „Palačinky, 
bramboráky, lívance, pizzu…“ „A to mu pomůže?“ „Ne, ale vejde se to pod dveře“.  

 V letáku supermarketu: „Po italském týdnu přichází retro týden“ doprovozeno fotografií 
vykoupených regálů. (Supermarkety připravují speciální akce – týdny, ve kterých nabízejí speciality 
z daných zemí. Retro – jako za dob socialismu, kdy nebylo nic k sehnání). 

 Koronavirus se objevil v Číně v půlce prosince, do Česka dorazil 1. března. Je tudíž jasné, že ho 
přivezla Česká pošta.  

 „Vidět Neapol a zemřít“ – rčení nyní nabylo trochu jiného významu. (Koronavirus se do Evropy 
rozšířil z Číny přes Itálii) 

 Vláda vyhlásila přísný zákaz shromažďování, zejména při demonstracích (na březen jich bylo 
plánováno několik) 

 Březen – do karantény vlezem, duben – ještě tam budem, virus v máji – republika v háji.  

 Lidé si opravdu pomáhají, škoda že se toho prezident nedožil. (Narážka na skutečnost, že po 
prezidentu Zemanovi není ani vidu ani slechu.) 

 Emailová korespondence mezi mluvčím prezidenta a novinářem: „Dobrý den pane Ovčáčku, můžu 
se zeptat, co právě teď dělá pan prezident?“ „Právě teď odpočívá v pokoji.“ 

 U pracovního pohovoru: „Ve vašem životopise chybí rok 2020, co jste tehdy dělal?“ „Myl si ruce“.  

 Zavřené školy: Jestli budou zavřené ještě měsíc, rodiče vynaleznou vakcínu proti viru dříve než 
vědci.  

 Někdo nacpal osmiletá dvojčata do babyboxu v Brně. Bohužel si pamatovala, kde bydlí. (Babyboxy 
– pro novorozené děti, o které se jejich rodiče nemohou starat).  
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Jarní vlna pandemie 
 
Denní zprávy 
30. ledna:  Světová zdravotnická organizace vyhlásila probíhající epidemii koronaviru za globální 

stav nouze. 
1. března:  Česko – Zaznamenány první výskyty onemocnění v Česku. 
9. března:  Česko – Začal platit zákaz návštěv v českých nemocnicích. 

 Zavedeny kontroly na hranicích, policistům při nich pomáhala armáda. Za první den bylo 
zkontrolováno 35 tisíc aut. 65 jich bylo odstaveno s podezřením na nákazu. Devíti 
tisícům lidí byla změřena teplota, 6 jich putovalo do karantény. 

11. března:  Světová zdravotnická organizace oficiálně klasifikovala šíření koronaviru jako pandemii.  

 Česko – Vyhlášen první lockdown. Jsou uzavřeny školy a zakázáno konání akcí, kterých 
by se zúčastnilo více než 100 lidí. V České republice potvrzeno už 40 případů. 

10. března:  Byla zavedena karanténa na celou Itálii, odkud se vir do Evropy začal šířit. Do Itálie se 
dostal z Číny díky velké čínské komunitě žijící v Itálii 

11. března:  Statistika Česko – Během dne vystoupal počet nakažených z 64 na 94.  
12. března:  Česko – Vyhlášen nouzový stav. Byly zakázány akce s počtem účastníků vyšším než 30 

osob (sportovní, kulturní a další), restaurace musely být zavřeny od 20.00 do 06.00 
hodin.  

 USA zakázaly cesty z Evropy, aby zabránily šíření viru. Zákaz má platit měsíc. 

 První nakažený v Libereckém kraji. 

 Liberecký kraj nařídil uzavření muzeí. 

 Obchodování na světových burzách bylo zastaveno. 
13. března:  Česko statistika – V Česku je 117 nakažených. 

 Turnov – Uzavřeny Městská knihovna Antonína Marka, Kino Sféra, turnovské divadlo, 
Skautské středisko Štika, Žlutá ponorka Turnov, Centrum pro rodinu Náruč, ZUŠ Turnov, 
Zimní stadion, bazén na Výšince.  

 Šíření koronaviru se stalo trestným činem.  

 V Římě byly uzavřeny všechny kostely. 
14. března: Centrem pandemie je Evropa, vystřídala Čínu.  

 Česko statistika – Počet nakažených vystoupal na 175. 

 Česko – částečné uzavření hranic. V 6 hodin ráno začalo platit omezení vstupu cizinců 
do České republiky a byl vydán zákaz pro české občany vstupovat do rizikových zemí 
(Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, 
Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie). Součástí zákazu byly veškeré 
kulturní a sportovní akce. 

 Česko – nová opatření. Byly uzavřeny restaurace a prodejny. Výjimku tvoří prodejny 
potravin, drogerie, lékárny, čerpací stanice a podobně.  

 Česku akutně chybí respirátory, jejich cena se na černém trhu vyšplhala až na 
padesátinásobek. Až milion respirátorů chybí i v českém zdravotnictví.  

 Byla zavedena krizová linka zřízená Libereckým krajem. 
16. března:  Česko statistika – Večer se počet nemocných v Česku vyšplhal na 344. Zároveň byli 

potvrzeni první tři vyléčení pacienti. 

 Česko – úplné uzavření hranic. Hranice republiky byly uzavřeny, hranice v těchto dnech 
uzavírají i další evropské země a také USA.  

 Česko –uzavření škol.  

 Tísňová linka 1212 zřízená pro získávání informací o koronaviru vyřídila za tento den 
21 000 hovorů. 

 Turnov – Byly omezeny provozní hodiny Městského úřadu. 

 Na Olomoucku, které je po Praze druhým nejvíce postiženým krajem Česka, došlo 
k úplnému uzavření (karanténě) několika obcí, včetně měst Litovel a Uničov. 
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 Lidé začali doma šít roušky, kterých je stále nedostatek. Zásobují jimi své i cizí rodiny 
i nemocnice.  

 Vláda ve Španělsku převzala soukromá zdravotnická zařízení pod svou správu. 
17. března:  Česko statistika – Večer bylo v Česku 437 nakažených. Liberecký kraj zůstává nejméně 

postiženým ze všech, dosud jsou zde zaznamenané pouze tři případy. V karanténě je zde 
650 lidí. 

 Turnov – Město zahájilo rozvoz potravin pro seniory, aby nemuseli vycházet z bytů. 
Rozvoz probíhal ve spolupráci s organizací Adra a s prodejnou Billa.  

 Většina lidí na ulicích nosí roušky, ještě o den dříve jsem potkala s rouškou pouze jednu 
ženu. Lidé stojí fronty před obchody, a ne uvnitř, aby chránili prodavačky.  

 Liberecký kraj – Hejtman Libereckého kraje Martin Půta nařídil zákaz vstupu do 
prostředků veřejné dopravy, provozoven, sociálních zařízení či úřadů bez ochranných 
pomůcek chránící dýchací cesty.  

 Zavedena povinnost nosit roušky v pražské MHD, politici začali v médiích vystupovat 
s rouškami. 

 Česko hranice – Na hranicích České republiky stojí dlouhé kolony aut po znovuzavedení 
silničních kontrol. 

 Firma Škoda auto zastavila výrobu. 

 Evropa se propadá do hospodářské krize, jejíž hloubku zatím nelze odhadnout. 
18. března:  Česko statistika – Ráno bylo v Česku 464 nakažených. Večer 522, z toho 5 lidí ve vážném 

stavu. 

 V Praze přistál vládní speciál s 150 tisíci rychlotesty na zjišťování přítomnosti viru 
dopravenými z Číny. 

 Turnov – Bylo zahájeno vysílání informací pomocí městského rozhlasu.  

 Z důvodu tvořících se kolon kamionů před hraničním přechodem budou v Turnově 
odstaveny kamiony od kruhového objezdu od Ontexu směrem na I/10. 

 Byly přerušeny stavební práce na rekonstrukci Přepeřské ulice. 

 Liberecký kraj – testování. U liberecké nemocnice vyrostl stan – odběrné místo pro 
pacienty s podezřením na nákazu koronavirem. Nechat se otestovat je zatím stále velmi 
problematické, nedostává se kapacit v celé republice. Automaticky jsou vynecháváni 
starší lidé. Testování v tomto stanu probíhá tak, že pacient vjede autem dovnitř, skrz 
okénko mu je odebrán vzorek a vyplněny údaje, a on odjíždí. Snahou je proces urychlit 
a minimalizovat rizika přenosu infekce na obsluhující personál.  

 První případy koronaviru se objevily v Černé Hoře, poslední evropské zemi, která dosud 
nebyla postižena.  

19. března:  Česko statistika – Počet nakažených osob v České republice vystoupal na 631. 
. Česko nová opatření – Vyhlášena povinnost nosit roušky na veřejnosti. Došlo k omezení 

nákupních hodin – od 10 do 12 hodin jsou hodiny v obchodech vyhrazeny pouze 
seniorům‚ od 20. března změněno, pak ještě znovu). 

. Večer vystoupil v televizi prezident s předem natočeným projevem. 

. Liberecký kraj – První případ onemocnění byl zaznamenán v Železném Brodě.  

. Svět statistika – Na světě je v tuto chvíli více než 204 000 nemocných, plně se zotavilo 
83 tisíc lidí, více než 8 tisíc zemřelo.  

. V Las Vegas zavřeli všechny herny a kasina. 
20. března:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku je 765.  

. Hodiny určené seniorům pro návštěvu obchodů byly změněny na čas od 7.00 do 9.00 
hod. 

. Turnov – V noci na 21. března byl potvrzen první výskyt nemocného v Turnově. Jedná se 
o člověka, který se nedávno vrátil z Itálie.  

. Místní vietnamská komunita ušila 350 ks roušek a přinesla je jako dárek na radnici. 
Úžasné! Radnice je bude distribuovat mezi seniory a do nemocnice.  
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21. března:  Česko statistika – V Česku je 925 nakažených, v Libereckém kraji jich je 9.  
. Z Číny bylo dovezeno 106 tun respirátorů, roušek, ochranných obleků, brýlí 

a rychlotestů. Materiál přivezl velkokapacitní letoun Ruslan na letiště v Pardubicích, 
odkud se bude distribuovat do jednotlivých krajů.  

. Vedení kraje prosí, aby sem lidé z jiných oblastí nejezdili na chaty a chalupy. 
22. března:  Česko statistika – Během dne vystoupal počet nakažených z 1 047 na 1 120.  

. Mluví se o možném uzavření hranic až na dva roky.  
23. března:  Česko statistika – Nakažených je v Česku 1 165. Na nákazu zemřel první Čech.  

. Česko – Prodloužení nouzového stavu do 1. dubna. Původně měl přestat platit 
24. března v 6 hodin ráno. Stále platí omezení volného pohybu osob, uzavření většiny 
obchodů apod. 

. Virus se začíná šířit Afrikou, vědci se děsí nezvládnutelnosti boje s ním na tomto 
kontinentu. 

24. března:  Česko statistika – Počet nakažených se během dne zvýšil z 1 287 na 1 394. Na nákazu 
zemřel druhý Čech, osm lidí se vyléčilo.  

. Hodiny určené seniorům (pouze jim) pro nákupy bylY posunuty na čas od 8 do 10 hodin. 

. Vláda schválila tzv. kurzarbeit (zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim 
doplatí stát) a vyzývá zaměstnavatele, aby nepropouštěli zaměstnance.  

. Liberecký kraj – respirátory. Policie předala Libereckému kraji 500 respirátorů nejvyšší 
kvality FFP3, které budou rozděleny mezi nejvíce riziková zaměstnání – především lékaře 
pracující s nakaženými. Kraj má v současnosti k dispozici 4 000 těchto respirátorů.  

. Turnov – respirátory. Město nakoupilo ze svých prostředků 400 kusů respirátorů 
a předalo je pracovníků Domova důchodců Pohoda, hasičům, Městské policii, úředníkům 
radnice, prodavačům v supermarketech i na benzinové služby. Vyzvalo lékaře a další 
ohrožené skupiny, ať se na město obrátí, pokud se k nim roušky nedostaly.  

25. března:  Ve 12.30 hodin se v celém Česku zpívala písnička Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Není 
nutno. Písnička, kterou zná úplně každý z filmové pohádky Tři veteráni. Každý zpíval 
v interiéru. S nápadem přišel známý kavárník Ondřej Kobza, iniciátor podobných 
kulturních aktivit a jím založený spolek Piana v ulicích. V Turnově jsme písničku pozdrželi 
a z rozhlasu zazněla z technických důvodů o půl hodiny později. Z balkonu radnice ji 
zpívali starosta a místostarostka Houšková.  
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se 
brečelo. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, nemít žádné kamarády, 
tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy – nevadí. Nemít srdce – vadí. Zažít krachy – nevadí. 
Zažít nudu - jó to vadí, to vadí. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo… 

. Turnov – Druhý potvrzený nemocný v Turnově.  
26. března:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku je 1 775.  

. Turnov – V Turnově byly k večeru potvrzeny 4 případy.  

. Zasedání městského zastupitelstva v Turnově bylo zrušeno. Zasedání rady města 
proběhne formou videokonference. 

. Liberecký kraj – Kraj ve spolupráci s místními firmami začne vyrábět filtry do roušek 
z nanovláken a bude je dodávat po celé zemi. Filtry z nanovláken vyvinuli v minulých 
dnech na Technické univerzitě v Liberci a jejich výrobu otestovali ve firmě Elmarco. Na 
výrobě se bude podílet i firma Drylock z Hrádku nad Nisou. Roušky by měly dosáhnout 
kvality FFP2 – velmi vysoké.  

. Vláda schválila opatření, podle kterého dostanou OSVČ (podnikatelé, kteří nemohou 
nyní pracovat) 15 tisíc korun měsíčně jako kompenzaci.  

. Světoví lídři řeší ekonomické dopady pandemie, které budou dalekosáhlé.  
27. března:  Česko statistika – Počet nakažených překročil dva tisíce – 2 062. Zemřelo již 9 lidí.  

. Liberecký kraj – První filtry do roušek z nanovláken byly předány policistům a hasičům 
v kraji. Výrobu zajišťuje Liberecký kraj s místní univerzitou a místními formami. 
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. Svět – Nejpostiženějšími zeměmi zůstávají Itálie a Španělsko, kde situaci absolutně 
nezvládají. Velké množství nemocných je i v Německu. Nejvyšší počet nakažených je 
v USA, kde se nemoc stala politickým soubojem mezi republikány a demokraty před 
blížícími se prezidentskými volbami. Radikální republikánské křídlo vyzývá seniory, aby 
„se obětovali a nezatěžovali ekonomiku.“ 

28. března:  Česko statistika – V Česku bylo večer 2 669 nakažených a zemřelo již 13 lidí.  
. Česko – prodloužení nouzového stavu do 11. dubna.  

30. března:  Česko statistika – Během dne se počet nakažených zvýšil z 2 866 nakažených na 2 956. 
Celkem 23 lidí zemřelo, 11 se dosud vyléčilo. Protestováno bylo zatím 43 498 lidí. 

. Turnov statistika – V Turnově je 5 nemocných 

. Liberecký kraj statistika – V kraji je přibližně 80 nemocných (okres Liberec 45 
nemocných, okres Jablonec nad Nisou 28 nemocných, okres Česká Lípa 4 a okres Semily 
11 nemocných).  

30. března:  Město vyzvalo seniorky a seniory, aby vůbec nevycházeli a nákupy obstarávali pomoci 
příbuzných nebo organizace Adra. 

31. března:  Česko statistika – Během dne počet nakažených v Česku překročil 3 000.  
. V médiích se řeší velké problémy v domovech seniorů, kde narůstá počet nakažených 

a zároveň není dostatek personálu na péči. Nejhorší situace je v domově v Břevnici, kde 
je z 22 obyvatel 20 nakažených a k tomu 9 lidí z personálu.  

. Turnov – Vietnamský majitel prodejny potravin Family v Nádražní ulici (dříve Koloniál 
u Roubíčků, nynější majitel od 09/2019) NGUYEN THI NGA věnoval městským hasičům 
120 balíků minerální vody Magnesia. Hasiči se o ni podělí se strážníky, policisty 
a záchranáři. (Foto viz Fotokronika).  

Duben:  Turnov desinfekce – Členové Sboru dobrovolných hasičů provedli dezinfekci 
autobusových zastávek, zejména terminálu u Nádraží i autobusového nádraží 
a kontejnerů na separovaný odpad, aby tak zamezili šíření koronaviru.  

1. dubna:  Česko statistika – V Česku je 3 330 nakažených, 45 zotavených a celkem zemřelo již 32 
lidí. V Libereckém kraji je 101 nemocných.  
Liberecký kraj vyzval otevřeným dopisem zaměstnance všech svých organizací 
k dobrovolnické práci v nově zřizovaných prostorách pro nemocné covid-19. 
V Turnově zasedala rada města (pomocí videokonference) a schválila 7 ekonomických 
opatření na podporu Turnova v rámci pandemie covid-19. (Viz Zápisy z jednání rady 
města).  

2. dubna:  Do turnovské nemocnice je omezen přístup – jediným vchodem je dolní brána 
u heliportu, kde dochází k předtřídění pacientů a zkontrolování, zda nemají zvýšenou 
teplotu (jeden z příznaků covid-19). 

2. dubna:  Česko statistika – Večer bylo v Česku 3 805 nakažených. 44 lidí dosud zemřelo. 
Hospitalizováno je v současnosti 342 pacientů, 72 z nich je ve vážném stavu.  

. Svět statistika – V Itálii je dosavadní bilance úmrtí tragická – 14 000 mrtvých. Španělsko 
je na tom podobně, zemřelo tam více než 10 000 lidí.  

. Liberecký kraj a Turnov statistika: V Turnově je 6 nemocných covidem, v okrese 
Jablonec nad Nisou je nakažených 53 lidí, o jednoho méně v okrese Liberec, okres Semily 
má 18 nakažených, okres Česká Lípa 4. 

3. dubna:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku překročil 4 000. Denní nárůst byl zatím 
nejvyšší.  

. Turnov nanofiltry – Radnice obdržela od Libereckého kraje zásobu nanofiltrů do roušek 
a zároveň poděkovala dobrovolnicím, které v rekordním čase ušili 500 roušek pro 
umístění filtrů. Roušky s nanofiltry jsou v první fázi distribuovány mezi zdravotníky a lidi 
„v první linii“.  

4. dubna:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku je 4 362, zemřelo již 59 lidí. 78 se z nemoci 
uzdravilo.  
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. V Česku se začíná hovořit o uvolnění ochranných opatřeních a možnostech znovu otevřít 
školy. Padla zmínka o nutnosti promoření populace virem z důvodu získání resistence.  

. Svět – Ve Velké Británii zemřelo pětileté dítě na nákazu koronavirem.  
6. dubna:  Britský premiér byl s onemocněním covid-19 převezen do nemocnice. 
7. dubna:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku je 4 828. Dosud zemřelo 80 lidí a uzdravilo 

se 127. Čísla jsou neporovnatelně nižší než v okolních zemích. 
. Česko – Prodloužení nouzového stavu do konce dubna. O prvním měsíci rozhodovala 

vláda, možné prodloužení už je záležitostí parlamentu.  
. Česko – uvolňování opatření. Některá opatření vlády byla od dnešního dne zmírněna. 

Byly znovuotevřeny některé druhy obchodů – např. hobby markety a servisy jízdních kol. 
Prodejny ale musí zajistit u vchodu dezinfekci a rukavice pro nakupující.  

. Turnov statistika – V Turnově je 8 nemocných.  
8. dubna:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku překročil 5 000. Ráno jich bylo 5 017.  

. Liberecký kraj statistika – V Libereckém kraji je 167 nakažených. 

. Díky rozvolnění podmínek bylo možné přistoupit k otevření kompostárny a sběrného 
dvora. 

9. dubna:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku je 5 335. 104 lidí zemřelo.  
. Turnovská radnice předala správě Stavebního bytového družstva první várku prostředků 

k dezinfekci chodeb a společných prostor v bytových domech.  
11. dubna:  Česko statistika – V Česku je 5 735 nakažených. 123 lidí zemřelo.  

. Svět statistika – Virus na světě dosud zabil přes 100 tisíc lidí.  

. Svět – V USA už je přes půl milionu nakažených, nejhůře postiženým státe je New York, 
je v něm více nemocných než v kterékoli zemi světa. Armáda přistoupila k hloubení 
hromadných hrobů pomocí těžké techniky – děsivé obrázky.  

. Česko a dodržování opatření – Vzhledem k pěknému počasí a volným velikonočním 
dnům lidé více vyrážejí do přírody. V Českém ráji jsou uzavřena parkoviště 
u frekventovaných turistických cílů a snahou samospráv je dosáhnout rozptýlení lidí po 
krajině. Při procházkách jsme potkávali ojedinělé skupinky nebo jednotlivce, vždy 
s maskami. Někteří je sundávají, pokud jsou zrovna sami, a nasazují si je vždy, když 
potkávají jiné lidi. Jiní je mají nasazeny stále. Lidem je také dovoleno jezdit na kole 
a jinak sportovat (toto pravidlo bylo uvolněno před pár dny). Stále je zakázáno 
shromažďování více než 2 osob, pokud nejde o rodiny. Ne všichni to však dodržují, ale 
není jich mnoho.  

13. dubna:  Česko statistika – V Česku je 5 991 nakažených. Zemřelo 139 lidí, 467 se uzdravilo. 
Velikonoční mše probíhaly on-line, případně kněží dojížděli za věřícími a kázali například 
z vozu. 

. Svět – Velký nárůst nemocných hlásí Belgie. Situace v USA je velmi vážná. 
14. dubna:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku překročil hranici 6 000. 

. Večer zasedala vláda a představila další plány. Postupné otevírání škol, provozoven, 
obchodů a restaurací, služeb apod.  

. Do autobusů je opět možné nastupovat předními dveřmi. 
15. dubna:  Česko statistika – Počet nakažených v Česku je 6 151. Zemřelo 163 lidí, 676 se uzdravilo. 

Lidé se viditelně začínají chovat méně obezřetně. 
16. dubna:  Česko statistika – V Česku je 6 301 nakažených. 
20. dubna:  Uvolnění protivirových opatření – obnovení farmářských a řemeslných trhů, 

vysokoškolské zkoušky a svatby v malém počtu lidí za dodržení bezpečnostních opatření 
(např. bez osobních gratulací) 

. Turnov statistika – v Turnově se objevil další případ koronaviru. Máme nyní 
9 nemocných lidí. V Libereckém kraji je celkem 191 nemocných. 

. Městský úřad začal fungovat v běžných úředních hodinách.  
22. dubna:  Česko statistika – V Česku je 7 041 nakažených, 204 lidí zemřelo, 1 800 se uzdravilo.  
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23. dubna:  Uvolnění protivirových opatření – Vláda zrušila mnohá omezení a posunula na bližší 
termín otvírání institucí.  

24. dubna: Česko statistika – V Česku je 7 187 nakažených, 210 lidí zemřelo, 2 152 se uzdravilo.  
. Uvolnění protivirových opatření – Je zrušeno omezení volného pohybu. Lidé se mohou 

nadále sdružovat ve skupinách do deseti osob a ne dvou, jak tomu bylo dosud. Díky 
rozhodnutí vlády se mohly uskutečnit první letošní farmářské trhy na náměstí. Nově se 
mohou konat svatby do počtu deseti osob, i vysokoškolské zkoušky.  

27. dubna:  Uvolnění protivirových opatření – Otevření knihovny a Informačního centra, prozatím 
v omezeném režimu.  

28. dubna:  Uvolnění protivirových opatření – Povolen volný pohyb osob, stále s povinností nosit 
roušky. V Turnově byl obnoven výběr parkovného a byl otevřen skate park v Maškově 
zahradě.  

3. května:  Statistika Česko – V Česku je celkem 7 764 osob, zemřelo 245 lidí. 
11. května:  Uvolnění protivirových opatření – Byla otevřena obchodní centra, umožněny svatební 

obřady, bohoslužby a další hromadné akce do 100 osob, obnoven provoz divadel, 
koncertních síní, kin a dalších podobných zařízení, vždy s účastí nepřesahující 100 osob. 
Začala fungovat venkovní zahrádky restaurací, pro návštěvníky se otevřely i galerie, 
muzea či výstavní síně. Navýšila se kapacita studijních skupin na vysokých školách, a to 
na celkově 15 osob. Z poskytovaných služeb začaly fungovat holičství a kadeřnictví, 
masérské služby či manikúry a pedikúry. Nově bylo možné i zkoušení oděvů v prodejně. 

15. května:  Česko – konec nouzového stavu.  
. Liberecký kraj – Naposledy se sešel i Krizový štáb Libereckého kraje. Ten se od svého 

prvního zasedání ve čtvrtek 12. března sešel 35×.  
22. května:  Turnov – Proběhlo poslední hlášení starosty prostřednictvím městského rozhlasu.  
25. května:  Uvolnění protivirových opatření – Byla uvolněna nebo zrušena většina 

protipandemických opatření. Došlo k obnovení většiny spojů veřejné hromadné dopravy,  
Otevření škol: Byly otevřeny 1. stupně základních škol, kapacita tříd je omezena na 15 
žáků. Docházka je dobrovolná. 
Byly povoleny návštěvy v domově důchodců Pohoda, ovšem v omezeném režimu. 

1. června:  Liberecký kraj – návštěvy v nemocnicích byly znovu povoleny.  
15. června:  Testy na koronavirus jsou prováděny pouze na základě lékařského doporučení, v tom 

případě ho hradí zdravotní pojišťovny. Samoplátci si od 15. června mohli zajistit očkování 
v nemocnici v Liberci.  

19. června:  Liberecký kraj – Nové případy koronaviru v kraji.  
22. června:  Česko – Opět začal platit zákaz návštěv v nemocnicích.  
25. června:  Turnov – obnova školních spojů hromadné dopravy. Zavedeny byly spoje, které nemají 

jinou alternativu spojení v blízkém čase. 
  
SHRNUTÍ JARNÍ FÁZE PANDEMIE 
Nouzový stav v České republice trval od 12. března do 15. května. 
Krizový štáb Libereckého kraje zasedl za tu dobu 35krát.  
Přehled vývoje onemocnění virem covid-19 v Libereckém kraji k 13. 5. 2020 

 celkový počet případů v Libereckém kraji: 198 

 počet uzdravených: 171 

 počet nemocných: 23 

 počet zemřelých: 4 

 celkový počet indikovaných osob k vyšetření v LK: 7567 

 počet osob v karanténě z rozhodnutí KHS LK: 130 

 počet případů v okrese Česká Lípa: 7 

 počet případů v okrese Jablonec nad Nisou: 84 

 počet případů v okrese Liberec: 71 
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 počet případů v okrese Semily: 36 
 
Financování v Libereckém kraji 
Výdaje na opatření v souvislosti s výskytem koronaviru v regionu byly financovány prostřednictvím 
Krizového fondu Libereckého kraje. Na začátku roku 2020 v něm bylo zhruba 15,5 milionu korun. 
Rozpočtovým opatřením ze dne 17. března se rezerva navýšila o dalších 20 milionů. Ministerstvo 
financí pak uvolnilo účelovou dotaci ve výši 10 milionů korun. Tato částka se ještě navýšila 
o padesátimilionový finanční příspěvek z ministerstva vnitra. Z důvodu akutní potřeby nákupu 
velkého množství ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků vyhlásil Liberecký kraj veřejnou 
sbírku Liberecký kraj sobě!, ve které se ke dni 13. 5. vybralo 2.810.610,83 korun. Celkové výdaje 
z krizového fondu v souvislosti s krizí činí prozatím 23,5 milionu korun. Za již odebrané nebo ještě 
smluvně objednané zboží a služby má být vydáno dalších 20,6 milionu. 
Duben: Centrem světové pandemie se staly Spojené státy Americké. 
Květen/červen: Ohnisko se přesunulo do zemí Jižní Ameriky. Nejvíce obětí zemřelo v Brazílii.  
Léto: Koronavirus v Česku ustoupil, většina opatření se rozvolnila.  
Září: Se začátkem školního roku covid udeřil znovu a s mnohem větší silou. Jak se ukázalo, vláda se na 
očekávanou druhou vlnu nijak nepřipravila a situace se během dvou týdnů stala vážnou a Česká 
republika se ocitla mezi nejvíce postiženými státy Evropy.  
 
Aplikace eRouška 
Už na jaře byla spuštěna aplikace eRouška jako jedna ze snah zabránit šíření koronaviru. Jedná se 
o aplikaci pro chytré telefony, která majitele telefonů upozorní na setkání s jiným telefonem, 
u kterého majitel potvrdil, že onemocněl covidem. Aplikace není adresná, funguje pouze na základě 
Bluetooth, v rámci kterého si aplikace pamatuje ostatní Bluetooth, se kterými přišla do kontaktu.  
Fungovala především v době, než se virus začal šířit komunitně – tedy hromadně, ale naopak se šířil 
po jednotlivcích a pracovníci hygienických stanic se snažili kontaktovat každého, kdo se s nahlášeným 
nakaženým setkal. 
 

Podzimní vlna pandemie 
 
Denní zprávy 
24. července: Liberecký kraj – nová protikoronavirová opatření. Nově je zavedena povinnost nosit 

roušky ve zdravotnických zařízeních a těch, které poskytují sociální služby, kromě 
sociálních služeb pobytových. 

25. července:  Česko – Nová protikoronavirová opatření – kvůli rostoucímu počtu nekažených byla 
znovu zavedena povinnost nosit roušku na všech vnitřních organizovaných 
hromadných akcích nad 100 osob. 

27. července:  Česko – Nová protikoronavirová opatření – dochází k omezení venkovních akcí, 
kterých se nadále může zúčastnit pouze 500 osob. Pořadatelé větších akcí mohou 
zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. 

30. července: Turnov statistika – v Turnově se objevily po delší odmlce tři nové případy koronaviru.  
. Liberecký kraj statistika – V Libereckém kraji je aktuálně 138 pozitivních osob. 

3. srpna:  Turnov statistika – V Turnově přibyl další nemocný. V současnosti jsou v Turnově 
4 nemocní.  

. Liberecký kraj statistika – V Libereckém kraji je v současnosti 401 nakažených. Situace je 
klidná. Roušky v Libereckém kraji nejsou povinné ve veřejné dopravě ani ve veřejných 
prostorách. Rovněž neplatí žádná mimořádná omezení pro konání veřejných venkovních 
a vnitřních akcí, kromě těch, která jsou platná pro celou Českou republiku. Stále trvá 
povinnost nosit roušku ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytujících sociální 
služby.  
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6. srpna:  Turnov statistika – V Turnově přibyl další nemocný. V současnosti je v Turnově 
5 nemocných. V Libereckém kraji je to 153 nemocných. 

15. srpna:  Povoleny návštěvy v turnovské nemocnici. 
1. září:  Česko nová protikoronavirová opatření – V souvislosti se zahájením školního roku byla 

zavedena povinnost nosit roušky ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních 
místnostech a na vnitřních akcích s účastí nad 100 osob. Stále trvá povinnost nosit roušky 
v zařízeních zdravotních a sociálních služeb. Venkovních akcí se může zúčastnit pouze 
1 000 osob, na vnitřních pouze 500 osob.  

. Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika 
došlo ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů. 

10. září:  Česko nová protikoronavirová opatření – povinnost nosit roušky uvnitř všech budov, ve 
společných prostor škol (ne ve třídách), v prostředcích hromadné dopravy, při všech 
vnitřních hromadných akcích. To vše s mnoha výjimkami, např. roušky nemusí nosit děti 
do věku dvou let. 

18. září:  Česko nová protikoronavirová opatření – Byla zavedena povinnost nosit roušky byla 
rozšířena na všechny školy s výjimkou prvních stupňů, a to po celou dobu vyučování.  
Začalo platit také omezení otvírací doby v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 
půlnocí a 6. hodinou ranní. Nadále se mohou konat vnitřní hromadné akce s účastí 
přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude 
mít určeno místo k sezení. 

19. září:  Vyhlášen zákaz návštěv v nemocnici.  
20. září:  Liberecký kraj testování – Kraj spustil jednotný on-line portál pro objednávání se na 

koronavirové testy, který platí pro všechny krajské nemocnice a Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje, Krajské hygienické stanice a dalších zúčastněných včetně 
zástupce Státního zdravotního ústavu v Liberci. 

21. září:  Česká republika má nového ministra zdravotnictví. Dosavadní ministr Adam Vojtěch 
rezignoval a jeho nástupcem se stal epidemiolog a vládní zmocněnec pro covidovou 
situaci Roman Prymula.  

24. září:  Česko nová protikoronavirová opatření – Byla omezena otevírací doba provozoven 
stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno. Počet diváků na hromadných venkovních 
sportovních a kulturních akcí je omezen na 2000, na vnitřních na nejvýše 1000 sedících lidí 
(500 osob v jednosektorovém režimu, 1000 ve vícesektorovém režimu). 

26. září:  Česko statistika – počet nemocných v Česku vzrůstá. Celkový počet nemocných od 
začátku pandemie je 61 316, z toho nově během včerejška přibylo 2 946 nemocných 
(druhý nejvyšší nárůst od začátku pandemie). Strmě rostou počty hospitalizovaných 
a hrozí nedostatek míst v nemocnicích. Onemocněla také řada lékařů. 740 lidí je 
hospitalizovaných. Uzdravilo se 30 739 nemocných a zemřelo 581 nakažených. 
V Libereckém kraji dosud onemocnělo 1 907 lidí.  

. Svět statistika – Nejvíce postiženou zemí celkově jsou USA, které situaci s nemocí 
absolutně nezvládají. Stala se součástí vyostřeného politického boje. Celkově tam dosud 
onemocnělo 7 032 712 lidí a zemřelo 203 750 lidí. Druhým nejpostiženějším státem je 
Indie (5 818 570 nemocných, 92 290 zemřelých), Brazílie (4 689 313 nemocných, 140 537 
zemřelých). Nejvíce postiženou evropskou zemí zůstává Španělsko (716 481 nemocných, 
31 232 zemřelých).  

30. září: Česko nový nouzový stav – V České republice začala druhá, podzimní vlna pandemie. 30. 
září byl vyhlášen nový nouzový stav. Má platit do 5. října.  

2. a 3. října / 9. 10. října: Česko volby – Volby do krajských zastupitelstev a doplňovací volby do 
Senátu musely být uzpůsobeny i voličům, kteří jsou v karanténě kvůli onemocnění covid-
19. Na Krajský úřad Libereckého kraje mohli telefonicky nahlásit své údaje a požádat 
o zajištění přenosové schránky, se kterou poté byli navštíveni. Ve volbách v Libereckém 
kraji odvolilo 191 nemocných.  
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5. října:  Vyhlášen nouzový stav na 30 dní a nová protikoronavirová opatření – hromadných akcí 
se může zúčastnit pouze 10 lidí v interiérech a 20 lidí venku. Velká část středních škol je 
zavřených, a to podle konkrétní situace v kraji. V Libereckém kraji školy zůstaly otevřeny. 
V restauracích může u jednoho stolu sedět jen šest osob. Opatření se nedotýkají obchodů 
a kulturních institucí – představení se mohou konat pro maximálně 500 lidí, ovšem bez 
přestávek na občerstvení. Zakázány jsou představení se zpěvem – opery a muzikály. 
Sportovní se mohou konat bez diváků. Církevních shromáždění se může účastnit 
maximálně 100 osob a nesmí se zpívat. 
V nemocnicích zůstává volná čtvrtina volných lůžek pro pacienty vyžadující intenzivní péči. 
Předpokládá se ale jejich brzké zaplnění.  

6. října:  Liberecký kraj statistika – V Libereckém kraji přibylo rekordních 259 případů za jeden den. 
Dominantním ohniskem se stalo divadlo F. X. Šaldy v Liberci, kde se nakazila většina 
souborů a od nich i někteří diváci v první řadě. 

. Starosta města nastoupil do karantény, neboť se setkal s nemocným. Sám neonemocněl.  
9. října:  Česko statistika – V pátek přibylo v České republice 8 618 nakažených. Pandemie se šíří 

s nebývalou silou. Virus se šíří komunitně už ve čtyřech krajích – ve Středočeském, 
Jihomoravském, Zlínském a Královéhradeckém. Dosud bylo provedeno 1 539 835 testů, 
nakaženo bylo 109 374 lidí, uzdravilo se jich 53 173 osob, 905 zemřelo, z toho přes 200 
tento týden. 400 pacientů je ve vážném stavu. Česká republika se ocitá na prvním místě 
nejhůře postižených zemí v Evropě. Podle údajů deníku The New York Times je Česká 
republika v počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za uplynulý týden na třetím místě na 
světě. I v absolutních počtech je s více než 31 tisíci případy za týden Česko nyní mezi 
nejvíce zasaženými státy světa: celosvětově je na 12. místě (první je Indie s více než půl 
milionem nakažených, druhé jsou Spojené státy s 334 tisíci) za Nizozemskem a Ukrajinou 
a například před Izraelem, Belgií či Itálií.  

9. října:  Nová protikoronavirová opatření – Byl zakázán provoz koupališť, posiloven, zoologických 
zahrad. Vstup do obchodů a provozoven je omezen na skupiny o maximálním počtu dvou 
lidí. Restaurace mohou být otevřeny pouze do 20.00 hodin a u jednoho stolu mohou sedět 
jen 4 lidé.  

12. října:  Nová protikoronavirová opatření – Na dva týdny jsou zakázány sportovní a kulturní akce. 
Střední a vysoké školy přecházejí na on-line výuku. Základní umělecké školy mohou 
poskytovat pouze individuální výuku. Na druhém stupni základních škol se třídy střídají 
v přítomnosti ve školách v týdenních intervalech. Jedna třída je přítomna, druhá se 
vzdělává distančně. Úřady budou otevřeny na 2 dny v týdnu vždy na pět hodin. 
Náboženských akcí se bude moci zúčastnit maximálně 10 lidí.  

. Česko statistika úmrtí. Počet lidí, kteří na koronavirus zemřeli, překročil v České republice 
tisícovku.  

. Dochází k omezení úředních hodin městského úřadu v pondělí a ve středu otevřeno od 
8 do 11 a od 13 do 16 hodin). Před Novou radnicí působí městští strážníci, kteří rozdávají 
dezinfekci a dohlíží na to, aby na jednotlivých odborech nebyli zároveň víc než 3 občané. 
Ostatní čekají venku.  

13. října:  Nová protikoronavirová opatření: Po celodenním jednání vlády s dalšími subjekty byla 
veřejnosti večer 12. října představena nová, přísnější opatření. Situace je nyní kritická 
a během 14 dní se očekává nárůst nemocných, který hrozí hroucením zdravotní péče – 
nemocnice nebudou mít kapacity na léčení nakažených a jinak těžce nemocných.  
Jsou uzavřeny všechny školy s výjimkou mateřských, s výjimkou zdravotnických oborů. Od 
mediků a studentů středních zdravotnických škol se čeká pomoc v nemocnicích a dalších 
zařízeních. Byly také uzavřeny studentské koleje. Počet lidí, kteří se mohou shromáždit na 
jednom místě, je omezen na 6 (s výjimkou zasedání důležitých orgánů, např. 
zastupitelstev, a pohřby a svatby, kde je počet účastníků omezen na 30.) Nově jsou 
uzavřeny restaurace (mohou vydávat jídlo s sebou) a je zavedena povinnost nosit roušku 
na zastávkách hromadné dopravy, neplatí však všeobecná povinnost nosit roušky na 
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veřejnosti. Právo na pokojné shromažďování vláda omezila maximálním množství 500 
účastníků. Ti pak musí být rozčleněni do skupin nejvýše po dvaceti, mezi skupinami pak 
musí být dva metry odstup. Účastníci shromáždění budou muset mít nasazené roušky. 

13. října:  Česko statistika – Počet nových případů v Česku podruhé překročil 8 000 nových 
nakažených za den, konkrétně 8 325 nových nemocných. To je téměř o dva tisíce více než 
v Itálii v době nejvyššího nárůstu, který způsobil kolaps zdravotnictví. Největší nárůsty 
například v New Yorku a v Izraeli, které patří k nejvyšším na světě, se pohybovaly kolem 11 
tisíc nových případů denně. Dosud zemřelo 1 106 Čechů.  

14. října:  Česko statistika – V Česku přibylo rekordních 9 544 nových nemocných a 35 lidí v tento 
den zemřelo. Situace je velmi vážná a očekává se zahlcení nemocnic a lockdown.  

15. října:  Česko statistika – V Česku přibylo rekordních 9 721 nových nemocných a 24 lidí zemřelo. 
V zahraničí se hovoří o odstrašujícím „českém scénáři“. 

. I sousední Německo hlásilo rekordní nárůst nakažených, a to 7 334 nových případů (tedy 
méně než naše mnohem menší republika). Na Slovensku počet nových případů ve stejný 
den poprvé překonal dva tisíce. Počet dosud zaznamenaných případů nákazy v USA 
překonal hranici osmi milionů, mrtvých je přes 217 000. 

16. října:  Česko statistika – V Česku přibylo rekordních 11 105 nových nemocných. 
. Turnov statistika – V Turnově je 139 nemocných, z toho 3 jsou v nemocnici.  

17. října:  Česko statistika – Bylo hlášeno 8 713 nových případů. V Česku se nyní covid šíří téměř 
nejrychleji na světě (v přepočtu na 100 000 obyvatel), předběhla nás pouze Andorra. Za 
námi se drží Belgie a Nizozemsko. Během týdne přibylo 54 000 nových nakažených, a tím 
se Česko posunulo na 10. místo v celkovém počtu nakažených (bez přepočtu na 
obyvatele). Nejhůře je na tom Indie s více než 440 tisíci nakaženými a Spojené státy (přes 
393 tisíc nakažených covidem-19). V Evropě má více případů než ČR za uplynulý týden 
Francie, Británie, Španělsko a Belgie. 

18. října:  V Česku přibylo 5 059 nových nemocných. 
. V Praze se konala demonstrace odpůrců nošení roušek (více viz samostatná zpráva) 

19. října:  Česko statistika – V Česku přibylo 8 075 nových nemocných. Zemřelo rekordních 97 osob.  
. Česko polní nemocnice – Na výstavišti v Letňanech začala stavět armáda polní nemocnici 

s 500 lůžky. Nebyla nijak využita.  
. Nová protikoronavirová opatření – Svateb a pohřbů se může zúčastnit maximálně 30 lidí.  

. Nová protikoronavirová opatření – uzavření škol. Původně se počítalo s tím, že uzavření 

potrvá do 2. listopadu, ale nakonec to s krátkými přestávkami bylo až do května 2021 
. Na území Libereckého kraje začaly platit prázdninové jízdní řády autobusové dopravy, a to 

s ohledem na uzavření škol. 
. Turnov statistika – V Turnově je 196 nemocných, z toho 5 je hospitalizováno v nemocnici. 

Za poslední týden přibylo 120 nemocných.  
20. října:  Česko statistika – V Česku přibylo rekordních 11 984 nových nemocných. 

. Turnov statistika – V Turnově je 211 nemocných, z toho 5 je hospitalizováno v nemocnici. 
V obvodu ORP Turnov je aktuálně 398 nemocných lidí, z toho 13 v nemocnici.  

21. října:  Česko statistika – V Česku přibylo rekordních 14 968 nových nemocných. Zemřelo 
rekordních 113 lidí. Od počátku pandemie zemřelo v Česku už 1 845 lidí. 

. Nová protikoronavirová opatření: Je zavedena povinnost nosit roušky ve všech 
venkovních prostorách v zastavěných oblastech a v automobilech, pokud spolu necestují 
rodinní příslušníci.  

. Ministr vnitra Jan Hamáček, který je šéfem krizového štábu republiky, se nakazil 
koronavirem. Nakazil se od ministra obchodu Tomana, který je prvním nakaženým české 
vlády.  

22. října:  Česko statistika – V Česku přibylo 14 151 nových nemocných. 
. Nová protikoronavirová opatření – částečný lockdown: Vláda od dnešního dne omezila 

volný pohyb osob, dovoleny jsou cesty do práce, z práce, na nákupy základních surovin 
a k lékaři. Zároveň byly uzavřeny téměř všechny obchody s výjimkami potravin, lékáren, 



Kronika města Turnova 2020  |106 

drogérií a také třeba zahradnictví, kde vrcholí podzimní sezona. Uzavřeny byly také 
všechny služby a restaurace, které mohou poskytovat jídlo pouze rozvozem nebo 
výdejními okýnky.  

. Turnov statistika – V Turnově je v současné době 222 nemocných, za poslední týden 
přibylo 117 nových případů.  

. Pomoc Česku přislíbila Evropská unie, která uvolnila ze svých zásob několik desítek 
plicních ventilátorů. Do Česka také přijedou lékaři a sestry z USA. Vzhledem k tomu, že 
naše republika slovy premiéra Babiše na jaře odmítla pomoc ostatním těžce postiženým 
zemím, je to ostudné.  

. Ministr zdravotnictví přistižen v restauraci. (Více viz samostatná zpráva).  
23. října:  Česko statistika – V Česku přibylo rekordních 15 252 nových nemocných. V nemocnicích 

je hospitalizovaných 5 044 osob, celkem již zemřelo 1 971 lidí, v tento den 63.  
24. října:  Česko statistika – V Česku přibylo 12 472 nových nemocných. Zemřelo 53 lidí.  
25. října:  Česko statistika – V Česku přibylo 7 301 nových nemocných. Zemřelo 71 lidí.  
26. října:  Česko statistika – V Česku přibylo 10 273 nových nemocných. Zemřelo 75 lidí, celkem už 

2 365 lidí. 
27. října:  Česko statistika – V Česku přibylo rekordních 15 663 nových nemocných, 98 lidí zemřelo. 

. Turnov statistika – V Turnově je 306 nakažených. 4 lidé jsou v nemocnici.  

. Obsazenost nemocnic v České republice na odděleních intenzivní péče: 73 %. 
28. října:  Nová protikoronavirová opatření – v planost vstoupil zákaz nočního vycházení od 21 

hodin do 5 hodin ráno. Lidé se v tuto dobu mohou vydat na cestu do anebo ze 
zaměstnání, k lékaři, k záchraně života a vyvenčit psa, ale to jen do vzdálenosti 400 metrů 
od bydliště. Policie má toto kontrolovat. Obchody mají omezenou otvírací dobu, a to od 
5 do 20 hodin. V neděli musí zůstat zavřené. Na trzích je možné prodávat pouze potraviny 
a ne občerstvení. Vzdálenost mezi stánky musí být dodrženy vzdálenosti a na ploše 400 
m2 nesmí být více než 20 osob najednou. Podniky, úřady a organizace byly vyzvány, aby 
poslali zaměstnance na práci z domu – home office.  

. V Praze proběhla demonstrace odpůrců vládních opatření. Tentokrát se obešla téměř bez 
problémů, ovšem její účastníci v řadě případů nedodržovali nařízené rozestupy a řada 
z nich neměla roušky. Sešlo se jich několik stovek. 

29. října:  Česká republika má nového ministra zdravotnictví. (Více viz samostatná zpráva).  
. Turnov – V Domově důchodců Pohoda bylo zahájeno testování na koronavirus. Předběhli 

tak vládní nařízení, které testování nařídilo od 4. listopadu. Zachyceny byly nejméně 
2 pozitivní nálezy mezi zaměstnanci a 1 u klientky.  

30. října:  Nouzový stav byl v České republice prodloužen do 20. listopadu. 
31. října:  Česko statistika – V Česku přibylo 11 428 nových nemocných. 
3. listopadu:  Česko statistika – V Česku přibylo 12 088 nových nemocných. Zemřel rekordní počet 

lidí, a to – 240. Celkem v České republice zemřelo již 4 056.  
4. listopadu:  Česko statistika – V Česku přibylo rekordních 15 727 nových nemocných.  
4. listopadu:  Turnov statistika – V Turnově je 322 nemocných, za poslední týden přibylo 150 nových 

případů. 12 lidí je v nemocnici.  
9. listopadu:  Turnov statistika – V Turnově klesl počet nakažených, je jich nyní 281.  
10. listopadu:  Česko statistika – V Česku přibylo 9 015 nových nemocných. 
11. listopadu: Česko statistika – V Česku přibylo 8 920 nových nemocných. 
12. listopadu: Česko statistika – V Česku přibylo 7 874 nových nemocných. 
13. listopadu: Česko statistika – V Česku přibylo 7 357 nových nemocných. 
14. listopadu: Česko statistika – V Česku přibylo 4 199 nových nemocných. 
15. listopadu: Česko statistika – V Česku přibylo 1 887 nových nemocných. Zemřelo 150 osob, 

celkově už zemřelo 6 208 Čechů a Češek. Obsazenost nemocnic: 76 %.  
16. listopadu: Česko PES – Byl zaveden nový protipandemický systém PES, podle kterého mají být 

nadále zaváděna nová opatření. Denně se hodnotí situace podle jasně daných kritérií 
a v platnost vstupují předem stanovená opatření podle zjištěných výsledků. (Možná 
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trochu pozdě?). Tento systém se ale později pořád měnil a ve společnosti byl spíše 
terčem vtipů, než aby se jim někdo řídil.  
Jednotlivé úrovně hodnot jsou děleny do stupňů: 0 až 20 (1. stupeň – zelený – Stav 
opatrnosti), 21 až 40 (2. stupeň – žlutý – Stav pozornosti), 41 až 60 (3. stupeň – 
oranžový – Naléhavý stav), 61 až 75 (4. stupeň – červený – Vážný stav) a 76 až 100 
(5. stupeň – fialový – Kritický stav). 

 
17. listopadu: Česko statistika – V Česku přibylo 5 406 nových nemocných. Zemřelo 208 lidí.  
18. listopadu: Uvolnění protivirových opatření – Do škol se vrací žáci prvních a druhých tříd 

základních škol a žáci speciálních škol. Pro ostatní žáky základních a středních škol 
budou možné prezenční individuální konzultace. 

23. listopadu: Uvolnění protivirových opatření – Česko vstoupilo do 4. stupně v rámci 
protipandemického systému PES. Nově se může shromažďovat 6 osob místo dvou, a to 
venku i vevnitř. Zákaz nočního vycházení se zkracuje a platí od 23 hodin místo 21. 
hodin. Do té doby mohou být také otevřeny obchody (ty, které mohou být otevřeny). 
Stále je zakázáno popíjení alkoholu na ulicích.  
Trvá zákaz prodeje v neděli a ve státní svátky. Na jednoho zákazníka stále musí 
připadat 15 m2 plochy. Z nynějších 15 na 20 se zvyšuje maximální počet účastníků 
svateb, pohřbů nebo bohoslužeb. Divadelní představení a koncerty se mohou konat 
bez diváků, třeba pro televizní natáčení nebo internetové přenosy. Do divadelních 
a koncertních sálů, ale také muzeí a galerií se tak veřejnost nadále nedostane. Lidé si 
mohou vyzvedávat výpůjčky v knihovnách z výdejních okének, dosud bylo možné jen 
bezkontaktní půjčování knih. 
Autoškoly mohou od pondělí opět pořádat teoretické i praktické závěrečné testy. 
Cvičné jízdy jsou dál zakázané. 

24. listopadu: Česko statistika – V Česku přibylo 5 854 nových nemocných (znovu více než ve stejný 
den před týdnem). 

25. listopadu: Pokles pandemie pokračuje v Česku pomaleji, než se předpokládalo.  
Uvolnění protivirových opatření: Do školy se vracejí maturanti a závěrečné ročníky 
středních škol. Jelikož se ale třídy nesmějí míchat, řada žáků bude nadále sledovat 
výuku online, a to především ve specializovaných seminářích, kde se běžně potkávají 
studenti z více tříd.  

Konec listopadu: Situace v Polsku je tragická. V nemocnicích není volná kapacita, chybí i zdravotní 
materiál, a především personál. Lidem je doporučováno umírat doma.  
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2. prosince:  Svět očkování – Velká Británie jako první země na světě schválila použití vakcín 
k očkování proti koronaviru. Používat bude vakcínu od firem Pfizer/BioNTe, jejíž 
účinnost byla prokázána na 95 %.  

3. prosince:  Uvolnění protivirových opatření: Česko přešlo ze 4. do 3. stupně pohotovosti 
protipandemického systému PES. Otevřou se obchody, restaurace nebo kadeřnictví, 
byť s omezeními. Skončil zákaz nočního vycházení, rozšířil se počet lidí, kteří se mohou 
shromažďovat, otevřely se hotely. Kulturní instituce mohly otevřít s využitím pouze 
25% kapacity.  

6. prosince:  V Praze se konala další demonstrace odpůrců protipandemických opatření. Na 
Václavské náměstí a do Palackého ulice dorazily stovky, až tisíc lidí. Poté se obě skupiny 
spojily a společně se vydali přes Staroměstské náměstí a Mánesův most na Klárov. 
Mnoho z nich nemělo roušky a nikdo nedodržoval povinné rozestupy.  

22. prosince:  Nouzový stav prodloužen do 22. ledna 2021 
23. prosince:  Česko statistika – v Česku přibylo rekordních 14 054 nových nemocných, jedná se 

o nejvyšší denní nárůst od 4. listopadu.  
24. prosince:  Česko – Počet nakažených prudce narůstá.  
27. prosince:  Nová protikoronavirová opatření – opatření proti covidu-19 se zpřísňují a Česko 

přechází do pátého stupně protipandemického systému (PES). Otevřené od 
27. prosince zůstaly prodejny potravin, drogérie, lékárny, oční optiky, trafiky, 
květinářství, zámečnictví, automobilové myčky nebo výdejny zásilek. V supermarketech 
se neprodávalo žádné doplňkové zboží. Platit bude zákaz vycházení od 21.00 do 5.00 
hodin. Venku se mohli kromě rodiny setkat nejvýš dva lidé. Restaurace, bary, služby, 
fitness centra, kadeřnictví, pedikúra či manikúra – všechno zavřeno.  

27. prosince:  Česko očkování – v Česku začalo očkování proti koronaviru.  

 
Testovací místa v kraji 
V Libereckém kraji funguje pět odběrových míst pro testování na covid-19. Na odběr je nutné se 
objednat prostřednictvím on-line systému.  
Krajská nemocnice Liberec: pondělí–pátek: 8.00–15.00 hodin, sobota–neděle: 8.00–13.00 hodin 
Nemocnice s poliklinikou Jablonec nad Nisou: pondělí–pátek: 7.30–11.30 hodin 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa: pondělí–pátek: 8.00–12.00 hodin, sobota–neděle: 9.00–11.00 
hodin 
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici: pondělí–pátek: 7.30–11.00 hodin 
Státní zdravotní ústav Vratislavice, U Sila: pondělí–pátek: 8.00–10.00 hodin. 
 
Podzimní šíření viru 
Přes mnohem rychlejší šíření viru a hrozící kolaps zdravotnictví Češi zdaleka nedodržovali opatření tak 
ochotně jako dříve. Jakoby se, na rozdíl od jarního „rouškového porozumění“, domluvili na tom, že je 
mnohem více „cool“ chodit bez roušky než s ní. Nošení roušky na veřejnosti, které nebylo vyhlášeno 
jako povinné, jakoby se stalo známkou slabosti. A tak i ve dnech kolem poloviny října, kdy nárůst 
nových nakažených překračoval rekordy, nebylo na ulicích vidět mnoho roušek. Také v mnoha 
menších obchodech a provozovnách se lidé spíše neměli a prodavači se automaticky přizpůsobovali 
tomu, zda vešel člověk s rouškou, nebo ne. Odborníci, lékaři a epidemiologové, se téměř bez výjimky 
shodovali na nutnosti opatření dodržovat a potřebnosti roušky nosit.  
 
Odpůrci opatření a dezinformace 
Při jarním nouzovém stavu se mnoho odpůrců protivirových opatření mezi obyvateli nenašlo, 
s příchodem podzimní vlny jich ale nebývale přibylo. Na vině je jistě také chaotická komunikace vlády 
a neochota k aktivitě před volbami. Velký vliv také má šíření dezinformací a hoaxů, kterým velká část 
lidí věří – taková je dnešní doba. Mezi oblíbené viníky pandemie je počítán Bill Gates, vlastník 
počítačové firmy Microsoft, jeden z nejbohatších lidí planety (proč?), Světová zdravotnická 
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organizace, obecně politici a kapitalisté atd. Psychologové také jasně poukazují na to, že nosit roušky 
odmítají lidé s narcistní povahou. Sebestřední lidé totiž obvykle nedokážou omezit svá vlastní práva 
kvůli bezpečnosti ostatních. Mnohokrát jsem se osobně setkala s postojem „mně nic nehrozí, já mám 
imunitu dobrou“, přičemž ten, kdo ji vyslovil, nedokázal zodpovědět otázku, co má dělat člověk se 
špatnou imunitou, který se ocitne v jeho blízkosti. Problém viru totiž zůstává skutečnost, že mnoho 
nakažených nemá žádné příznaky a ti, kteří je mají, jsou nakažliví ještě dříve, než se u nich 
onemocnění prokáže. Takto tedy šíří virus mezi ostatní. Takže zatímco se naprostá většina odborníků 
z různých oblastí shoduje v názorech na nebezpečnost viru a zatímco data o úmrtích a zhroucení 
zdravotnických systémů to potvrzují, pořád se najde dost lidí, kteří nejsou ochotni se opatřením 
nadále podřizovat.  
 
Demonstrace odpůrců nošení roušek a dalších protivirových opatření. 18. října se v Praze se konala 
demonstrace odpůrců protipandemických opatření a tzv. „odpíračů“ roušek. Na Staroměstské 
náměstí se sjelo kolem dvou tisícovek lidí, a to včetně fotbalových hooligans. Účastníci demonstrace 
nedodržovali platné předpisy a organizátoři byli vyzváni k rozpuštění akce, což udělali. Účastníci se 
ovšem odmítli rozejít a napadli policii. Na místě zasahovali policejní ozbrojenci a byla použita i vodní 
dělo a slzný plyn. Bylo zatčeno 144 lidí, zabaveny zbraně a pět lidí bylo odvezeno do nemocnice. 
Těžce zraněn byl i jeden policista. 
 
Výzva hejtmana Libereckého kraje a ředitele Krajské hygienické stanice 
12. října byla zveřejněna následující výzva:  
„Vážení spoluobčané, milí přátelé, vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace se na Vás 
všechny obracíme s prosbou a žádostí o pomoc. 
V příštích týdnech nás čeká další vlna nákazy koronavirem, dostupná čísla bohužel jasně 
předpokládají další nárůst osob, které budou pozitivně testovány na covid-19. Velká část z nich 
se s nemocí vypořádá bez významnějších komplikací, jen v domácí izolaci, menší část z nemocných 
bude bohužel muset hledat lékařskou nemoc a někteří z nich budou muset být hospitalizováni 
v nemocnicích a budou potřebovat intenzivní péči. Situace není a v příštích týdnech ani nebude 
jednoduchá, tato vlna nemoci je extrémně silná, prochází naprosto masivně celou populací a počet 
pozitivně otestovaných lidí je jen část z těch, kteří jsou nemocní a potenciálně infekční, a schopnost 
všechny vytrasovat má své limity. 
Kapacita intenzivních i běžných lůžek pro pacienty s covid-19 v nemocnicích v Libereckém kraji se 
v posledních týdnech postupně naplňovala, proto jsme minulý týden rozhodli o postupném omezování 
plánované péče v nemocnicích. Na zítřejším Krizovém štábu Libereckého kraje budeme připravovat 
opatření, která uvolní další kapacity v nemocnicích tak, abychom byli připraveni na další nárůst 
hospitalizovaných osob s covid-19. 
Vzhledem k situaci je hlavní prioritou ochrana těch nejzranitelnějších lidí mezi námi všemi – zdravotně 
limitovaných seniorů, nejenom v domovech důchodců, ale i těch, kteří žijí doma. Musíme se snažit 
chránit lidi, kteří jsou postiženi závažnými chronickými onemocněními, jako je vysoký krevní tlak, 
diabetes, kardiovaskulární choroby nebo nádory. Vedle centrálně organizovaných vládních opatření 
máme každý z nás ve svých rukou i jednu z nejúčinnějších zbraní proti epidemii, a to lidskou solidaritu 
a sounáležitost. 
Pro ohrožené skupiny obyvatel je v těchto dnech důležité minimalizovat svoje rizikové kontakty 
s dalšími lidmi. Obracíme se proto na každého z Vás, kdo má ve svém okolí někoho v ohrožené věkové 
skupině nebo někoho se zdravotními problémy, abyste jim poskytli pomoc při zajištění potřeb běžného 
života, které jsou spojeny s nutností navštívit obchod, lékárnu či úřad tak, aby tento kontakt 
ohrožených osob byl omezen na minimum. 
Obracíme se s prosbou také na obce a města Libereckého kraje, aby znovu spustily systém, který 
skvěle pomáhal všem potřebným v jarních měsících, a ještě posílily fungující sociální služby a svou péči 
směřovaly k této části populace. Od úterý bude také znovu spuštěn systém pomoci seniorům a dalším 
potřebným lidem, který Liberecký kraj organizoval v jarních měsících s pomocí neziskového sektoru 
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a dobrovolnických organizací. Bude znovu k dispozici všem, kterým nemůže pomoci jejich rodina nebo 
okolí. 
Rádi bychom vyzvali všechny obyvatele našeho kraje k rozumnému přístupu, odpovědnosti k sobě 
a ke druhým. Nečekají nás lehké měsíce, zvládnout je budeme muset především sami. Chraňme starší 
a potřebné lidi a zkusme se vrátit k náladě spolupráce a sounáležitosti z jarních měsíců letošního roku. 
Liberecký kraj je připraven pomáhat všude tam, kde to bude potřebné a možné, tak aby následky 
pandemie byly u nás co nejmenší.“ 
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 
Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 
 
Výzva poskytovatelům specializovaných ambulantních služeb v Libereckém kraji 
„Nemocnice v Libereckém kraji poskytující akutní a intenzivní péči o covid pozitivní pacienty se 
potýkají s nedostatkem sesterského personálu. Studenti ze škol, středních, vyšších či vysokých, 
nemohou plnohodnotně nahradit náročnou práci sester. Liberecký kraj proto prosí a vyzývá 
poskytovatele specializovaných ambulantních služeb, aby dle jejich provozních možností uvolnili 
zdravotní sestry pro pomoc v nemocnicích. Pevně doufáme, že lékaři pochopí současnou krizovou 
situaci a budou ochotni a schopni zajistit chod svých ordinací i bez zkušené sestry. Jsme si vědomi, že 
sestra je nepostradatelnou součástí specializované ambulantní péče, avšak akutní nemocniční péči 
o hospitalizované pacienty vyžadující odbornou a intenzivní pomoc, nelze v této vypjaté situaci 
zvládnout bez dostatečně personálně pokryté sesterské profese. Nemocnice jsou připraveny sestry 
zaškolit, poskytnout jim nutné vybavení ochrannými pomůckami a za odvedenou práci jim 
zaplatit. Děkujeme.“ Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení resortu zdravotnictví 
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., ředitel Krajské nemocnice Liberec, a. s. 
Ing. Pavel Marek, ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. 
MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 
MUDr. Jiří Kalenský, ředitel MMN, a. s. 
 
Ministr zdravotnictví přistižen v restauraci 
22. října, v den, kdy začala platit mimořádně přísná bezpečnostní opatření (mj. byly uzavřeny 
restaurace), byl ministr zdravotnictví Roman Prymula přistižen ve večerních hodinách v restauraci na 
Vyšehradě. Na stejném místě se nacházeli i další lidé, například předseda poslaneckého klubu 
vládnoucího hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Nutno říci, že takové chování překračuje snad všechny 
myslitelné normy. Ministr navíc neměl nasazenou roušku, a to ani ve voze, který řídil služební řidič. 
To vše odporuje nařízením, která jeho ústy vláda vyhlásila.  
Jednání minstra zvedlo vlnu kritiky, která vyvrcholila požadavkem premiéra na jeho rezignaci, kterou 
ovšem ministr odmítl. Premiér ministra odvolal.  
Před restaurací vzniklo recesistické pietní místo se svíčkami a lahvemi od alkoholu. Podle jeho autora 
je to místo, na kterém skonaly poslední zbytky slušnosti.  
 
Nový ministr zdravotnictví 
26. října byl jmenován nový ministr zdravotnictví. Roman Prymula rezignoval poté, co byl 22. října, 
v první den lockdownu, přistižen v nočních hodinách bez roušky v restauraci. Novým ministrem 
zdravotnictví se stal Jan Blatný. Roman Prymula zastával svou funkci pouhý měsíc, a to od 21. září, 
kdy nahradil Adama Vojtěcha.  
 
Skauti pomáhají 
Skautská organizace se v rámci celé republiky spojila s organizací Elpida, která na bezplatné 
telefonické lince přijímá poptávky na nákupy od seniorů, a dospělí skauti se poté prostřednictvím 
webové aplikace sami hlásí tam, kde mohou pomoct.  
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Respirátor z Turnova získal celostátní pozornost 
V polovině října se na veřejnost objevila zpráva o vynálezu turnovské 3D tiskárny majitele Petra 
Knoblocha. Ta během půl roku vyvinula průhledný respirátor, který nabízí vysokou ochranu, ale 
zároveň neznemožňuje vizuální kontakt. Respirátor prošel evropskou certifikací ve Výzkumném 
ústavu bezpečnosti práce v Praze. Byla zahájena výroba, a to i díky veřejné sbírce. Prodávat se začal 
od začátku roku 2021. Vzhled a provedení respirátoru zaujal hned v říjnu mezinárodní porotu na 
prestižní soutěži German Design Awards. Ta v letošním ročníku udělila turnovskému nápadu zvláštní 
uznání a český výrobek se tak zařadil mezi to nejlepší, co současný evropský design nabízí. Bohužel 
mezi lidmi se tento výrobek nerozšířil. 
 
Město odpustilo poplatky 
V rámci pomoci vybraných podnikatelům, na které výrazně dolehla opatření proti šíření koronaviru, 
město rozhodlo o odpouštění části plateb za tříděný odpad. Za jarní část pandemie byly odpuštěny 
platby za 2 měsíce.  
 
Rekordní počet zemřelých 
V roce 2020 zemřelo v České republice o 17 tisíc lidí více, než v roce 2019. Jedná se o téměř 
patnáctiprocentní nárůst. K tak velkému nárůstu došlo naposledy v roce 1945, v době, kdy končila 
druhá světová válka, tehdy to bylo o 14,5 %. Nejvíce se umíralo v listopadu a nárůst počtu úmrtí 
postihl nejvýrazněji věkovou kategorii od 75 do 84 let a více muže než ženy. Z regionů má největší 
relativní nárůst počtu zemřelých Zlínský kraj. Za listopad statistický úřad eviduje celkem 15 700 
úmrtí, druhý nejvyšší údaj je za říjen se 14 200 úmrtími a třetí za prosinec se 14 tisíci mrtvými. 
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Volby v České republice 

 
Volby do Senátu 
2. a 3. října se spolu s volbami do krajských zastupitelstev konalo 1. kolo voleb do třetiny Senátu. 
Prvního kola voleb se zúčastnilo 36,74 % oprávněných voličů. V Libereckém kraji se volby odehrály 
v obvodu Česká Lípa, kde do 2. kola postoupili kandidáti Jiří Vosecký (kandidující za koalici STAN a SLK 
– Starostové a nezávislí a Starostové za Liberecký kraj) se ziskem 29,59 % hlasů a Vít Vomáčka 
(kandidující za ODS) se ziskem 15,28 % hlasů.  
 
Volby do krajských zastupitelstev 
2. a 3. října proběhly v České republice volby do krajských zastupitelstev. Voleb se zúčastnilo 37,95 % 
oprávněných voličů. Vítězem se opět stalo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše se ziskem 
178 mandátů z celkových 675 – o dva více než v předchozích volbách. Přesto je tento výsledkem 
považován za nepříliš velký úspěch. Na druhém místě skončila Česká pirátská strana se ziskem 
91 mandátů, přičemž v minulých zastupitelstvech měla jen tři mandáty. Na třetím místě skončila ODS 
se ziskem 53 mandátů (minule 76 mandátů). Na dalších místech se umístily strany: STAN (starostové 
a nezávislí) – 40 mandátů (24 v roce 2016), SPD (Strana přímé demokracie) – 35 mandátů (2 v roce 
2016) a KDU-ČSL – 33 mandátů (42 v roce 2016).  
Ano vyhrálo ve většině krajů, výjimku tvořily pouze 3 kraje – Liberecký, Středočeský 
a Královéhradecký. Velkým neúspěchem volby skončili pro ČSSD (obhájila pouhých 28 mandátů 
oproti bývalým 125) a KSČM (13 mandátů oproti 86 v minulých volbách).  
 
Liberecký kraj:  
Volilo se 45 členů zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo 40,41 % voličů (140 240 obyvatel). O hlasy voličů 
se zde ucházelo 16 stran a sdružení.  
Volby vyhrálo sdružení Starostové pro Liberecký kraj – tedy kandidátka současného vedení kraje. 
Získalo 53 546 hlasů, tedy 38,57 % všech hlasů – nejvíce v republice. Díky nim získalo 22 mandátů. 
Na dalších místech skončilo ANO – 17,85 % (10 mandátů), Česká pirátská strana – 9,86 % 
(5 mandátů), ODS – 8,59 (5 mandátů) a SPD – 6,09 % hlasů (3 mandáty). 
 
Nové složení zastupitelstva kraje (tučně zvýrazněni Turnováci): 
STAN: Martin Půta, Květa Vinklátová, Jan Sviták, Lena Mlejnková, Tomáš Hocke, Markéta Khauerová, 
Radek Lípa, Michael Canov, Eva Zbrojová, Jaromír Dvořák, Petr Tulpa, Jiří Löffelmann, Jaroslav 
Demčák, Jiří Ulvr, Josef Horinka, Vladimír Boháč, Daniel David, Markéta Červinková, Anna 
Provazníková, Vladimír Stříbrný, František Lufinka, Jaroslav Kořínek.  
ANO: Jitka Volfová, Jaroslav Knížek, Šárka Prachařová, Martin Brož, Stanislav Říha, Josef Chuchlík, 
Roman Baran, Miloslav Tůma, Roman Hejna a Michal Kříž.  
Piráti: Zbyněk Miklík, Václav Židek, Jarmila Valešová, Jan Tempel a Daniela Weissová.  
ODS: Dan Ramzer, Vladimír Richter, Vít Němeček, Petr Beitl a Jiří Čeřovský.  
SPD: Michal Švarc, Radovan Vích a Bronislav Kalvoda. 
 
Volby v Turnově:  
Voleb se zúčastnilo 46,06 % voličů, tedy 5 259 obyvatel z celkového množství 11 425 oprávněných 
voličů. Volby zde vyhrálo sdružení Starostové pro Liberecký kraj se ziskem 38,47 % hlasů, na dalších 
místech se umístili ANO – 14,51 %, Piráti – 13,64 %, ODS – 10,12 % a Společně pro Liberecký kraj – 
8,06 %. Úspěchu nedosáhla SPD se ziskem 3,66 %.  
 
Fotografie z voleb viz Fotokronika.  
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Školství – školní rok 2019/2020 
 

V kronice pro rok 2020 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2019/2020. Školní rok 
tradičně zahajují školy v září a ukončují v červnu, resp. v srpnu na konci letních prázdnin. Školy 
vypracovávají výroční zprávy, které se částečně stávají podkladem pro zápis do kroniky.  
Sekundárně zde jsou zmíněny i základní informace ze školního roku 2020/2021, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2019. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2021. 
 
Aktivity škol v současnosti jsou velice bohaté a není možné je v kronice všechny podchytit. Vynechat 
je úplně by ale bylo škoda, proto jsou u různých škol uvedeny části jejich činnosti, aby si čtenář mohl 
udělat představu o jejich rozsahu a pestrosti. Doporučujeme projít kroniky i dalších let. 
 
Základní informace 
Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas Žlutá 
ponorka a Základní umělecké školy, ostatní školy ve městě zřizuje Liberecký kraj. Od 1. ledna 2015 
přešla pod správu města i speciální Základní škola v Sobotecké, resp. ve Zborovské ulici, kterou dříve 
zřizoval Liberecký kraj.  
 
Nový školní rok 2019/2020 
2. září 2019 byl v České republice zahájen nový školní rok.  
V Turnově máme 8 mateřských škol, které navštěvovalo celkem 502 dětí. Celková kapacita 
mateřských škol je 556 dětí. 
Do lavic základních škol v Turnově usedlo v září 2019 202 prvňáčků. Celkem navštěvovalo školy 
v Turnově 1977 žáků. Celková kapacita základních škol je 2 248 míst. 
Střední školy v Turnově (ve spádových obcích jiné nejsou) navštěvovalo 1 435 studentů. Celková 
kapacita středních škol je 1 903 míst. 
Ve spádové oblasti Turnova je 22 mateřských škol. Celkový počet míst v mateřských školách 
Turnovska je 1 210, počet žáků byl 1 107. 
Ve spádovém území Turnovska bylo 20 základních škol. Celková kapacita byla 3 763 žáků, v daném 
školním roce je navštěvovalo 3 006 žáků, z toho 366 prvňáčků. 
 
Organizace školního roku 2019/2020 
Školní vyučování trvalo od 2. září 2019 do 30. června 2020 
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 
Vánoční prázdniny: 23. prosince – 3. ledna 
Pololetní prázdniny: 31. ledna 2019 
Jarní prázdniny: 9.–15. března 
Velikonoční prázdniny: 9. dubna 
Letní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2020 
Zápisy do prvních tříd ZŠ: duben 
Zápisy do MŠ: květen 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství  
 
Uzavření škol 
Rok 2020 přinesl dlouho neviděnou situaci, kdy byly z důvodu pandemie několikrát uzavřeny školy 
a školní výuka omezena na online prostředí. Situace se často měnila v souvislosti s vývojem pandemie 
(viz samostatná kapitola). Běžná byla distanční výuka, kdy se děti učily doma s napojením na učitele 
přes internet, rotační výuka, kdy část dětí do školy chodila a část ne a obvykle po týdnu se skupiny 
vyměnily (aby došlo k omezení styku mezi dětmi), jako první se v rámci rozvolňování opatření vždy 
zpřístupňovaly 1. a 2. třídy, příp. první stupně, a také individuální výuka a odborná výuka v dílnách, 
laboratořích, ateliérech apod. Přesto bylo několik období, kdy byly školy uzavřeny úplně.  
Nutnost distanční výuky přinesla nebývalé znevýhodnění dětí pocházejících ze sociálně slabších rodin 
či s rodin, které o jejich vzdělání příliš nepečují. Tyto děti měly dlouhodobě problém s připojením do 
online prostředí (chybějící technika, chybějící připojení na internet, nezájem rodiny o vzdělání apod.) 
a byly tedy ochuzeny o základní právo na vzdělání. Dopady této situace budou jistě pociťovat dlouho.  
S problémy se také potýkali maturanti a studenti skládající závěrečné zkoušky, kterým samozřejmě 
systematická výuka chyběla. V jednání byla i možnost tzv. úřední maturity, kdy by studenti složili 
maturitní zkoušku bez faktické zkoušky, na základě svého předchozího prospěchu. V některých 
zemích k tomuto přistoupili, u nás nakonec ne. Rozhodování probíhalo na poslední chvíli a jistě 
studentům mnoho klidu nepřidalo.  
11. března 2020: uzavření škol 
20. dubna 2020: otevřeny 9. třídy základních škol a maturitní ročníky 
25. května 2020: Byly otevřeny 1. stupně základních škol, kapacita tříd je omezena na 15 žáků a 
docházka je dobrovolná. 
5. října 2020 – uzavření středních škol v okresech s vyšším rizikem nákazy na 14 dní (Turnov k nim 
nepatřil) 
14. října 2020 – uzavření všech základních, středních a vysokých škol. Mateřské školy zůstaly 
v provozu. Původně bylo uzavření naplánováno do 2. listopadu. Poté však bylo opatření prodlouženo.  
Školy vyučovaly formou distančního vzdělávání.  
 
Zápisy do škol 2019/2020 
Od školního roku 2017/2018 začala platit novela školského zákona, která posunula lhůtu pro zápis 
žáků k povinné školní docházce na pozdější termín od 1. do 30. dubna. Dříve se děti zapisovaly už od 
15. ledna do 15. února. Změna přinesla výhodu dětem, pro které i dva měsíce zpoždění mohou 
znamenat výrazný mentální posun směrem ke schopnosti nastoupit do školy.  
Slavnostní zápis do školního roku 2019/2020 se konal 2. dubna ve všech turnovských školách.  
 
Stávka škol 
6. listopadu 2019 proběhla v republice stávka školských odborů kvůli nízkým platům ve školství. Ke 
stávce se připojilo kolem šesti tisíc institucí. V Turnově se ke stávce připojily Obchodní akademie, 
Hotelová škola a Střední odborná škola a Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola – 
tedy dvě z celkových tří stávkujících středních škol v Libereckém kraji. Turnovské základní školy se 
stávky nezúčastnily (v kraji pouze ZŠ v Rovensku pod Troskami).  
 
Ocenění pedagogů 
31. srpna 2020 byli na radnici oceněni turnovští pedagogové. Toto tradiční ocenění bývá udělováno 
u příležitosti výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského v březnu. Setkání však bylo 
odloženo kvůli pandemii koronaviru. Oceněny byly 5 pedagožek a 1 pedagog:  

 ZŠ 28. ŘÍJNA – Mgr. Klára Šimicová, která ve škole pracuje o roku 2007. Je výbornou učitelkou 1. 
stupně, která se neustále vzdělává a používá nejnovější metody výuky. 

 ZŠ SKÁLOVA – Mgr. Jaroslava Hradecká. Paní Hradecká na škole působí více jak 30 let. Ocenění jí 
patří především za dlouhodobou a poctivou spolupráci se školou, vstřícný, ale zásadový postoj 
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k dětem. Rukama ji prošlo mnoho absolventů ZŠ Skálova, kteří se uplatnili v různých profesích 
a rádi na svoji paní učitelku vzpomínají. 

 ZŠ ŽIŽKOVA – Mgr. Jana Kepková, která ve škole pracuje 8 let. Neustále dosahuje vynikajících 
výsledků v recitačních soutěžích, olympiádách v ČJ a reprezentuje školu na veřejnosti. Paní 
Kepková vede dramatický kroužek, organizuje vystoupení dětí na vánočních rozsvíceních 
stromečku i na otevírání Českého ráje. Sestavila několik souborů žákovských prací a letos 
společně s knihovnou Antonína Marka zajistila vydání tištěné knihy žákovských prací s názvem 
Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje. 

 MŠ A ZŠ SLUNÍČKO TURNOV – Mgr. Dagmar Rakoušová, ředitelka organizace, oceněna vedením 
města za vynikající a obětavou práci ve vedení školy. Ve školství pracuje již od roku 1983 a ve 
funkci ředitelky MŠ a ZŠ Sluníčko působí od roku 2006. 

 ZUŠ TURNOV – Šárka Košťálová, DiS., která je zástupkyní ředitele. Ocenění jí náleží za vynikající 
a obětavou práci jak ve vedení školy, tak při výuce s žáky. 

 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ŽLUTÁ PONORKA TURNOV – Bc. Jan Kovář, pedagog volného času 
v Turnově se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, vede kroužky bruslení pohybových her 
a florbalu. Zahájil dlouhodobý program metodické podpory učitelů 1. stupně turnovských ZŠ 
v oblasti školní tělesné výchovy. Je hlavním organizátorem ankety Nejlepší sportovec města 
Turnova a také vedoucím sportovního oddělení Žluté ponorky. 
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Mateřské školy 
 
Základní informace 
V Turnově je osm mateřských škol (28. října, Alešova, Bezručova, Mašov, Zborovská, J. Palacha, 
Kosmonautů, Waldorfská). Od 1. 7. 2013 se Základní škola speciální a mateřská škola speciální 
Kosmonautů 1641 sloučila s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 do jednoho zařízení s názvem 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko.  
Ve spádové oblasti Turnova je 22 mateřských škol. Celkový počet míst v mateřských školách 
Turnovska je 1 210, v roce 2019/2020 je navštěvovalo 1 107 dětí (údaj k začátku školního roku). 
 
Soukromé školky 
V roce 2020 fungovaly v Turnově tři soukromé miniškolky, které nabízely hlídání dětí mladších tří let, 
které ještě nemohly navštěvovat městské mateřské školy. Rozdílem je status takových zařízení – 
jedná se vlastně o hlídací službu s režimem podobným tomu, který panuje v mateřských školách, ale 
bez vzdělávacího úkolu. V Sedmihorkách funguje také tzv. lesní školka. 
I těchto škol se týkala protipandemická omezení.  
Poslední rok před nástupem do základních škol je zákonem stanovena povinná předškolní docházka, 
která se týká pouze běžných mateřských škol. Proto děti z těchto školek přecházejí v posledním roce 
do běžných mateřských škol.  
 
Lesní klub Skaláček: Adresa: Sedmihorky 72, 511 01 
Vznikl v roce 2011 z iniciativy rodičů, pro které je důležitý častý kontakt jejich dětí s přírodou. Klub 
provozuje lesní školku Skaláček. Její denní kapacita je 15 dětí, navštěvuje ji 25 dětí (ne všechny školku 
navštěvují denně). Pro lesní MŠ je typický častý kontakt dětí s přírodou – většina programu se proto 
odehrává venku, v tomto případě v krásném prostředí Českého ráje. 
 
Miniškolka Beruška: Soukromá miniškolka sídlila v Pelešanech čp. 34 v rodinném domě se zahradou. 
Většinu času v případě příznivého počasí trávily děti venku. Škola ukončila během roku 2020 svou 
činnost.  
 
Miniškolka Spirálka: Miniškolka uprostřed Turnova (Antonína Dvořáka čp. 2243) vznikla k 1. lednu 
2014. Miniškolku provozuje firma Spirála Turnov. Kapacita školky je 25 dětí ve věku od dvou let.  
 
Miniškolka Náruč: Už v dubnu 2010 otevřeli miniškolku v turnovské Náruči, která je stále činná. Sídlí 
v budově sokolovny a je otevřena dětem ve věku cca 2,5–3 roky. Stravu dětem připravují rodiče.  
 
Přehled akcí ve školním roce 2019/2020  
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
 
Návštěva Mikuláše v mateřských školách 
3. prosince 2020 navštívil Mikuláš s čertem a andělem děti v turnovských mateřských školách. 
Vyslechli si vánoční písničky a básničky a Mikuláš jim za odměnu nechal u paní učitelek sladkou 
nadílku. Setkání probíhala venku před školkami.  
 

Mateřská škola 28. října 

Adresa: 28. října 757 
Ředitelka: Mgr. Lenka Dékány (od 1. 8. 2018) 
Charakteristika: Mateřská škola je umístěna v centru města. Sídlí v třípodlažní budově od roku 1945 
a je nejstarší mateřskou školou ve městě. Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle věku. V přízemí 
sídlí nejmladší Medvídkové, uprostřed Berušky a v horním patře předškolní Sluníčka.  
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V suterénu je kuchyň s provozními prostorami. Z chodby suterénu je možné dostat se na malou školní 
zahradu. Škola má aktivní vitrínku v ulici 5. května.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Otevřeny byly tři třídy, které navštěvovalo 74 žáků ve třech třídách. Nově 
bylo přijato 23 dětí, 24 jich odešlo do základní školy. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků 
a 4 nepedagogičtí.  
 
Čtení s pohádkovou babičkou: Součást projektu na podporu čtenářské gramotnosti a Bookstart 
S knížkou do života v rámci Klubu Matýsek, který je zaměřený na práci s nejmenšími dětmi 
a jejich rodinami. Od června probíhalo čtení s babičkou Marií Meixnerovou v mateřské škole 28. října, 
kam babička chodila číst dětem každé pondělí a úterý po obědě před odpoledním spánkem.  
 

Mateřská škola Alešova – Dřevěnka 

Adresa: Alešova 1140  
Ředitelka: Naděžda Dovolilová 
Charakteristika školy: Budova školy byla postavena účelově pro mateřskou školu. Škola je menší, 
spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části města Turnova za sídlištěm u nádraží s možností 
vycházek do přírody i do vilové zástavby. Přízemní budova je postavena ze dřeva a pro svůj vzhled 
dostala název „Dřevěnka“. Skládá se ze dvou tříd, herny, šatny, školní kuchyně a skladových prostorů. 
Ve školce je třída Berušky pro menší děti a druhá třída Motýlkové pro děti od 4,5 do 6 let. 
Problémem školy je nedostatek prostoru. Součástí školy je i školní jídelna s kapacitou 59 jídel.  
Škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou a environmentální výchovou 
Mrkvička. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky je 52 dětí, docházelo jich 49, staraly se o ně 5 pedagožek. 
Škola zaměstnávala tři provozní zaměstnance a jednoho školního asistenta. Nově přijatých bylo 16 
dětí, 14 jich odešlo do základních škol. 
 
Velkým problémem školy je nedostatečný prostor. Vzhledem k narůstajícímu počtu didaktických 
pomůcek již bylo využito zázemí pro zaměstnance MŠ jako sklad. Škola by potřebovala vybudovat 
zázemí pro zaměstnance MŠ, kancelář pro provozní ŠJ a šatnu pro děti. 
 
Skutečně zdravá škola 
Na začátku prosince 2019 se ve škole konala slavnost „Vítání adventního času", během které školka 
obdržela bronzový certifikát Skutečně zdravé školy. Před rozsvícením vánočního stromku 
a vystoupením dětí předala místostarostka města Petra Houšková bronzový certifikát Skutečně 
zdravé školy a dárek pro školu v podobě dárkového poukazu do prodejny zdravé výživy. Mateřská 
škola Dřevěnka se tak stala již čtvrtou mateřskou školou v Turnově, která získala ocenění v projektu 
Skutečně zdravá škola.  
 
Mateřská škola roku 2020 
Škola zvítězila v prestižní soutěži Mateřská škola roku v kategorii Svět kolem nás. Pedagožky připravily 
prožitkový projekt Přírodní živly o planetě Zemi. „Doufáme, že děti si z projektu odnesly mnoho 
užitečných informací o planetě Zemi, našeho domova, která je mnohdy vnímána jako samozřejmost 
a něco, co tu vždy bylo a bude. Proto jsme se snažili zanechat v dětech jistou „stopu“, o důležitosti 
ochrany živé i neživé přírody, která, jak doufáme, je bude provázet v celém jejich dalším životě.“ 
Škola získala jako cenu čističku vody a vzduchu v hodnotě 100 000 korun. 
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Mateřská škola Bezručova – Zámeček 

Adresa: Bezručova 590 
Ředitelka: Mgr. Jana Dontová 
Charakteristika školy: Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěna ve 
starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní 
školní kuchyně. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje 
využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena několika herními prvky.  
Školka měla ve sledovaném školním roce 3 třídy. 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 65 dětí, školu navštěvovalo 62 dětí v běžných třídách. 
O děti se staralo 6,5 pedagogů (z toho dva speciální pedagogové) a 3,7 nepedagogických pracovníků.  
Přehled aktivit ve školním roce: Pro představu uvedeno v kronice roku 2018. Aktuální ke školnímu roku 
jsou uvedené ve výroční zprávě školy.  
 

Mateřská škola Mašov  

Adresa: U Školy 85, Mašov 
Ředitelka: Věra Nejedlová (od 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší budově rodinného typu v klidné části 
města Turnov-Mašov. Patří k ní i dobře vybavená školní zahrada. Umístění mateřské školy umožňuje 
časté vycházky do lesa a vlastivědné poznávání okolí (Valdštejn, Kopicův statek, Hlavatice ad.). 
Děti jsou rozděleny do 2 tříd, mladší Kočičky a starší Medvídci. Škola obstarává vitrínku v Palackého 
ulici, kde informuje o svých aktivitách a vystavuje práce dětí. Součástí školy je i školní kuchyně, která 
vaří i pro blízkou ZŠ Mašov. 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 45 dětí byla stoprocentně naplněna, přijato bylo 14 dětí, 
do základních škol odešlo 14 dětí. Škola měla celkem 9 zaměstnanců (ne všichni pracují na plný 
úvazek), z toho 5 pedagožek. 
 

Mateřská škola Jana Palacha – Výšinka 

Adresa: Jana Palacha 1931 
Ředitelka: Bc. Dana Musílková  
Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází naproti turnovskému gymnáziu. Byla dostavěna 
v roce 1991 jako poslední MŠ v Turnově. 
Areál školky se skládá ze dvou budov, má svou zahradu vybavenou dřevěnými prvky, pískovištěm, 
zahradním domkem, vhodným prostorem pro koloběžky a kreslení venku. Škola je dvoutřídní, má 
smíšená oddělení pro děti od nejmenších po nejstarší, což je vhodné hlavně pro sourozence.  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 54 dětí a ve sledovaném roce školu navštěvovalo 54 dětí. 
Škola měla celkem 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagožek. 
 

Mateřská škola Zborovská – Zelenka 

Adresa: Zborovská 914 
Ředitelka: Jana Brožová 
Charakteristika školy: Druhá největší mateřská škola v Turnově je čtyřtřídní. Budova se skládá ze 
dvou pavilonů, navzájem propojených. Třídy jsou dostatečně prostorné a dovolují vytvářet více 
funkčních, estetických i prožitkových variant výchovného prostředí.  
Děti navštěvovaly čtyři třídy: Berušky – předškolní děti, Kopretiny – logopedická třída, Slůňata 
a Sluníčka. Součástí školy je logopedická třída zaměřená na nápravu řeči.  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 92 dětí. Školu navštěvovalo 87 dětí ve čtyřech třídách. 
Škola měla celkem 14 zaměstnanců, z toho 9 pedagogů.  
Stavební práce: Od ledna probíhala přestavba bytu školníka na třídu pro 2 až 3 leté děti.  
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Stavba byla provázena komplikacemi ze strany stavební firmy – nedodržování termínů, špatně 
odvedená práce. Ukončení stavby proběhlo až o prázdninách. Dále byla přestavěna ředitelna a nově 
vybudována kancelář vedoucí školní jídelny V zadním traktu školní zahrady byla upravena část na 
zahradu pro 2 až 3leté děti. 
 
Akce školního roku 2019/2020 
Výstavba oddělení pro děti mladší tří let: Na začátku roku 2020 byla zahájena výstavba oddělení pro 
děti mladší tří let, které dosud ve škole chybělo. Zakázku za 3,9 korun provedla firma REN-LOK 
z Liberce a byla na ní získána dotace z Evropské unie ve výši 90 % nákladů. Oddělení vzniklo 
přestavbou bytu školníka, jeho kapacita je 16 dětí.  
Kromě nového oddělení se opravovaly i prostory zázemí kuchyně a místo schodů vznikl bezbariérový 
vstup do budovy. Výstavba oddělení byla zahájena na základě nařízení vlády o povinném přijímání 
takto malých dětí do MŠ. Toto opatření bylo ale opět zrušeno. Město však získalo na výstavbu dotaci 
Evropské unie ve výši 3 913 230 Kč. Oddělení bylo zprovozněno s novým školním rokem 2020/2021. 
31. srpna se konal Den otevřených dveří. (Foto viz Fotokronika srpen). 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 

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

 Speciální třídy mateřské školy – čtyři třídy navštěvovalo 27 dětí  

 Běžné třídy mateřské školy – pět tříd školy navštěvovalo 103 dětí, V roce 2020 byla kapacita školy 
zvýšena na 140 

 Přípravný stupeň v základní škole speciální, kapacita 6, navštěvovalo 0 děti. 

 Základní škola speciální, kapacita 18 dětí, do dvou tříd docházelo 11 dětí.    

 Denní stacionář (od 1. 9. 2017) – počet klientů osobní asistence 6, počet klientů denního 
stacionáře 13   

Počet zaměstnanců: Celkem pracovalo 16 pedagogů v mateřské škole, 3 pedagogové v základní 
škole, 6 asistentů pedagoga, 1 speciální pedagog a 7 sociálních pracovníků. 
 
Speciální třídy mateřské školy 
Do speciálních tříd jsou děti přijímány na základě doporučení lékaře, škola se snaží, pokud to 
možnosti dovolí, děti integrovat do běžných tříd. Speciální třídy školy jsou věkově různorodé a děti se 
v nich učí za pomoci osobních asistentů (hrazeno ze zdravotního pojištění) v rámcovém školním 
programu S námi zvládnete víc, s úpravami pro každé dítě zvlášť na míru. Cílem výuky je umožnit 
dětem co nejpohodlnější a plnohodnotný život i s handicapy, které je provázejí. Organizovány jsou 
logopedická cvičení, muzikoterapie, rehabilitace a další specifické činnosti. Děti se co nejvíce zapojují 
do běžných aktivit školy – divadla, tvořivá odpoledne, výtvarné soutěže.  
 
Běžné třídy mateřské školy 
Běžné třídy mateřské školy pracují podle Školního vzdělávacího programu Sluníčko.  
 
Základní škola speciální 
Škola je primárně určena pro děti s těžkým až hlubokým mentálním handicapem, poskytuje vzdělání 
žákům, kteří byli donedávna považováni za nevzdělatelné. Řada žáků trpí i tělesnými postiženími. 
Třídy jsou věkově různorodé. Výuka směřuje především k rozvíjení smyslů, sebeobsluhy a pohybové 
koordinace, důležitou roli hraje spokojenost dětí. Probíhají bazální stimulace, motoricko-senzorické 
terapie, léčebné rehabilitace, individuální i skupinová cvičení, canisterapie, polohování, masáže atd. 
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Škola žákům připravuje vlastní učebnice. Ve třídě pracuje učitelka, vychovatelka a asistentka 
pedagoga a případní osobní asistenti jednotlivých dětí. 
 
Výtěžek z hejtmanského plesu: 22. února se v liberecké krajské knihovně konal patnáctý benefiční 
ples hejtmana Libereckého kraje a jako tradičně se jednalo o ples charitativní. Jeho výtěžek se 
vyšplhal k částce 440 tisíc korun! Ta byla rozdělena mezi tři pečující organizace, z nichž jednou se 
stala MŠ a ZŠ Sluníčko. Obdržela třetinu vybrané částky, a to 147 100 korun.  
 

Waldorfská mateřská škola  

Adresa: Hruborohozecká 323 
Ředitelka: Hana Lamačová 
Charakteristika školy: Škola pracuje na základech waldorfské pedagogiky. Cílem výchovy dětí je 
rozvíjet je po všech stránkách s respektem k jejich zvláštnostem ve vývoji jako osobnosti, zvláštní 
důraz je kladen na praktické a umělecké činnosti a křesťanské tradice a svátky během roku, užší 
spolupráci s rodiči dětí, společné akce a slavnosti. Pracovníci se s dětmi zabývají praktickými 
činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě,…), nevytvářejí umělé situace, ale 
vše prožívají doopravdy. Spolupráce s rodiči je každodenní (pomoc na zahradě, opravy hraček, šití 
hraček a pomůcek, zajišťování slavností, doprovod na akcích…).  
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracuje 5 učitelek a ředitelka. Kapacita školky je 50 dětí, 
navštěvovalo ji 50 dětí. Nově přijato bylo 17 dětí, do základních škol odešlo 10 dětí.  
 
Akce školy (výběr): 
14. listopadu 2019: Waldorfu je 100 let. Přednáška Dr. Wolfganga Sassmannshausena nejen o tom, 
co očekávají děti v dnešní době od nás dospělých. 
2.–7. prosince 2019: 100 let výchovy ke svobodě. Výstava ke stému výročí založení první waldorfské 
školy ve Stuttgartu. Putovní výstava uspořádaná s Asociací waldorfských škol ČR, Asociací 
waldorfských mateřských škol ČR a městem Turnov, umožnila zájemcům nahlédnout do 
waldorfského způsobu vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Budova čp. 84 ve 
Skálově ulici. 
18. června 2020: Jánský jarmark 
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Základní školy 

 
Základní informace 
Ve městě je šest základních škol zřizovaných Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, 
ZŠ Žižkova ul., ZŠ Mašov, ZŠ Zborovská a Mateřská škola a Základní škola Sluníčko v ul. Kosmonautů).  
Město zřizuje i Základní uměleckou školu. Od 1. ledna 2015 byla speciální ZŠ v Sobotecké, resp. ve 
Zborovské ulici převedena pod správu Města Turnova. 
Ve spádovém území Turnovska bylo 20 základních škol. Celková kapacita byla 3 763 žáků, v daném 
školním roce je navštěvovalo 3 006 žáků, z toho 366 prvňáčků. 
 
Spádovost škol 
V roce 2016 byla upravena vyhláška, která určuje příslušnost dětí do jednotlivých škol podle toho, 
kde bydlí. Zamezilo se tak přetlakům na straně jedné a nedostatku žáků na straně druhé. Přednost 
vždy dostávají děti, které spadají k dané škole.  
Základní škola Skálova 
Achátová, 1. máje, Alešova, Bedřicha Smetany, Bezručova, Boženy Němcové, Brigádnická, Březová, 
Budovcova, Bukovina, Čechova, Čistá, Daliměřice, Daliměřická, Dělnická, Družstevní, Fučíkova, 
Hruborohozecká, Karoliny Světlé, Kobylka, Kosmonautů, Krátká, Kudrnáčova, Květinová, Loužek, 
Máchova, Malý Rohozec, Mírová, Mokřiny, Na Osadě, Na Sboře, Na Skalici, Na Vršku, Nad Perchtou, 
Nádražní, Nerudova, Nudvojovice, Nudvojovická, Pacltova, Pekařova, Polní, Prouskova, Průmyslová, 
Přepeřská, Sídliště Jana Patočky, Skálova, Solidarity, Sportovní, Studentská, Šlikova, Tylova, 
U Dolánecké lávky, U Lip, U Nádraží, U Skladiště, Vesecká, Vesecko, Vrchlického, Za Sokolovnou, Za 
Viaduktem, Zahradní 
Nové ulice: Ladislava Cibulky, Na Cvičišti, V Zahrádkách, Zámecká 

 

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

 

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

 

Základní škola Turnov – Mašov, 1. až 5. ročník 
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Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od 
křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj), U Lomu, U Školy. 
 
Počty žáků v jednotlivých školách na začátku školního roku Údaje se mohou lehce odlišovat od 
výročních zpráv, protože počet žáků během roku může mírně kolísat. 

 ZŠ Skálova: Nastoupilo 73 prvňáků. Celkový počet žáků 635, kapacita školy je 680 žáků 

 ZŠ 28. října: Nastoupilo 50 prvňáků. Celkový počet žáků 596, kapacita školy je 600 žáků  

 ZŠ Žižkova: Nastoupilo 36 prvňáků. Celkový počet žáků 604, kapacita školy je 670 žáků 

 ZŠ Mašov: Nastoupilo 21 prvňáků. Celkový počet žáků 87, kapacita školy je 90 

 ZŠ Sluníčko přípravná: Celkový počet žáků: 0, kapacita 6 žáků. (Viz kapitola Mateřské školy) 

 ZŠ speciální Sluníčko: počet žáků 11, kapacita 18, celkem 2 třídy (Viz kapitola Mateřské školy) 

 ZŠ Zborovská: počet žáků celkem: 52, kapacita školy je 190 žáků. Nastoupili 3 prvňáci 
 
Modernizace odborných učeben: V letech 2019–2021 byly díky dotaci z programu IROP 
modernizovány odborné učebny jazyků a přírodních věd na ZŠ Skálova a Žižkova a učebny pro 
výpočetní techniku na ZŠ Skálova a 28. října. 
 
Rekonstrukce školy v Mašově: V roce 2019 došlo k rozhodnutí o rekonstrukci školy, byl připraven 
projekt. Rekonstrukce byla zahájena 1. května 2020. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma Word 
Invest Chomutov. Děti se od 25. května 2020 a ve školním roce 2020/2021 se děti vyučovaly 
v náhradních prostorách Střední integrované školy v Turnově.  
(Foto viz Fotokronika březen, červen, červenec, říjen).  
 

Základní škola 28. října  

Adresa: 28. října 18  
Ředitel: Mgr. Jaromír Frič (znovu potvrzen ve funkci v konkurzu v květnu 2018) 
Charakteristika školy: Škola přivítala své žáky poprvé 23. 6. 1882, kdy byla v budově nově 
vystavěného Skálova sirotčince ve Skálově ulici zřízena měšťanská škola dívčí. Dne 28. října 1934 byla 
slavnostně zpřístupněná nově postavená budova školy v ulici 28. října, kde škola sídlí dodnes. 
Škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Škola není zřizována jako specifická s konkrétním 
zaměřením, vzdělávací program je vytvořen pro všeobecné vzdělávání.  
Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem 
a pozemkem školní družiny. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu a školní družinu pro 140 žáků.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2019/20 měla škola 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 596 
žáků. Škola měla celkem 60 zaměstnanců, z toho 45 pedagogických pracovníků a 15 
nepedagogických. Týdně se odučilo 736 hodin.  
 
Bohemiáda: 26. a 27. září 2019 se desetičlenná skupina němčinářů zúčastnila 5. saské Bohemiády, 
soutěže, ve které němečtí studenti soutěží ve znalosti českého jazyka. Soutěž se letos konala 
v klášteře St. Marienthal. Německých účastníků soutěže bylo kolem padesáti a turnovští zástupci 
zastávali roli praktického partnera. „Rozdělili jsme se na osm společných pracovních skupin a hned 
jsme začali tvořit česko-německé plakáty na téma Klášter v 21. století. Nechybělo ani občerstvení 
a prohlídka kláštera. Po večeři začal program, hráli jsme s Němci české hry, bavili se o všem možném. 
Jen jsme se divili, jak výborně umí Němci mluvit česky. Na otázku, proč se učí česky, odpovídali, že 
chtějí dobře rozumět svým sousedům. V pátek ihned po snídani začala vlastní Bohemiáda. 
S připravenými podklady jsme vyrazili do místností, kde jsme měli vést se soutěžícími české dialogy 
před porotou.“ (Citace převzata z webu školy, autorky zprávy jsou Bára Tomanová a Terka Měkynová, 
žákyně 9. C). 
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Den otevřených dveří: 27. listopadu 2019 proběhl ve škole Den otevřených dveří, během kterého si 
návštěvníci a potencionální žáci mohli prohlédnout prostory školy, seznámit se s akcemi školy 
a setkat se s učiteli budoucích prvních a šestých tříd.  
Nový povrch sportovního hřiště: V říjnu 2020 byla dokončena výměna povrchu na venkovním hřišti. 
Náklady se vyšplhaly na 1,8 milionů korun a práce provedla firma S-Vision z Pecky.  

Základní škola Skálova 

Adresa: Skálova 600, Alešova 1059 
Ředitel: Mgr. Michal Loukota (od 1. 8. 2013, znovu jmenován 2018) 
Charakteristika školy: Základní škola je rozdělena na dvě části – v budově ve Skálově ulici se učí žáci 
5.–9. tříd (14 tříd), žáci 1.–4. tříd navštěvují pobočku školy v Alešově ulici (5 tříd). Od září 2018 jsou 
školní družina a dvě třídy umístěny v čp. 1723 (Alešova ulice) v prostorách OHŠ. 
Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. První žáci vstoupili 
do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna 1908. 
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro 
udržitelný život, schváleného v srpnu 2007.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku. Jako jediná základní škola v Turnově učí 
matematice podle metody profesora Hejného.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2019/2020 školu navštěvovalo 635 žáků (v minulém roce 
571 žáků). Počet tříd byl 25. Na 1. stupni bylo 12 tříd a na 2. stupni 13. Na odloučeném pracovišti 
Alešova 1059 je 10 tříd 1. stupně. Škola zaměstnávala 86 zaměstnanců. Ve škole se vzdělávalo 70 tzv. 
integrovaných dětí, tedy s nějakou formou handicapu. Pedagogických zaměstnanců bylo 61 (z toho 
4 vychovatelky školní družiny, 1 vedoucí vychovatelka školní družiny a 11 asistentek pedagoga se 
sníženými úvazky).  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: (výběr):  
Masopust: Tradiční oslavy proběhly 26. února. (Foto viz Fotokronika).  
Příjezd sv. Martina: Tradiční příjezd svatého Martina na Bílém koni, který pro děti a širokou veřejnost 
tradičně pořádají ve škole v Alešově ulici, se letos nekonalo. Jeho hlavní iniciátorka, Vendula Bičíková, 
připravila krátké video, kterým si sv. Martina mohli všichni připomenout doma u svých počítačů.  
Mnohem delší, osmiminutové video, pak vzniklo jako připomínka adventního příběhu. Součástí byla 
i výzva k příspěvku na pomoc chlapci trpícímu mozkovou obrnou.  
 

Základní škola Žižkova 

Adresa: Žižkova 518  
Ředitel: Mgr. Ivo Filip (znovu jmenován 2018) 
Charakteristika školy: Základní škola v Žižkově ulici je nejmladší turnovskou školou. Byla otevřena 
3. 1. 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Areál školy zahrnuje hlavní budovu školy, 
školičku, tělocvičny a jídelnu, hřiště a dětskou zahradu. Venkovní prostory obsahují dvě hřiště, 
parkoviště a dřevěné dětské hřiště. Součástí školy je knihovna s pěti tisíci svazky. Škola se v roce 2019 
stala bezbariérovou. Hromadí se problémy způsobené nekvalitní rekonstrukcí v 90. letech. Škola 
provozuje školní družinu a školní klub. Ve škole se nachází bufet. Škola nemá svou vlastní kuchyň, 
obědy dováží z kuchyně OHŠ Turnov. Škola je úplnou základní školou pro 1. až 9. ročník.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: K 30. 9. 2019 měla škola 604 žáků v 27 třídách. Pedagogický sbor tvoří 
ředitel, 2 zástupkyně ředitele, 49 učitelů, včetně 2 výchovných poradců (pro 1. a pro 2. stupeň), 
5 vychovatelek a 1 vychovatel školní družiny, 1 vedoucí školního klubu (knihovnice), 6 asistentů 
pedagoga a školní psycholog. 
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Rok s covidem 
Distanční výuka od 16. 3. do 30. 6. 2020  
Dle nařízení vlády byly z pandemiologických důvodů covid-19 od 11. 3. 2020 uzavřeny všechny školy 
a byla zahájena distanční výuka. Naše škola distanční výuku zahájila od 16. března, tedy po jarních 
prázdninách.  
Předávání úkolů žákům – třídní učitelé vždy na začátku týdne shromáždili úkoly od jednotlivých 
vyučujících a poté je v jednom e-mailu zaslali zákonnému zástupci žáka – úkoly byly připraveny vždy 
na celý týden. Kontrolu úkolů a zpětnou vazbu si poté zajišťovali jednotlivý učitelé.  
Od 12. 5. do přijímacího řízení probíhala 2x týdně příprava žáků 9. r. k přijímacímu řízení 
z matematiky, češtiny a angličtiny.  
Od 25. 5. probíhala pro přihlášené žáky 1. st. výuka ve skupinách ve škole, ostatní pokračovali 
v distanční výuce. Od 8. 6. probíhaly konzultační dny pro žáky 2. st.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: Škola je velmi aktivní v kulturních, vzdělávacích i sportovních 
programech. Jejich úplný výčet je uveden ve výroční zprávě školy a její příloze.  
Posvícení a Den otevřených dveří: 5. listopadu 2019 se v prostorách školy konalo setkání pro 
budoucí prvňáčky a šesťáky. Prvňáky přivítali ve škole skřítkové Školníci, kteří je provedli po škole, 
paní učitelky je vyzkoušely z obrázkové matematiky a s Makovou panenkou si zazpívali písničky To je 
zlaté posvícení a Pec nám spadla. Nejlepším zážitkem však bylo, když si malí školáčci ozdobili každý 
svůj posvícenský koláč. V kuchyňce jim ho dobré víly upekly a po skončení programu si každý svůj 
originální koláček včetně koláčkové medaile odnesl domů. Budoucí šesťáci si prohlédli školu (učebny, 
jídelnu, knihovnu), byli seznámeni s organizací výuky, s učebnicemi a s budoucími třídními učitelkami, 
které si pro děti připravily „vědomostní testíčky“. Na závěr děti obdržely Vstupní list na 2. stupeň, 
všechny prošly bez problémů. 
Projektový den k výročí 17. listopadu: K připomenutí významného výročí sametové revoluce 
připravila škola projekt, do kterého se zapojily téměř všechny třídy školy. Proběhla soutěž o třídu, 
které se podaří shromáždit největší počet klíčů (připomínka zvonění klíči na demonstracích v roce 
1989). Žáci 8. a 9. tříd si připravili prezentace o době komunistického režimu, které představili svým 
spolužáků z mladších ročníků druhého stupně. 15. listopadu 2019 přišel žákům 8. a 9. tříd povyprávět 
o svých zážitcích přímý účastník událostí na Národní třídě v roce 1989 pan Mgr. Petr Žitný. Děti 
druhých tříd řešily sametovou revoluci na základě vlastního hmatového prožitku ze sametu a snažili 
se přijít na to, proč se revoluce v roce 1989 jmenuje sametová, zhlédli krátký film a řešili rozdíly mezi 
demokracií a totalitou, seznámili se s osobností prezidenta Václava Havla a vyrobili si na památku klíč 
ke svobodě. V závěru každá skupina vytvořila koláž z přinesených novinových výstřižků a výsledky 
byly vytaveny v prostorách školy.  
Ars poetica: Devět zástupců školy předvedlo v únorovém (2020) v krajském kole 54. ročníku 
celostátní soutěže Ars Poetica – Puškinův památník výkon, díky kterému se umístili na 2. místě 
a postoupili do celostátního kola.  
Knížka pro knihovnu: Žáci školy napsali a ilustrovali knihu, kterou nazvali Naslouchej a vyprávěj aneb 
pohádky a pověsti Českého ráje. Knihu věnovali městské knihovně k jejímu dvousetletému výročí 
a samotné škole k jejímu šedesátému výročí. Knížka má 234 stran a jsou v ní práce 164 žáků školy od 
1. do 9. tříd. Knihu vydala Obecně prospěšná společnost pro Český ráj ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Antonína Marka v Turnově a Základní školou v Žižkově ulici v Turnově. Iniciátorkou byla 
knihovnice Eva Kordová. Křest knihy, který měl proběhnout 25. března, byl kvůli pandemii zrušen.  
Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje 
V první polovině června 2020 proběhlo na zahradě školy natáčení k propagaci knížky Naslouchej 
a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje. Jedná se o knihu literárních prací a ilustrací žáků 
školy, která byla vydána za finanční podpory projektu MAP Turnovsko II. u příležitosti výročí Městské 
knihovny Antonína Marka v Turnově a základní školy. 
(Fotografie z prvního školního dne viz Fotokronika září). 
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Základní škola Mašov 

Adresa: U Školy 56 
Ředitelka: Mgr. Renáta Šulcová (od 1. 8. 2012, znovu jmenována v květnu 2018)  
Charakteristika školy: Základní škola pro 1. až 5. třídu se nachází na 
okraji města Turnova. Jedná se o budovu s kompletním vybavením, 
školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem a dostupnou 
tělocvičnou. Škola nemá vlastní kuchyň, děti i pracovníci školy docházejí 
do MŠ Mašov. Školu navštěvují především žáci z okrajových částí 
Turnova – Mašova, Pelešan, Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, 
Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně. 
Součástí školy je školní družina.  
 
Rekonstrukce školy: V roce 2019 došlo k rozhodnutí o rekonstrukci 
školy, byl připraven projekt. Rekonstrukce byla zahájena 1. května 
2020. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma Word Invest Chomutov. 
Děti se od 25. května 2020 a ve školním roce 2020/2021 vyučovaly 
v náhradních prostorách OHS Turnov.  
(Foto viz Fotokronika březen, červen, červenec, říjen).  
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního výukového programu. Cílem školy je udržet 
trend malé školy rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší kolektiv. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2019/20 navštěvovalo školu 87 dětí. Pracovalo zde pět 
pedagogů na plný úvazek, jeden učitel ICT na částečný úvazek, 1 učitelka anglického jazyka na 
částečný úvazek, 2 vychovatelky v družině (1,5 úvazku) a 2 provozní zaměstnanci. Družinu 
navštěvovalo 60 žáků, školní jídelnu 87 dětí. 
 
Přehled zájmových kroužků: Počítače / Sportovní kroužek I. a II. / Základy hry na flétnu  / Výtvarný 
kroužek I. a II. / anglická konverzace pro žáky 4. a 5. ročníku / Vědátorský kroužek. 
(Ve výroční zprávě je uveřejněn přehled všech aktivit školy.) 
 

Základní škola Zborovská  

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

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

 Praktická škola vzdělává lehce mentálně postižené děti, a to s cílem jejich plynulého začlenění 
do společnosti a zvládnutí praktických dovedností nezbytných v běžném životě. Snahou je jejich 
úplná integrace do společnosti 
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 Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2019/2020 měla škola 8 pedagogů, 1 vychovatelku 
školní družiny, 5 asistentů pedagoga, 2 provozní zaměstnance na zkrácený úvazek – uklízečku, 
hospodářku školy. Školu navštěvovalo 52 dětí. Do prvního ročníku byli přijati tři žáci.  

 
Základní škola Zborovská obhájila titul Ekoškola: 2. října 2020 navštívili opět po pěti letech školu 
auditoři programu Ekoškola a po prozkoumání připravených podkladů a diskusi se žáky a učiteli 
rozhodli o prodloužení certifikátu. Škola jej obhájila již po páté, a to na tři roky.  
 
Letní tábor: V létě 2020 se díky sociálnímu odboru a města a sponzorům mohl konat příměstský letní 
tábor pro 15 dětí. Truhlářství Antoš věnovalo poukaz do zábavního centra Mirákulum, Maškovka 
Liberec poskytla pizzu zdarma. Zvýhodněné menu děti využily i v restauraci U Meha a díky patří také 
BB Baru, kde děti dostaly zmrzlinu a zúčastnily se zdarma dílny na výrobu mýdel pro děti zdarma. 
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Střední školy 
 
Základní informace 
Ve městě působí čtyři střední školy, které zřizuje Liberecký kraj. Jsou to: 1. Gymnázium, 2. Střední 
zdravotnická škola, 3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola a 4. Obchodní 
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov.  
Celková kapacita středních škol ve městě je 1 903 žáků, v daném školním roce je navštěvovalo 1 435 
studentů. 
 
Počty studentů: 

 Gymnázium Turnov: Celkový počet žáků 351. Kapacita je 450 studentů 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 609. Kapacita 
školy je 1 003 studentů. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 156 na střední škole, 18 na VOŠ. 
Kapacita střední školy je 240 studentů, VOŠ 32 studentů. 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 294. Kapacita školy je 410 studentů. 
 

Gymnázium Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra (znovu jmenován 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. 
V současnosti existuje víceletá (osmiletá) a čtyřletá forma studia s následnou specializací na 
technické, přírodovědné, nebo humanitní zaměření. Gymnázium spravuje školní knihovnu s 6 500 
svazky beletrie a 16 500 svazky odborné literatury. Součástí budovy je i malý bazén, který je jediný 
interiérový v Turnově. Spravuje ho Městská sportovní Turnov a je přístupný i veřejnosti.  
Gymnázium Turnov je Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje (celoživotního vzdělávání dospělých) a je jedním ze zakladatelů Vzdělávacího 
centra Turnov, o. p. s. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Škola vznikla v roce 1908, 
do nové budovy se stěhovala v roce 1930 a od roku 1990/91 je její součástí i víceleté gymnázium. 
Školní budova na Výšince patří městu, kraj si ji pro školu najímá. 
 
Vzdělávací program: (Viz Kronika 2014) 
Počty žáků a zaměstnanců: Cílová kapacita školy je 450 žáků (víceleté – 300 žáků, čtyřleté – 150 
žáků). Bylo otevřeno 12 tříd, z toho 8 ve víceleté formě a 4 ve čtyřleté. Počet žáků byl 351 (čtyřleté 
gymnázium 120 žáků, víceleté gymnázium 231 žáků).  
Ve škole pracovalo celkem 45 pracovníků. Pedagogů a pedagožek bylo 34 (22 s plným úvazkem, 12 
s částečným).  
Maturity: Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci státních maturit. 
Maturitní zkoušky skládalo 57 studentů (čtyřleté studium – 30, víceleté studium – 27). 
S vyznamenáním je složilo 35 z nich, prospěli všichni. Všichni byli přijati na různé typy vysokých škol.  
 
Z akcí ve školním roce: 
Sportovní příprava: 20. listopadu 2019 byl na gymnáziu zahájen první trénink pro skupinu studentů, 
kteří se přihlásili k rozšířené sportovní výchově. Tu umožnil dotovaný projekt „Program rozšířené 
sportovní přípravy na Gymnáziu Turnov“. Skupinu tvořilo 14 studentů, především orientační běžci, 
atleti a jeden florbalista. 
Beseda s novináři – turnovskými rodáky 
21. ledna 2020 proběhla ve škole beseda se dvěma známými a oceňovanými novináři, z nichž oba 
mají rodinné vazby na Turnov, a to Jindřicha Šídla (viz Kronika 2018 – Kulturní osobnosti) a Luďka 
Mádla. Oba v současnosti působí na Seznam.cz. Šídlo jako politický komentátor a Mádl jako sportovní 
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novinář se specializací na fotbal. Šídlovi byla v rámci programu předána čestná medaile, kterou 
obdržel za svou novinářskou práci od města Turnova 17. listopadu 2019, ale nemohl si ji v té době 
osobně vyzvednout. Medaili Šídlovi předal starosta města.  
(Zdroj: výroční zpráva a internet. Ve výroční zprávě je uvedeno velké množství informací i aktivit). 
 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola 

Adresa: Zborovská 519, Alešova 1723 
Ředitelka: Ing. Eva Antošová (od 1. 3. 2017, znovu potvrzena v květnu 2018) 
Charakteristika školy: Škola vznikla k 1. 1. 2009 spojením dvou dříve samostatných škol (Integrovaná 
střední škola Turnov, Alešova 1723, a Obchodní akademie a Hotelová škola, Zborovská 519). Škola 
využívá i detašované pracoviště v Přepeřské ulici v areálu firmy Sklostroj, kde se nacházejí 
strojírenské dílny. Škola také provozuje domov mládeže. Budova ve Zborovské ulici je v majetku 
města, budova v Alešově ulici patří Libereckému kraji.  
 
Vzdělávací program a počty žáků: 
Ve sledovaném školním roce bylo otevřeno 25 tříd v následujících oborech: 

 Obchodní akademie, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 100 

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

 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 111 

 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 99  

 Obráběč kovů, tříleté denní. Počet žáků 20 

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

 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 6 

 Jemný mechanik – optik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet 43 

 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 63 

 Výrobce potravin, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 14 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od spojení celkem 1 003 žáků, ve sledovaném 
období školu navštěvovalo 609 žáků. Ve škole pracovalo 80 zaměstnanců, z toho 52 pedagogů.  
Maturity: Celkem maturovala zhruba stovka žáků ve čtvrtých ročnících. Uspělo jich 72, neuspělo 25 
žáků, tři byli omluveni. 
 
Kurzy a semináře organizované pro žáky školy: Kurz cukrářských technologií / Seminář o čokoládě / 
Seminář o pivu / Základní barmanský kurz / Carvingový kurz / Baristický kurz / Sommeliérský kurz. 
  
Rekvalifikační kurzy pro veřejnost: Škola je místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra 
vzdělanosti Libereckého kraje a je členem Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. 
Kurzy: Základy obsluhy osobního počítače / Kovoobráběčské práce / Obsluha CNC strojů / Kuchařské 
práce / Obchodní korespondence. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a absolvují řadu exkurzí, a to podle oborů svého studia.  
 
Oslavy 150. výročí učňovského školství 
4. a 5. října 2019 probíhaly ve škole oslavy ke 150. výročí začátku učňovského školství v Turnově, 
protože její předchůdce – dvouletá průmyslová škola – byla založena v roce 1869. Tehdy sídlila na 
náměstí v čp. 5. Během těchto dvou dnů školu navštívily dvě stovky zájemců o prohlídku z řad 
bývalých zaměstnanců, absolventů i běžné veřejnosti; zpřístupněno bylo i nedávno otevřené Centrum 
odborného vzdělávání.  
Den otevřených dveří: 4. prosince 2019 v obou budovách od 12.00 do 17.00 hodin.  
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Sportovní den: 19. prosince 2019 škola pořádala 3. ročník Sportovního dne, jehož jednotlivé 
disciplíny se odehrávaly v hale TJ ve Skálově ulici. V rámci sportovního dne proběhly soutěže 
v přehazované, volejbalu, futsalu, spinningu, squash, bruslilo se na zimním stadionu, někteří studenti 
navštívili expozici horolezectví v muzeu. Sportovní den uspořádala škola ve spolupráci se Spolkem 
absolventů a přátel, firmou Batlička a TJ Turnov. Generálním partnerem byla společnost 
Amixproduktion. 
Předvánoční setkání: 20. prosince 2019 proběhlo v aule školy ve Zborovské ulici předvánoční setkání 
studentů a učitelů, včetně ocenění nejlepších studentů školy. Své dovednosti předvedli mladí 
barmani, došlo i na společné zpívání koled v češtině, angličtině či němčině. 
Den otevřených dveří: 15. ledna 2020 pořádala škola Den otevřených dveří především pro všechny 
zájemce o studium a jejich rodiče. Otevřeno bylo ve všech budovách školy, tj. v Žižkově a Alešově ulici 
i v domově mládeže v ulici 28. října. 
 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola  

Adresa: Skálova 373 
Ředitelka: Ing. Jana Rulcová (znovu potvrzena k 1. 8. 2014) 
Charakteristika školy: Odborná škola pro úpravu drahokamů byla slavnostně otevřena 8. listopadu 
1884. V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia (Vyšší odborná škola – tříletý program, titul 
DiS.) a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, čtyřletý bakalářský 
studijní program (titul Bc.) Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.  
Škola v současnosti zahrnuje střední školu, vyšší odbornou školu a domov mládeže. 
 
Vzdělávací program: Škola nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v oborech 
Design grafické a plastické rytiny, Umělecké kovářství a zámečnictví, Design kovaných předmětů, 
Zlatnictví a design šperků, Design a zpracování drahých kamenů, Design litých objektů a v rámci VOŠ 
tříleté denní studium v oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů, stejný obor je možné 
absolvovat ve čtyřletém kombinovaném studiu.  
Přehled vyučovaných předmětů viz Kronika 2014. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 240 žáků střední školy, 32 studentů vyšší odborné školy. 
V domově mládeže může bydlet max. 55 žáků. Ve škole studovalo k datu 30. 6. 2019 celkem 174 
žáků; z toho na střední škole 156 v sedmi třídách, na vyšší odborné škole 18 žáků. Ve škole pracovalo 
v přepočtu na úvazky 31,05 pedagogů, 8,61 nepedagogických pracovníků a 5,81 pracovníků v domově 
mládeže.  
Maturity: K maturitě šlo letos 32 prvomaturantů, k dobrovolné ústní zkoušce ve společné části 
z českého a anglického jazyka se nepřihlásilo pouze šest žáků (hlavně žáci s uznaným SPUO). Výsledky 
povinných didaktických testů z českého a anglického jazyka. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr): 
Studenti se účastní odborných praxí, restaurují předměty v řadě muzejních institucí po celé republice. 
Škola pro studenty organizuje řadu odborných přednášek. (Pro představu je jejich kompletní přehled 
uveden v Kronice 2013, témata se opakují, kompletní přehled prezentačních akcí školy v Kronice 2014).  
 
Surrealismus žije: Od 10. do 30. září se v Galerii U Zlatého Beránka (nad Turistickým informačním 
centrem) konala výstava prací studentů SUPŠ a VOŠ Turnov.  
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Střední zdravotnická škola  

Adresa: 28. října 1390 
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková (od 1. 9. 1996, znovu jmenována 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Škola začala v Turnově působit v roce 1961, kdy došlo k reorganizaci okresů 
a v jejím důsledku byla zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do semilského okresu. Škola zásobuje 
středním zdravotnickým personálem širokou spádovou oblast Libereckého kraje i krajů sousedních 
(Královéhradecký, Středočeský), neboť v Libereckém kraji je osm státních nemocnic a bezpočet 
privátních zdravotnických zařízení, zatímco zdravotnické školy jsou v kraji pouze dvě. 
Škola je umístěna v budově postavené v 80. letech 20. století. V roce 2012 došlo k rozsáhlým 
stavebním úpravám.  
Součástí areálu je také domov mládeže s přilehlým víceúčelovým hřištěm a školní jídelna. 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.  
(Fotografie viz Fotokronika leden). 
 

Vzdělávací program: V současné době se žáci vzdělávají v oborech praktická sestra (čtyřleté denní 
s maturitou), zdravotnické lyceum (čtyřleté denní s maturitou), zdravotnický asistent (čtyřleté denní 
s maturitou), sociální činnost (čtyřleté denní s maturitou a ošetřovatel (tříleté denní s výučním 
listem), Masér sportovní a rekondiční (čtyřleté denní s maturitou) a Masér ve zdravotnictví (čtyřleté 
denní s maturitou, ve sledovaném roce nezastoupen).  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 410 žáků. Počet pedagogů na škole byl 33,9 pracovního 
úvazku. Školu navštěvovalo 294 žáků.  
 
Pomoc v době koronavirové pandemie 
Studenti i učitelé se hned na počátku pandemie koronaviru zapojili do pomoci. Žákyně a žáci začali šít 
roušky, které předávali do Domova důchodců Pohoda a do nemocnice a plnoletí studenti 3. a 4. 
ročníků oboru sociální činnost, což je konkrétně 16 dívek a jeden chlapec, nastoupili do sociálních 
zařízení Libereckého kraje, kde pomáhají v péči o seniory a hendikepované. 
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Ostatní vzdělávací instituce 

Vzdělávací centrum Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitelka: PaeDr. Jaroslava Dudková 
Charakteristika: Vzdělávací centrum Turnov je obecně prospěšná společnost založená Městem 
Turnov a turnovskými středními školami. Úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci 
a Úřadem práce v Semilech. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání, nabízí jazykové 
a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT, 
jazyků, managementu a komunikace, rekvalifikační kurzy a programy univerzity třetího věku. 
Spolupracuje na mezinárodních projektech celoživotního vzdělávání. Vzdělávací centrum sídlí v levém 
křídle budovy gymnázia v Turnově.  
V roce 2020 byla činnost centra poznamenaná pandemií covidu. Kurzy pro veřejnost nemohly po 
většinu roku probíhat a zastavena byla i většina firemních kurzů. Část kurzů probíhala na podzim 
v distanční formě.  
(Popis dalších kurzů a projektů je přehledně uveden ve výroční zprávě organizace. Bývá zpracována za 
kalendářní rok, ne za rok školní.) 
 

T–Centrum 

T-Centrum jako součást Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s., bylo založeno v květnu 2013 
a podporuje rozvoj kognitivního nadání dětí a žáků základních a středních škol. Nabízí ucelený systém 
programů pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a gymnázií a výběrové programy pro žáky středních 
škol. 
 
Programy v rámci projektu Podporujeme rozvoj dětí a žáků 
Účast v programech je zdarma, je dotovaný v rámci daného programu 
 
S dětmi Českým rájem 
interaktivní cesta Českým rájem pro žáky 1.–2. ročníku základních škol 
poznávání nejbližšího okolí i sebe sama s využitím moderní techniky a exkurzemi 
Toulky srdcem Českého ráje 
interaktivní cesta Českým rájem pro žáky od 6. ročníku základních škol 
poznávání nejbližšího okolí i sebe sama s využitím moderní techniky a exkurzemi 
Metoda dobrého startu (mds)  
rozvoj psychomotoriky a řeči pro děti z mateřských škol 
efektivní příprava na vstup do školního prostředí 
První krůčky s robovčelkou  
první hraní s robotem Bee Bot pro předškoláky 
rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti a matematických dovedností 
Hravá robotika pro nejmenší 
úvod do robotiky pro žáky 1.–3. ročníku základních škol 
roboti a jejich programování se stavebnicí LEGO WeDo 
Robotika pro začátečníky 
programování pro žáky 4.–9. ročníku základních škol 
robotika v praxi stavebnicí LEGO Mindstorms 
Matematika s klokanem 
trénink logického myšlení pro 4.–8. ročník základních škol 
svět čísel zábavně, prohloubení matematických znalostí a schopností 
Programování je hra 
základy programování v herním prostředí pro 6.–9. ročník základních škol 
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3D tisk  
základy práce s 3D modelovacím programem pro 6.–9. ročník základních škol 
Putování za uměním  
zábavné a zážitkové poznání cesty umění od jeho počátků až po současnost 
 
Tradiční jazykové kurzy 
Cena vzdělávacích programů je 2000 Kč/pololetí. 90minutová setkání probíhají jednou za 14 dní, 
60minutové jazykové kurzy každý týden. 
 

Základní umělecká škola  

Adresa: náměstí Českého ráje 5 
Ředitel: Mgr. et Bc. Bohuslav Lédl (od roku 2003, znovu potvrzen ve funkci na jaře 2018) 
Charakteristika školy: Základní umělecká škola Turnov byla založena v prosinci 1945 jako Městská 
hudební škola. Do roku 2001 bylo sídlo školy v Husově ulici čp. 77 a od roku 2001 škola sídlí na 
náměstí čp. 5. Školu zřizuje Město Turnov. Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury. 
Žáci ji navštěvují v odpoledních hodinách po dopoledním povinném vyučování v základních školách.  
 
Vzdělávací obory: Obory: hudební (oddělení klávesové, smyčcové, dechové a ostatní nástroje, sólový 
zpěv, pěvecké sbory, hudebně-teoretické předměty, hudební soubory), výtvarný, taneční (balet), 
literárně-dramatický. Škola nabízí vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale zařadila 
i novější druhy umění (populární hudbu, jazz, folk). Žáci měli možnost účinkovat v orchestrech 
a pěveckých sborech Karmínek, Turnováček a Carmina, ve školním big bandu, komorním orchestru, 
kytarovém orchestru a žesťovém souboru.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 690 žáků, ve sledovaném školním roce byla naplněna. 
Hudební obor navštěvovalo v individuální výuce 398 žáků (včetně dvou dospělých), v kolektivní výuce 
90 žáků, výtvarný obor 75 žáků, literárně-dramatický 54 žáků a taneční 73 žáků (stav k 30. 9. 2019). 
Na škole působilo 40 zaměstnanců, z toho 36 pedagogických, většina na neúplný úvazek.  
 
Výběr z akcí: 
Od března 2019 bylo z důvodu nařízení vlády ČR zahájeno distanční vzdělávání. Pedagogové využívali 
dostupné elektronické komunikační aplikace k realizaci vzdělávání na dálku. Od 11. května mohla 
probíhat individuální výuka a později i výuka pro 15 osob ve skupině. Bohužel do konce školního roku 
nebylo umožněno plnohodnotně vyučovat prezenčně. Škola z tohoto důvodu zrušila postupové 
zkoušky. Uspořádala pouze koncert absolventů v Městském divadle Turnov. 
Vánoční koncert online: Žáci a učitelé odehráli tradiční vánoční koncert již před Vánocemi, a to 
v kulturním domě na Střelnici a bez diváků, a v obvyklém čase jeho konání (24. prosince) jej 
zprostředkovali online na videokanálu www.youtube.com. 
(Přehled všech akcí školního roku je uveden ve výroční zprávě školy). 
 

Středisko volného času Žlutá ponorka  

Adresa: Husova 77  
IČO: 00855022 
Ředitel: Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil (od 1. 8. 2012, znovu potvrzen 2018) 
Charakteristika: Žlutá ponorka je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jejím zřizovatelem je 
Město Turnov. Žlutá ponorka vznikla v roce 1993.  
 
Místa činnosti: Většina kroužků probíhá mimo hlavní budovu Žluté ponorky, významné je rozšiřování 
aktivit v Turnově II, kde v budově OHŠ Turnov (Alešova ulice) vznikla pobočka.  
Podrobný popis míst viz Kronika 2016 a ve výroční zprávě. 
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Přehled kroužků a počet účastníků: pro přehled viz Kronika 2014.  
Ve školním roce 2019/2020 bylo otevřeno 69 zájmových kroužků, které navštěvovalo 814 dětí, z toho 
34 kroužků v estetickém oddělení (328 dětí), 21 kroužků ve sportovním oddělení (340 dětí), 
6 v přírodovědném oddělení (54 dětí) a 8 nezařazených kroužků (92 dětí). 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Interních zaměstnanců je 8, čtyři pedagogové a čtyři nepedagogové. 
Činnost kroužků zajišťuje velké množství externích zaměstnanců (127, z nich 68 jednorázově). Hlavní 
oddělení: Estetické oddělení (vedoucí Lada Capoušková), Sportovní oddělení (vedoucí Jan Kovář), 
Technické a přírodovědné oddělení (vedoucí Tomáš Zakouřil), Tábory, soutěže (vedoucí Jindřich 
Kořínek). 
 
Počty akcí a účastníků: Zájmové kroužky: 69; 814 klientů / Akce pro veřejnost 28; 2 2502 klientů / 
Soutěže a přehlídky: 10; 1 355 klientů / Pobytové akce a tábory: 16; 329 klientů / Jiné akce: 8; 183 
klientů / Dopravní hřiště Turnov: 13 dnů; 385 klientů / metodik školního sportu: 29 tříd; 538 klientů. 
 
Nové kroužky: V daném roce byly otevřeny tyto nové kroužky: Audiovizuální kroužek, ELEKTRO 
laboratoř, LEGO kroužek A/B, Dětská Zumba, Malý kutil, Pokročilé bruslení, Zatanči si a další skupiny 
výtvarného kroužku. 
 
Přehled dalších akcí a aktivit v roce 2019/2020 (výběr):  
Z důvodu pandemie se uskutečnila pouze část pravidelných akcí.  

 Ze sportovních akcí to byly Atletický 4boj, SŠ atletický pohár, Turnovský plavecký přebor, 
Turnaje ve vybíjené a florbale. 

 Z akcí pro veřejnost rodinný Karneval v KC Střelnice, Lampionový průvod, vyhlášení ankety 
Nejlepší sportovec Turnova, také Vernisáž výtvarné výstavy. 

 Táborové akce proběhly téměř bez omezení. Konalo se celkem 12 vydařených táborových 
akcí (5 velkých pobytových táborů, 2 kratší pobytové akce a 5 příměstských táborů) a dva 
tábory byly zrušeny. Celková kapacita táborů byla 297 účastníků. Celkové obsazení táborů 
bylo přes 95 %. 

 

30. ledna: Šňůrkování – mokré plstění. Tvořivá dílna pro dospělé a mládež.  
13. února: Linoryt na textil. Tvůrčí dílna pro dospělé a mládež  
16. února: Velký rodinný karneval na téma Aladinova lampa. KC Střelnice 
 
13. června: Den dětí – největší dětská akce v Turnově – opožděná (kvůli koronaviru). Žlutá ponorka 
akci organizuje s dalšími organizátory. Program odstartoval Na Lukách, kdy se účastníci vydali na 
kilometrový pochod světem fantazie. Akce byla naplánovaná tak, aby se lidé neshlukovali ve větším 
počtu. Po cestě si mohli menší skupinky užít divadelních skečí, vystoupení pouličních hudebníků 
a různé pohybové či vědomostní aktivity. Putování končilo v parku u Letního kina.  
 
Zaměstnanci podpořili on-line výuku: Zaměstnanci Žluté ponorky poskytovali zájemcům pomoc 
zájemcům s on-line výukou. Nevyučovali, ale žákům i jejich rodičům pomáhali s problémy kolem 
výpočetní techniky a využívání on-line výuky.  
 
Základna Krčkovice: V listopadu schválili radní města o rekonstrukci táborové základny v Krčkovicích, 
resp. k demolici stávajících objektů, které jsou v dezolátním stavu, a o výstavbě nové dřevostavby 
s kuchyní a sociálním zázemím. Realizace je plánovaná na rok 2022 a měla by vyjít na přibližně 
2 miliony korun. První projekty, neboť o rekonstrukci základny se hovoří již několik let, navrhovaly 
výstavbu objektu s ubytováním a téměř celoročním využitím za 12 milionů korun. 
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Parlament mládeže 

Koordinátoři: Bára Havlátová, Tomáš Zakouřil (starší údaje)  
Předsednictvo: Pavlína Zakouřilová, Nataniel Mansfeld, Lukáš Moudrý (starší údaje) 
Parlament mládeže města Turnova je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo z jejich vlastní 
iniciativy. (K historii viz Kronika 2013). Parlament se schází v Informačním centru mládeže v Městské 
knihovně Antonína Marka. Jeho členy tvoří zástupci z téměř všech základních a středních škol 
v Turnově. Jejich úkolem je sledovat dění okolo mládeže, přijímat podněty mladých lidí k řešení 
různorodých problémů regionu, nejen jejich věkové skupiny.  
Počet členů: ve školním roce 2017/2018 (!) měl parlament 26 členů ze ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ 
Žižkova, gymnázia, SUPŠ, OHŠ a SZŠ. 
 
Veřejná kampaň Bez obalu, bez odpadu 
Parlament mládeže zahájil dlouhodobou osvětovou kampaň na podporu omezení jednorázových 
výrobků. První výzva „přines si své nádobíčko“ se týkala majálesu v květnu 2019. 
 
Setkání parlamentů mládeže v Plzni: 10. května se zástupci turnovského parlamentů vydali do Plzně 
na výměnu zkušeností.  
 
XXII. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže: 23. až 26. června proběhlo zasedání 
Národního parlamentu (zřejmě v Praze), na které se vypravili čtyři turnovští zástupci. „Hlavním cílem 
bylo vypracovat Usnesení Národního parlamentu dětí a mládeže, a zvolit novou radu a předsednictvo. 
Tento úkol se nám podařilo splnit. V programu zasedání byly i velice zajímavé a poučné workshopy. 
Např: Digidetox (workshop, který se zaměřoval na „závislost“ na technologiích), svoboda projevu, 
politika nejen pro mladé a spoustu dalších zajímavých workshopů. Byli jsme na návštěvě v České 
tiskové kanceláři a v Národním divadle. Součástí zasedání byly nové volby do Národního parlamentu 
dětí a mládeže, v nichž uspěl náš člen Filip.“ 
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Zdravotnictví a sociální péče 

 
Struktura sociálních služeb v Turnově 
Příspěvkové organizace Města Turnova 

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

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

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

Organizace se sídlem v Turnově 

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

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

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

 Advaita (poradna pro závislosti) 

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

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

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

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

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

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

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

 Celia (zaměřuje se na pomoc lidem trpícím celiakií) 

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

 Český červený kříž 
Ostatní organizace, které ve městě působí 

 Adra 

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

 První turnovská chráněná dílna (firma zaměstnávající lidi s handicapem) 

 Oblastní charita Liberec 

 Naděje Jablonec nad Nisou  

 Most k naději (organizace řeší drogovou problematiku) 

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

oblasti 
 
Fond na podporu sociální oblasti 
V rozpočtu města pro rok 2020 byla schválena částka 1 000 000,- Kč, zůstatek z minulého roku 
1 008 073 Kč. Na sociální služby byl vyčleněn 1 000 000 Kč a na sociální oblast 600 000,- Kč. Na 
dubnovém jednání zastupitelstva města byly finance rozděleny následujícím způsobem.  
 
Sociální oblast 
Celkem žádáno 660 000,- Kč, rozděleno 556 000,- Kč 

 Bílý kruh bezpečí, z. s. – Informativní desky pro oběti trestných činů a domácího násilí 
a odborníky zasahující v jejich prospěch: 5 000 Kč 

 Centrum pro rodinu Náruč – příspěvek na zajištění projektu na podporu rodin s dětmi: 
420 000 Kč  

 Centrum Protěž – pomoc rodinám ve vztahové krizi: 31 000 Kč 

 Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa – mzdové a provozní náklady: 10 000 Kč 

 Sbor Jednoty bratrské v Turnově – Deštník pro zdravé vztahy: 80 000 Kč  

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – Dva výlety do jizerských hor: 10 000 Kč  
 
Sociální služby 
Celkem žádáno 1 549 761,- Kč, rozděleno 931 000,- Kč. 

 Advaita, z. ú. – mzdové náklady: 20 000 Kč 

 Bílý kruh bezpečí, z. s. – mzdové a provozní náklady: 5 000 Kč 

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

 Centrum Lira – Poskytování preventivní sociální služby raná péče, provozní náklady. 
70 000 Kč 

 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. – 10 000 Kč 
Fokus Turnov – Centrum denních služeb: 120 000 Kč 

 Hospic sv. Zdislavy – Mzdové náklady: 30 000 Kč  

 Občanské sdružení D.R.A.K. – Mzdové a provozní náklady: 158 000 Kč  

 Most k naději – mzdové a provozní náklady: 51 000 Kč 

 Návrat, o. p. s. – Azylový dům Speramus, mzdové náklady: 48 000 Kč 

 Návrat, o. p. s. – Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi, mzdové náklady: 20 000 Kč 

 Slunce všem – Centrum denním služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením 
a autismem, příspěvek na činnost: 230 000 Kč  

 Slunce všem – Odlehčovací služby: 36 000 Kč 

 Spokojený domov – Osobní asistence: 70 000 Kč  

 Spokojený domov – Odlehčovací služby: 23 000 Kč 
Individuální dotace  

. Hospic sv. Zdislavy – na činnost: 70 000 Kč  
 
Pandemie koronaviru 
V březnu se do Evropy i do Česka rozšířila nákaza novým typem koronaviru, která se vyvinula 
v celosvětovou pandemii. Více viz samostatná kapitola.  
 
Pozvedněte slabé 
Tradiční sbírka se v roce 2020 kvůli pandemii koronaviru nekonala.  
  
  



Kronika města Turnova 2020  |137 

Zdravotnické a sociální organizace působící v Turnově 
 

Adra 

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující 
pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které 
působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992. 
ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací založené Církví adventistů sedmého dne. Církev 
pravidelně přispívá na její rozvoj. Posláním ADRA Česká republika je pomáhat lidem, jejichž život nebo 
majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě a nouzi nebo jejichž základní lidská práva a svobody 
nejsou respektovány. (Charakteristika převzata z webových stránek organizace). 
V Turnově organizace dosud provozovala několik kontejnerů na sběr starého a nepotřebného 
textilu/oblečení. V roce 2018 svou činnost významně rozšířila, mj. otevřením dvou charitativních 
obchodů. Turnovští pracují pod pobočkou ADRA Liberec. Hlavními představiteli pobočky (a Adry 
v republice vůbec) jsou manželé Michal a Milena Čančíkovi. Zejména M. Čančíková se věnuje 
i organizaci dění v Turnově.  

Advaita – poradna pro gambling a jiné závislosti 

Sídlo: Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn. Turnovské sídlo: Žižkova 2031 
IČO 65635591 
Výkonná ředitelka: Bc. Olga Merglová, Odborný ředitel: MUDr. David Adameček 
Kontaktní osoba pro Turnov: Bc. Blanka Budinská  
Organizace, která vznikla v roce 1998, otevřela pobočku v Turnově v červenci 2016. Mohou se k ní 
obracet zejména lidé ohrožení nelátkovými závislostmi, tedy lidé, kterým působí problémy hazard 
v podobě automatů, sázení na internetu, sázení na výsledky ve sportu apod. Dále pak lidé, jejichž 
nadměrné trávení času na počítači a internetu není přímo spojené s finanční ztrátou (např. při hraní 
on-line a jiných počítačových her), ale působí jim jiné závažné obtíže. Na poradnu se mohou obracet 
i ti, kdo mají problémy s jinými návyky, jako je užívání alkoholu či jiných drog. V roce 2016 byla nově 
přidána pomoc při závislosti na obrazovkách. Pomoc formou individuálních konzultací je nabízena 
i blízkým závislých osob. 
Rok 2020: Turnovská pobočka patří dlouhodobě k těm, které mají naplněnou kapacitu. V roce 2020 
byla posílena. Za sledované období využilo služeb poradny celkem 39 osob, z toho bylo 27 uživatelů 
a 9 osob blízkých. S ohledem na druh užívané návykové látky jsou nejpočetnější skupinou klientů 
uživatelé pervitinu (11 osob) a uživatelé alkoholu (10 osob). Dále byly do služby přijaty 4 osoby 
s problémem nelátkového typu závislosti, 1 uživatel kanabinoidů a 1 uživatel tabáku. To je o 12 
klientů více než v předchozím roce. Poradna v Turnově má obsazenou kapacitu. Klienti využívají 
služeb poradny dlouhodobě. Tato poradna proto nevykazuje velké množství klientů, ale výkonů. 
Nejvyužívanější službou je individuální poradenství, bylo poskytnuto 188 výkonů. V porovnání 
s předchozím rokem se zvýšil počet poskytnutých telefonických poradenství z 20 na 34 výkonů. 

Celia – život bez lepku 

Sídlo: Nová Ves 198 
IČO: 27048861 
Ředitelka: Helena Sasová, vedoucí turnovské poradny Pavla Kalousková, Dis. 
Obecně prospěšná společnost (nepůsobí pouze v Turnově, je členem spolku Neziskovky Libereckého 
kraje) se zaměřuje na pomoc lidem trpícím celiakií a odkázaným na bezlepkovou dietu. Pomoc 
spočívá především v poradenství, a to především na pravidelných veřejných akcích, které probíhaly 
střídavě každý měsíc v Liberci, Jablonci nad Nisou a v Turnově (v prostorách Centra pro rodinu 
Náruč).  
V roce 2020 se konala tři setkání členů klubu.  
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Centrum pro rodinu Náruč 

Adresa: Skálova 540 (v budově sokolovny) 
IČO: 70155097 
Statutární zástupce: Tereza Linhartová (od 24. 8. 2017) 
Charakteristika: Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena 
v roce 2000, je členem Sítě mateřských center a nositelem ocenění Společnost přátelská. Činnost se 
dělí na tři části – rodinné centrum, centrum podpory náhradní rodinné péče a miniškolka.  
K 24. 8. 2018 došlo ke změně právní subjektivity – ze zapsaného spolku se stal zapsaný ústav.  
Náruč nabízí prostor pro setkávání malých dětí a rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro 
osobní i odborný růst, tvůrčí aktivity pro děti a dospělé, společné výlety, slavnosti, pobyty, besedy 
a semináře, poradenství či hernu. Pravidelně se v něm konají přednášky pro ženy a matky 
o psychologii dítěte, o výchově, o gynekologii apod.  
Pobočka funguje v Mnichově Hradišti. 
 
Z aktivit v roce 2020 (výběr): 
Oslava 20. výročí organizace 
Celkem 29 akcí (z toho 18 akcí virtuálně), 100 účastníků + neevidovaný počet 
zhlednutí videí a prezentací 
Témata: Maminky maminkám: první pomoc dětem / Jak a proč začít minimalizovat / VZP – novinky 
pro klienty / Povzbuzení od Anety: rozvrh dne / Škola doma hrou s J. Pekařovou / J. Pekařová: rodiče 
a učitelé / Povzbuzení od Anety: když se nechce / J. Pekařová: O zodpovědnosti / J. Pekařová: Co 
dělat se stagnací / Povzbuzení od Anety: Školní zralost / Uvolněná záda – PSOAS / Co nás zrovna 
s dětmi trápí / Zdravá záda a správné držení těla / Jak mluvit s dětmi o bolesti / První příkrmy / 
Ženství jako dar / Setkání s logopedkou / Jak se nezbláznit v bláznivé době / Puberta – jak ji přežít 
(a prožít) / Digitální řidičák / Zdravé a chutné Vánoce 
Den pro pěstounskou péči: 6. ledna. Celodenní možnost konzultace k tématu pěstounská péče.  
Oslavy 20. výročí: 10. ledna se v Náruči konalo setkání pracovníků se zástupci kraje a se spřátelenými 
maminkami, na kterém se připomínalo dvacetiletí výročí činnosti Centra pro rodinu Náruč.  
Den pro pěstounskou péči. 4. února. Celodenní možnost konzultace k tématu pěstounská péče 
Karneval pro nejmenší – oslava dvacátin. 9. února. Tradiční karnevalové skotačení, tanečky, zpívánky 
a pohybové hry pro rodiny s malými dětmi 
15. února: Swap aneb směna je život. Přinesete, co nechcete, a s ostatními pak měníte za něco, co se 
vám naopak hodí.  
Zdroj: Internetové stránky organizace, výroční zpráva, ve které jsou aktivity podrobně vypsány. 

Český červený kříž – místní skupina Turnov 

IČO: 70962031 
Předseda: Mgr. Lenka Plívová (od roku 2017),  
Jednatelka: Mgr. Pavlína Marcínová  
Společnost Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; 
existuje ze zákona. Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek 
pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na 
světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.  
V Turnově sídlí v prostorách Střední zdravotnické školy. Členové spolku často zajištují kontroly na 
kulturních a sportovních akcích a provádějí školení první pomoci. 
Počet členů: V roce 2020 měla místní skupina 57 členů, především z řad studentů, učitelů 
zdravotnické školy a zaměstnanců nemocnice. 
Příspěvek na vzdělávání: Liberecký kraj poskytl Červenému kříži v Liberci a Jablonci nad Nisou částku 
převyšující 2 miliony korun na zajištění kurzů základy moderního ošetřovatelství, pořádaných ve 
spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Část z uvedených peněz 
pomohla také některým sociálním zařízením, které byly kvůli aktuální situaci nuceny nabírat 
brigádníky.  
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Zdroj: Výroční zpráva. Obsahuje přehled akcí, na kterých členové vykonávali zdravotnický dozor.  

D – občanské sdružení 

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

Dětské centrum Turnov 

Adresa: Kosmonautů 1641 
IČO: 00854921 
Ředitelka: Bc. Eva Havlištová (od 1. 9. 2018)  
Charakteristika: Dětské centrum Turnov je příspěvková organizace města Turnova, která poskytuje 
komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami od 2 do 26 let, které pro trvalé 
změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou ambulantních, denních 
a týdenních cyklů a může být hrazena ze zdravotního pojištění. V dopoledních hodinách slouží 
především pro děti z MŠ a ZŠ Sluníčko. 
Přehled služeb:  
Rehabilitační péče byla poskytována klientům základní školy speciální a mateřské školy speciální na 
základě doporučení odborného lékaře (ortopeda nebo neurologa). U dětí starších 10 let je možná 
pouze konzultace nebo zácvik rodičů.  
Personalistika: Činnost organizace zajišťovalo 7 zaměstnanců, z toho 3 fyzioterapeuti, 2 zdravotní 
sestry, ředitelka a pomocná síla na poloviční úvazek.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec 

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

Domácí hospic 14 pomocníků, z. ú.  

Adresa: Ivana Olbrachta 663, Semily 
IČO: 09088091 
Ředitelka: Bc. Marie Zahrádková 
Charakteristika: Cílem Domácího hospicu 14 pomocníků je zajištění kvalifikované paliativní 
a hospicové péče nemocným s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stádiu a umírajícím 
v posledních měsících života v domácím prostředí. Posláním domova je prosazování úcty k lidskému 
životu ve všech jeho stádiích a respektování lidské důstojnosti v závěru života. Dále organizace 
napomáhá v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to 
zejména po stránce duševní, popř. duchovní. Činnost plánují vyvíjet i v Turnově.  
Rok 2020 byl pro Domácí hospic 14 pomocníků rokem založení, organizace plánovala zahájení 
činnosti v roce 2021. Zakladatelky Domácího hospicu 14 pomocníků, z. ú., jsou Bc. Marie Zahrádková 
a Lucie Stránská. 
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D.R.A.K., zapsaný spolek 

Adresa: Oblačná 450/1, Liberec. Pobočka v Turnově: Antonína Dvořáka 2243 (od roku 2015) 
Ředitel: Ladislav Kořínek.  
Charakteristika: Občanské sdružení D.R.A.K. (Domov, Rodina, Aktivita, Komunikace) bylo založeno 
v roce 2003. Poskytuje služby v Liberci, v Turnově, v Hrádku nad Nisou a v Tanvaldu. V Turnově 
poskytuje čtyři registrované sociální služby: 1. Sociálně-aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi, 2. 
Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 3. Odborné sociální 
poradenství a 4. Terénní programy. Služby byly poskytovány na základě předchozí domluvy 
s klientem. 
Město Turnov poskytlo finanční prostředky ve výši 158 000 Kč na poskytování sociálních služeb SAS 
pro rodiny s dětmi. 
Personalistika: K 31. 12. 2020 činnost organizace zajištovalo 62 osob, z toho 40 se zdravotním 
postižením.  
Telefonická poradenská linka: V březnu organizace spustila linku telefonické pomoci. Její spuštění 
souviselo s pandemií koronaviru.  

Fokus Turnov 

Adresa: Skálova 84 
IČO: 49295101 
Předsedkyně: Luďka Kanclířová (do 1. 9. 2020), Mgr. Lenka 
Meixnerová (od 1. 9. 2020) 
Charakteristika: Fokus Turnov je nestátní nezisková organizace 
(původně občanské sdružení, od roku 2015 zapsaný spolek), 
jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením starším 16 
let při jejich začleňování do společnosti. Vzniklo 22. listopadu 1994 a je tedy standardní součástí 
turnovského života, od roku 2002 se Fokus Turnov stal členem celorepublikového Sdružení Fokus. 
V současnosti má registrováno provozování těchto sociálních služeb: 1. ambulantní sociální službu 
Centrum denních služeb – v roce 2020 byla služba zrušena z organizačních důvodů, klienti byli 
převedeni do péče služby č. 2, 2. sociálně terapeutické dílny a 3. terénní formu sociální služby 
Podpora samostatného bydlení. Jsou poskytovány dvěma cílovým skupinám. Jsou to osoby 
s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením starší než 16 let. 
Provozuje dvě rehabilitační dílny, kde pracují klienti podle druhu postižení denně od 7.00 do 15.00 
hodin. Součástí těchto dílen je i kuchyň, kde si nacvičují jednoduché úkony v domácnosti, vaří, pečou 
a podobně. K dispozici je i zahrada, kde někteří uživatelé nacvičují jednoduché práce včetně sekání 
trávy. Kromě rehabilitačních dílen mohou uživatelé využít i různých volnočasových aktivit, např. práce 
na počítači, biblioterapie, trivium a další.  
Počet klientů: Ve všech službách bylo ambulantní a terénní formou podpořeno 131 klientů v jejich 
nepříznivé situaci a poskytnuto celkem 11 796 intervencí. Flexibilitu služby dokládá, že téměř 60 % 
intervencí proběhlo v terénu. 
Výstavba nového sídla: Na konci roku 2019 se organizace přestěhovala do objektu ve Skálově ulici 
čp. 84, ve kterém až do úplného začátku roku 2019 sídlily některé odbory městského úřadu. Dům za 
Novou radnicí, ve kterém dosud Fokus sídlil, byl ve velmi špatném technickém stavu. 24. února 2020 
byla zahájena demolice domu a poté zahájena výstavba nového. Stavbu realizovala firma NBQ, s.r.o. 
Náklady vyšplhaly na 22 milionů korun. Městu se podařilo na stavbu získat v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu ve výši téměř 18 
milionů korun. (Foto viz Fotokronika únor, březen).  
 
(Ne)blázni Turnove! 
19. září se v atriu muzea konala akce (Ne)blázni Turnove!, která se konala v rámci Týdnů pro duševní 
zdraví a oslav 30 let komunitních služeb v ČR. V atriu se konal celodenní program s hudbou, cvičením, 
divadlem, workshopy a koňmi. Navštívilo jej okolo tří stovek lidí. 
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Hospic svaté Zdislavy, o. p. s. 

Adresa: Pod Perštýnem 321/1, Liberec 
Ředitelka: Taťána Janoušková 
Organizace sídlí v Liberci a stará se o umírající osoby z Libereckého kraje. Jejím posláním 
je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, 
sociální, psychologické a duchovní podpory. V roce 2016 byl zahájen provoz nového lůžkového 
hospice s 28 lůžky v Liberci. Organizace provozuje rodinné pokoje při nemocnicích v Turnově 
a v České Lípě. 
Počet zaměstnanců: Ke konci roku pracovalo v organizaci 82 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 
12 na dohodu o pracovní činnosti a 58 n a dohodu o provedení práce.  
Lůžkový hospic: Pracovníci hospicu se v roce 2020 postarali o důstojný odchod 212 klientů, 119 žen 
a 93 mužů.  
Domácí hospicová péče: Péče byla poskytnuta 125 klientům, 78 mužům a 47 ženám. Průměrná délka 
péče byla 20 dnů. 
Odlehčovací služby: V rámci odlehčovacích služeb v domácnostech klientů pracovali u 154 klientů 
v domácnostech a 44 klientům v lůžkovém hospici.  
Za rok 2020 bylo odpracováno také 1 968 dobrovolnických hodin, a to především na recepci, 
v čajovně a u lůžek klientů, kde však byla dobrovolníkům umožněna přítomnost pouze první tři 
měsíce roku (kvůli pandemii covidu.  

Panochova nemocnice Turnov 

Jednatel společnosti: MUDr. Richard Lukáš, PhD. (od 1. 1. 2018)  
Náměstek pro operativní řízení zdravotní péče nemocnice Turnov: MUDr. Martin Hrubý 
Hlavní sestra nemocnice Turnov: Mgr. Eva Krejčí 
Adresa: 28. října 1000 
Charakteristika: Panochova nemocnice byla nástupnickou organizací Městské nemocnice Turnov 
a vznikla k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2014 se stala součástí Krajské nemocnice v Liberci. Oficiální 
název již tedy není „Panochova nemocnice“, ale Krajská nemocnice Liberec – Nemocnice Turnov. 
V průběhu roku 2019 převzala liberecká nemocnice pod svou správu i nemocnici ve Frýdlantu. 
Počet lůžek: V turnovské nemocnici bylo v roce 2020 11 zdravotnických oddělení se 176 lůžky (125 
akutních, 15 intenzivních a 36 lůžek následné péče). 
Oddělení turnovské nemocnice: (uveden primář/ka a vrchní sestra) 
Interní MUDr. Iva Bartošová (pověřená vedením oddělení), Eva Kubíková (40 standardních lůžek, 
4 monitorovaná, 2 urgentní) / Chirurgické MUDr. Martin Hrubý, Bc. Miriam Mazurová (38 akutních 
lůžek, 2 intenzivní a 1 nadstandardní pokoj) / Anesteziologicko-resuscitační MUDr. Jiří Patka, 
Milada Nováková (5 lůžek Ar s plicní ventilací, 3 lůžka intenzivní péče, 4 lůžka sledovací – pooperační) 
/ Ortopedické MUDr. Dalibor Ďurďa, Martina Šestáková (20 lůžek, 1 nadstandartní pokoj, 26 lůžek na 
rehabilitaci a 2 akutní lůžka na ARO) / Rehabilitační MUDr. Ivan Bašta, Lenka Honců (25 standardních 
lůžek) / Radiodiagnostické MUDr. Zuzana Marková, Ivana Bumbová / Klinická biochemie 
a hematologie RNDr. Pavel Škrabálek, Bc. Jitka Peničková / Následné ošetřovatelské péče MUDr. 
Daniel Pospíšil Eu SpLM, MBA, Kateřina Bulířová / Operační sály (Dva operační trakty s celkem čtyřmi 
operačními sály po nedávné kompletní modernizaci) – vedoucí lékař MUDR. Martin Hrubý, vrchní 
sestra Ivana Zimová / Bariatrie MUDr. Martin Hrubý / Gynekologie / Oddělení pro léčbu 
nespecifických střevních zánětů, IBD Centrum (MUDr. Lenka Nedbalová, Miloslava Petráková). 
Fotografie z pandemie viz Fotokronika březen). 
Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky nemocnice.  
 
Dobrovolnické centrum Dobromysl (viz Dobromysl). 
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Parkinson-Help, z. s., klub Český ráj 

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

Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech a speciálně pedagogické centrum 

Adresa: Nádražní 213 Semily / Elokované pracoviště Turnov, 28. října 1872, Lomnice nad Popelkou 
Fučíkova 61 
IČO: 70948810 
Ředitelka: Mgr. Věra Provazníková 
Od 1. ledna 2015 byla rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 8. 2014 sloučena 
původní Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech se Speciálně pedagogickým centrem 
v Turnově, které bylo součástí Základní školy Turnov, Sobotecká 242 (tj. ZŠ Zborovská).  
Nabízené služby: individuální diagnostická vyšetření, posouzení školní připravenosti, doporučení 
individuální a skupinové integrace, besedy a odborná sdělení pro učitele a rodiče.  
Psychologické: krizové intervence, metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence, 
prevence sociálně patologických jevů, pořádání odborných seminářů 
Speciálně pedagogické: metodická vedení dyslektických asistentek, návštěvy a konzultace na školách, 
sociometrická šetření třídních kolektivů, letní tábor pro děti s dyslexií, kurz rozvoje grafomotoriky, 
kurz edukativně stimulační (pro předškolní děti), kurzy rozvoje pozornosti, hravé čtení, náprava 
dyslektických obtíží.  
Uzavření poradny: V důsledku protipandemických opatření byla poradna v březnu až do odvolání 
uzavřena. Nekonaly se také žádné plánované akce.  
Výroční zpráva nebyla k dispozici. 

Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené  

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

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec 

Adresa odloučeného pracoviště Turnov: Žižkova 2030 
Vedoucí poradny: Mgr. Ivo Lánský 
Charakteristika: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací 
Libereckého kraje. Jako odborné pracoviště spadá do sítě zařízení Centra intervenčních 
a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Hlavní sídlo organizace je v Liberci, Tanvaldské ulici, 
odloučené pracoviště v Turnově bylo zřízeno v Žižkově ulici v budově penzionu pro seniory, další 
pracoviště je v Semilech. Organizace se ve velké míře věnuje žadatelům o adopci dětí či 
o pěstounskou péči.  
Statistika: V organizaci pracovalo celkem 13,94 zaměstnanců v přepočtených úvazcích. V Turnově 
(v závorce číslo za celou organizaci) bylo registrováno 70 (554) nových případů, celkový počet 
vedených případů byl 181 (1 480), bylo odvedeno 1 255 (11 679) intervencí a 20 (663) případů bylo 
uzavřeno.  
  



Kronika města Turnova 2020  |143 

Psychologická pomoc v době koronaviru 
Poradna nabízela v době vypuknutí pandemie a všeobecné karantény psychologickou pomoc těm, 
kteří ji z jakéhokoliv důvodu potřebovali. Pomoc probíhala telefonicky v době od 8 do 16 hodin.  

Svaz postižených civilizačními chorobami České republiky 

Adresa: Studentská 1598 
IČO: 72744383  
Statutární zástupce: Božena Zajíčková 
Charakteristika: Svaz je nezávislý spolek. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany – kardiaky, 
diabetiky, respiriky, lidi s onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí. Od roku 
2014 patří svaz pod Okresní výbor Liberec. Členové se scházejí v Klubu důchodců v Žižkově ulici 
(členové výboru jednou měsíčně), ale zejména na četných přednáškách, besedách, výstavách 
a zájezdech, výletech po okolí. 
Svaz má hodně členů, čísla nejsou k dispozici, ale podle údajů z roku 2017 je jich nejméně 270, podle 
zprávy pro okresní výbor v Liberci (OVSPCCH) bylo v turnovské pobočce 85 kardiaků, 32 diabetiků, 
153 ostatních, z toho 134 členů starších 80 let. Před Vánocemi navštěvují nemocné a postižené členy 
s dárkem a přáním. 
Přehled aktivit je uveden ve výroční zprávě. 
Zdroj: Výroční zpráva. 

Slunce všem 

Adresa: Brigádnická 2260 
IČO: 26671468 
Předsedkyně: Marcela Kurfistová,  
vedoucí zařízení Centra denních služeb: Bohuslava Charousková Adamová 
Vedoucí zařízení Odlehčovací služby: Anna: Brandsteinová 
Charakteristika: Spolek Slunce všem vznikl v Turnově v roce 2004. Hlavní náplní činnosti byla péče 
a pomoc osobám s mentálním postižením a autismem a jejich rodinám (jedná se o jediné zařízení pro 
autisty v celém Libereckém kraji). V roce 2012 se stal poskytovatelem sociálních služeb a v září téhož 
roku otevřel centrum denních služeb. (Více k historii viz Kronika 2013). Spolek se zabývá 
volnočasovými aktivitami pro dětské a dospělé autisty, provozuje zájmové kroužky – výtvarný, 
pracovní či hudební, pořádá různé akce a výlety. Výrobky klientů pak prodává na trzích a akcích ve 
městě. Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv. systém piktogramů, kde má každý 
připravený denní režim. Individuální plán je vždy připraven přímo na potřeby a schopnosti každého 
klienta a přání rodiny. V CDS je i klidová místnost, kterou využívají klienti v případě momentální 
nepohody za dozoru asistentky.  
Přístavba centra denních služeb: Začátkem července 2019 byla zahájena výstavba druhého podlaží 
stávající budovy. První patro domu bylo postaveno v roce 2014.  
Na konci srpna byly hotové prostory slavnostně otevřeny, a to za účasti hejtmana Martina Půty, 
starosty města a dalších hostů. Do provozu však byly uvedeny již 1. července. V přístavbě se nachází 
společenská místnost a šest pokojů pro klienty s poruchou autistického spektra. Odlehčovací služby 
jsou určeny pro klienty od 7 do 64 let s různými hendikepy a druhy zdravotního postižení, včetně 
autismu. Celá budova je bezbariérová, vybavená vnějším výtahem. Odlehčovací služby budou 
poskytovány nepřetržitě, vyjma státních a vánočních svátků. (Foto viz Fotokronika únor, červenec, 
srpen).  
 
Rok 2020 (výběr) 
V roce 2020 členové a příznivci spolku odpracovali celkem 170 brigádnických hodin v jeho prospěch. 
Na sponzorských darech spolek získal 91 400 Kč. Členské příspěvky činily celkem 9 150 Kč. 
Centrum denních služeb využívalo 9 klientů (7 mužů, 2 ženy). 
Zdroj: Výroční zpráva 
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Spokojený domov 

Adresa: Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště (v podkroví domu Ludmila, od roku 2016);  
Turnov: Hluboká 144 
IČO: 29043913 
Ředitelka: Bc. Kamila Sedláková; vedoucí turnovského pracoviště: Petra Skalická 
Charakteristika: Spokojený domov začal fungovat v roce 2004. V roce 2013 organizace otevřela 
pobočku i v Turnově (bez pobočky zde ale působila už od roku 2009). Organizace poskytuje 
následující služby: osobní asistence (dle potřeb uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně, mj. i ve škole 
– speciálně v ZŠ Zborovská v Turnov), pečovatelskou službu (pro seniory, kteří nemají dostatek 
soběstačnosti, ale chtějí co nejdéle žít ve svém domově, 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin), odlehčovací 
služby (zástup osob pečujících o své blízké se ztrátou soběstačnosti, dle individuální domluvy) 
a odborné sociální poradenství. Organizace působí i v nejmenších vesnicích regionu, vždy zhruba 
v okruhu 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově a Jičíně. V roce 
2019 rozšířilo svou činnost na Mělnicko.  
Statistika: V roce 2020 pomohli členové zůstat v domácím prostředí 278 lidem v 94 obcích. Poskytli 
jim 37 360 hodin. Na cestách k nim strávili 11 788 hodin, ujeli u toho 4 099 623 km. 
Ke konci roku 2020 pracovalo v organizaci 76 zaměstnanců. 
Časopis Spokojený domov: vyšlo 5 čísel. Zdroj: výroční zpráva 

Zdravotně sociální služby Turnov 

Adresa: 28. října 812 
IČO: 00854883 
Ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál 
Charakteristika: Zdravotně sociální služby Turnov je příspěvková organizace zřízená městem Turnov 
v roce 2001 k zajištění péče o turnovské seniory a osoby s duševním postižením či chronickým 
onemocněním. Hlavním sídlem organizace je Domov důchodců Pohoda v ulici 28. října 812, kde jsou 
poskytovány služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby 
i pečovatelské služby. Dále provozuje domy s byty se zvláštním určením v Žižkově ulici, čp. 2030–2032 
a 2047 a v ulici Granátové, čp. 1897. V podstatě platí, že v DD Pohoda žijí lidé, kteří vyžadují 
celodenní asistenci, a v domovech v Žižkově a Granátové ulici lidé, kteří jsou více soběstační 
a využívají pomoci v rámci terénní pečovatelské služby. 
 
Alzheimer centrum 
V roce 2019 byla zahájena stavba Alzheimer centra na místě dvou bytových domů pod nemocnicí 
v ulici 5. května. Na konci roku 2020 byla stavba dokončena a v lednu 2021 zahájilo Alzheimer 
centrum provoz. Náklady na stavbu dosáhly včetně víceprací téměř 41,5 milionu korun, přičemž 
vícepráce stavbu prodražily o více než 1,6 milionu. Při započítání dalších nákladů na vybavení 
nábytkem a zdravotními prostředky činí celkové náklady 44,3 milionu. Město na stavbu získalo dotaci 
31 milionů. Stavbu provedla firma MBQ, vnitřní vybavení dodala firma Linet. 
Centrum má kapacitu 24 lůžek, cílovou skupinou uživatelů jsou senioři a osoby s chronickým 
duševním onemocněním. Centrum připadlo do správy organizace Zdravotně-sociální služby. 
(Fotografie viz Fotokronika leden, duben, červenec, říjen). 
 
Od roku 2008 je struktura služeb následující:  
V Domově důchodců Pohoda se poskytují celkem 3 služby – Domovy pro seniory, Domov se zvláštním 
režimem a Odlehčovací služba. Zde je nepřetržitý provoz. Pečovatelská služba je provozována 
o víkendech a rozšířila své působení do večerních hodin. Centrum denních služeb (Domovina) je 
v provozu pondělí až pátek. 

 Domovy pro seniory: jedná se o domovy, ve kterých staří občané nebo jiní potřební občané 
žijí a dostává se jim pravidelné pomoci v režimu 24 hodin / 7 dnů. V těchto domovech obvykle žijí 
senioři, kteří jsou ještě v dobrém duševním i fyzickém stavu (DD Pohoda). 
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 Domovy se zvláštním režimem: jsou domovy pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách, a osoby se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc zaměstnanců domova v režimu 24 hodin / 7 dnů (DD Pohoda).  

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

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

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

 
Počet zaměstnanců: V zařízeních pracovalo celkem 92, kteří se starali o 288 uživatelů v pěti službách. 
Průměrný plat ve Zdravotně sociálních službách Turnov byl v roce 2020 29 635,- Kč. 
 
Počet klientů ke konci roku:  

Domov důchodců Pohoda: Kapacita DDP 71 + 5 odlehčovací služby / Skutečný počet obyvatel 
8+1 OS / Průměrný věk 85,4 
Pečovatelská služba – počet klientů dle úseků: Centrum denních služeb: 12 / Terénní pečovatelská 
služba: 81 / Úsek Výšinka 63 / Úsek Žižkova 79. 
 
Covid v domově: Na konci října byly v DD Pohoda zachyceny čtyři případy onemocnění covidem mezi 
zaměstnanci a bylo přikročeno k plošnému testování zaměstnanců i obyvatel. Byly prokázány další 
dva případy u zaměstnanců a jedna obyvatelka. Ta byla izolována v samostatném pokoji. 
Plošné PCR testování: 29. října bylo v Domově důchodců zahájeno plošné testování ve snaze zachytit 
případný výskyt onemocnění covid mezi zaměstnanci a klienty. Organizace pořídila z vlastní iniciativy 
kvalitnější PCR testy a předběhla tak vládní nařízení, které nařídilo plošné testování v domovech pro 
seniory screeningovými POC testy od 4. listopadu. Díky testování byly zachyceny nejméně 2 pozitivní 
výskyty mezi zaměstnanci a 1 mezi klienty. 
 
Návštěvy v domovech pro seniory v době pandemie 
Pandemie koronaviru přinesla mj. i výraznou izolaci seniorů, a to nejen v domovech pro seniory, ale 
i obecně. Bylo omezeno stýkání na obecné úrovni, zavřeny kavárny, cukrárny, kluby, nepořádaly se 
výlety atd. V domovech pro seniory byly téměř po celý rok zakázány, nebo výrazně omezeny návštěvy 
a nekonaly se žádné kulturní akce. Senioři v domovech trpěli opuštěností.  
20. března: Zkrácena návštěvní doba v domovech pro seniory na dobu od 7 do 9 hodin.  
25. května: Povoleny návštěvy v domovech pro seniory v rámci celé republiky.  
29. července byla z důvodu šíření koronaviru zkrácena návštěvní doba od 14 do 17 hodin. Počet 
návštěvníků je omezen na dvě osoby k jednomu klientovi. Na recepci byla každému změřena teplota 
a všichni museli mít roušky.  
15. září byly zakázány návštěvy v Domově důchodců Pohoda 
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Od 7. prosince byly v Pohodě povoleny návštěvy, a to za přísných bezpečnostních opatření. 
Návštěvníci museli přinést potvrzení buď o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly 
onemocnění covid-19, nebo potvrzení o negativním výsledku testu na covid, který nebyl starší než 48 
hodin. Návštěvy se mohly odehrávat pouze po objednání, v návštěvní místnosti a po dobu 30 minut. 
Turnovský DD získal sponzorský dar, takže poskytoval návštěvníkům respirátor FFP2 a ochranný plát.  
 
Pravidla pro návštěvy v Domově důchodců Pohoda 
Na základě rozhodnutí vlády ČR byly od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních 
službách. Z důvodu možného ohrožení klientů však návštěvy musely dbát zvýšených bezpečnostních 
opatření. Pro turnovský Domov důchodců Pohoda platila tato opatření:  
1. Návštěva byla možná pouze po telefonickém objednání (každý pracovní den 10.00–12.00 hodin) 
2. Návštěva byla umožněna za dodržení těchto podmínek: 1 rodinný příslušník / 1 uživatel / 1hod. 
3. Uživatel mohl mít denně pouze 1 návštěvu, a to na pokoji uživatele 
4. Dětem do 18 let byl vstup zakázán 
5. Zákaz návštěv pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) a s příznaky chřipky 
6. Od tohoto data bylo povoleno donášet uživatelům balíčky, a to v době návštěvy 
7. V budově byla povinnost dodržovat dvoumetrovou vzdálenost od ostatních 
8. Žádáme návštěvy, aby nepoužívali WC na pokoji, ale pouze veřejné u recepce 
Pokyny před vstupem do budovy: 
Návštěva vstoupí do budovy s čistou ústenkou (pokud možno novou) a nesmí si ji po celou dobu 
pobytu sundat / Desinfekce rukou před recepcí budovy / Recepční vám změří teplotu. Pokud bude 
naměřená teplota vyšší než 37 stupňů, nebudete do budovy vpuštěni. / Návštěva nahlásí své jméno, 
telefon a navštíveného uživatele. 
Nová fasáda domu s pečovatelskou službou na Výšince viz Fotokronika duben, červen. 
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace, webové stránky organizace a internet. 
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Turnovské firmy a podnikatelé 

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

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

 Městská teplárenská Turnov 

 Technické služby Turnov 

 Turnovské odpadové služby 

 Městská sportovní Turnov (viz Sport) 

 Kulturní centrum Turnov (viz Kultura) 
 
Sdružení obcí 

 Vodohospodářské sdružení 
 

Městská teplárenská Turnov, s. r. o.  

Adresa: Kosmonautů 1559, Turnov, 511 01 
IČO: 25259661 
Jednatel: Ing. Vladimír Konopka 
Charakteristika: Společnost vznikla zrušením státního podniku TEPLO Turnov k 1. 1. 1997. Po 
rozsáhlých rekonstrukcích, které proběhly v letech 1993–1997, došlo k plné plynofikaci výtopen 
a celkovému přechodu na teplovodní vytápění. Mezi odběratele Městské teplárenské Turnov, s.r.o., 
patří 1 992 bytových jednotek, školská zařízení, objekty zdravotně sociálních služeb, administrativní 
prostory a průmyslový podnik Šroubárna Turnov a.s. Ve všech těchto objektech je vytápěno celkem 
cca 160 tis. m2 podlahové plochy. Celkový instalovaný výkon na jmenovaných zdrojích klesl po 
rekonstrukcích z předimenzovaných 35,79 MWt na 15,48 MWt. 
 
Společnost vlastní licence na výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie, výrobu elektřiny a na 
výrobu a dodávku tepelné energie. Dále nabízí topenářské práce a práce s montážní plošinou.  
Objekty: Tepelná energie byla vyráběna a rozváděna ze šesti míst – z teplárny Výšinka 1, výtopny 
Nádražní, výtopny Žižkova, výtopny Přepeřská, kotelny 5. května a kotelny Výšinka 2. 
Sezona 2019/2020: Zima byla teplá a téměř beze sněhu, což spolu s pokračujícím zateplováním domů 
zapříčinilo nejnižší prodej tepelné energie v historii. Přes výše uvedené skončilo hospodaření 
společnosti s lepším provozním výsledkem než loni a překonalo plánovaný zisk. Výsledek hospodaření 
před zdaněním činí 1,49 mil. Kč (loni 1,16 mil.).  
Průměrný náklad na vytápění bytu činil 6 931 Kč, vč. DPH. Průměrná tepelná spotřeba bytu byla 12,35 
GJ/byt. 
Při výrobě tepelné energie a elektřiny se spotřebovalo za období 9/18-8/19 1,53 mil. m3 zemního 
plynu. 
Cena tepla zůstala stejná jako v předchozím období, tedy v sezonách 2019/2020 a 2020/2021 to bylo 
499 Kč/GJ bez DPH.  
Počet zaměstnanců: stav k 31. 8. 2020: celkem: 8.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, vztahuje se vždy k sezoně.  
Ve výroční zprávě je uvedena historie společnosti.  
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Technické služby Turnov, s. r. o. 

Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
IČO: 25260260 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby 
města Turnova k 1. lednu 1997. Jediným společníkem je Město Turnov. Společnost se stará o odvoz 
odpadů, čistotu města a údržbu místních komunikací, veřejné osvětlení, údržbu hřbitovů, výlep 
reklamních plakátů na vlastních plakátovacích plochách a provoz několika veřejných WC. Zároveň 
příležitostně zajišťuje další služby – drobné stavby, reklamní činnost apod. Nosným střediskem 
společnosti je odpadové hospodářství, které tvoří 62 % celkových nákladů.  
 
Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2020 
Úprava cesty, Struhy v Turnově (Město Turnov, Kč 122 000) / Vybudování veřejného osvětlení 
a chodníku, ulice Alešova v Turnově (Město Turnov, Kč 763 000) / Vybudování veřejného osvětlení, 
ulice Komenského v Turnově (Město Turnov, Kč 280 000) / Opravy komunikací pro Obec Frýdštejn 
(Město Turnov, Kč 188 000) / Vybudování nového chodníku a veřejného osvětlení, Pekařova ulice 
v Turnově (Město Turnov, Kč 1 547 000) / Opravy komunikací po překopech (Zikuda – 
vodohospodářské stavby, s. r. o., Kč 315 000) / Opravy překopů v komunikacích (SČVAK Turnov, Kč 
162 000) / Opravy komunikací (Obec Ohrazenice, Kč 82 000) / Vybudování veřejného osvětlení, 
KONTAKT Turnov (Integra Liberec, Kč 143 000) / Oprava komunikací pro obec Frýdštejn (Kč 188 000). 
 
Střediska společnosti 
(Pro představu o činnosti středisek viz předchozí ročníky kroniky, pro informace o roku 2018 viz 
výroční zpráva) 

 Komunikace 
 Veřejné osvětlení 

Na území města je v provozu 2 740 světelných zdrojů. Mezi nejvýznamnější zakázky patřilo 
vybudování nového veřejného osvětlení v Pekařově ulici, zde bylo osazeno celkem 18 nových stožárů 
včetně kabelových rozvodů veřejného osvětlení s LED svítidly, které se podařilo získat darem od firmy 
Trevos. Další významnou zakázkou bylo vybudování nového osvětlení v ulicích Komenského 
a Alešova. Čistota města 
Společnost zajišťuje úklid města i několika okolních obcí (Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice a Bělá). 
Uklízí i v areálech firem Kamax, Preciosa, Šroubárna Turnov a Sklostroj. Čištění probíhalo pomocí 
zametacích samosběrných strojů i ručně. Strojní čištění komunikací bylo zajišťováno pomocí 
3 zametacích vozů a 1 auto kropice. Na ruční čištění města, které se provádělo ve špatně přístupných 
místech, která nejdou uklízet strojně, byli využíváni zaměstnanci. V rámci čistoty města byl zajišťován 
úklid psích exkrementů, ke kterému byl využíván motocykl značky YAMAHA s vysavačem. A to 2–
3 dny v týdnu. Během zimního období bylo spotřebováno celkem 32 tun posypové soli a 121 tun 
inertního materiálu (drť, písek). 

 Hřbitovy: 
Středisko zajišťuje sedm hřbitovů na katastru města (Bukovina, Hruštice, Hruštice – Urnový háj, 
Mariánské náměstí, Mašov, Nudvojovice, Pelešany). Na výše uvedených hřbitovech je umístěno 3 313 
hrobů, z toho 2 835 placených, 478 neplacených nebo opuštěných (čísla se v různých pramenech 
mírně liší). Provozuje i Kolumbárium na Mariánském náměstí, kde je umístěno 120 skříněk na urny. 
Všechny jsou v současné době využívány. 
(Foto viz Fotokronika červenec). 
Cena hřbitovního místa: Městská rada rozhodla, že cena za pronájem hrobového místa na městských 
hřbitovech zůstane nezměněna. Cena 90 Kč za 1 m2 platí již od roku 2003.  

 Veřejné záchodky 
Organizace provozuje veřejná WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží a na Mariánském 
hřbitově.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
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Turnovské odpadové služby, s. r. o. 

Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
IČO: 05571065 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla rozhodnutím městského zastupitelstva v září 2016, svou činnost 
zahájila s příchodem roku 2017. Z legislativních důvodů došlo k faktickému oddělení části činnost od 
Technických služeb. Společnosti byly svěřeny následující úkoly: plakátování, provoz kompostárny, 
provoz překladiště odpadů a sběrného dvora, svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery a svoz 
komunálního a separovaného odpadu. Společnost zajišťuje svoz a likvidaci komunálního 
a separovaného odpadu (v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích), provoz sběrného dvora 
v prostoru průmyslové zóny na Vesecku, provoz kompostárny na Malém Rohozci, svoz bioodpadu 
a přepravu odpadu velkoobjemovými kontejnery. 

 Odpady 
Ve sledovaném roce byl zajišťován pravidelný vývoz těchto odpadových nádob v Turnově 
a v Jenišovicích, Ohrazenicích a v Rakousích: 288 kusů nádob o objemu 1 100 litrů / 267 kusů nádob 
o objemu 240 litrů / 3 564 kusů nádob o objemu 110 litrů / 200 kusů nádob o objemu 120 litrů 
s nepravidelným odvozem / 1 650 kusů odpadových pytlů. Za rok 2020 bylo svezeno celkem 6 796 
tun komunálních a objemných odpadů. Odpady jsou sváženy pomocí 3 vozidel na komunální 
a separovaný odpad, 3 vozidel na přepravu velkoobjemových kontejnerů a 1 vozidlem jsou sváženy 
odpadkové koše a odpady v okrajových částech města. Na velkoobjemové odpady je využíváno 
celkem 51 kusů velkoobjemových kontejnerů.  
Kompostárna: Bioodpad se sváží od roku 2016. V roce 2020 bylo ve městě rozmístěno 1 342 kusů 
popelnic na bioodpad a zpracováno 3 243 tun bioodpadu. Vyrobený kompost byl prodáván pod 
obchodním názvem Turnovský kompost – organické hnojivo (za 786 Kč za tunu), za rok 2020 bylo 
prodáno 418 tun. V roce 2019 začala kompostárna nově nabízet k prodeji dřevní štěpku za cenu 
2 420 Kč za tunu, mulčovací kůru (2 970 Kč tuna) a zahradní substrát (605 Kč za tunu). Prodalo se 
1 219 tun zahradních substrátů. 
Ve dnech 12. až 14. září provedli pracovníci Turnovských odpadových služeb tzv. sítování kompostu 
v kompostárně. Tento proces probíhá pravidelně s pomocí zapůjčené techniky. Vyzrálý kompost, 
jehož bylo nachystáno 2 500 tun, je nejdříve zbaven zbytků větví a zůstává v nabídce jako samostatný 
produkt. Jeho část je pak smíchána do substrátu s hlínou nebo hlínou a pískem. Cena obou druhů 
substrátu je 500 Kč/t + DPH, cena samotného kompostu je 650 Kč/t + DPH.  
Sběrný dvůr: Na Vesecku je k dispozici občanům města (pro jinak neumístitelný odpad zdarma, jinak 
za poplatek) a za poplatek občanům z okolních obcí. Je zde možno odevzdat jak komunální a stavební 
odpady, tak i separované odpady. Pokles zájmu o výkup vytříděných surovin, zejména plastů, 
pokračoval. Bylo zaznamenáno 24 810 návštěv občanů města i z okolí.  
Tříděný odpad: Na území města je vybudovaná síť 67 separačních míst, na kterých je rozmístěno 
celkem 302 kusů kontejnerů. Další kontejnery jsou umístěny u místních firem a okolních obcí, kde je 
rozmístěno 170 kusů. Celkem společnost zajišťovala svoz 472 kusů kontejnerů. Za rok 2020 bylo 
vyseparováno celkem 1 113 tun druhotných surovin.  
Motivační systém třídění odpadů: V roce 2020 se do separace zapojilo celkem 1 524 
občanů, kteří takto vytřídili celkem 24 799 pytlů druhotných surovin. 

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

Adresa: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01  
IČO: 49295934 
Ředitelka: Marcela Červová, Ředitel svazku: Ing. Milan Hejduk (funkce zřízena 10. 4. 2019) 
Charakteristika: Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený dle zákona 
o obcích a je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury členských obcí. Bylo založeno v roce 1995. 
Hlavní náplní sdružení je investiční činnost a zajištění systému provozování a rozvoje 
vodohospodářského majetku v členských obcích (výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních 
vod a dalších vodních děl). 
Řídícím orgánem je rada Vodohospodářského sdružení Turnov, která měla 28 členů – zástupců všech 
členských obcí (obce mají po jednom zástupci, Turnov má tři, Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou 
a Lomnice nad Popelkou po dvou). Členskými obcemi ke konci roku 2019 byla města Turnov, Semily, 
Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami / a obce 
Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, 
Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko. 
Počet zaměstnanců: Ke konci roku 2020 zajišťovalo činnost organizace osm zaměstnanců. 
 
Cena vodného a stočného pro rok 2020:  
Leden až duben: vodné 56,94 Kč/m3 a stočné 56,22 Kč/m3, včetně daně. Celkem 113,16 Kč. 
Květen až prosinec: vodné 54,46 Kč/m3 a stočné 53,782 Kč/m3, včetně daně. Celkem 108,24 Kč. 
 
Přehled hlavních aktivit v roce 2020: 
V roce 2020 zrealizovalo VHS opravy a investice v celkovém součtu 155,98 milionů korun.  
Přehled hlavních aktivit v Turnově (celkem 48,589 mil. Kč, na nákladech se podílelo i město): 

 Oprava sítí Komenského ulice (13,13 mil. Kč) 

 Oprava sítí ul. Boženy Němcové (7,64 mil. Kč) 

 Rekonstrukce ČOV (11,804 mil. Kč) 

 ÚV Nudvojovice – úprava technologie při zkušebním provozu (1,94 mil. Kč) 

 Rekonstrukce sítí Nádražní ul. II. etapa (8,032 mil. Kč) 

 Bytová zóna Mašov, Károvsko (4,295 mil. Kč) 

 Vybavení věžového VDJ Ohrazenice (0,742 mil. Kč) 

 Další stavby a opravy, nákup čerpadel a zařízení, ochranná pásma vodních zdrojů odkupy 

 sítí, věcná břemena, projektová příprava… (v součtu vše celkem 1,5 mil. Kč).  
(Přehled všech akcí i v ostatních obcích je uveden ve výroční zprávě.)  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, www.turnovskovakci.cz a internet 
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Turnovské firmy 
 
V Turnově působí řada velkých i malých firem a podnikatelských subjektů. Není v možnostech kroniky 
podchytit každoročně všechny, proto se soustředíme na ty, které nějakým způsobem vybočují – 
poskytují zaměstnání mnoha obyvatelům města, jsou známé za jeho hranicemi, je s nimi v daném 
roce spojena výjimečná aktivita apod. Ostatní jsou zmíněny jen stručně, ale ani tak není možné tento 
seznam považovat za úplný. 
Většina informací pochází z internetu, ať už vlastních webových prezentací jednotlivých firem, či 
z médií. Nutno dodat, že velká část firem své webové stránky neaktualizuje a dozvědět se 
podrobnosti o jejich aktivitách v daném roce je složité.  
Údaje o vlastnicích jsou přebírány z Veřejného rejstříku a Sbírky listin z webového zdroje 
https://or.justice.cz/ias/ui. 

Agba, s. r. o.  

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

Batlička ovoce zelenina, s. r. o.  

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

Crytur, s. r. o.  

Adresa: Palackého 175   
IČO: 25296558 
Jednatel: dr. Jindřich Houžvička, MBA 
Výrobky: Výroba a vývoj scintilačních materiálů a detektorů, laserových tyčí a komponent (zrcadla), 
přesná optika a mechanika, safírové profily, monokrystaly pro lasery a elektronové mikroskopy 
Počet zaměstnanců: 220  
Založení firmy: 1998 
Firma obchoduje především se zahraničím. Její roční obrat v současnosti činí 250 milionů korun (dle 
webové prezentace). Webové stránky firmy jsou vedeny pouze v cizích jazycích, a to angličtině, 
španělštině, japonštině a korejštině.  

Dias Turnov, s. r. o.  

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

Adresa: Sobotecká 1660 
IČO: 48171191 
Společníci: Ing. Jiří Drábek (od 19. 6. 2017) a Ing. Tomáš Vicherek (od 2003) 
Obor činnosti: optika 
Výrobky: Lupy ruční, stojánkové a speciální optické pomůcky na zakázku i pro slabozraké. Optické 
výrobky pro průmysl, brýlové čočky a výrobky pro zakázkovou optiku. Svítidla na zakázku pro 
zdravotnictví, průmysl i všeobecné použití. Speciální služby spojené s optikou. 

Dovosstrans 

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

Glem, s. r. o 

Adresa: Nádražní 513 
IČO: 15044530 
Firma vznikla v roce 1992 a zabývá se čerpací technikou. Poskytuje prodej, motnáž a servis čerpací 

techniky v širokém okolí.  

Granát, družstvo umělecké výroby 

Adresa: Výšinka 1409 (od roku 1960)   
IČO: 00030091 
Předseda družstva: Pavel Tvrzník (od 29. 4. 2016) 
Obor činnosti: šperky, šperkové kameny, upomínkové předměty, těžba českých granátů 
Výrobky: největší výrobce granátových šperků, fazónové šperky, broušení šperkových kamenů 
Družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. Družstvo provozuje 
prodejny v Praze (3), v Liberci, Turnově, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Na náměstí 
Českého ráje provozuje galerii Granát s ukázkami broušení granátu a výstavami obrazů. 
DUV Granát vydává již několik let reprezentační kalendář. Vyrábí trofeje pro ceny Zlatý slavík.  

Grupo Antolin Turnov, s. r. o.  

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

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

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

Adresa: Koňský trh 205 
IČO: 44684291 
Jednatelé: František Procházka a Dalibor Procházka (již od roku 2008) 
Výrobky: veškerý sortiment pily a dřevovýroby – konstrukční řezivo, latě, palubky, lišty, truhlářské 
řezivo, impregnace dřeva. Soukromá společnost byla založena v roce 1992 panem Františkem 
Procházkou a navazuje na dlouholetou tradici založenou koncem 19. století.  
Prodej areálu:  
V roce 2020 koupilo areál celé pily (9 064 m2) Město Turnov, které zde plánuje vznik druhého 
„centra“ města. Areál město odkoupilo za 35 milionů (největší finanční transakce od dob, kdy areál 
dnešního sportoviště Maškova zahrada zakoupil mecenáš B. J. Horáček).  
Pila bude dle smlouvy fungovat ještě pět let (do roku 2025), přičemž městu bude platit nájem 50 tisíc 
měsíčně. Tím kupní cena areálu klesne na faktických 32 milionů. (Foto viz Fotokronika červen, září). 

Juta, a. s. 

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

Kamax, s. r. o. 

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

Keri, a. s.  

Adresa: Koňský trh 615 
IČO: 28981901 
Generální ředitel: Ing. Petr Jurča 
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Firma vznikla v roce 1994, zabývá se konstrukcí a výrobou kontrolních a měřících přípravků, cubingů 
a měřících a montážních pracovišť, zejména v oblasti automobilového průmyslu. Navržená měřidla 
kontrolují jak plechové výlisky, svařence a sestavy, tak exteriérové a interiérové plastové díly a jejich 
sestavy. Od roku 2003 sídlí na Koňském trhu, areál v roce 2012 koupila. Název Keri používá od roku 
2015 (dřívější název na svých webových stránkách neuvádí). V roce 2017 zaměstnávala 75 
zaměstnanců.  

KV Final 

Adresa: Doubí 44, Čtveřín. Závod Ralsko: Kuřívody 618, 47124 Ralsko 
IČO: 03280667 
Jednatelé: Ing. Oldřich Vlček (nar. 1955, od roku 2006), Ing. Ondřej Vlček (nar. 1982, od roku 2010), 
Ing. Oldřich Vlček (od 2010).  
Počet zaměstnanců: 400 (údaj z roku 2019) 
Tržby za prodané výrobky: 1 100 000 korun ročně (údaj z roku 2019) 
Hlavními činnostmi firmy KV Final jsou konstrukce a vývoj, výroba lisovacích nástrojů, výroba 
lisovaných obráběných a svařovaných dílů pro automobilový průmysl. 
Firma KV Final byla založena v roce 1991 v Turnově, od roku 1999 sídlí na adrese v Doubí. V roce 2015 
byl otevřen závod v Ralsku a v dalších letech probíhalo rozšiřování závodu. V roce 2018 byla 
rozběhnuta výroba v novém výrobním závodu ve Spartanburgu v USA.  

Měšťanský pivovar Turnov, a. s.  

Adresa: Na Lukách 669 
IČO: 24294381 
Majitel: Michal Zítko 
Společnost byla založena v roce 2012 s cílem obnovit historickou tradici vaření piva v Turnově. 
Pivovar samotný byl vybudován v letech 2016 až 2018. Vlastní výroba piva v Turnovském pivovaru 
byla plně zahájena počátkem roku 2019. Pivovar je umístěn v bývalém průmyslovém areálu (Na 
Lukách 669) s vlastním zdrojem kvalitní podzemní vody. „Spojením moderních technologií, tradičních 
postupů a receptur, kvalitních surovin a bohatých zkušeností, péčí a zručnosti našeho sládka, vznikl 
kvalitní řemeslný produkt – pivo s osobitou plnou chutí a barvou.“ Vaří světlou desítku a světlou 
a tmavou dvanáctku. Piva z produkce pivovaru jsou čepována v hotelu Slavie a v restauraci U prince 
(bývalý Korunní princ) na náměstí. 
Letní pivní festival: Ve dnech 31. 7. až 1. 8. se v areálu konal hudebně-pivní festival, na kterém byla 
čepována piva Turnovská desítka, Turnovská dvanáctka (světlá a tmavá) a nová turnovská osmička. 
Vystoupili hudebníci a kapely Jiří Schelinger Revival, Kiss Revival, Metallica Revival Beroun, AC/DC 
Revival Cover Tribute Ostrava, Epidemie, Motorband, Hallodrn, Kern, Anacreon. 
Slavnosti turnovského piva: 29. srpna se v areálu konal 1. ročník slavností turnovského piva (v roce 
2019 byl ročník označen jako nultý). Vystoupily kapely Tublatanka, Doga, De Bill Heads, Prorock, 
Taranis, Rain, Limetall. 
(Foto pivovaru viz Fotokronika květen, červen, červenec, srpen). 

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

Adresa: 5. května 521, výrobní centrum: Nádražní 513 
IČO: 28828771 
Jednatel: MUDr. Alexander Schill (od roku 2019) 
Ředitel: Ing. Igor Mravec 
O firmě: Microdent s.r.o. a Microdent LAB s.r.o. (skupina Microdent) jsou ryze české společnosti 
založené Tomášem Graciasem a Michalem Heřmánkem roku 2009, resp. 2012. Od té doby se věnují 
informačním technologiím a jejich aplikaci v dentálním průmyslu. 
Posláním společnosti Microdent s.r.o. je zvýšení kvality zdravotní péče v oboru stomatologie. Tohoto 
cíle hodlá dosáhnout prostřednictvím implementace nejmodernějších digitálních technologií do 
tradičních stomatologických procesů. Vizí Microdentu je fungující stomatologický ekosystém, kde 



Kronika města Turnova 2020  |155 

dochází k efektivní výměně informací mezi pacientem, lékařem a laboratoří a kde Microdent hraje 
roli systémového integrátora. Realizovat tuto vizi pomáhá i sesterská společnost Microdent LAB 
s.r.o., která se zabývá provozováním komplexního centra pro digitální výrobu stomatologických 
náhrad a zdravotních pomůcek. Pomocí nejmodernějších technologií, jako je HSC frézování, laserové 
sintrování, 3D tisk a laserová ablace, zhotovuje vše od korunek a můstků přes složité práce na 
implantáty až po sofistikované implantační šablony. (Převzato z webových stránek firmy). 
Firma denně vyrobí 1 000 kusů zubů.  

Ontex CZ, s. r. o.  

Adresa: Vesecko 491 
IČO: 44564422 
Jednatel: Thierry Navarre, ředitel turnovského závodu: Jiří Lukeš 
Firma byla založena v Belgii v roce 1979, dnes se jedná o koncern, který má 18 poboček ve třinácti 
evropských zemích a patří k největším světovým výrobcům hygienických potřeb, které vyrábí pro 
mnoho prodejních značek. V roce 1997 otevřel turnovskou pobočku na Vesecku. K výrobkům patří 
mj. široký sortiment značky Helen Harper – anatomické, ultratenké a slipové vložky a hygienické 
tampony, dětské pleny a vlhčené ubrousky, přebalovací podložky, prsní tampony, papírové 
kapesníčky, odličovací tampony, vatové tyčinky a intimní ubrousky.  
Na začátku pracovalo v Turnově zhruba 120 lidí na ploše 10 000 m2. V současné době zaměstnává 
kolem 850 lidí, kteří pracují na ploše 42 000 m2 a je tak největší provozovnou celé skupiny Ontex. 
Obrat firmy činí zhruba 6 miliard korun ročně. 
Den otevřených dveří: Ve čtvrtek 19. března od 9 do 11 hodin proběhl ve firmě Den otevřených 
dveří. Návštěvníci se mohli seznámit s provozem, a s pracovními postupy firmy v doprovodu 
zkušeného průvodce.  
Charitativní činnost: Firma dlouhodobě poskytuje darem hygienické potřeby, především pleny, 
osobám v nouzi, a to prostřednictvím Odboru sociálních věcí turnovské radnice. 

Pamico Czech 

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

Pekárna a cukrárna Mikula  

Adresa: Studentská 1558 
IČO: 28804651 
Majitel: Jiří Mikula 
Pekárna byla založena v roce 1994. Zboží rozváží do prodejen ve městě i okolí. Majitel pekárny Jiří 
Mikula se stal v roce 2014 zastupitelem města, po volbách v říjnu 2018 třetím místostarostou města 
(na tuto funkci rezignoval v dubnu 2019).  
Během roku 2019 se firma ocitla v insolvenci. Stále však fungovala včetně několika prodejen, v roce 
2020 byly nahrazeny sítí prodejen Vaše selka. 

Pekárna U Alžběty 

Adresa: Palackého 193  
Majitelka: Alžběta Tvarůžková (Košková) 
IČO: 01344072 
Domácí rodinná pekárna, dříve U Tvarůžků, od roku 2016 či 2017 U Alžběty. K oblíbeným výrobkům 
patří žitné chleby, sladké pletence s mandlemi a např. kremrole. Základní nabídka je k dostání na 
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několika místech Turnova (např. prodejna Špetka ve Skálově ulici, pečivo dodává do bistra Pukú 
apod.). Ve vlastní prodejně u pekárny je nabízen širší sortiment slaného i sladkého pečiva. 

Pekařství Kraus 

Adresa: Sobotecká 221 
Majitel: Peter Kraus 
IČO: 15636445 
Dlouholetá pekárna nabízí vynikající pečivo – chleby různých druhů, koláčky a další.  

Pekárna Štěpán 

Adresa: Trávnice 158 
Majitel: Stanislav Štěpán 
IČO: 44427166 
Pekárna s vynikajícími houskami a koláči. Nemá vlastní prodejny.  

Pianofit 

Adresa: Bedřicha Smetany 2005 
Majitel: Gabriel Szántó 
IČO: 69868352 
Firma zabývající se laděním klávesových nástrojů a jejich servisem.  

Pivovar Rohozec 

Adresa: Malý Rohozec, čp. 29 
IČO: 26011603 
Předseda představenstva: Ing. František Jungmann, sládek: Zdeněk Reska 
Pivovar byl založen kolem roku 1846 Ferdinandem Ungerem. V roce 1948 byl pivovar v Malém 
Rohozci znárodněn a stal se součástí národního podniku Severočeské pivovary. Poté byl krátce 
samostatným, aby se posléze stal provozovnou trutnovského pivovaru a následně součástí 
Východočeských pivovarů Hradec Králové. V roce 1994 byl pivovar privatizován ve veřejné soutěži 
vyhlášené Fondem národního majetku. Špatné hospodaření tehdejších majitelů přivedlo pivovar až 
téměř ke krachu. 1. července 2004 byla založena nová společnost Pivovar Rohozec, a. s., a byly 
zahájeny významné investice směřující k zajištění vysoké kvality piva. Výstav je zhruba 70 tisíc 
hektolitrů ročně. 
Zahradní restaurace: V květnu byl zahájen provoz nové zahradní restaurace u pivovaru Rohozec. 
Návštěvníkům nabízí 70 míst a denní nabídku pokrmů a grilované speciality. 
Jako novinka byla nabídnuta světlá jedenáctka z tanku.  
Narychlofest: Série koncertů pod širým nebem. Vystoupily kapely Queenie (5. 7.), Visací zámek 
(24. 7. – Foto viz Fotokronika), Chinaski (7. 8.) a Harlej (28. 8.). Počet návštěvníků byl omezen.  
 
ABT Česana: Sportovní organizace úzce spjatá s pivovarem a jeho zaměstnanci. (Více viz Sport). 

Pohřební služba Křelina, s. r. o. 

Adresa: Markova 310 
Jednatel: Pavel Křelina 
IČO: 26003104 
Pohřební služba Křelina vznikla v roce 1990. Je členem Sdružení pohřebnictví ČR a od roku 2008 je 
držitelem znaku kvality, které Sdružení pohřebnictví ČR propůjčuje.  
Poskytuje kompletní pohřební služby od převozu zesnulého přes zajištění veškerých formalit až po 
pohřeb nebo kremaci. Využívá Smuteční síň na turnovském mariánském hřbitově.  
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Polpur, s. r. o.  

Adresa: Kudrnáčova 1287 
IČO: 15043568 
Jednatelé: Ing. Pavel Brustman, Bc. Ondřej Brustman 
Obor činnosti: brousicí nástroje 
Firma POLPUR je ryze českou firmou, která byla založena v roce 1991. Výrobní program zahrnuje 
širokou nabídku lešticích, lapovacích a brousicích nástrojů, používaných především ve sklářském, 
bižuterním a strojírenském průmyslu. Zhruba 75 % produkce firma exportuje do celého světa. 
Vývoj nových typů nástrojů pro rytce skla: V říjnu firma dokončila projekt na vývoji nového typu 
nářadí pro skláře, k čemuž využila dotační podporu Libereckého kraje. V jeho rámci byly vyvinuty 
nové typy pryskyřičných kotoučků, které vytvářejí jemnější povrch skla než srovnatelné sintrované 
diamantové nástroje. Základní řada se skládá ze třech zrnitostí: 20-30 µm, 30-40 µm a 40-60 µm.  
Precizní opracování velkých bloků skla: V listopadu 2020 byl dokončen projekt „Precizní 
deterministické lapování“ dotačně podpořený Libereckým krajem. V rámci projektu byl úspěšně 
vyvinut technologický postup automatizované výroby skleněného hranolu s rozměry 692×80×80 mm. 

Profes Projekt, a. s. 

Adresa: Vejrichova 272 
Jednatelé: Ing. Richard Müller, Rudolf Hördler, Ing. Petr Chval 
IČO: 46506942 
Firma vznikla v roce 1991, do roku 1998 byla společnost orientována jak na projekční činnost, tak i na 
provádění staveb. V roce 1998 se oddělila část provádění staveb a firma se transformovala do 
inovativního projekčního ateliéru. V současnosti firma projektuje průmyslové a obchodní haly, 
inženýrské sítě i komunikace, občanské a bytové stavby, rodinné domy, ocelové konstrukce. 

Profes Stavby, s. r. o. 

Adresa: Antonína Dvořáka 323 
Jednatel: Zdeněk Hlavatý 
IČO: 49810430 
Společnost vznikla v roce 1999 rozdělením společnosti Profes, s.r.o. na společnosti Profes projekt, 
s.r.o. a Profes stavby, s.r.o.  
Zabývá se realizací stavebních zakázek v oblasti průmyslových a občanských staveb již od roku 1991. 
V současné době zaměstnává 15 zaměstnanců. Celkový roční obrat společnosti se pohybuje v rozmezí 
od 22 do 28 mil. Kč podle skladby zakázek.  

Tiskárna Polygraf, s. r. o.  

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

Preciosa, a. s.  

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

Resim, s. r. o.  

Adresa: Nudvojovice 2257 (od 19. srpna 2014), dříve Nádražní 1062 
IČO: 49812289 
Jednatelé: Ing. Marek Špika, Josef Vlk a Martin Lukeš (od 31. 12. 2020),  
Obchodní ředitel: Luděk Kobrle 
Obor činnosti: průmyslová automatizace 
Výrobky: řízení linek pro výrobu obalového skla, elektronické odstávky, řízení dávkovačů skloviny, 
paletizace a doprava, monitoring výroby, manipulační a kamerové systémy atd. 
Společnost RESIM, s. r. o., vznikla v roce 1993 a zaměřuje se na průmyslovou automatizaci a na vývoj 
a výrobu jednoúčelových strojů, technologických linek a dalších zakázkových aplikací pro 
průmyslovou výrobu se specializací na montážní a kontrolní automaty, manipulaci, aplikaci pohonů 
a softwarové aplikace včetně vizualizace. Firma Resim usiluje o dodávky inovativních řešení 
s vysokým podílem automatizace. 

Roko Service plus s. r. o. 

Adresa: K. Světlé 1195, Turnov 
IČO: 28797728 
Jednatel: Jaroslav Kováč 
Úklidová firma nabízí své služby v oblasti úklidu domácností, kanceláří a komerčních a průmyslových 
objektů již od roku 1995 v regionech Liberecka, Turnovska, Jablonecka, Železnobrodska a Semilska. 
Provoz toalet na nádraží: Na provozování toalet v budově vlakového nádraží (které slouží i pro 
cestující na autobusovém nádraží) přispívá město částkou 300 000 Kč ročně.  
Úklid radnice: Firma zvítězila v soutěži na dodávku úklidových a domovnických prací na budovách 
MěÚ Turnov čp. 335 a čp. 466 pro období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022 s nejnižší nabídkovou cenou 
1 916 460 Kč vč. DPH. 

Coors Tek Advanced Materials 

Adresa: Přepeřská 1302, pobočka velké mezinárodní firmy 
Jednatelé: Karel Eiselt, Petrus Rodolphus Maria Schoone, Joseph McCurry, Marita Knabel 
IČO: 25763121 
Obor činnosti: keramika, zámečnictví, nástrojářství 
Výrobky: břitové destičky z řezné keramiky, keramické tvářecí nástroje, keramické poziční kolíky, 
keramické filtry, přesné obrábění 
Počet zaměstnanců: cca 300 (starší, neověřený údaj) 
Založení firmy: 1992.  

SFS Intec, s. r. o.  

Adresa: Vesecko 500 
IČO: 64827593 
Jednatelé: Petr Gillar, Guillaume Bernard Pasquier (od roku 2015), Jindřiška Vymazalová (od roku 
2017) 
Obor činnosti: stavebnictví 
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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). 

Sempra Turnov, s. r. o. 

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.  

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

Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.  

Adresa: Přepeřská 210   
IČO: 60111739 
Jednatelé: Ing. Martin Gold, Ing. Milan Večeřa, Petr Vild, IEn. (od r. 2014) 
Obor činnosti: strojírenství 
Výrobky: vybavení skláren, sklářské linky, stroje a sklářské formy pro výrobu obalového skla, řídicí 
systémy a pohony, hydraulické lisy.  
Počet zaměstnanců: cca 200 
Sklostroj by založen v roce 1950 a privatizován v roce 1994. V současnosti 95 % výroby vyváží do 
dalších zemí. Skupina Sklostroj má tři dceřiné společnosti. „Sklářské stroje Znojmo, s.r.o.” se sídlem 
ve Znojmě a přibližně 150 zaměstnanci. „Sklostroj Turnov RU, Ltd.” má sídlo v Moskvě a poskytuje 
zde servis a náhradní díly. Třetí společností je „Sklostroj International, s.r.o.“. Nachází se v sídle 
společnosti SKLOSTROJ Turnov CZ, s.r.o a byla založena kvůli mezinárodním operacím. 
Firma v roce 2020 oslavila 70 let své činnosti.  
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Lebeda, s. r. o. 

Adresa: Komenského 1719   
IČO: 25290266 
Jednatelé: Ing. Jaromír Lebeda, Tomáš Lebeda, David Lebeda 
Společnost Stavby Lebeda vznikla jako rodinná firma v 90. letech a od té doby působí aktivně na 
českém stavebním trhu. Za sebou má zhruba 250 realizací od nejmenších staveb až po rozsáhlejší 
komerční stavby. 

Šroubárna Turnov, a. s.  

Adresa: Bezručova 788 (původní administrativní budova je opuštěná) 
IČO: 46504613 
Předseda představenstva: Andrei Ishchuk (od 26. 5. 2017) 
Obor činnosti: spojovací materiál 
Výrobky: šrouby, podložky, soustružené díly, povrchové úpravy kovů, tepelné zpracování kovů 
Historie společnosti je psána od roku 1951. Moderní rozvoj Šroubárny Turnov se datuje od roku 1992, 
kdy byl původní státní podnik transformován na akciovou společnost.  
Ročně se ve firmě vyrobí kolem 550 milionů šroubů, výroba narůstá. Zvyšují se poptávky po výrobě 
klimatizací, do kterých šroubárna dodává šrouby (zakázky až v počtu 50 milionů kusů), a kromě 
automobilového průmyslu dodává firma spojovací materiál také výrobcům kompresorů pro 
takzvanou bílou techniku či do elektroprůmyslu. 

TopTec 

Adresa: Sobotecká 1660 
Ředitel: Ing. Vít Lédl, Ph.D. 
Nejedná se o firmu, ale o odborné pracoviště. Regionální Centrum speciální optiky 
a optoelektronických systémů (Turnovské OPToElektronické Centrum) je přímým rozšířením 
optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i., v Turnově (dříve známým jako Vývojová 
optická dílna AV ČR). Projekt tak navazuje na více než 40letou tradici výzkumu a vývoje optiky 
v turnovském akademickém pracovišti. Centrum TOPTEC je v současnosti jediným výzkumným 
a vývojovým pracovištěm se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v ČR. 
Vizí tohoto projektu a jím ustaveného Centra je zařadit se do roku 2018 mezi pětici nejlepších 
výzkumných a vývojových center se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v Evropě 
a participovat v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. Ze stávajících organizací lze jmenovat 
například ESA (European Space Agency). 
Hlavním cílem Regionálního centra speciální optiky a optoelektronických systémů je výzkum a vývoj 
v oblasti asférické a free form optiky, přesného měření a následný transfer do průmyslové praxe. 
Solar Orbiter: V noci z neděle 9. února na pondělí 10. února odstartovala z amerického Cape 
Canaveral přelomová evropská družice Solar Orbiter. Družice zamířila ke Slunci, kde by měla pořídit 
snímky slunečních pólů a zkoumat vnitřní heliosféru. Centrum TopTec vyvinulo a dodalo jedinečnou 
optickou soustavu, která je pro snímací zařízení klíčová.  
Update Perkova dalekohledu: Vědci z firmy TOPTEC navrhli a realizovali změnu optické konfigurace 
Perkova dalekohledu z roku 1967 na observatoři v Ondřejově, která zvyšuje jeho účinnost o desítky 
procent a umožňuje astronomům pozorovat i nepříliš jasné objekty.  
Návštěva ministryně: 23. července navštívila firmu ministryně financí Alena Schillerová.  

Torex security 

Adresa: Sobotecká 233 
Jednatel: Tomáš Horáček, Renata Horáčková 
IČO: 25039598  
Bezpečnostní agentura vznikla v roce 1994 a v současné době zaměstnává téměř 250 zaměstnanců. 
Její roční obrat činí téměř 100 miliónů korun. Je největší bezpečnostní agentura Libereckého kraje 
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a provozuje pobočky v Praze, Mladé Boleslavi, Turnově, České Lípě a ve Frýdlantu. Torex nabízí služby 
v oblasti komerční bezpečnosti a dodávek montáží bezpečnostních informačních systémů.  

Trevos, a. s.  

Adresa: Mašov 34, adresa závodu: Nová Ves 34 
IČO: 25922530 
Předseda představenstva: Ing. Michal Opočenský (od 23. 1. 2019) 
Obor činnosti: svítidla 
Výrobky: plastová a kovová svítidla, podhledová svítidla, nouzová a orientační svítidla, záložní 
bateriové zdroje 
Počet zaměstnanců: 200–250  
Společnost vznikla v roce 1990 v Semilech, před Listopadovou revolucí se jejich majitelé zabývali 
servisem elektrozařízení. Název firmy je zkratkou pro slova technika, revize, výroba, obchod a servis. 
Sériovou výrobu svítidel pro všestranné použití zahájila v roce 1993. (Více viz Kronika 2013).  

Trima, s. r. o.  

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

Unipress, s. r. o.  

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

Univer, s. r. o. 

Adresa: Přepeřská 1809 
Statutární orgán: Ing. Josef Lhoták 
IČO: 00529508 
Firma UNIVER, spol. s r.o. zahájila svoji činnost v květnu 1991. Jednalo se o obchodní zastoupení malé 
německé firmy MT Motortest GmbH a prodej motortesterů různých velikostí. Následoval prudký 
rozmach obchodní, servisní a technické činnosti. Koncem roku 1992 už měla společnost UNIVER 
vlastní obchodní středisko i odpovídající skladové zázemí. V tu dobu v Československu výhradně 
zastupovala téměř 30 renomovaných výrobců autoservisní techniky, zejména ze zemí Evropské unie, 
ale i USA, Japonska, Taiwanu atd. 
Centrální sklad společnosti UNIVER je v Turnově v areálu v ul. Vrchlického 1209. Odtud jsou 
zásobovány sklady v Praze a v Brně, dále smluvní dealeři a také samostatné firmy, které jsou stálými 
odběrateli některého zboží. Páteří distribuční sítě UNIVER, spol. s r.o. jsou prodejní centra v Turnově 
(sídlo firmy), v Praze a v Brně. Na tuto základnu navazují jednotliví dealeři po celé České republice. 
Nemalou část z nich tvoří renomovaní distributoři náhradních dílů. 
V současnosti patří firma UNIVER, spol. s r.o. Turnov k největším v předmětné oblasti v České 
republice. 
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Vaše selka (VMJP, s. r. o.) 

Adresa: Krajířova 481 
IČO: 06562558 
Jednatel: Ing. Radovan Vrátný, Liberec 
Pekárna a cukrárna navázala na strukturu bývalé firmy Pekárna Mikula. Využívá pekárnu ve 
Studentské ulici čp. 1558 a část jejich prodejen. 
Prodejny: Turnov Nádražní 1064, Turnov 5. května 30, Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 243, 
Mnichovo Hradiště Turnovská 292. 

Vyva plast, s. r. o.  

Adresa: Sobotecká ul. 836 
IČO: 47780738 
Jednatelé: Tomáš Pavelka (od 15. 12. 2017) 
Prokurista: Ing. Michal Holec  
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů 
Výrobky: zahrádkářské potřeby, kryty strojů a nástrojů, plastové díly pro dopravní prostředky, 
plastové proložky, obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýrských sítí, reklamní 
předměty. 
Výstavba nové administrativní budovy: byla zahájena v roce 2019. 

Wranovsky crystal  

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

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

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

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

Dotace 
Město se snaží kulturu ve městě podporovat, a to zejména formou dotací a příspěvků. V podstatě 
každý může požádat v grantovém řízení o příspěvek na pořádání kulturní akce, činnost spolku, vydání 
publikace nebo hudebního nosiče apod. V roce 2020 se řada akcí z důvodu světové pandemie 
nekonala.  
 
Příspěvky z Kulturního fondu 
Na rok 2020 bylo v rozpočtu města vyčleněno 800 000 Kč. Z minulého roku zůstalo nevyčerpáno 
48 343 Kč.  
Roční dotace ve dvou kolech byly rozděleny takto:  

 Přímé dotace – 245 000 Kč  

 Příspěvky na činnost spolků – 52 500 Kč  

 Příspěvky na akce – rozděleno 277 500 Kč / čerpáno 217 900 Kč 

 Publikační činnost – 32 000 Kč 
  

Akce s přímou podporou 
. Turnovský drahokam XXX: 28 000,- Kč. Pořadatel LS Na Židli 
. Prázdninové pohádkování: 15 000 Kč. Pořadatel LS Na Židli 
. Mezinárodní sympozium současného šperku 26: 30 000,- Kč. Pořadatel Muzeum Českého ráje  
. Turnovanka a Posezení při dechovce: 20 000,- Kč. Pořadatel Turnovská Bohéma 
. Staročeské řemeslnické trhy: 110 000 Kč. Pořadatel Spolek přátel muzea – NEČERPÁNO 
. Funkin´ Turnov: 30 000 Kč. Pořadatel Wisemusic, s. r. o.  
. Modrý kocour: 110 000 Kč. Pořadatel Modrý kocour, z. s. 
. Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov: 55 000 Kč. Pořadatel Spolek přátel hudebního 

festivalu NEČERPÁNO 
 
Podpora činnosti spolků 
Spolek rodáků a přátel Turnova (10 000 Kč) / Spolek IMUZA (11 000 Kč) / Paměť Českého ráje 
a Podještědí (6 000 Kč) / Turnovská Bohéma (5 500 Kč) / Musica fortuna (20 000 Kč)  
 
Kulturní akce 

 AnarchiA Music, z. s.: Turn-off Rock fest: 42 500 Kč 

 Barbora Sulková – Vánoční recitál: 3 600 Kč NEČERPÁNO 

 ILMA – Roztančený Turnov, aneb 35 let od založení taneční skupiny Den Balet (JKP Turnov) a 30 
let od založení TaPŠ ILMA: 24 000 Kč 

 Mgr. Bára Havlátová: Turnovský majáles: 19 000 Kč NEČERPÁNO 

 Mojmír Babáček: Premiéra divadelního představení Tak krátký čas na život: 6 000 Kč 
NEČERPÁNO 

 Muzeum Českého ráje v Turnově: Edukativní dílny: 22 000 Kč 

 Muzeum Českého ráje v Turnově: Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák v zajetí múz: 21 100 Kč 
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 SDH Bukovina u Dolánek: Posezení při dechovce: 9 600 Kč 

 Spolek IMUZA: Koncert k letnímu slunovratu: 18 000 Kč NEČERPÁNO 

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

 Spolek přátel muzea Českého ráje v Turnově: Řezbářské sympozium na Dlaskově statku: 
13 600 Kč 

 Spolek přátel muzea: Výtvarný salon: 24 000 Kč 

 SunDisk: Festival Dolánky: 50 000 Kč 

 Turnovská Bohéma: Tříkrálový koncert: 3 100 Kč 

 YMCA Orlová – Společný koncert s Musica Fortuna: 7 600 Kč NEČERPÁNO 

 Zdeněk Buchta: Graffiti Jam Turnov: 8 000 Kč 
 
Publikační činnost 

 Občanské sdružení Paměť Českého ráje – Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám: 20 000 Kč 

 Spolek rodáků a přátel Turnova – Náš Turnov: 20 000 Kč 
 
Dotace na obecně prospěšnou činnost 
Pro rok 2020 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský 
a občanský život obyvatel města Turnov částka 170 000 Kč, v důsledku pandemie byla částka 
ponížena o 17 000 Kč.  

 Celia – život bez lepku – na činnost spolku: 5 000 Kč  

 Český červený kříž, místní skupina – na činnost spolku: 10 000 Kč 

 Český kynologický svaz, základní organizace Žďárek – na činnost spolku: 5 000 Kč 

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

 Český svaz chovatelů Turnov I – na činnost spolku: 20 000 Kč  

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

 Klub přátel železnic Českého ráje – na činnost spolku: 20 000 Kč  

 Myslivecká společnost Vesecko Turnov – příspěvek na činnost a pachové ohradníky: 10 000 Kč  

 SH ČMS – Okresní sdružení hasičů, Semily – na činnost spolku: 8 000 Kč 

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

 TJ Český ráj – na činnost spolku: 20 000 Kč  

 ZAzemí – na činnost spolku: 10 000 Kč 
 

Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolních aktivit 
Pro rok 2020 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a mimoškolní aktivity částka 130 000 Kč.  

 Centrum pro rodinu Náruč – Prázdninová Náruč: 11 000 Kč 

 Junák – Zimní sportování: 6 000 Kč 

 Junák – Mikulášská taškařice: 7 000 Kč NEKONALO SE 

 Muzeum Českého ráje – Jak se šilo na statku: 23 000 Kč 

 Povyk – Mašovský pizza cup: 6 600 Kč 

 Povyk – Letní příměstský tábor (6 turnusů): 13 350 Kč 

 TJ Sokol – Příměstský tábor mažoretek All Stars: 30 000 Kč 

 TSC Turnov – Sportovní letní sportovní tábor judo pro 35 dětí: 8 750 Kč 
 
Fond na podporu cestovního ruchu 

 Geopark Český ráj: Propagace Globální geoparku UNESCO Český ráj. Celkové náklady 14 400 Kč. 
Dotace 14 400 Kč 

 Sdružení Český ráj: Rozvoj nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku. Celkové náklady 
38 400 Kč. Dotace 38 400 Kč 
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Regenerace městských památkových zón  
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
 
Příspěvky na opravu nemovitostí v městské památkové zóně 
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
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Přehled nejvýznamnějších akcí  
Většina kulturních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – kulturních organizací. Kulturní 
a společenské akce pořádají i jiné subjekty – např. firmy či školy a také spolky v okrajových částech 
města – informace o nich jsou uvedeny u těchto subjektů v příslušných kapitolách. 
 
Rušení kulturních akcí 
V souvislosti s vyhlášením protikoronavirových omezení byl nejen v Turnově výrazně omezen kulturní 
život. V období jarní i podzimní vlny byla uzavřena divadla, kina, knihovny, muzea apod. a bylo 
zakázáno v podstatě jakékoliv shromažďování. Jarní uzávěra trvala přibližně od března do června 
a podzimní od října do konce roku. (Více viz samostatná kapitola.) 
 
Masopust na Dlaskově statku 
15. února proběhly oslavy masopustu na Dlaskově statku. Tradiční masopustní masky předvedli 
samotní muzejníci ve spolupráci s folklorními soubory Hořeňák z Lázní Bělohradu a Šafrán z Jablonce 
nad Nisou. K tanci i poslechu hrála turnovská kapela Různá dobrá společnost. Dorazilo rekordních 
2 000 návštěvníků. 
 
Modrý kocour 2020 
Ve dnech 19. a ž 23. února proběhl v Turnově 25. ročník Modrého kocoura, multižánrového 
divadelního festivalu, který hostí přední profesionální i amatérská divadla z celé České republiky. 
Kvůli příjezdu zahraničních divadel byl letos poprvé vydán katalog kompletně s celkovým překladem 
do angličtiny. (Foto viz Fotokronika).  
 

Program 25. ročníku festivalu 
Středa 19. února 
. DIVADLO BEZ ZVÍŘAT / Divadlo RADAR/Načerno. Sedm rozmarných a tak trochu absurdních 

hříček. Městské divadlo 
Čtvrtek 20. února 
. DIVADELNÍ DÍLNA / Workshop pro herce i neherce, vedení Lek Tor. KC Střelnice Turnov 
. ŠPIČKOU LODIČKY RÝPNU DO VZDUCHU / Taneční a pohybové studio Magdaléna. 

Experimentální pohybové představení. Městské divadlo Turnov  
. TAK PŘESTAŇ / Taneční a pohybové studio Magdaléna. Pohybové představení inspirované 

poezií Emmy Kausc. Městské divadlo Turnov  
. HEMATOM / Vývojová fáze. Experimentální osudové drama o skupině teenagerů, otevírající 

mnoho zásadních témat. KC Střelnice 
. VASSA / Rádobydivadlo Klapý. Drama o tom, jak peníze hýbou světem, natož pak rodinou. 

Městské divadlo  
. NA POČÁTKU JE VŽDYCKY CHAOS (NA POCZĄTKU ZAWSZE JEST CHAOS) / Teatr Etna, Polsko. 

Komediální groteska s velkou dávkou pozitivní energie. KC Střelnice 
. BA NAOPANK! Koncert. Do lihoviny ponořené hudební těleso vytlačuje směs našláplého punk-

rocku, kavárenského šramlu a dalších tanečních stylů. KC Střelnice – KUS 
. MICHAL A DAVID. Koncert. Nemrtvá legenda stylu schlager-disco! Sladké melodie, jemný 

humor a instrumentální virtuozita jsou hlavní devízy nejoblíbenější kapely českého 
Podkrkonoší. KC Střelnice – KUS 

Pátek 21. února 
. DIVADELNÍ DÍLNA. Workshop pro herce i neherce, vedení Lek Tor. KC Střelnice  
. STOJÍM V ŘADĚ / OLDstars. Smršť apelativních monologů z pera italského dramatika a autora 

standupů. KC Střelnice. Pro školy 
. NORDOST / OLDstars. Dramatické zpracování skutečné události – teroristického útoku na 

moskevské Divadlo na Dubrovce. KC Střelnice  
. MISE NOVÝ DOMOV / Stopa. Hořká komedie o kolonizaci planety Mars. Městské divadlo 
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. ELEVÁTOR / OLDstars. Drama na motivy skutečné události, kdy dva teenageři uvízli v nákladním 
výtahu opuštěné budovy. KC Střelnice 

. Slavnostní zahájení aneb znovuzrození. Mario Kubaš, Démétér. Městské divadlo, 19.30 

. PROTON!!! / Divadlo Vosto5. Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely 
PROTON. Městské divadlo 

. DJ set MARDOŠA (Tata Bojs). Taneční party. KC Střelnice 
Sobota 22. února 
. DIVADELNÍ DÍLNA. Workshop pro herce i neherce, vedení Lek Tor. KC Střelnice 
. FRUTTI DI MARE / Anička a letadýlko. Velká mořská pohádka spletená z hlubokých mořských 

chvil, zelených řas a zpěvu vodních vil… KC Střelnice  
. ZAVILÁ DROGA / Turnovské divadelní studio. Anekdota či hříčka o touhách a představách 

mladé dívky. Městské divadlo 
. DIVADLO UTLAČOVANÝCH / inscenace dílny MK 2020. Inscenace účastníků herecké dílny 

Modrý kocour 2020. KC Střelnice 
. MÍT DLOUHOU CHVÍLI ZKLAMANÉHO OČEKÁVÁNÍ / D.R.E.D. Experiment s příznačným, možná 

přízračným, motivem čísla 20. Městské divadlo 
. PÁREK / Statické divadlo. Hodina dvacet minut třeskutého divadla s hudbou a zpěvy. 

KC Střelnice 
. AFTERPARTY / Theater KROV, Nizozemsko. Dynamická inscenace o lidském údělu. Městské 

divadlo 
. KLEŠICE / Nejhodnější medvídci a Divadlo Na tahu. Hra na pomezí tragické frašky a dobové 

ilustrace o válečných a poválečných osudech. KC Střelnice 
. DJ set VENTOLIN & DJ MYSLIVEC (Midi Lidi). Taneční party. KC Střelnice  
Neděle 23. února 
. 1789 MALÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE / Faileova svobodná kompanie. Experimentální LARP 

drama (živé akční hraní rolí s účastí diváků) Zrcadlový sál KC Střelnice 
. IMPROSHOW / B.I.Z.O.N.I. Zábavná improvizační show plná nečekaných vztahů, zábavných 

zvratů a svérázných point. Městské divadlo 
. HOLKY ELKY / Divadlo Micky Myšákové. Komedie o ambiciózních fotomodelkách, která ukazuje 

bludný kruh komerčně a konzumně laděné společnosti. KC Střelnice 
. ZA OPONOU / Naše divadlo Praha. Komedie na motivy Romea a Julie, trochu jinak. Městské 

divadlo 
. 1789 MALÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE / Faileova svobodná kompanie. Experimentální LARP 

drama (živé akční hraní rolí s účastí diváků). Zrcadlový sál KC Střelnice 
. Slavnostní zakončení festivalu a vyhlášení výsledků hodnocení poroty 

KC Střelnice 
 
Filmaři v turnovském depu 
28. února natáčel zahraniční filmový štáb několik scén k pokračování fantasy seriálu Carnival Row 
v hlavní roli se slavným hollywoodským hercem Orlando Bloomem. Více scén se natáčelo v Liberci. 
Hlavní hvězda do Turnova nedorazila. V turnovském depu měl štáb k dispozici několik parních 
lokomotiv s historickými vagóny, na místě bylo hodně komparzistů v historických vojenských 
uniformách. V depu se už dřív natáčely záběru jednoho dílu seriálu Já, Mattoni a také jeden díl seriálu 
Toulavá kamera. 
 
Turnovský drahokam 2020 
14. března se konal 30. ročník divadelní přehlídky loutkového divadla Turnovský drahokam. Přehlídku 
pořádá turnovský loutkářský soubor Na Židli. Přehlídka se poprvé konala v roce 1983 jako neformální 
setkání loutkářů. Do roku 1987 proběhlo pět ročníků, po kterých následovala osmiletá přestávka. 
Přehlídka je znovu organizována od roku 1996.  
Původně byl program prohlídky naplánován na tři dny – od 13. do 15. března. S ohledem na 
propuknuvší pandemii koronaviru byl program značně omezen a proběhl pouze v jeden den bez 
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přítomnosti publika. Přítomna byla pouze porota, aby byl dodržen postupový systém přehlídek na 
národní přehlídku Loutkářská Chrudim.  
(Foto viz Fotokronika).  
 
Původní program:  
Pátek 13. března 

. O pyšné žirafě. M. Vaněk, Divadlo Matýsek Rynoltice 
Sobota 14. března 

. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

. O Budulínkovi. J. Polehňa, Lidový loutkář Jiří Polehňa, Hradec Králové 

. Kašpárek to zařídí. J. Ipser, Čmukaři Turnov 

. Žebrákova nevěsta. B. Němcová, R. Krause, Spojáček Liberec 

. Budulínek. B. Němcová, R. Martincová. Rolnička Nová Paka 

. Neotvírej knihu. V. Motyčková, M. Bereckei, Divadlo na kliku Liberec 

. PIMPILIMPAMPAM. Poezie českých básníků v úpravě souboru BTV ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 

. O zvířátkách. R. Hancvencl, Vozichet Jablonec nad Nisou 
Neděle 15. března  

. Černý kocour. E. A. Poe, T. Hájek, Bažantova loutkářská družina Poniklá 

. Divokraj. M. Bobková a kolektiv, Šíro Lázně Bělohrad 

. Čmelák Brundibár, aneb co se děje na louce. D. Martinovská, HAD Hodkovice nad Mohelkou 

. Kdo nenechá pejska spát? I. Istančuk, P. Kordová, Kordula Liberec 

. Kašpárek a princezna. L. Bauerová, BOĎI Jaroměř 

. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 
Program po úpravě: 
14. března 

. Kašpárek to zařídí. J. Ipser, Čmukaři Turnov 

. Barevné trápení chameleona Leona. P. Kordová, Kordula Liberec 

. Neotvírej knihu. V. Motyčková, M. Bereckei, Divadlo na kliku Liberec 

. Černý kocour. E. A. Poe, T. Hájek, Bažantova loutkářská družina Poniklá 

. O zvířátkách. R. Hancvencl, Vozichet Jablonec nad Nisou 
 
Porota doporučila k postupu inscenace O zvířátkách, Kašpárek to zařídí a Černý kocour. Dále ocenila 
jednotlivce a soubory: Divadlo Na Kliku Liberec, Pavlína Kordová, Ruda Hancvencl, Jaroslav Ipser, 
Tomáš Hájek, Petr Záruba a soubor Na Židli (za uvedení přehlídky v nouzovém stavu).  

 
Turnovský štěk 2020 – zrušeno 
Zpíváme si pro radost – zrušeno 
Turnovská mateřinka – zrušeno 
Neform Jazz fest – zrušeno 
 
Noc s Andersenem 2020 
27. března se měl konat 20. ročník celonárodní akce Noc s Andersenem – akce na oslavu čtenářství 
spojené s přespáváním v knihovnách a ve školách. Letošní ročník však musel být z důvodu pandemie 
odložen, původně na květen, později na říjen, kdy však také nemohl proběhnout v původní režii. 
V březnovém termínu byl pouze malou skupinou účastníků vysazen Strom Pohádkovník – Fabularius 
Anderseni. 9. října proběhl pouze několikačlenný symbolický průvod k Pohádkovníku, a další aktivity 
proběhly on-line. Do této netradiční podoby Noci s Andersenem se zapojilo kolem 150 rodin. (Foto viz 
Fotokronika březen, říjen). 
 
8. března: Muzikantky Napříč. Tradiční oslava Mezinárodního dne žen ženským koncertem. 
Vystoupily tři osobité písničkářky – Kaya, Ľubica Christophory a Vladivojna La Chia. Koncert navštívilo 
66 lidí. 
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Velikonoce na Dlaskově statku – zrušeno 
Turnovský kos – zrušeno 
Zahájení letní turistické sezony – Český ráj dětem – zrušeno 
Turnovská muzejní noc – zrušeno 
Kytara v Českém ráji – zrušeno 
Studentský Majáles – zrušeno 
Staročeské řemeslnické trhy 2020 – zrušeno 
Dvořákův Turnov a Sychrov – zrušeno 
 
Funkin´ Turnov 2020 
26. června se před KC Střelnice konal další ročník tradičního festivalu, který pořádá turnovská kapela 
Funk Corporation. Pořadatel zariskoval a připravil akci v době, kdy byla většina akcí zrušena. Vyšlo to, 
krátce před konáním festivalu byla rozvolněna protipandemická opatření.  
Vystoupily pražská formace Adovany, česká hudební skupina z Prahy MYDY, kapela Top Dream 
Company a samozřejmě Funk Corporation. (Foto viz Fotokronika). 
 
TURN-OFF ROCK FEST 2020 OPEN AIR  
4. července se konal 5. ročník rockového festivalu. Místem konání bylo autobusové nádraží Na 
Lukách. Vystoupily kapely: kapel Hairy Groupies, No Talent Music, Anarchia, Krleš a Halford Revival, 
dále na festivalu zahrály ještě i skupiny Seven, Wotazn?k a Sendwitch. Bohaté možnosti občerstvení 
a zábavy pro děti.  
 
Dolánky 2020 
18. července se konal hudební multižánrový festival, na kterém letos vystoupily Ba Naopank, Flastr, 
Makule, Ondřej Ruml, Pól McKántry, Sarah and the Adams, Schodiště, The Chancer, The Scoffers, Ze 
dna, Znouzecnost. Doprovodný program vhodný pro malé i větší.  
 
Turnovské Kulturní léto 
Každodenní prázdninová nabídka akcí pro turisty i turnovskou veřejnost 
Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů s průvodcem / Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým 
rytířem, hledáním pokladu a zlomením kletby / Prohlídka zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov 
s loutkou krále Granáta  
Úterý: Den s mineralogem v Muzeu Českého ráje / Prohlídky synagogy, bývalé židovské čtvrti 
a židovského hřbitova / Prohlídka hradu Valdštejna s princeznou 
Středa: Prohlídka turnovských kostelů / Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem, hledáním 
pokladu a zlomením kletby / Pizza školka v zahradní restauraci Bbaby 
Čtvrtek: Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou / Lezecké čtvrtky v muzeu / Cílová stanice knihovna – 
Letní multižánrové kulturní pásmo knihovny na vlakovém nádraží / Loutkové divadélko + kreativní 
dílnička v zahradní restauraci Bbejby 
Pátek: Prohlídka zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov s loutkou krále Granáta / Za kamenem 
a šperkem – tematická komentovaná prohlídka města Turnova jako města kamene a šperk / Večery 
s hudbou nebo divadlem před KC Střelnice 
Sobota: Jak se žilo na statku – řemeslné dílny na Dlaskově statku / Poslechové večery před KCT  
Neděle: Prohlídky kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích / Loutkáři na Dlaskově statku. 
 
Mimořádné nabídky 

 Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna na Valdštejně: 6. 7. a 13. 8.  

 Noční prohlídka hradu Valdštejn: 4. 7., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8. a 28. 8.  

 Magický Turnov – Noční prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov 
a Synagogy Turnov za svitu svící: 17. 7., 31. 7. a 14. 8.  
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 Parním vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo – Jízdy historickým 
parním vlakem na trati Turnov – Rovensko pod Troskami a Turnov–Semily. Ve stanicích Turnov, 
Rovensko pod Troskami a Semily probíhala loutková představení pro děti: 13. 7., 27. 7., 17. 8. 
a 31. 8. Pořádal loutkařský soubor Na Židli ve spolupráci s Klubem přátel železnic Českého ráje 
a Kolej 

 Sportovně rekreační areál Maškova zahrada – koupaliště 
 

Návštěvnost jednotlivých programů Turnovského léta:  
Prohlídky turnovských kostelů: 121  
Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem: 2024  
Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou: 1319  
Prohlídky synagogy a židovského hřbitova: 60  
Za kamenem a šperkem: 8  
Magický Turnov: 29  
Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna: 199  
Noční prohlídky hradu Valdštejn: 593  
 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, ve 13.00 a v 15.00 hodin. 
5. 7.: O prasátku. Boďi Jaroměř 
12. 7.: O pyšné žirafě. Divadýlko Matýsek Rynoltice 
19. 7.: Pohádky o pejskovi a kočičce. LS Na Židli Turnov 
26. 7.: Divadlo u dvou kašparů. Divadlo Bořivoj Praha 
2. 8.: Krabicové pohádky. LS Šíro Lázně Bělohrad 
9. 8.: O zakleté labuti. LS Spojáček Liberec 
16. 8.: Tři prasátka a vlk. LS Na Židli Turnov 
23. 8.: Červená Karkulka aneb polepšený vlk. LS Na Židli Turnov 
30. 8.: O slepičce kropenaté. LS Na Židli Turnov 
 
Festival na Jizeře, Letní kino – zrušeno 
 
Filmový víkend 2020 
7. –9. srpna: Víkendový maraton v Letním kině. Promítalo se šest letošních filmových blockbusterů. 
Promítání začínalo každý den ve 21 hodin a trvalo téměř do rána. (Foto viz Fotokronika). 
 
Oslavy historika Josefa Pekaře 
26. září proběhly oslavy připomínající osobu historika Josefa Pekaře, rodáka z Malého Rohozce. Akce, 
přesunutá z jarního termínu proběhla v nevlídném počasí, přesto se jí zúčastnilo kolem padesáti 
osob. Program byl zahájen na Dlaskově statku, kde byla slavnostně otevřena nová Naučná stezka 
Josefa Pekaře, která vede přes Malý Rohozec na hřbitov do Jenišovic. O půl dvanácté proběhlo 
odhalení pomníku profesoru Josefu Pekařovi na Malém Rohozci, a to za účasti osobností 
z akademické obce, kulturní sféry i politiků, např. profesora Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, 
a profesora Bohumila Jirouška, rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akce se zúčastnili 
i poslanci Ing. Petr Beitl (ODS), profesor Ivan Jáč (ANO) a David Pražák (ANO). Za Liberecký kraj 
dorazili radní Ing. Květa Vinklátová (SLK) a Ing. Michal Kříž (ANO). Z oblasti kultury uveďme alespoň 
Mgr. Blanku Konvalinkovou, ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, Mgr. Petru Hejralovou, 
ředitelku muzea v Železném Brodě, a PhDr. Jana Prostředníka, PhD., budoucího ředitele Muzea 
Českého ráje v Turnově. Odhalení pomníku profesora Josefa Pekaře se ujal starosta Turnova 
Ing. Tomáš Hocke za asistence rektora Tomáše Zimy, liberecké radní Ing. Květy Vinklátové 
a Mgr. Lukáše Berndta, předsedy Rohozeckého okrašlovacího spolku, jenž stál za ideou těchto oslav.  
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Slavnostní okamžik vyvrcholil premiérovým předvedením skladby Pohled do starobyla, kterou pro 
tuto příležitost složil turnovský skladatel Martin Hybler. Skladbu zahrál soubor Absolute Brass Quintet 
pod vedením Pavla Jeníčka. 
Ve 13:30 proběhl pietní akt u hrobu profesora Josefa Pekaře na hřbitově v Jenišovicích. Byl zahájen 
recitací básně Návrat, kterou na počest profesora Pekaře napsal Jaroslav Seifert, pozdější držitel 
Nobelovy ceny za literaturu a také velký milovník Českého ráje. Báseň přednesla studentka Gymnázia 
Turnov Anna Hodíková. Poté se slova ujal starosta obce Jenišovice pan Bohumil Bradáč. Následně na 
svého slavného strýce zavzpomínal pan Josef Pekař st. Krátké shrnutí Pekařova vědeckého díla 
přednesl u rodinné hrobky profesor Zdeněk Beneš z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy. Důstojná pieta byla zakončena položením květin a věnců na hrob. V areálu 
Pivovaru Rohozec se od 15 hodin promítal za účasti režisérky a producentky Jany Tomsové dokument 
z roku 2005 Historik Josef Pekař. Následně ještě proběhla diskuze s návštěvníky, které se ujali 
zejména profesor Zdeněk Beneš a samozřejmě režisérka dokumentu. Na oslavách bylo také možno 
zakoupit pamětní minci k 150. výročí Josefa Pekaře, turistickou vizitku ke vzniklé naučné stezce 
a speciální číslo regionálního časopisu Od Ještěda k Troskám 1/2020 věnované této osobnosti 
Českého ráje. Oslavy se konaly pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a hejtmana 
Libereckého kraje. 
(S využitím zprávy Jaroslava Kříže uveřejněné na www.turnov.cz, foto viz Fotokronika, květen, září). 
 
Kulturnov – zrušeno 
 

Plesy 

30. listopadu 2019: Ples lyžařů. Vystoupily Duo Big Band a hosté. KC Střelnice (1. ples sezony 2020) 
10. ledna: Maturitní a absolventský ples Střední zdravotnické školy. K tanci a poslechu hrála kapela 
Collours. KC Střelnice  
11. ledna: Volej&Basket Bál. K tanci a poslechu hrál Orchestr Ladislava Bareše. KC Střelnice 
17. ledna: Maturitní ples OHŠ Turnov – Hotelnictví a cestovní ruch. KC Střelnice (Fotografie viz 
Fotokronika). 
24. ledna: Maturitní ples 4. ročníku Gymnázia Turnov. K tanci a poslechu hrála skupina Domestic, 
večerem provázel Jiří Mádl. KC Střelnice Turnov  
7. února: Maturitní ples OAHŠ a SOŠ. K tanci a poslechu zahrál Big Band ZUŠ Turnov. KC Střelnice. 
8. února: Ples absolventů a přátel školy OAHŠ Turnov. K tanci a poslechu zahrála Jazzika. KC Střelnice  
8. února: Hasičský ples. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Mašově v místní sokolovně. Zahráli 
Veselí pozůstalí. 
14. února: Maturitní ples oktávy gymnázia Turnov. K tanci a poslechu zahrála skupina EGO retro 
music. KC Střelnice 
15. února: XI. městský ples. Zahrál Orchestr Ladislava Bareše. KC Střelnice. Finanční výtěžek plesu byl 
věnován na podporu Městské knihovny Antonína Marka (více viz Turnov – Kalendárium) 
28. února: Erotický ples. K tanci a poslechu hrála kapela Koneckonců. Součástí byla striptýzová 
vystoupení, travesti show Techtle Mechtle a další. KC Střelnice 
29. února: Absolventský ples Gymnázia Turnov. K tanci a poslechu hrál Orchestr Vladimíra Janského. 
KC Střelnice 
6. března: Maturitní ples SUPŠ a VOŠ. K tanci a poslechu zahrála kapela Holiday Express. KC Střelnice 
 

Vánoce 

Strom splněných přání 
24. listopadu byl v muzeu instalován tradiční vánoční strom splněných přání, díky kterému mohou 
zájemci pořídit dárky dětem z dětských domovů. Připraveno bylo 257 lístečků s konkrétními přání 
jednotlivých dětí. Všechny lístečky byly vyzvednuty a proměněny v dárek v rekordním čase.  
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Vánoční video starosty 
Městský úřad připravil pro Turnováky pětiminutové vánoční video s vánoční tématikou města. Záběry 
na městskou výzdobu města, vánoční strom na náměstí doprovodil slovem starosta města Ing. Tomáš 
Hocke. Video nahradilo tradiční vánoční setkávání, především rozsvícení vánočního stromu. 
 
Vánoční video ZŠ Skálova 
Tým pedagogů z odloučeného pracoviště ZŠ Skálova v Alešově ulici připravil nejenom pro žáky 
a rodiče své školy film s představením svatých, kteří se objevují v předvánočním čase. Osmiminutový 
film se zrodil jako připomínka akce Vítání svatého Martina, kterou každoročně škola v listopadu 
organizuje. Protagonisté snímku navštívili různá místa v okolí. Natáčelo se na Dlaskově statku, 
u kostela svatého Jana Křtitele v Nudvojovicích, u kostela svatého Jakuba Staršího v Přepeřích, na 
Mužském u Mnichova Hradiště, v Dobré Vodě, v Hnanicích a v Přepeřích. Jeho režisérkou je 
pedagožka školy a organizátorka kulturních akcí Vendula Bičíková.  
 
Vánoční strom 
Strom byl na náměstí instalován ke konci listopadu a rozsvícen bez tradičního kulturního programu. 
(Foto viz Fotokronika listopad). 
 
Vánoční trhy na náměstí – Trh řemesel 
17.–19. prosince se na náměstí konaly tradiční vánoční trhy, ovšem ve značně omezené podobě. 
Chyběl tradiční kulturní doprovod, který obvykle probíhá po oba celé dny. Na náměstí bylo postaveno 
17 stánků, ve kterých místní řemeslníci z Turnova a okolí nabízeli své výrobky. (Organizaci 
řemeslnického trhu zajistilo Muzeum Českého ráje). V pátek 18. prosince od 15.00 hodin byl otevřen 
Starostenský stánek, kde bylo možné přispět na dárky pro turnovské seniory. Chybělo jakékoliv 
občerstvení, protože konzumace na veřejnosti byla vládními protipandemickými opatřeními 
zakázána. 
Starostenský stánek: Ve starostenském stánku se podařilo vybrat 777 Kč a zakoupit dárkový koš pro 
pečovatelky a sestřičky Zdravotně sociálních služeb Turnov za jejich obětavou péči o turnovské 
seniory. 
 
Betlémské světlo  
I v roce 2020 rozváželi skauti po světě světlo z Betléma. V Turnově si jej lidé mohli vyzvednout 
23. prosince od 16 do 18 hodin na Skautském ostrově, u zámku Hrubý Rohozec, na vlakovém nádraží, 
pod Hlavaticí, v Metelkových sadech a na Valdštejně. Tradiční rozdávání na náměstí, během kterého 
vystupuje skautský sboreček, neproběhlo. K vidění nebyl ani živý betlém a nekonala se sbírka Pro 
dobrou věc. (Foto viz Fotokronika). 
 
Vánoce na Valdštejně: O Vánocích mohli lidé navštívit Valdštejn a prohlédnou si jeho vánoční 
výzdobu. Interiér hradu byl uzavřen v rámci opatření proti covidu-19, ale exteriér byl zpřístupněn ve 
dnech 23., 24. a 26.–30. prosince od půl jedné do půl čtvrté.  
 
Vánoční Televarieté: Tým Kulturního centra Turnov připravil se spolupráci s místními muzikanty 
a divadelníky program v duchu Televarieté, který si mohli zájemci pustit on-line přes kanál 
youtube.com.  
V programu účinkovali Daniela Weissová a David Pešek, Lédl Jazz Q, Ondřej Halama a Alena 
a František Tomášovi, Duo Bigband, Petr Kostka, Ondřej Zlevor a Veronika Mireková, Tribal Force a  
Musica Fortuna. 
 
Vánoční koncert online 
Žáci a učitelé ZUŠ odehráli tradiční vánoční koncert již před Vánocemi, a to v kulturním domě na 
Střelnici a bez diváků, a v obvyklém čase jeho konání (24. prosince) jej zprostředkovali online na 
videokanálu www.youtube.com. 
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Turnovské kulturní osobnosti 
Luděk Mádl 
Novinář Luděk Mádl prožil v Turnově dětství a mládí, je absolventem 
turnovského gymnázia, začínal v Denním Telegrafu a Svobodném slově 
a celkem 13 let působil v deníku Sport, několik let jako zástupce 
šéfredaktora. Od roku 2009 pracoval v redakcích Hospodářských novin 
nebo Aktuálně.cz. Na Seznam Zprávy pracuje coby šéfreportér od října 
2017. V roce 2005 obdržel Luděk Mádl ocenění Novinářská křepelka, za 
články o rozkrývání korupce v českém fotbale. Mnohé citace a zjištění 
z jeho článků nejen o Ivanu Horníkovi zlidověly ve slavném divadelním 
představení „Ivánku, kamaráde". V roce 2013 vyšla jeho kniha Kmotr Fotbal (ISBN: 978-80-260-4349-
2). (Využity informace a fotografie ze stránky https://www.seznamzpravy.cz/autor/ludek-madl-429).  
 
Michal Hrůza 
Český zpěvák Michal Hrůza se narodil 31. srpna 1971 v Turnově. 
Studoval střední vojenskou školu, kde se stal členem školní kapely. 
Později založil kapely Brambory (punk-rock) a 51 chvíle (hard-rock). 
V roce 1993 se odstěhoval do Pardubic, kde působil ve skupině 
Anachronic. V roce 1996 založil skupinu Ready Kirken, se kterou se 
proslavil na celostátní úrovni. S kapelou natočil pět alb a napsal pro 
ni více než padesát písní a textů. V roce 2006, poté, co z kapely 
odešel, založil další formaci Kapely Hrůzy. Je autorem velmi 
populární písně Voda živá, kterou napsal pro zpěvačku Anetu 
Langerovou. Podílí se také na skládání hudby pro filmy a seriály (mj. 
Lidice, Vyprávěj ad.). V roce 2014 byl napaden při pouliční potyčce v Ostravě, po které skončil 
s krvácením do mozku a musel podstoupit operaci. Několik měsíců nemohl vystupovat. (Informace 
převzaty z wwww.wikipedie.cz a fotografie z oficiálních webových stránek www.michalhruza.cz ). 
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Kulturní organizace ve městě 

Kulturní centrum Turnov 

Adresa: Markova 311 
Jednatel společnosti: Mgr. David Pešek (od 2. 9. 2013) 
Charakteristika: Kulturní centrum Turnov bylo založeno v září roku 2001 jako hlavní kulturní instituce 
města. Stoprocentním vlastníkem je Město Turnov. (Předchozí organizace Turnovské kulturní 
středisko byla příspěvkovou organizací Města Turnov.) KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice 
a Městské divadlo v Turnově. V péči má také smuteční síň a do ledna 2017 i parkoviště U Raka 
(později přešlo do správy města). Pod křídly Kulturního centra Turnov fungovala dvě dobrovolná 
zájmová uskupení: Kruh přátel hudby pro příznivce klasické hudby a jeho abonentní řada koncertů 
Turnovské hudební večery a Filmový klub pro aktivní filmové fanoušky. (Přehled jejich aktivit je 
zaznamenatelně včleněn do přehledu akcí). 
 
Divadlo patří Kulturnímu centru 
V lednu přešla budova městského divadla z vlastnictví města Turnova do majetku Kulturního centra. 
Důvody byly především právní. KC Turnov se tak stane výhradním investorem projektu dostavby 
divadla. Stanovit prodejní cenu historické budovy divadla bylo poněkud komplikované. Byla oslovena 
specializovaná firma, ale ta nedokázala stanovit cenu budovy, pro jejíž prodej není žádné srovnání. 
Historické budovy divadel se prostě neprodávají.  
 
Rok 2020 
Rok byl silně poznamenaný pandemií covidu-19. První vlna pandemie zapříčinila zrušení akcí 
od poloviny března do konce června a druhá všechny akce od poloviny října do konce roku.  
 
Maják české kultury:  
12. září se turnovské Kulturní centrum připojilo k celostátní výzvě Maják české kultury. Společně 
s dalšími 70 kulturními institucemi v ČR se rozhodli rozsvítit světlo na místě, kde by se jinak konala 
kulturní akce. Na střeše Střelnice se tak rozzářil světelný sloup.  
 
Hlasy a ohlasy Turnovska 
Kulturní centrum zajišťuje i vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska, kterému nikdo neřekne 
jinak než HOTy. Rozsah časopisu je 28 stran a jeho obsah tvoří zejména podrobné informace 
o pořadech KCT a informace škol, knihovny, muzea, ZUŠ a dalších organizací neziskového charakteru 
v Turnově a okolí působících. Šest stran je věnováno informacím z radnice.  
Distribuce Hlasů a ohlasů Turnovska 
Od září 2019 přestal být měsíčník HOT distribuován zdarma do poštovních schránek obyvatel, zájemci 
o něj si jej nadále mohli vyzvedávat v distribučních místech, kterých je v Turnově poměrně dost, 
případně si uhradit poštovné. Náklad klesl ze 7 550 kusů na 3 000 kusů. Důvodem bylo zajištění 
úspor, zejména poté, co Česká pošta výrazně zvýšila poplatek za distribuci.  
 
Kavárna KUS 
Kavárna slouží jako doprovodný gastroprovoz pro kulturní akce.  
 
Pronájmy 
Všechny prostory kulturního centra jsou pronajímány dalším subjektům k pořádání kulturních jiných 
akcí. Podrobný přehled pronajímatelů a jejich akcí je uveden ve výroční zprávě organizace.  
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
O chod organizace se staralo 14 zaměstnanců. Zhruba 100 dalších smluv bylo uzavřeno v rámci 
externí spolupráce (promítači, šatnářky, uvaděčky…). 
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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 (již druhým rokem ve vlastní režii) a výstavní plochy ve 
foyer a v 1. patře. 

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

 
Hudební programy:  

 Básníci ticha – hudební festival – nekonalo se  

 Turnovské hudební večery (viz Spolky – Kruh přátel hudby) 

 Malá (domácí) scéna – neproběhl žádný koncert 

 Turnovské kulturní léto + poslechové večery před kavárnou KUS 

 Adventní koncerty – nekonaly se 

 Velké koncerty 

 Sdružení Napříč (Písničkářky Napříč, Festival Napříč) 

 Funkin’ Turnov 

 Neform Jazz Fest – nekonal se 

 Galavečer Poetika – nekonal se 

 Kulturnov – nekonal se 
Celkem: Proběhlo 24 hudebních pořadů, které navštívilo 2 869 diváků.  
 
 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV (KCT) – STŘELNICE 
 
Přehled vlastních akcí:  
Hlavní sál 
Podrobnosti o akcích, profily hudebníků, divadelníků a dalších jsou zveřejňovány v Hlasech a ohlasech 
Turnovska. 
4. 2.: Partička. Richard Genzer, Michal Suchánek, Igor Chmela, Michal Novotný, moderátor Dano 
Dangl (nebo Dalibor Gondík) a hudebník Marián Čurko opět v Turnově. Improvizační show. 
12. 2.: Sportovec roku. Vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Turnova za rok 2019.  
 
Letní programy před KC Střelnice od 19.00 hodin, vstup volný  
3. 7. Makule. Koncert. Makule je takový zvláštní druh. Je velmi vzácná. Ve sluneční soustavě existuje 
pouze jeden exemplář… Underground z Tanvaldu s elektronikou, punkem a koněm. 
4. 7. Poslechový večer: Buena Vista Social Club - Slavné album kubánského kapelníka Juana de 
Marcose Gonzáleze a amerického kytaristy Ry Coodera s tradičními kubánskými hudebníky 
10. 7. Divadlo Divse – Co je to proti pomněnkám. Malovaná pohádka podle stejnojmenné literární 
předlohy Daisy Mrázkové. Po představení výtvarná dílna pod vedením hereček. 
11. 7. Poslechový večer: Elton John - Goodbye Yellow Brick Road 
17. 7. Turnovanka. Koncert. Poslechový a taneční podvečer s oblíbeným dechovým orchestrem 
zdaleka nejen pro seniory. 
18. 7. Poslechový večer: Gregory Porter – Be Good  
24. 7. ArtWay – Brouci. Divadlo. Tři brouci se jednoho dne ocitnou v divadle. Poznávají obrovský svět 
opuštěné divadelní šatny a prožívají neobyčejná dobrodružství. 
25. 7. Poslechový večer: Led Zeppelin – Physical Graffiti  
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31. 7. HB Trio. Koncert. HB Trio hraje na pohodu písničky ve stylu elektrického kytarového blues, 
které se vždy hezky poslouchají, ale nemíní zůstat jen u nich. 
1. 8. Poslechový večer: Bruce Springsteen – Born In The U.S.A 
7. 8. Mama Tereza – pohádkový kabaret. Divadlo. Bláznivý kabaret plný autorských písniček, 
(ne)povedených kouzel, neočekávaných situací a převleků a pří-jemných překvapení, kde se ani na 
chvilku nebudete nudit. 
8. 8. Poslechový večer: Eurythmics – Peace  
14. 8. Čmukaři – Kašpárek to zařídí. Divadlo. Principál Jarda napsal pohádku. Je v ní ukradený pták, 
princezna v pekle, král, se kterým to seká, čaroděj-nice, která chce princeznu na polívku… Ještě, že 
mají Kašpárka. 
15. 8. Poslechový večer: Neil Young (Pearl Jam) – Mirror Ball  
21. 8. Těla. Koncert liberecké kapely 
22. 8. Poslechový večer: New Order – Technique  
28. 8. FD Band. Koncert. Známá turnovská skupina zahrála písně Petra Kalandry, Oborohu, Vladimíra 
Mišíka nebo Buty. A taky The Beatles, Erica Claptona, Lennyho Kravitze, Carlose Santany a dalších. 
29. 8. Poslechový večer: The Velvet Underground & Nico 
 
Filmový víkend 
7. až 9. srpna se konal tradiční dvounoční filmový maraton – Filmový víkend. Promítal se pestrý výběr 
nejlepších letošních filmů obohacený o filmy z let minulých, a to filmy 1917, Barry Seal – Nebeský 
gauner, Joker, Gentlemani, Mizerové navždy a Matrix. Přišlo více než 700 návštěvníků, což je sice 
oproti předchozím letům mnohem menší návštěvnost, v době pandemie se však nejedná o špatný 
výsledek. Zahájení festivalu se zúčastnil i turnovský starosta Tomáš Hocke a radní Libereckého kraje 
Petr Tulpa. 
 
Vánoční Televarieté: Tým Kulturního centra Turnov připravil se spolupráci s místními muzikanty 
a divadelníky program v duchu Televarieté, který si mohli zájemci pustit on-line přes kanál 
youtube.com. V programu účinkovali Daniela Weissová a David Pešek, Lédl Jazz Q, Ondřej Halama 
a Alena a František Tomášovi, Duo Bigband, Petr Kostka, Ondřej Zlevor a Veronika Mireková, Tribal 
Force a Musica Fortuna. 
 
 
KUS – Kulturní kavárna 
8. ledna: O kultuře – Ladislav Heryán. Bývá označován za pastora undergroundu, kázal při pohřbu 
Ivana Martina Jirouse a vedl též rozloučení s Filipem Topolem. Ve své poslední knize „Sami na této 
zemi?“ vede Ladislav Heryán každého k tomu, aby si uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost 
obklopuje.  
12. února: O literatuře – Viktorie Hanišová. Spisovatelka, která debutovala v roce 2015 příznivě 
přijatým románem Anežka o nefunkčním vztahu matky a adoptivní dcery, o skrytém rasismu 
a stereotypech. 
 
Kavárenský kvíz 
Již třetím rokem probíhaly pravidelné soutěžní pořady v restauraci – v pěti kolech moderátor pokládá 
otázky z pěti tematických kategorií a jednotlivé týmy, mající max. 4 hráče, sbírají body za správné 
odpovědi. Vítězný tým si odnáší vstupenky na akce Kulturního centra a 2. a 3. tým dostává slevu na 
útratu ještě ten večer.  
2. ledna / 6. února 
 
Cestovatelský klub:  
15. ledna: Cestovatelský klub – Václav Bacovský – Lofoty a příroda na polárním kruhu 
29. ledna: Vladimír Lemberk – Ráj na východě. Indonéský ostrov Bali  
5. února: Pavla Bičíková. Kyrgyzstán – Země hor, jezer, divokých řek, ledovců, koní a přátelských 
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pastevců. Nová cestovatelská přednáška plná skvělých fotografií, videí a hlavně zážitků o měsíční 
cestě po Střední Asii 
26. února: Michal Přikryl – S prckem na cestách, Švédsko  
11. března: Tomáš Kubeš. Černobyl – Spící peklo  
 
 

KCT – KINO SFÉRA 
Filmová představení se již od září roku 2011 odehrávají v budově Střelnice v bývalém malém sále, 
upraveném na kinosál s digitálním promítáním. Ve středu probíhá promítání divácky náročnějších 
filmů Filmového klubu (FK). Stále častěji se promítají filmy tzv. 3D technologií. Většina zahraničních 
filmů se uvádí v původním znění s titulky, obvykle jen dětské filmy či „trháky“ bývají dabovány, 
případně bývají uváděny obě varianty v rámci repríz. Nejdražší jsou filmy 3D. V kinosále se odehrávají 
i některé jiné kulturní akce.  
Letní kino – v létě bylo v provozu letní kino, do kterého se na letní sezonu přesunula digitální 
technologie z kina Sféra na Střelnici. V roce 2020 ho navštívilo 6 290 diváků. 
Rok 2020: Kino bylo uzavřeno celkem 142 dnů a dalších 60 dnů fungovalo v různě omezeném 
provozu (dle vládních opatření). Pokles návštěvnosti činil přibližně 60 %.  
Celková návštěvnost kina v roce 2020: 326 představení, která navštívilo 13 718 diváků, v průměru 
tedy 42,08 diváků na jedno představení.  
Nejúspěšnějším filmem roku se stala komedie 3Bobule, která jako jediná překonala hranici  
1 000 diváků. Na dalších příčkách se umístily také české filmy Šarlatán, Havel a Příliš osobní známost.  
Prvním zahraničním snímkem byl až na páté příčce animovaný Scoob. 
 
Virtuální kino: V době uzavření kin v době pandemie se turnovské kino zapojilo do celostátního 
projektu online projekcí, které mohli diváci sledovat z domova. Na připravených 42 projekcí se 
v Turnově prodalo pouze 87 vstupenek, a proto už kino dále na tomto projektu neparticipovalo.  
 
AKCE V KINĚ (výběr) 
4. ledna: Opera v kině. V. Bellini – Norma  
16. ledna: Balet v kině: Petr Iljič Čajkovský – Šípková Růženka. Přímý přenos z Royal Opera House 
v Londýně 
1. února: André Rieu – 70 let mlád. Filmový koncert, resp. oslava 70. narozenin houslového virtuoza 
25. února: Umění v kině – Violoncellistka – tance ve skupinách. Přímý přenos z Royal Opera House 
v Londýně 
7. března: Ariadna na Naxu – R. Strauss. Méně známá, ale neméně zajímavá Ariadna na Naxu v hlavní 
roli se slavným německým tenorem Jonasem Kaufmannem. Záznam opery 
16. září: Se senátorem Pavlem Fischerem o volbách, demokracii i cestě na Tchaj-wan. Besedu 
o významu voleb, o současných událostech v naší politice, i občanské angažovanosti, která je 
motorem funkční demokracie, organizoval spolek Radost. Zúčastnilo se 37 lidí. (Foto viz Fotokronika) 
 
AKCE V LETNÍM KINĚ 
Provoz letního kina byl zahájen 18. června.  
5. srpna: 3v1. Talkshow Nikol Štíbrové, Veroniky Arichtevy a Martiny Pártlové, které se proslavily 
populárním humoristickým programem na internetu.  
 
Přehled filmových představení:  
Přehledy filmů, které se promítaly v kině, jsou uvedeny např. v novinách Turnovsko v akci či 
Turnovsko.  
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KCT – MĚSTSKÉ DIVADLO 
Divadelní programy:  

 Pravidelné promítání pro školy – proběhlo 5 představení, která navštívilo 548 diváků 

 Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – proběhla 3 představení, která navštívilo 464 
diváků 

 Poetika – 0 představení 

 Abonentní představení – 3 představení, 598 diváků 

 O literatuře – 2 pořady, 85 diváků 

 Pohovka – 2 představení, 245 diváků 

 Ostatní divadla – 3 představení, 756 diváků 

 Turnovské kulturní léto + Vánoční trhy – proběhly 4 akce, 240 diváků 

 Kavárenský kvíz – 3 večery, 160 návštěvníků 
CELKEM: 33 představení a 3 632 diváků.  
 
Přehled představení a akcí v roce 2020  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
7. ledna: Pusťte Donnu k maturitě! Kdo v devadesátkách neviděl alespoň jeden díl seriálu Beverly 
Hills 90210, jako by nežil. Čágobélo, šílenci. Je právě tolik, kolik je a vaše oblíbené Studio PALM OFF 
přináší epizodu z vašeho dospívání. Abonentní divadelní představení 
9. ledna: Horror show – Cirkus hrůzy. Artistická skupina Mistral s celou řadou artistických hororových 
vystoupení 
20. ledna: Ve stodole u slepic – Divadelní soubor Nakafráno 
21. ledna: Pohovka – Naďa Konvalinková. Vzpomínkový večer na Květu Fialovou. Moderátor Milan 
Schejbal. Naďa Konvalinková je absolventkou pražské DAMU, bývalá členka několika divadel 
(plzeňských i pražských) a především filmová herečka 
25. ledna: Příběhy vodníka Česílka. Divadelní představení pro děti 
28. ledna: Ve stodole u slepic. Divadelní soubor Nakafráno 
4. února: Opera Ad Libitum. V pokračování úspěšného pořadu operních árií, duetů a scén vystoupily 
sopranistky Zdena Kloubová, turnovská rodačka Lucie Vagenknechtová, basista Josef Kovačič, 
držitelka nominace na Cenu Thálie mezzosopranistka Michaela Zajmi a tenorista Tomáš Černý 
8. února: Il Congelatore – Zmrazovač. Opera mafia o třech dějstvích. Divadelní hra Il Congelatore 
vtáhne publikum do USA za podivných časů prohibice 
11. února: Pohovka – Mojmír Maděrič a Ota Jirák. Moderátorkou Simona Chytrová.  
15. února: Čertův švagr. Dětský muzikál na motivy příběhu Boženy Němcové připravila Divadelní 
společnost Julie Jurištové 
15. února: Ve stodole u slepic. Divadelní soubor 
27. února: Martinu Strings Prague. Dvanáctičlenný smyčcový soubor navazuje na tradici české 
smyčcové kultury, charakteristické velkou muzikálností, zpěvností a slovanským zvukem  
Zdroj: Výroční zpráva společnosti a internet 
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Muzeum Českého ráje  

Adresa: Skálova 71 
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová (znovujmenována v listopadu 2015, do konce roku 2020) 
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 Liberecký kraj. Je významným kulturním pracovištěm Turnova 
a tím hlavním, které mapuje turnovskou historii i současnost. 
 
Personalistika: 
V roce 2020 pracovalo v MČR Turnov 25 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci 
na úseku vedlejší hospodářské činnosti a 2 pracovní místa vytvořena na dobu určitou v rámci projektu 
Brána do světa sbírek. 
 
Přehled sbírek muzea:  

 Archeologie – sbírky získané výkonem plošné archeologické památkové péče 

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

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

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

 Historie umění – výtvarné umění od poloviny 16. století 

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

 Mineralogie a geologie – sbírka minerálů z celého spektra 

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

 
Budovy muzea (Podrobnosti v Kronice 2015) 

 Dům U Bažanta, Skálova čp. 70  

 Boháčkův dům, Skálova čp. 71  

 Kamenářský dům 

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

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

 Depozitáře Koňský trh, čp. 615 

 Krátká čp. 1293 

 Skálova čp. 72 – v roce 2017 koupena Libereckým krajem pro potřeby muzea od města Turnov, 
v současnosti nevyužívaná – byla zahájena rekonstrukce 
  

Stálé expozice:  
Ke konci roku 2020 bylo veřejnosti přístupných 8 stálých expozic v hlavní budově a jedna na Dlaskově 
statku: Klenotnice (instalace historických uměleckých prací z turnovské šperkařské školy), 
Archeologie Pojizeří, Mineralogie a drahé kameny světa, Drahé kameny a turnovští kamenáři, 
Národopis středního Pojizeří a Z kulturní historie kraje, Luminiscence – Cesta světla ve sklepení pod 
budovou čp. 70. Expozice horolezectví. Kamenářský dům je využíván na krátkodobé výstavy.  
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Expozice horolezectví získala muzejní ocenění 
Expozice horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy hor získala prestižní ocenění jako muzejní počin 
roku 2019 v soutěži Gloria musaealis, kterou vyhlašuje Asociace muzeí a galerií. Vyhlášení výsledků se 
konalo 6. října v Obecním domě v Praze bez účasti diváků.  
 
Statistické údaje:  

 Počet návštěvníků muzea: 35 810 osob  

 Počet výstav: 29 (12 v jiných organizacích)  

 Počet sympozií a seminářů: 1 

 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 102 

 Počet záchranných archeologických výzkumů: 369 
 
Přehled výstav:  
Výstavy probíhaly ve výstavním sále ve 3. patře budovy a v Kamenářském domě. Příležitostné výstavy 
probíhají na Dlaskově statku, v Klenotnici.  

 Výstavní sál  
28. 11. 2019 – 26. 1. 2020: reGenerace 4  
6. 2. – 15. 3. 2020: Výtvarný salon dětí a mládeže Jawor–Turnov 2020 (Fotografie viz Fotokronika). 
12. 5. – 12. 7. 2020: Současný Evropský šperk ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově 
10. 6. – 12. 7. 2020: René Hora, šperkař a výtvarník (Foto viz Fotokronika). 
16. 7. – 30. 8. 2020: Historie zachycená na skle – skleněné negativy v muzejních sbírkách (Foto viz 
Fotokronika) 
10. 9. – 1. 11. 2020: Vilém Heckel 100 (Foto viz Fotokronika) 
12. 11. 2020 – 7. 3. 2021: Obrázky z pouti – poutní místa a poutní umění v Pojizeří (Foto viz 
Fotokronika) 
 

 Kamenářský dům  
21. 11. 2019 – 26. 1. 2020: Pospěšte pastýři k Betlému 
6. 2. – 29. 3. 2020: Svět kostiček – Lego (Fotografie viz Fotokronika). 
19. 5. – 5. 7. 2020: 99 NEJ. Výstava představila nejzajímavější akvizice za posledních deset let, které 
do muzejních sbírek přibyly 
14. 7. – 30. 8. 2020: Výtvarné miniatury ve tvaru kostky aneb pozoruhodná sbírka MUDr. Jaroslava 
Adama (Foto viz Fotokronika) 
10. 9. – 15. 11. 2020: Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák v zajetí múz – nehistorická výstava k výročí 
narození známých historiků (Foto viz Fotokronika) 
26. 11. 2020 – 24. 1. 2021: Česká dřevěná hračka – Radost a hra v proměnách času (Foto viz 
Fotokronika) 
 

 Klenotnice  
10. 6. – 12. 7. 2020: Karel Votipka, šperkař a brusič drahokamů 
 

 Návštěvnické centrum  
18. 9. – 8. 11. 2020: Stvořeno z hlíny – Ze sbírek Muzea keramiky v Boleslavci  
  

 Dlaskův statek  
19. 5. – 30. 12. 2020: Kolovrátek, stav i jehla  
 
Akce v muzeu 

 HOROLEZECKÉ PŘEDNÁŠKY A BESEDY  
22. 1. 2020: Kde je vůle, tam je cesta – Prvovýstup Boys 1970, Huandoy North, Peru. Vyprávění 
Radoslava Groha (účastníka expedice) nejen o prvovýstupu Boys 1970, který společně s Markem 
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Holečkem vytyčil ve stěně Peruánské šestitisícovky Huandoy North na památku mužů 
z Československé expedice Peru 1970.  
19. 2. 2020: Připomenutí 100. výročí narození Josky Smítky filmem Tenkrát v ráji režiséra Davida 
Svárovského (Foto viz Fotokronika).  
30. 9. 2020: Anna Hanuš Kuchařová – autorské čtení z knihy Od slackline k tiché radosti  
 

 MINERALOGICKÉ PŘEDNÁŠKY Putování za minerály IV 
16. 1.: Toulky za nerostným bohatstvím Severní Ameriky, Jan Loun, AVX Corporation  
23. 1.: Korsika a Elba – perly Středomoří, Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově  
30. 1.: Almadén ve Španělsku – rtuť do celého světa, Jakub Trubač, PřF UK v Praze  
6. 2.: Jizerské hory – na povrchu i v podzemí, Jan Mertlík, bývalý pracovník CHKO Jizerské hory  
13. 2.: Přes gulagy za minerály, Jaromír Tvrdý, G E T s.r.o.  
 

 DEN S MINERALOGEM 2020  
Pátý ročník prázdninového naučně-zábavného programu určeného (nejen) dětem s názvem. 
Tradičními aktivitami bylo odlévání a barvení zkamenělin ze sádry, rýžování českých granátů a olivínů 
pomocí rýžovací pánve, hledání dalších minerálů ze štěrkové drti, objevování kostry dinosaura. Velmi 
oblíbenou atrakcí je dobývání drahých kamenů z odlité žíly pomocí kladívka a majzlíku. Každé úterý 
v červenci a srpnu (Foto viz Fotokronika) 
 
7. 7. / 4. 8. Řezání a broušení drahých kamenů  
14. 7. / 11. 8. Komentovaná prohlídka expozice geologie a mineralogie  
 

 PRÁZDNINOVÉ LEZECKÉ ČTVRTKY  
9. 7. / 6. 8. Slackshow – slackline, balanční aktivita k posílení celého těla i mysli. Tým profesionálů 
pomůže účastníkům se zdoláním prvních krůčků ve vzduchu a podělí se o cenné rady, jak zvládnout 
i náročnějšími slacklinové triky.  
6. 7. / 30. 7. / 13. 8. / 27. 8. Nízké lanové překážky připravené profesionály na skalní lezení. I ty se 
hodí jako tréning pro lezení ve skalách.  
23. 7. / 20. 8. Uzly a smyčky – jsou pro lezení nejdůležitější a nezbytné.  
24. 2. / 26. 2. / 14. 5. „Horodílny“ – Projektový den vzdělávacího centra Turnov.  
 

 ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO  
18. 7. a 15. 8. 2020: Malý řemeslný jarmark na podporu tradičních řemesel v atriu muzea. Jarmark 
doplnilo vystoupení flašinetáře a řemeslné dílny pro děti. (Foto viz Fotokronika). 
 
Publikační činnost 

 Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2020. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. Michaela 
Havelková, Marcela Beranová, DiS, náklad 1 500 ks. ISSN: 1801–4054 

 Marek, David. Skleněné negativy v muzejních sbírkách. 127 s. Publikaci vydalo MČR v Turnově v 
nákladu 600 ks ve spolupráci s Muzeem a Pojizerskou galerií Semily, Městským muzeem v 
Železném Brodě a Muzeem keramiky v Boleslavci (PL). ISBN 978-80-87416-31-0 

 Cogan, Miroslav. Řezbáři v kameni: lidová sakrální skulptura 19. století v Pojizeří. Turnov, 2020, 
159 s. ISBN-978-80-87416-29-7  

 Cogan, Miroslav. Současný evropský šperk. Mezinárodní šperkařská sympozia v Turnově 1984-
2018. Turnov 2020.  

 
Staročeské řemeslnické trhy 2020 – nekonaly se 

 
  



Kronika města Turnova 2020  |183 

Dlaskův statek 
15. 2. 2020: Masopust na Dlaskově statku (Fotografie viz Fotokronika). 
10. – 13. 6. 2020: Řezbářské sympozium (Foto viz Fotokronika) 
 
 

 JAK SE ŠILO NA STATKU – prázdninové řemeslné dílny na Dlaskově statku  
11. 7. Jen kolovrátku zpívej – Předení na kolovratu i další řemeslné techniky  
18. 7. U stavu a kolovratu – Předení na kolovratu a tkaní všeho druhu  
1. 8. Utkáno a vyšito – Historické vyšívání a tkaní na tkalcovském stavu  
8. 8. Červený šátečku – Historické vyšívání a barvení textilu přírodními barvivy  
15. 8. Jak na plátno nebo sukno I. – Předení na kolovratu, tkaní všeho druhu a plstění  
25. – 26. 7. 2020: Dny lidové architektury Libereckého kraje (Foto viz Fotokronika) 
26. 9. 2020: Naučná stezka Josefa Pekaře – Slavnostní otevření Naučné stezky Josefa Pekaře na 
Dlaskově statku.  

 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku v Dolánkách 
Každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, ve 13.00 a v 15.00 hodin. 
Program viz Kultura – Loutkářský soubor Na Židli. 
 
Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje a Muzejní čtvrtletník  
 

Spolek přátel Muzea Českého ráje 

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

Adresa: Jeronýmova 517  
Ředitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od srpna 2015) 
Charakteristika: Druhá nejstarší městská česká knihovna odvozuje svůj původ od slavného Provolání 
Antonína Marka, v němž v roce 1820 vyzýval městské představitele k založení čtenářské besedy ve 
městě. Od té doby tradice čtenářství a veřejného půjčování knih v Turnově nezanikla. Dnes je 
knihovna veřejnou městskou knihovnou s univerzálním fondem a profesionálními knihovníky. 
Poskytuje veřejné knihovní a informační služby dle zákona.  
Oddělení: Oddělení pro dospělé / Oddělení pro děti a mládež / Informační centrum pro mládež, 
půjčovna audioknih a zvukových knih / Oddělení provozní (kulturní aktivity, provozní zajištění) /  
Poradenské centrum pro zrakově postižené (provozováno ve spolupráci s Tyflocentrum Liberec, 
o.p.s., a pobočkou Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých v Jablonci nad Nisou. (Více viz 
Zdravotnictví – Poradenské centrum nevidomých a zrakově postižených).  
 
Rok 2020 – výročí 200 let 
V roce 2020 slavila knihovna výročí dvou set let od svého založení. Připravena byla řada kulturních 
akcí, které se však z větší části nemohly uskutečnit. 
 
V roce 2020 disponovala knihovna celkem 58 271 svazky, z toho naučná literatura tvořila 14 786 
svazků. Knihovna odebírala 91 titulů periodik.  
Registrovaných uživatelů bylo 2 086 (o 301 méně než v předchozím roce), z toho 548 uživatelů do 15 
let. Knihovna zaznamenala 73 415 výpůjček. Knihovnu navštívilo celkem 58 263 osob.  
 
Zaměstnanci: 
V knihovně pracovalo 10 zaměstnanců.  
 
Zájmové kroužky 

 Virtuální univerzita třetího věku 

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

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

 Klub začínajících autorů  
  
Hlavní budova a pobočky:  

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

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

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

 pobočka Mašov, čp. 253, hasičská zbrojnice  

 pobočka Malý Rohozec, čp. 18 – obecní domek  
(Fotografie viz Fotokronika leden). 
 
Přehled akcí v roce 2020 (výběr): 
Kniha Libereckého kraje: 22. června byly v Krajské vědecké knihovně v Liberci ceny vítězům 
jednotlivých kategorií soutěže Kniha Libereckého kraje, kterou vyhlašuje krajský úřad. On-line 
hlasování o cenu čtenářů získala kniha Jaroslava Kříže – První Čech na pěti kontinentech, která získala 
1 813 hlasů.  
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Turistické vizitky: V létě začala knihovna nabízet turistům vlastní turistické vizitky, které jsou 
v posledních letech velmi oblíbené. Jedná se samolepky různých vydavatelů, které vytvářejí série 
a jsou tak dobrými sběratelskými předměty. Knihovna má nově dvě vizitky mezinárodní série Wander 
card. První vizitka propaguje hlavní budovu knihovny a rok založení 1820, druhá pak její pobočku na 
nádraží. Prodávají se za 15 Kč/kus.  
 
Obdaruj knihovnu!: Vzhledem k ekonomickým důsledkům pandemie koronaviru neměla knihovna 
dostatek prostředků na nákup nových knih a vyzvala proto veřejnost, aby knihy knihovně pomohla. 
Každý dárce obdržel drobný dáreček.  
 
Zápůjčka elektromobilu: V rámci týdne knihoven a také u příležitosti dvousetletého výročí knihovny 
věnovala v říjnu turnovská firma Kontakt – služby motoristům, spol. s r. o. knihovně měsíční zapůjčení 
prvního elektromobilu Škoda Auto – model CITIGOeiV. 
 
Noc s Andersenem: 9. a 10. října se v náhradním termínu konala celostátní akce Noc s Andersenem. 
Protože stejně jako na jaře jejímu řádnému konání zabránila pandemie koronaviru, uskutečnila se 
akce v domácím prostředí účastníků, kteří se o účasti mohli informovat na sociálních sítích. 
 
Cílová stanice knihovna 

. 2. 7. Příběh obrazu: Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Přednáška Jakuba Lustiga o slavném 
obrazu. 

. 9. 7. Lidé na okraji společnosti. Historik Jiří Zoul Sajbt představil profese, které byly 
považovány za podřadné a svým způsobem opovrhované, zejména ve středověkém období 

. 16. 7. Regionální osobnosti: Josef Pekař. Přednáška o životních osudech známého historika 
a rodáka našeho města v podání Pavla Mlejnka, učitele z Gymnázia Turnov.  

. 23. 7. Smrt a pohřební ritus ve středověku. Historik Jiří Zoul Sajbt na téma smrt.  

. 30. 7. Uvedení nového CD: písničkářka Maruška Špačková 
Písničkářka Maruška Špačková představila svoji novou nahrávku s názvem „V Českém ráji do 
třetice aneb takhle si tu žijem“. 

. 6. 8. Útrpné a hrdelní právo. Historik Jiří Zoul Sajbt o středověkém právu. 

. 13. 8. Rockový koncert: Adina Atlas a Peprmintová Slunce. Trio turnovských rockerů znovu 
představilo svůj repertoár v knihovně na nádraží. 

. 20. 8. Zdraví a hygiena ve středověké společnosti. Přednáška Jiřího Zoula Sajbta byla 
zaměřena na každodennost ve středověku s důrazem na hygienu.  

. 27. 8. Regionální osobnosti: Antonín Vincenc Šlechta. Historik David Marek představil 
významnou osobnost našeho regionu, která má v tomto roce 210. výročí od narození. 

 
Městský ples – 15. února se na Střelnici konal Městský ples, tentokrát s tématem výročí knihovny. 
Netradiční knihovna: Akce se nekonala 
 
VÝSTAVY 
Únor: Obrazy mluví vlastní řečí. Výstava malířky Zdenky Jandové. Maluje obrazy o přírodě 
a smyslech, kterými je možné ji vnímat. Její tvorba se zaměřuje také na obrazy pro děti. Sálek 
knihovny ICM 
Únor: Malujeme pohádky. Výstava „Malujeme pohádku“ – výtvarné práce dětí z MŠ a ZŠ Turnova. 
Galerie Na Schodech. 
 
AKCE v hlavní budově 
9. ledna: Koření chudých. Regionální autor Aleš Rezek představil svůj román, který se odehrává 
v normalizačním Československu 70. a 80. let minulého století. Sál ICM 
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16. ledna: Kanadské Rockies. Great DivideTrail je 1 200 km dlouhá cesta, kterou ročně projde pouze 
50 dobrodruhů. Hory! Bažiny! Komáři! Jezera! Žádná cesta! Déšť a dinosauři! Přednáška cestovatele 
Martina Úbla 
16. ledna: Jak funguje kočičí útulek. S jakými problémy se musí pracovníci potýkat? Jak se dá 
pomoci? O provozování kočičího útulku a o kočkách v nouzi pohovořil pracovník z depozitu Bastet  
19. ledna: Zimní sněhuláková dílna. Tvořivá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi Eva Šrajerová, Simona 
Bakešová, Šárka a Veronika Klementovy ve spolupráci kmotry knihovny akademické malířky Evy 
Mastníkové 
22.–27. ledna: Pasování prvňáčků. Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za přítomnosti krále 
a královny všech pohádkových knížek. Probíhalo tradičně v jednotlivých školách 
28. ledna: Pohádkový podvečer – Zimní pohádka. Divadlo Rolniška Jarmily Enochové. Cyklus 
pohádkových podvečerů pro rodiče s dětmi 
30. ledna: Cestovatelský čtvrtek – Etiopie, trochu jiná Afrika. Přednáška Vladimíra Lemberka 
o zvláštních lidech, zvířatech, kávě, zpívajících dětech a podivných skalních kostelech, především však 
o trekování v nádherných habešských horách 
6. února: Univerzita 3. věku – Rituály evropských královských rodů 19. a 20. století.  
16. února: Tvůrčí výtvarná dílna kožená, krabičková, karnevalová. Mistr řemesla Jan Hladík, 
akademická malířka Eva Mastníková a osvědčené lektorky Eva a Simona 
25. února: Pohádkový podvečer. Oblíbený pořad pro rodiče s dětmi s LS Čmukaři 
19. července: Dílna z drátků a korálková 
3.–7. srpna: Dílna z papíru a vlny v knihovně na nádraží. Pořádalo Centrum Náruč.  
30. srpna: Dílna provázková a ponožková 
 
AKCE v knihovně na nádraží (otevřena na konci roku 2018) 
10. ledna: Indie a Nepál – tříměsíční dobrodružství. Cestopisná prezentace Kiky Šrédlové a Jiřího 
Holešovského.  
23. ledna: První Čech na pěti kontinentech – cesty Čeňka Paclta. Přednáška o životních osudech 
dobrodruha Čeňka Paclta doplněná o uvedení nové publikace o tomto turnovském rodákovi. 
Přednášel autor knihy Jaroslav Kříž. (Fotografie viz Fotokronika). 
13. února: Lužické parky. Přednáška Jany Vačatové 
20. února: Literárně-hudební podvečer. Svou tvorbu představil jičínský klub autorů a Písničkáři ze 
šuplíku  
 

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

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

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

 Český ráj dětem – zahájení turistické sezony (Více viz Přehled nejvýznamnějších akcí). 
. Turnovské léto – o prázdninách sestavuje odbor seznam každodenních cílů, které jsou 

turistům v Turnově nabízeny. (Více viz přehled „Prázdniny“ v úvodu kapitoly). 
 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Informační centrum patří k síti certifikovaných informačních středisek České republiky.  
Je také součástí sítě jednotně certifikovaných informačních středisek v rámci České republiky A.T.I.C. 
(listopad 2013).  
Hlavním úkolem je především sdělování turistických informací o Turnově a Českém ráji, informací 
o turnovských firmách a organizacích, o kulturních, společenských a sportovních akcích, o dopravních 
spojích (ČD, ČSAD), o ubytovacích a stravovacích možnostech, o trávení volného času. Dále je zde 
uskutečňován prodej pytlů na odpad a vybírání poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
Dalším úkolem je propagace regionu a prodej a nákup suvenýrového zboží. 
Návštěvnost: Návštěvnost a tržby byly značně poznamenány pandemií covid-19. Infocentrum muselo 
být z nařízení vlády uzavřeno v období 14. 3. – 26. 4. a 22. 10. – 3. 12. 2020. V říjnu 2020 také 
proběhlo stěhování infocentra kvůli plánované rekonstrukci do provizorních prostor. V roce 2020 
využilo služeb RTIC celkem 37 244 klientů. Zahraničních návštěvníků zavítalo do RTIC celkem 857.  
Výstavy: RTIC ve spolupráci s partnery pořádá výstavy výtvarného umění v Galerii U Zlatého beránka 
(1. patro infocentra). V roce 2020 se zde konaly celkem 3 výstavy. Některé výstavy byly spojené 
s vernisáží. 
 
Rekonstrukce Turistického informačního centra 
V listopadu 2020 byla zahájena rekonstrukce Turistického informačního centra na náměstí Českého 
ráje. Rekonstrukce, s plánovaným ukončením v květnu roku 2021, byla možná díky získání dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj (2,5 milionu korun). Stavební úpravy provedla firma Livington 
Company s. r. o se sídlem v Praze, dodavatelem nábytku je firma Nábytek Styl spol. s r. o. z Turnova. 
V rámci rekonstrukce dojde k propojení s prostorami bývalé restaurace, které se nacházejí v přízemí 
na straně ulice 5. května. Celkové náklady jsou vyčísleny na 4,4 milionu korun. Přestavbu prvního 
patra zaplatí město z vlastních prostředků. Termín dokončení stavebních prací je stanoven do 31. 
května 2021. 
Stěhování do náhradních prostor 
26. října se Turistické informační centrum přestěhovalo do náhradních prostor v budově čp. 84 ve 
Skálově ulici. (Foto viz Fotokronika listopad). 
 
Ocenění pro Turistické noviny: V pátém ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů 
TURISTPROPAG se Turistické noviny Turnovska umístily na 2. místě v kategorii Turistická informace 
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roku 2020. Do soutěže bylo přihlášeno 98 subjektů a 178 materiálů. Slavnostní vyhlášení soutěže 
proběhlo 18. 6. 2020 v Lysé nad Labem v rámci výstavy Regiony České republiky. Noviny jsou 
distribuovány zdarma.  
 
Nejhezčí kapesní kalendářík: Už počtvrté získal 1. místo v celostátní soutěži „O nejhezčí turistickou 
pohlednici České republiky“ kapesní kalendářík z Českého ráje, který vydala příspěvková organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch pro rok 2020. Vybíralo se z 50 konkurentů. Kalendářík zdobí 
fotografie Luďka Antoše. 
 
Vítězství v anketě: Turnovské informační centrum opět zvítězilo v anketě Oblíbené informační 
centrum 2020, a to na základě hlasování veřejnosti.  
 
Obhájení certifikátu I. stupně Českého systému kvality služeb: RTIC získalo na konci roku 2017 
certifikát, kterým je označena kvalita jeho služeb. Certifikát má omezenou platnost 3 roky a navíc 
každoročně probíhá jeho aktualizace. Český systém kvality služeb vytvořilo Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR jako nástroj ke zkvalitňování služeb cestovního ruchu v České republice. 

 
 

SYNAGOGA 
Synagogu navštívilo 1 915 návštěvníků (v loňském roce 2 778). Synagoga je otevřena od května do 
září. Uskutečnilo se zde 3 koncertů, 1 přednáška a 2 výstavy na ženské galerii, tyto akce navštívilo 82 
návštěvníků. 
 
Akce v roce 2020:  
Výstavy 
Od 4. 6.: Hvězda pod tíhou hvězdy. Výstava o vztazích mezi Československem a státem Izrael, 
zapůjčená z Útvaru pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, který je součástí Policie České 
republiky. 
1.–30. září: Všední život Izraelců očima izraelského fotografa Alexe Levaca 
 
Evropské dny židovské kultury 
27. ledna: Ze smrti do života: pozoruhodná služba přeživším holokaustu. Beseda s promítáním 
a dílnou u příležitosti Dne památky obětí holokaustu. Přednášel Jan Novák, pracovník organizace 
Ebenezer (Hamburk), o své práci se Židy v zemích východní Evropy. Výroba malého svitku Tóry 
s vybraným veršem Písma. 
23. srpna: Koncert – Židovské housle a slovo. Houslová virtuoska Silvie Hessová, která zahrála 
skladby Erwina Schulhoffa, Gideona Kleina, Maurice Ravela („Kaddish“), jidiš a chasidské písně. 
Houslové vystoupení bylo prokládáno autorskou četbou spisovatelky Zuzany Dostálové, která zhruba 
25 návštěvníkům četla ze svých knih „Proč všichni odcházejí“, „Hodinky od Ašera“ a „Soběstačný“ 
26. září: Hudba na talíři – Jak chutná hudba a jak zní dobré jídlo. Československé kvarteto 
19. 7. Vousy – pražská akustická skupina s židovskou hudbou 
 

VALDŠTEJN 
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelán: Radim Štícha 
Charakteristika: Majitelem hradu Valdštejna je město Turnov. Rodový hrad pánů z Valdštejna 
pochází ze 13. století, byl postaven mezi léty 1260–1280. Jeho stavitel Jaroslav z Hruštice byl 
pravděpodobně také zakladatelem města Turnova. Během dlouhé historie hrad prodělal řadu 
stavebních úprav, z nichž nejviditelnější jsou úpravy barokní, kdy byla přistavěna kaple a vzniklo 
nevšední poutní místo. Hrad je vyhledávanou turistickou atrakcí Turnovska a je také oblíbeným 
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místem svatebních obřadů. Zároveň s hradem je provozováno organizací Turnovské památky a 
cestovní ruch i parkoviště pod hradem Valdštejn. 
 
Návštěvnost: Celkem hrad navštívilo 48 622 návštěvníků (v loňském roce 57 445) a tržba za vstupné 
činila 3 602 171,- Kč.  
Pokles návštěvnosti v úvodu turistické sezóny byl vystřídán zvýšeným zájmem v letních měsících. Od 
června do září dosáhla návštěvnost téměř 44 tisíc, zatímco v roce 2019 to bylo 43 tisíc. 
Expozice: Klasicistní palác / Romantický palác / Biliární sál / Kaple svatého Jana Nepomuckého / 
Středověké sklepení / Kočárovna. (Podrobný popis expozic viz Kronika 2014.) 
 
Dětské prohlídky: Už druhým rokem probíhaly na hradě speciální prohlídky určené dětem. Ty po 
hradě prováděli rytíř a princezna a společně hledali poklad. K prohlídce byl připraven také pracovní 
list.  
Noční prohlídky: Tajemné noční prohlídky, které umožňují poznat Valdštejn netradičně a při nočním 
osvětlení. 
Cedulky na vyhlídce: Vyhlídka na třetím skalním bloku byla pro letošní sezonu osazena popisky 
panoramatických výhledů usnadňující návštěvníkům orientaci v krajině. Panoramata s popisky 
nakreslil Jiří Lode, rytinu do profilů z nerezové oceli vytvořil Adam Pelc a rámečky včetně nosné 
konstrukce jsou dílem Davida Čermáka. 
 
Přehled akcí v roce 2020: 
Výstavy:  
Červen – Erbovní bestie na Valdštejně. Výstava výtvarníka Aleše Drašnara z Nového Města nad 
Metují. Jedná se o trojrozměrné exponáty putující po hradech a zámcích České republiky.  
Hrad Valdštejn za Valdštejnů. Výstava byla součástí projektu Národního památkového ústavu Po 
stopách šlechtických rodů. Rok 2020 byl věnován Valdštejnům a pod názvem Valdštejnové – lvi ve 
službách císařů se na místech spjatých s působením tohoto rodu konaly různé připomínkové akce 
(pokud je nezrušila pandemie koronaviru). 
 
4. ledna: Tříkrálový koncert souboru Hradecké komorní tucteto 
3. července: Koncert Hradecké komorní tucteto.  
4. července: Koncert Hradecké komorní tucteto. 
4. srpna: Dětské hry a klání 
15.–16. srpna: Valdštejnský historický víkend - vystoupení skupiny historického šermu Mordýři 
26. a 26. července: Středověký týden: Středověký týden. Na tradiční akci vystoupili Rytíři 
turnovského meče, kteří nabídli vystoupení, skládající se z ukázky odívání, šermu a zbraní, a to napříč 
staletími. Návštěvníci zhlédli ukázky od gotiky až po renesanci a třicetiletou válku. Vyvrcholením 
jednotlivých vystoupení byly ukázky palných zbraní, které zahrnovaly mj. i výstřely z neblaze proslulé 
dělostřelecké zbraně, nazývané běžně „varhany smrti“. Dobovou hudbu v první den zajistil hudebník 
Petr Kostka ze Základní umělecké školy Turnov, který předvedl historickou hudbu za zvuků 
kytary. Druhý den vystupovalo v kapli sv. Jana Nepomuckého liberecké renesanční uskupení Capella 
Rederna, které návštěvníkům v historických kostýmech představilo dobové hudební nástroje, a také 
melodickou středověkou hudbu. Akce se zúčastnilo cca 1 100 návštěvníků. (Foto viz Fotokronika) 
 
29. srpna: Hradozámecká noc: Valdštejn se připojil k 11. ročníku celostátní akce Hradozámecká noc. 
Program probíhal již od 13. hodin. První hradní nádvoří patřilo tanečnímu uskupení The Wings, které 
v nádherných dobových kostýmech předvedlo královský valčík či kvapík. Večer proběhly hrané 
kostýmované scénky představitelů šlechtických rodů, které v průběhu historie na hradě pobývaly. 
Program doplnil hudbou varhaníka Radek Rejšek. Hradozámeckého odpoledne a noci na Valdštejně 
se zúčastnilo na 300 spokojených návštěvníků. 
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Dny evropského dědictví 
V září proběhly oslavy Dne evropského dědictví, v rámci kterých se na Valdštejně konalo několik 
programů.  
12. září: Valdštejn slova a hudby. Literárně-hudební pořad ve spolupráci s Městskou knihovnou. 
Vystoupili varhaník Radek Rejšek a hudebník Petr Kostka. Pořadem provázela Eva Kordová.  
19. září: Poetické verše. Citace z poetických textů J. Pekaře, J. Horáčka a J. Solovjeva přednesla Eva 
Kordová, hudební doprovod zajistili varhaník Radek Rejšek a hudebník Petr Kostka. 
20. září: Varhanní koncert Zdeňky Nečesané 
26. září: Narozeniny vévody Albrechta z Valdštejna 
 
Betlémské světlo: Ve dnech 23. a 24. prosince si mohli lidé vyzvednout na Valdštejně tzv. Betlémské 
světlo, které po světě distribuuje skautská organizace, a prohlédnout si vánoční vyzdobení exteriéru 
hradu.  
Vánoční výzdoba: O Vánocích mohli lidé navštívit Valdštejn a prohlédnout si jeho vánoční výzdobu. 
Interiér hradu byl uzavřen v rámci opatření proti covidu, ale exteriér byl zpřístupněn ve dnech 23., 24. 
a 26.–30. prosince od půl jedné do půl čtvrté. (Foto viz Fotokronika). 
 

Sdružení Český ráj  

Adresa: Antonína Dvořáka 335 
Ředitel sdružení: Ing. Jitka Kořínková (od 1. 9. 2019) předseda sdružení: Mgr. Jana Svobodová 
(místostarostka Turnova) 
Charakteristika: Sdružení Český ráj je zapsaný spolek, který sdružuje města, obce a další právnické 
osoby. Původní spolek byl založen s cílem systematicky podporovat cestovní ruch v regionu. Český ráj 
je jedním z oficiálních turistických regionů ČR vymezených Českou centrálou cestovního ruchu 
CzechTourism. 
Mezi aktivity SČR patří mj. koordinace marketingových aktivit podporujících především tvorbu 
a zajištění regionálních turistických programů, produktů a projektů / prezentace a propagace 
turisticky významného území / zajištění turistického informačního systému a webových prezentací / 
zajištění analytické činnosti (statistická šetření, sledování zpětné vazby realizovaných opatření 
a dopadů projektů) / budování, rekonstrukce a opravy cyklostezek, turistických stezek, informačního 
systému a další infrastruktury cestovního ruchu.  
 
Členové sdružení: Členská základna SČR činila k 31. 12. 2020 celkem 59 členů 
Agentura ARA, s. r. o. / Autokemp Sedmihorky, v. o. s. / BAART, s. r. o. / Green Zebra Team, s. r. o. / 
Hotel Tamlovka, s. r. p / Hotel Zámek Hrubá Skála / J. M. Schlik, s. r. o. / Jezdecký klub farma Ptýrov, 
o. s. / Kinský Dal Borgo, a. s. / Krajská hospodářská komora KH kraje / Město Dolní Bousov / Město 
Jičín / Město Lomnice nad Popelkou / Město Mnichovo Hradiště / Město Nová Paka / Město 
Rovensko pod Troskami / Město Semily / Město Sobotka / Město Turnov / Město Železnice / Město 
Železný Brod / Obec Boseň / Obec Bozkov / Obec Branžež / Obec Bukvice / Obec Čtveřín / Obec 
Dětenice / Obec Hrubá Skála / Obec Jenišovice / Obec Kacanovy / Obec Karlovice / Obec Klokočí / 
Obec Kněžmost / Obec Ktová / Obec Libošovice / Obec Líšný / Obec Malá Skála / Obec Mírová pod 
Kozákovem / Obec Mladějov / Obec Modřišice / Obec Paceřice / Obec Přepeře / Obec Rakousy / 
Obec Svijanský Újezd / Obec Svijany / Obec Tatobity / Obec Troskovice / Obec Vlastibořice / Obec 
Vyskeř / Obec Žernov / Outdoor Discovery, s. r. o. / Pivovar Nová Paka, a. s. / Pivovar Svijany, a. s. / 
Pivovary Rohozec, a. s. / Pavel Ondráček – AR Tour Ondráček / Sundisk, s. r. o. / Tarbon, spol. s r. o. / 
Turnovské památky a cestovní ruch / Zikuda – vodohospodářské stavby, s. r. o.  
Cyklojízda Greenway Jizera: 20. září se konala cyklojízda po úseky ze Svijan přes hranici Libereckého 
a Středočeského kraje a dále přes Loukov, Loukovec, Mohelnici nad Jizerou do Mnichova Hradiště 
a bude zakončena v Bakově nad Jizerou. Jedná se o úsek, kam by se cyklostezka měla protáhnout. 
(Foto viz Fotokronika). 



Kronika města Turnova 2020  |191 

Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet. Ve výroční zprávě jsou uvedeny všechny aktivity sdružení 
(účast na veletrzích, propagační akce, materiály, internetová prezentace…) 
 

Státní zámek Hrubý Rohozec 

Adresa: Státní zámek Hrubý Rohozec, Turnov, 511 01 
Kastelán: MgA. Jiří Holub (od 1. dubna 2010) 
Charakteristika: Původ rohozeckého hradu sahá do konce 13. století, kdy byl založen Jaroslavem 
z Ralska z rodu Markvarticů. Během historie několikrát změnil vlastníky, na počátku 15. století patřil 
králi, od roku 1468 jej vlastnil Ctibor Tovačovský z Cimburka a za něho, a především za jeho později 
ovdovělé manželky Johany z Krajku došlo k přestavbám původního hrádku na renesanční zámek. 
Dnešní půdorys získal zámek kolem roku 1516. Po bitvě na Bílé hoře zámek připadl Albrechtu 
z Valdštejna, který jej daroval Mikuláši Desfoursovi. Rod Desfoursů vlastnil zámek až do roku 1945, 
kdy mu byl zabaven na základě Benešových dekretů. 
Návštěvnost: Hrad v roce 2020 navštívilo 17 348 návštěvníků. (V roce 2019 to bylo 25 735 lidí, v roce 
2018: 25 013 lidí, 2017: 26 003 lidí, 2016: 27 464 návštěvníků).  
Z akcí: 
12. října: Kočičí království. Pohádková stezka oživlou zámeckou zahradou se soutěžními úkoly. 
Zábavný rodinný den o tom, že život nemusí být vždycky pes. 
Zdroj: Internet a internetové stránky zámku. 
 

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

Adresa: Koňský trh 200, Turnov – klubovny na Skautském ostrově 
Vůdce střediska: Stanislav Šéfr (od prosince 2016), zástupce: Sabina „Róza“ Cogan 
Charakteristika: Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky 
Vláďa Horáček založil první družinu. V Horáčkově vile (ul. 28. října) se poté začali scházet kluci, kteří 
se v roce 1919 stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. Znakem turnovských skautů je lilie se 
zříceninou Trosek. Jméno střediska bylo zvoleno na paměť jednoho turnovského skauta – Štika 
působil ve středisku přibližně v letech 1932–1950. Zasadil se o výstavbu nových kluboven a od roku 
1948 byl střediskovým vůdcem. Členové se scházejí v klubovně na tzv. Skautském ostrově.  
 
Skautské středisko Turnov, občanské sdružení: jedná se o spřátelenou organizaci – spolek přátel 
Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska Štika Turnov. Sdružení pomáhá se správou ostrova, na 
kterém skauti sídlí, a stará se o městský psí útulek. 
 
Členská základna střediska a oddíly: 
Středisko mělo v roce 2020 385 členů. Skauti v Turnově jsou rozděleni do čtyř chlapeckých oddílů 
a čtyř dívčích oddílů, ve kterých funguje 21 družin. Společně s nimi funguje také 33. oddíl oldskautů. 
Jednotlivé oddíly se obvykle scházejí pravidelně jednou týdně.  

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

 2. dívčí oddíl Panoženky: Vůdkyně: Barbora Nejezchlebová 

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

 4. dívčí oddíl: Vůdkyně Marie „Káňa“ Jiřičková, (cca 30 členek) 

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

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

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

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

 33. klub OS (old skauti): Vůdce: Tomáš „Eman“ Špinka 
Činnost oddílů je uvedena ve výroční zprávě Junáka. Jména vůdkyň a vůdců pocházejí z předchozího 
roku. 
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Dům přírody Českého ráje 

Adresa: Dolánky u Turnova, čp. 9 
Ředitelka: Jana Maryšková 
Zřizovatel: Oldřichov v Hájích 5 a Suchopýr, o. p. s., Oldřichov Hájích (leden–červenec 2020), 
Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú., Oldřichov v Hájích (srpen–prosinec 2020) 
Charakteristika 
Domy přírody jsou zřizovány Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Turnovský Dům 
přírody byl otevřen jako osmý v republice a je provozován pod vedením ekologické organizace 
Suchopýr o.p.s. z Oldřichova v Hájích. Jejich cílem je vytvoření informačního a vzdělávacího 
pracoviště pro turisty i přírodovědné badatele. Nabídne expozici, ekovýchovné programy, prezentace 
regionálních produktů a tradičních řemesel, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny, 
a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. 
Vznik turnovského Domu přírody (resp. Domu přírody Českého ráje) byl opředen obtížemi při 
prosazování jeho záměru (viz Kronika 2014, 2015), až se záměr podařil a pro jeho potřeby byla 
rekonstruována budova bývalé dolánecké školy. Slavnostní otevření proběhlo 4. dubna 2016. 
Popis: Viz kronika 2016 
 
Z akcí v roce 2020: 
2. února: Den mokřadů, venkovní exkurze, 11 účastníků 
29. února: Malujeme přírodu, výtvarný kurz Vlasty Matoušové, 12 účastníků 
6. března: Poslouchání sov v údolí Jizery, venkovní exkurze, 36 účastníků 
30. května: Za orchidejemi Českého ráje, venkovní exkurze, 12 účastníků 
5. 6. – 30. 7.: Zaostřeno na Jizerky, fotografická výstava    
10. 6. – 31. 10.: Krajina Českého ráje, výstava obrazů Výtvarníků z Českého ráje  
25. července: Prázdninová stezka Dolánkami, venkovní akce pro rodiny s dětmi, 215 účastníků  
16. srpna: Na želvy!, multimediální show Petra Jana Juračky o Indonésii, 43 účastníků 
4. – 31. 12.: 40 let CHKO Třeboňsko, putovní fotografická výstava 
1. – 30. 4.: Vlk náš staronový soused, putovní výstava  
 

Geopark Český ráj 

Adresa: Sídlo: Antonína Dvořáka 335 (od srpna 2019), kancelář: Markova 311 (od ledna 2019)  
Ředitel: Ing. Blanka Nedvědická (od 13. 6. 2018).  
 
Charakteristika: Geopark Český ráj vznikl v roce 2005 jako první český geopark, a tím pádem byl 
i prvním českým geoparkem zařazeným do sítě evropských geoparků a světové sítě geoparků. 
K 5. říjnu 2005 byl zařazen mezi světové geoparky UNESCO. U jeho založení stál především 
RNDr. Tomáš Řídkošil, mineralog turnovského muzea. Geopark Český ráj má rozlohu cca 750 km2, 
vymezují ho souřadnice 50°27´– 50°39´ N, 15°01´ – 15°20´E. Geopark Český ráj není totožný 
s hranicemi stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. O geopark Český ráj se stará obecně prospěšná 
společnost Geopark Český ráj. 
Hlavním posláním geoparku je péče a propagace geologicky významné krajiny. Součástí činnosti 
geoparku jsou nejen odborné výzkumy, konference a vědecké výstupy, ale také komentované výlety 
po geologicky zajímavých lokalitách, budování naučných stezek.  
 
Dotace: Geopark je finacován z projektů a také z pravidelných dotací na činnost zúčastněných měst. 
V roce 2020 přispěly Turnov částkou 80 000 Kč, Středočeský kraj – 50 000 Kč, Nová Paka – 80 000 Kč, 
Jičín – 43 750 Kč.  
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Revalidace Geoparku: Proběhla revalidace geoparku na úrovni UNESCO. Revalidace probíhá každé 
čtyři roky. Posouzení připravených podkladů a návštěva komise byly přesunuty na rok 2021 kvůli 
protipandemickým opatřením.  
Rozšíření Geoparku: V roce 2019 bylo na národní úrovni schváleno rozšíření území Geoparku Český 
ráj o 73,4 km2 na Mnichovohradišťsku, Novopacku a Železnobrodsku a byla podána žádost na 
UNESCO o schválení rozšíření Globálního geoparku UNESCO Český ráj. Rozšíření na úrovni UNESCO 
bylo v roce 2020 schváleno. 
Nové oblasti:  

 Mnichovohradišťsko (31,3 km2): skalní sruby a peleokoryto Jizery a neovulkanický vrch Káčov 

 Železnobrodsko (20,9 km2): lomy na pokrývačské fylity s výskytem ichnfosílií a fosílií 
archeologická naleziště těžby metabazitů a kontaktního rohovce, ze kterých se v mladší době 
kamenné vyráběly a distribuovaly do vzdálenosti až několika set kilometrů kamenné sekery 

 Novopacko (21,1 km2): lomy a pozůstatky po dolování a rýžování zlata v permských sedimentech 
Sýkornické vodopády a Novopacký vodopád  

Manuál pro lektory: Příprava Manuálu pro terénní lektory environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty v Geoparku UNESCO Český ráj. Manuál je součástí česko-saského projektu realizovaného 
s německým Globálním geoparkem UNESCO Muskauer Faltenbogen .  
Asociace Geoparků ČR: Geopark Český ráj se v září stal jedním ze tří zakladatelů Asociace Geoparků 
ČR společně s národními Geoparky Ralsko a Železné hory.  
Zdroj: Výroční zpráva, internet. Výroční zpráva obsahuje podrobný přehled aktivit. 
 

Chráněná krajinná oblast Český ráj 

Adresa: Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov 
Vedoucí: Ing. Jiří Klápště (od 1. 7. 2018) 
Charakteristika: CHKO Český ráj je nejstarší českou CHKO, vznikla 1. března 1955. Rozloha CHKO je 
181,5 km2 a zasahuje do Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje. V roce 2002 došlo 
vládním nařízením k rozšíření CHKO o Maloskalsko a Prachovské skály. CHKO je rozdělena do tří 
samostatných částí. Největší z nich je přibližně mezi Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Sobotkou 
(zahrnuje oblast Mužského a Příhrazských skal, Hruboskalsko a okolí Trosek). Druhá část leží mezi 
Turnovem, Malou Skálou a Kozákovem (oblast Maloskalska, Suchých skal a Kozákova). Třetí část je 
nejmenší, nachází se přibližně mezi Jičínem a Mladějovem (Prachovských skal). 
CHKO Český ráj byla od roku 2015 začleněna pod liberecké regionální pracoviště, nicméně veškerá 
správní agenda se i nadále odehrává na Správě CHKO v Turnově, a to včetně rozhodovací pravomoci. 
Pod liberecké pracoviště AOPK patří ještě Správy CHKO Jizerské a Lužické hory.  
V roce 2018(!) měla CHKO šest kmenových zaměstnanců a patnáct dobrovolných strážců přírody. 
Vodáci na Jizeře – ohrožují řeku?: Vzhledem k enormnímu nárůstu vodáků, kteří od jara do podzimu 
splouvají Jizeru především v úseku Malá Skála – Dolánky, zadala CHKO Český ráj Výzkumnému ústavu 
vodohospodářskému T. G. Masaryka v Praze posouzení jejich vlivu, resp. zda negativně neohrožují 
život v řece. Průzkum bude probíhat v letech 2020 a 2021. Pokud bude prokázán negativní vliv 
rekreačního vodáctví na ekosystém řeky, ochránci přírody budou prosazovat regulaci. Podle 
současných odhadů splouvá Jizeru v letní sezoně 800 až 90 lodí denně. 
Sokoli v Českém ráji: Pracovníci CHKO Český ráj se dlouhodobě zabývají monitoringem výskytu 
sokolů stěhovavých na území chráněné oblasti. V Česku se v současnosti vyskytuje kolem 50 párů 
tohoto kriticky ohroženého dravce, přičemž od roku 2000 jeho populace mírně narůstá. V Českém ráji 
letos sledovali pět hnízd, všechny na nových lokalitách. 
Výsadba ovocných stromů: V roce 2020 vysadili pracovníci CHKO 1 000 nových ovocných stromů ve 
snaze vrátit je opět do krajiny v množství, které pro ni bylo typické.  
Obnova tůní a mokřadů: v roce 2020 bylo obnoveno 58 tůní s celkovou plochou téměř 10 000 m2, 
např. v lokalitách Sedmihorky, Věžák, Vidlák, Buškovský rybník, Žabakor, Zámostí – Blata, Sobotka 
a Jinolice. 
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Obnova polních cest: za rok 2020 se podařilo obnovit 5 km dříve rozoraných polních cest, a to 
například v lokalitách Boseň/Kněžmost, Stéblovice, Krčkovice, Křenovy nebo Střeleč. 
Výsadba dřevin: v roce 2020 bylo v krajině vysazeno více než 1 000 ovocných stromů, několik dubů 
zimních a přibližně 130 keřů.  
Pokutování přestupků: Pracovníci CHKO udělili v roce 2020 osmdesát pokut za zhruba 200 000 korun 
za nedovolené chování v chráněné krajinné oblasti. Nejčastěji se jednalo o parkování v rezervaci nebo 
v 1. zóně oblasti a cyklisty, kteří porušovali zákaz vjezdu. Jednu z vysokých pokut dostal i přední český 
biker Michal Maroš, který v létě vybudoval nelegální cyklistické trasy i s umělými překážkami 
v Příhrazských skalách. Své jízdy natáčel a používal k marketingovým účelům. Maroš se brání tím, že 
nevěděl, že se to nesmí.  
Zdroj: Internet. Výroční zprávy organizace nezpracovává, informace o činnosti nejsou k dispozici. 
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Další organizátoři kulturních programů 

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

Domovy pro seniory 

V turnovských zařízeních pro seniory (Penzion v Žižkově ulici čp. 2030, 2032 a 2037, na Výšince 
v Granátové ulici čp. 1897 a DD Pohoda u nemocnice v ulici 28. října 812) se koná velké množství 
pořadů pro jejich obyvatele i veřejnost. Pravidelné kulturní přednášky organizuje paní Eva Kordová 
z turnovské knihovny. Většina uvedených pořadů se postupně konala ve všech penzionech a reprízuje 
i v domě Na Sboře. Není-li uvedeno přesné datum, pořad se uskutečnil ve všech domovech v průběhu 
jednoho dvou týdnů. 
Leden: Laos. Cestopisná přednáška dvojice cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy. 
Únor: Valdštejnové na Valdštejně. Rod významných šlechticů, pánů z Valdštejna a jejich vztah 
a dějinné vazby k hradu Valdštejnu přiblížil Radim Šticha – pracovník vztahů k veřejnosti, Turnovské 
památky a cestovní ruch. 
Březen: Ptáci nejen Českého ráje. Známý ornitolog a autor řady knih o přírodě Českého ráje RNDr. 
Zdeněk Mrkáček představil nový fotografický atlas o ptactvu nejen Českého ráje. Jeho součástí je CD 
s hlasy některých druhů ptáků. 

Dům Na Sboře 

Na Sboře čp. 80 
Dům vlastní a spravuje turnovská Jednota bratrská, kulturní programy připravuje Městská knihovna, 
resp. knihovnice Eva Kordová. 
7. ledna: Hebrejské a jidiš písně. Koncert klavíristky a zpěvačky Zity Honzlové (výzkumná pracovnice 
oddělení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV ČR). 
21. ledna: Rytec kamejí. Uvedení nové knihy Ivana Fíly, spisovatele, režiséra a scénáristy. Knihu 
ilustrovala Kateřina Sidonová a vydalo ji nakladatelství JOTA. Mezi hosty večera byl umělecký rytec 
Vojtěch Záveský. Hudební doprovod Petr Kostka.  
11. února: Jak věda ztratila duši. A může ji znovu najít? Beseda s fyzikem, programátorem a učitelem 
RNDr. Leošem Převrátilem.  
5. března: Literární hysterie. Literárně nekonvenční pořad o spisovatelce Boženě Němcové k jejímu 
200. výročí narození. Přednášela Karolína Meixnerová. Během programu byl vyhlášen učitel roku 
města Turnova.  
15. září: Historik Josef Pekař. Přednáška Mgr. Pavla Mlejnka, učitele dějepisu z turnovského 
gymnázia. Hudební doprovod Petr Kostka 

Galerie Granát 

Náměstí Českého ráje, čp. 4 
Celoroční ukázky výroby granátových šperků a broušení českých granátů a výstava granátových 
šperků.  
Do března: Malování pro radost. Výstava obrazů Ivany Forštové 
9. prosince – březen 2021: Hana a Zdeněk Legnerovi – granátové šperky a kovové plastiky manželů 
z Krnska.  

Galerie u Zlatého beránka 

Náměstí Českého ráje, čp. 26 
Galerie se nachází v 1. patře domu, nad regionálním turistickým centrem. 
6. ledna – 31. března: Vítězslav Hudský. Výstava turnovského fotografa 
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10.–30. září: Surrealismus žije: Výstava prací studentů SUPŠ a VOŠ Turnov 

Hvězdárna 

U Tří svatých 
Hvězdárna byla vybudována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za finanční podpory 
RNDr. Ivana Šolce, CSc. Slavnostně byla otevřena 2. května 1974. V letech 1976–1986 byl objekt 
v nájmu AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách sídlila Optická 
vývojová dílna. Od té doby využíval hvězdárnu astronomický kroužek při turnovském gymnáziu 
a objekt pomalu chátral. O provoz hvězdárny se od roku 2013 stará společnost SUNDISK. Kontaktním 
pracovníkem je prof. turnovského gymnázia Vladimír Kafka.  
Modernizace vybavení: Během nuceného uzavření hvězdárny v době koronaviru se pracovníkům 
podařilo kompletně modernizovat přístrojové vybavení. 
7. června proběhla na hvězdárně akce, na kterou dorazilo kolem 50 návštěvníků.  
20. června se konalo setkání u příležitosti Slunovratu, jak jinak než s pozorováním Slunce. 
(Popis hvězdárny v Kronice 2016). Zdroj informací: www.hvezdarna.turnov.cz 

Muzeum panenek a kočárků 

V 1. patře domu v Jiráskově čp. 133 bylo otevřeno soukromé „muzeum“ panenek a kočárků. 
Majitelka údajně vlastní jednu z největších sbírek panenek, tzv. šklebíků, k vidění je kolem tisícovky 
panenek.  

BB Art – Zlaté ručičky Českého ráje 

V 1. patře a podkroví Epsteinovy vily byla v létě 2015 otevřena sezonní výstava Zlaté ručičky Českého 
ráje, kterou ve spolupráci s provozovatelem přilehlé restaurace připravila šperkařská škola 
a především k tomuto účelu ustavený spolek Turnov lidem. Součástí je i prodejna regionálních 
výrobků. 
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TURNOVSKÉ SPOLKY 
Turnov je už od 19. století sídlem mnoha spolků, někdy až rekordního počtu. Mnoho z nich je velmi 
aktivních, často je však jejich činnost omezena pouze na členy a z toho důvodu nemají zájem ani 
potřebu svou činnost prezentovat veřejnosti. Proto zde jednak nemůžou být podchyceny všechny 
činné spolky a u některých, jejichž existence není utajena, není k dispozici dostatek informací. Pokud 
byl k dispozici alespoň kontakt, byl spolek osloven a požádán o informace – pokud je dodal, jsou zde 
uveřejněny. Adresy sídel spolku jsou často orientační – úředně psány na adresu předsedy nebo 
jednatele, neznamená to, že by se členové v daném místě scházeli. 
V roce 2016 procházela většina spolků legislativním, zákonem nařízeným převodem na tzv. „zapsaný 
spolek“.  

Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 

Adresa: cvičiště Na Lukách 
IČO: 62014293  
Předseda: Ondřej Šída (od 25. 7. 2016) 
Hlavní výcvikář: Josef Ludvík (od 30. 5. 2019) 
Charakteristika: Svaz provozuje cvičiště pro výcvik psů Na Lukách.  
Počet členů: Ke konci roku 2017(!) měl svaz 45 členů  
Historie turnovské pobočky je uvedena v kronice 2017. Aktuální informace nejsou k dispozici. Spolek 
neaktualizuje své webové stránky ani facebookový profil.  

Český rybářský svaz – Místní organizace Turnov 

Adresa: Kinského 383 (kancelář), Turnov 
Předseda: Jaromír Dědeček 
Charakteristika: Turnovský rybářský svaz sdružuje rybáře z Turnova a okolí a stará se o rybářské 
revíry v oblasti. Revír tvoří hlavně toky Jizera, Libuňka a Stebénka, dále Vazovecký potok, Veselka, 
včetně nádrží Roudný, Vražda, Jinolice a Modřišické rameno. Každý rybář platí členské příspěvky 
a odpracovává brigádnické hodiny při údržbě revíru (v posledních letech 16 hodin). Svaz se stará 
o sádky ve Vazovcích. Pro umožnění lovu ryb je nutné absolvování kurzu rybářského minima 
a ověření znalostí písemným testem.  
Turnovská líheň v televizi: V sobotu 17. dubna byla na konci pořadu Regiony CT24 odvysílána 
reportáž z turnovské líhně včetně vysazení pstruhů a sivenů do Jizery. 
Kaprový maraton Roudný: 12. až 14. června. Startovné činilo 3 500 Kč. Výtěžek byl použit na vysazení 
nových ryb. Závody probíhají tradičně způsobem „chyť a pusť“.  
Dětské rybářské závody na náplavce u Jizery 27. června. Zúčastnilo se jich kolem 60 závodníků. 
Vítězem se stal Antonín Hašlar, kterému se během tří hodin podařilo ulovit a do řeky zpět vypustit 31 
ryb o celkové délce 829 cm. 
Kaprový maraton Libuň: 28. až 30. srpna se v Libuni konal kaprový maraton. Startovné činilo 
3 000 Kč.  
Přehled revírů:  

 Libuňka 1 451 042 
Popis revíru: Voda mimopstruhová.  
Revír tvoří nádrže: Libuň, v k.ú. Libuň 4,0 ha / Roudný, v k. ú. Roudný 3,0 ha / Vražda Jinolice 3,0 ha. 

 Jizera 8 451 027 
Popis revíru: Voda mimopstruhová.  
Od jezu v Přepeřích až po lávku v Dolánkách včetně Modřišického ramene. K revíru patří úsek 
Libuňky od vtoku do Jizery až k silničnímu mostu v Pelešanech. Přítoky do revíru nepatří.  
Délka toku 5 km, výměra 25 ha. Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství: 
Na Modřišickém rameni je rybolov povolen dle ustanovení výjimek ČRS MO Turnov. 

 Jizera 8 P 453 022 
Popis revíru: Voda pstruhová. 
Od lávky v Dolánkách až k železničnímu mostu v Rakousích včetně náhonu na elektrárnu (tzv. Malá 
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Jizera). Se všemi odvodňovacími a zavodňovacími kanály, propadlinami vzniklými těžbou v povodí 
revíru a v povodí Jizera 8 mimo potoky Vazovecký a Stebenka, které jsou samostatnými revíry 
a mimo povodí Libuňky. 
Délka toku 6 km, výměra 10 ha 
Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství: Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. 

 Libuňka 1 P 453 039 
Popis revíru: Voda pstruhová.  
Od silničního mostu v Pelešanech až k pramenům, potok Veselka a potok Stebenka. Se všemi přítoky, 
jezery, odstavnými rameny, tůněmi, vodními retenčními nádržemi, odvodňovacími a zavodňovacími 
kanály a propadlinami v povodí revíru s výjimkou nádrží Roudný, Libuň, Oborský a Němeček, které 
jsou samostatnými revíry. 
Všechny přítoky Libuňky, vyjma toku Veselka, úsek Libuňky od soutoku s Javorkou v obci Libunec až 
k pramenům včetně všech přítoků, všechny přítoky Veselky od obce Veselá až k pramenům a celý tok 
Stebénky včetně všech přítoků je chráněná rybí oblast – sportovní rybolov zakázán! Náhon pod 
elektrárnou č. 1 Možný, součást potoka Stebenka, od vtoku Jizery – lov ryb zakázán. 
Délka toku 25 km, výměra 7 ha. 

Český svaz chovatelů – Základní organizace Turnov 

Adresa: Dr. Honsů 677, Turnov 
IČO: 62014838  
Předseda: Ladislav Šic (okresní registrátor), jednatel: Antonín Daníček 
Charakteristika: Organizace byla založena v roce 1941 a hned toho roku se konala první výstava. 
Organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže, ovcí a koz a okrajově i chovatele 
holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen. Činnost se soustřeďuje do chovatelského 
areálu a kryté haly v Turnově, U Zastávky ČD Turnov-město (hala v majetku organizace, ulice 
U Zastávky, bez čísla popisného, stojí na pozemku 3522/3). 
K 31. 12. 2018(!) měl 32 členů.  
V roce 2020 došlo k maximálnímu omezení činnosti, jednak z důvodu pandemie a také kvůli 
onemocnění některých členů. Spolek neměl žádné příjmy a to mu způsobilo problémy.  
Zdroj: Zpráva o činnosti spolku. 

Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Bukovina 

Adresa: Granátová 1900 
Předseda: Jiří Šťastný 
Organizace vznikla na počátku roku 2009. Zabývá se praktickou ochranou přírody a krajiny na území 
Českého ráje a přilehlého okolí. Chrání ohrožené druhy rostlin a zvířat v jejich přirozeném prostředí. 
Zaměřuje se především na ochranu biodiverzity přírodních biotopů. Podílí se na environmentální 
výchově a osvětě, spolupracuje s CHKO Český ráj.  
Monitoring sov: Členové ČSOP Bukovina monitorují výskytu sov na území CHKO. Sov, jak se bohužel 
dalo očekávat, z naší krajiny ubývá. Nejpočetnější je u nás puštík a stabilně na Hruboskalsku hnízdí 
3 páry výra velkého. Mizí sova pálená a vzácný je i kulíšek nejmenší. Ochráncům se nepodařilo ani 
zaslechnout dříve běžného sýčka obecného.  

Český svaz včelařů – Základní organizace Turnov 

Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
IČO: 62014765  
Jednatel: Eduard Fuchs 
Charakteristika: Spolek vznikl 2. března 1903, jedná se o největší základní organizaci Českého svazu 
včelařů okresu Semily. K 31. 12. 2020 měla organizace 172 evidovaných včelařů, z toho 152 členů, 
z toho 13 bez včelstev, 3 neorganizované včelaře, 9 včelařů organizovaných ve Včelařském spolku 
v Mladé Boleslavi a 8 včelařů registrovaných u jiných organizací. V obvodu bylo k 15. 9. 2020 
evidováno celkem 1 226 včelstev, z toho 1 042 patří členům organizace. Snůškový rok byl nejhorším 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=msPv3A5Gu_DYh3s1M1w4jsfxEcocEvuO3PCvGNMT9zGTwZKuRr7N2jcgIeTCNGgOZFb25e9vBy0_5j6lvjO89kdprEOU-51HyizStbILqRM9R3pNkpJeWQlJ68TnEdBs
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za posledních 20 let, většina chovatelů ohlásila přibližně poloviční výtěžek. Důvodem byl chladný 
březen a náhlé oteplení v dubnu, které zavinilo vykvetení a odkvetení téměř všech rostlin během 
krátké doby.  
V rámci organizace byla hlášena produkce 8 500 kg medu, což činí průměr 8,1 kg medu na včelstvo, 
381 kg vosku, vychováno 166 matek.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, více podrobností k fungování organizace viz v kronice 2016). 

Čmukaři  

Adresa: Jiráskova 121, Turnov, 511 01 
Vedoucí souboru: Jaroslav „Motýlek“ Ipser 
Charakteristika: Občanské sdružení Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla vznikl 
v roce 1976 nejprve jako Čmukaři OB Modřišice, od roku 1997 Čmukaři Turnov.  
26. února: V turnovské knihovně 
15. března: Na Turnovském drahokamu 
27. června: Ve Vechtrovně v Rakousích na Greenway Jizera 
30. 6. – 6. 7.: Loutkářská Chrudim 
Představení Bbejby: 16. 7. Čert to vzal / 23. 7. Dračí pohádky / 30. 7. Za každým rohem jeskyňka / 6. 
8. Růženec aneb Chybělo málo a mohla to být Růženka / 13. 8. Kašpárek to zařídí / 20. 8. Hába impro 
/ 27. 8. Kašpárek chodí pěšky 
24. července: Před Střelnicí / 28. července: V Jilemnici / 14. srpna: Před Střelnicí / 15. srpna: V Nové 
Pace / 28. srpna: V Děčíně / 29. srpna: V Jaroměři / září Chlum / září Železný Brod 

Fotoklub Safír 

Adresa: Alej legií 695, Turnov, 511 01 
Předseda: Břetislav Jansa  
Charakteristika: (Historie klubu viz Kronika 2013.) 
Přehled výstav v roce 2020: 
Od konce roku 2016 vystavuje Fotoklub na Střelnici. V kavárně KUS vystavují členové fotoklubu. Od 
konce roku 2018 začal klub připravovat výstavy i v chodbě nádražní budovy (od vchodu vlevo směrem 
k nově otevřeným prostorám knihovny). 
Historie klubu: „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. Do jisté míry se zlomovým stal rok 1979, kdy se 
ujal vedení klubu Karel Kulhavý, který kolem sebe seskupil skupinku několika nadšených fotografů-
amatérů, aby se společně pokusili oživit dlouholetou tradici fotoklubu v Turnově. Scházeli se celý rok, 
kde se dalo, někdy i v bytech jednotlivých členů. S přibývajícími zkušenostmi se zvyšovaly i úkoly, které 
si kladli. To už vyžadovalo mít zřizovatele, který by mohl poskytnout jak místnost pro schůzky a také 
minimální technické a finanční zázemí. V roce 1980 tak skupina přešla jako jeden z kolektivů ZUČ pod 
JKP ROH v Turnově. Vedení se ujali 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. Výsledkem byla kolekce převážně krajinářských fotografií. To však 
nebyl jediný výsledek. 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, později Zemský ráj. Tuto soutěž od 16. ročníku podporovalo 
Ministerstvo životního prostředí. Po 18. ročníku se často měnili páni ministři a podpora soutěže pro 
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jejich nepochopení zanikla. Od roku 1993 působí fotoklub jako samostatné sdružení s právní 
subjektivitou. Téhož roku začal provozovat galerii Safír ve vlastní režii v pronajatých 
prostorech Muzea Českého ráje v Turnově. V roce 2016 se přestěhoval do prostor KC Střelnice a v roce 
2019 přibral i foyer na nádraží. Fotoklub má své členy nejen v srdci Českého ráje, ale i na dalších 
místech republiky. Řádnými členy jsou také fotografové ze Švédska, kteří navštěvují Turnov a svými 
pracemi se účastní společných výstav a soutěží. O členství projevili zájem i další zahraniční 
fotografové. 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 Břetislav Jansa.  
Mimo výstav v galerii Safír, uspořádali současní i minulí členové fotoklubu více než 280 výstav u nás 
i v zahraničí. V roce 2015 přesáhl počet celkem pořádaných výstav 1000. Jako doklad bohaté činnosti 
zmiňme ještě řadu společných zahraničních cest, např. do Norska, Španělska na Korsiku, Sardinii, do 
Polska či Černé hory. 
Od 9. června 2015 je fotoklub zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové jako FOTOKLUB SAFÍR 
TURNOV, z. s.“ 

Jizeran – Klub sběratelů pivovarských suvenýrů 

Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 

Klub aktivních seniorů 

Adresa: Žižkova 2047 
Vedoucí: Marie Sejkorová (od roku 2014) 
Klub aktivních seniorů vznikl v roce 2014 a navázal na již neaktivní Klub důchodců. Funguje pod 
patronací turnovských Zdravotně sociálních služeb Turnov v klubovně domova seniorů v Žižkově ulici. 
Docházka do klubu je zdarma a bez registrace. Klub a jeho aktivity jsou určeny pro všechny, kteří 
nechtějí být sami.  
Aktivity klubu byly v březnu 2020 pozastaveny kvůli pandemii koronaviru. 

Klub filatelistů Český ráj 

Předseda: Ing. Jiří Černý, Ph.D. 
Historie: (podrobná historie viz Kronika 2015)  
Klub pořádá burzy sběratelů filatelie, pohledů, mincí a ostatních sběratelských oborů, konají se na 
Střelnici. V roce 2020 se burzy z důvodu pandemie nekonaly.  

Kruh přátel hudby Turnov 

Předsedkyně: Jana Zajícová (starší údaj) 
Charakteristika: Kruh přátel hudby je dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu. Ve spolupráci 
s Kulturním centrem Turnov připravuje (ve vlastní dramaturgii) koncerty vážné hudby Turnovské 
hudební večery, kterých se každoročně uskuteční 8–10, a to obvykle v prostoru Městského divadla.  
Historie: Viz kronika 2016.  
Turnovské hudební večery 
V roce 2020 proběhly 4 koncerty (čtvrtý se nepodařilo dohledat), které navštívilo 576 diváků (viz 
Výroční zpráva Kulturního centra Turnov).  

 Bohemia Balet při Taneční konzervatoři Praha 

 Opera Ad Libitum II – představila se i turnovská rodačka Lucie Vágenknechtová 

 Martinů Strings Prague 

Klub přátel železnic Českého ráje 

Adresa: Nádražní 1109, Turnov, 511 01 
IČO: 49294211  
Předseda: Josef Semecký 
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Charakteristika: Klub přátel železnic Českého ráje je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993. 
Jeho cílem je záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji 
a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje. Klub je velmi aktivní, pořádá velké množství jízd 
při akcích v širokém regionu.  
Akce v roce 2021 
Činnost klubu byla výrazně poznamenaná probíhající pandemií, kvůli které se neuskutečnily tradiční 
akce jako Pohádkový les v Rovensku pod Troskami a Mikulášské jízdy. Letní akce, především 
historické jízdy, proběhly.  
Zdroj: internet, webové stránky spolku 

Klub vojáků v záloze 

Adresa: Husova 1360, Turnov  
Předseda: Jaroslav Louda 
Charakteristika: Klub vojáků v záloze je dobrovolná příspěvková organizace, sdružující zájemce 
o střelbu z krátkých a dlouhých palných zbraní. Byl založen 19. února roku 1992 a u jeho zrodu stálo 
sedm členů. V současné době má 18 členů (informace z webových stránek klubu), registrovaných ve 
Svazu vojáků v záloze České republiky (SVZ ČR). KVZ Turnov pořádá střelecké soutěže v rámci Jizerské 
oblasti SVZ ČR. Jednotliví členové pak v rámci soutěží Jizerské oblasti, zejména pak Jizerské střelecké 
ligy a dalších soutěží pořádaných v rámci oblasti dosáhli i mistrovské výkonnostní třídy. V klubu je 
činných celkem 6 rozhodčích SVZ ČR III. třídy a jeden rozhodčí II. třídy a jedna hlavní rozhodčí, kterou 
byla paní Květa Petzová. 

Kolej-klub 

Předseda: Pavel Láska, místopředseda: Hynek Posselt 
Adresa: Jesenný 150, Jesenný 513 01 
Charakteristika: Klub byl založen v roce 2013 s hlavním cílem vybudování expozice v turnovském 
železničním depu a pořádání akcí pro veřejnost. První úspěch zaznamenal v září roku 2015 při 
oslavách 150 let trati Turnov – Kralupy nad Vltavou.  
 
Akce 2020 
Natáčení v Depu: Na konci února zavítal zahraniční filmový štáb do turnovského depa, kde natáčel  
pokračování fantasy seriálu Carnival Row se slavným hercem Orlando Bloomem v hlavní roli. Ten do 
Turnova nedorazil, ale na dalších lokalitách v kraji se pohyboval.  
Nová trasa: V roce 2021 přidal klub k tradičním jízdám parním vlakem trasu Turnov – Libuň – 
Lomnice nad Popelkou. Proběhly 4 jízdy, které se setkaly s velkým úspěchem, zúčastnilo se jich 230 
cestujících.  
Jarní akce byly zrušeny.  
Na výlet k Táboru: Výlety k hoře Tábor proběhly 18. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. 
Pivní expres do Žernosek: 5. 9.  
Oslavy 120 let tratě Liberec – Česká Lípa a 115 let zrušené tratě Jablonné v Podještědí – Svor 
12. a 13. září proběhly oslavy zmíněných tratí. Hlavním programem byly jízdy zvláštních vlaků 
a historického autobusu. Další program pak uspořádaly jednotlivé obce na trati. 
Motoráčkem přes dvě vinobraní: 19. 9.  
Motoráčkem do Žacléře: 26. 9.  

Konfederace politických vězňů, pobočka č. 55 Semily–Turnov 

Adresa: Žižkova 2031, Turnov (do 30. 4. 2017) 
Předseda: Sergěj Solovjev (starší údaj) 
Charakteristika: Konfederace politických vězňů České republiky, dále jen KPV ČR, je dobrovolnou 
organizací, která sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa.  
(Více viz Kronika 2013).  
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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.  
Petr Záruba pracuje jako člen odborné rady pro loutkové divadlo Nipos – Artama Praha, dále jako 
člen rady Volného sdružení východočeských divadelníků a jako člen kulturní komise Rady Města 
Turnov.  
 
Výroční členská schůze LS Na Židli se konala 18. ledna 2020 v restauraci U Meha. Proběhla i volba 
řídící rady a kontrolního výboru. Potvrzeni byli stávající členové.  
Celkem soubor hrál 27 představení, které navštívilo celkem 1403 diváků. Pokles oproti předchozímu 
roku, nepoznamenanému pandemii koronaviru, činil cca 55 %. 
 
Přehled akcí v roce 2020 (výběr): 
Soubor v roce 2020 odehrál 51 představení, návštěvníků přišlo 2 253.  
Rozhovor s Petrem Zárubou vyšel v březnovém vydání časopisu Turnovsko. 
 
Turnovský drahokam 2020 
14. března se konal 30. ročník divadelní přehlídky loutkového divadla Turnovský drahokam. Původně 
byl program prohlídky naplánován na tři dny – od 13, do 15. března. S ohledem na propuknuvší 
pandemii koronaviru byl program značně omezen a proběhl pouze v jeden den bez přítomnosti 
publika. (Více viz Kultura – kalendárium, viz Fotokronika). 
 
Prázdninové pohádkování  

 Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Pravidelný prázdninový cyklus loutkových představení na Dlaskově statku každou prázdninovou 
neděli. 27 představení navštívilo 1 118 návštěvníků. 
5. 7.: O prasátku. Boďi Jaroměř 
12. 7.: O pyšné žirafě. Divadýlko Matýsek Rynoltice 
19. 7.: Pohádky o pejskovi a kočičce. LS Na Židli Turnov 
26. 7.: Divadlo u dvou kašparů. Divadlo Bořivoj Praha 
2. 8.: Krabicové pohádky. LS Šíro Lázně Bělohrad 
9. 8.: O zakleté labuti. LS Spojáček Liberec 
16. 8.: Tři prasátka a vlk. LS Na Židli Turnov 
23. 8.: Červená Karkulka aneb polepšený vlk. LS Na Židli Turnov 
30. 8.: O slepičce kropenaté. LS Na Židli Turnov 
 

 První turnovské železniční loutkové divadlo 
Parní vlak, jehož součástí je divadelní vagon z roku 1905. Hrálo se vždy dvakrát denně. Celkem 
divadlo navštívilo 415 návštěvníků-cestujících. 
11. 7.: Červená Karkulka – LS Na Židli Turnov 
1. 8.: Smolíček Pacholíček – lidový loutkář Jiří Polehňa Hradec Králové 
15. 8.: Pohádky o pejskovi a kočičce – LS Na Židli Turnov 
29. 8.: O prasátku – LS Boďi Jaroměř 
Kompletní přehled představení je uveden ve výroční zprávě spolku.  
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet 

Myslivecké sdružení Vesecko 

Adresa: Malý Rohozec 157, Turnov, 511 01 (Střelnice), Nádražní 1105 (sídlo) 
IČO: 01420429  
Předseda: Jaroslav Čapek, hospodář: Jiří Duda, jednatel: František Bělohlávek 
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Sdružení spadá do působnosti MÚ Turnov. Honitba Vesecko má výměru 1 020 ha a má smíšený 
charakter. Střelnice je hojně využívána klubem, ostatními mysliveckými sdruženími z okolí pro akce 
soukromého charakteru. Spolek disponoval čtyřmi loveckými psy se zkouškami.  
Počet členů: 4 +2 hosté (údaj z roku 2019) 
Zimní péče o zvěř: V honitbě jsou bohaté stavy srnčí zvěře, v zimě spolek kupuje většinu krmiva, část 
získává sponzorskými dary. V honitbě jsou hlavně přes zimní období vysoké stavy srnčí zvěře, která 
v době nouze spotřebuje velké množství objemových a jadrných krm i v, soli a minerálních látek. 
Jedná se cca o 10–15 q kvalitního sena, 60 q řepy, 20 q zrnin, 100 kg soli atd. Konaly se tři naháňky na 
černou zvěř. Členové instalovali pachové ohradníky na místa častých střetů zvěře s vozidly (ve 
spolupráci s policií ČR). 

Paměť Českého ráje a Podještědí 

Adresa: Městská knihovna Antonína Marka (od dubna 2016) 
Předseda: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od 2018) 
Charakteristika: Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí bylo založeno 17. ledna 2000 
především díky iniciativě prvního a bývalého předsedy Václava Jenšovského. V únoru 2017 se 
transformovalo na tzv. zapsaný spolek. 
Hlavním předmětem činnosti sdružení je propagace a ochrana nadčasových hodnot Českého ráje 
a Podještědí (památky, příroda, tradice, osobnosti a další), a to hlavně prostřednictvím vlastního 
vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám. Vycházel čtvrtletně v nákladu 1 000 kusů. Hlavním 
předmětem zájmu je Českodubsko, Mnichovohradišťsko, Dolnobousovsko, Sobotecko, Lomnicko, 
Semilsko, Turnovsko, Železnobrodsko a Jičínsko. 
Od Ještěda k Troskám (ročník 43): V roce 2020 vyšla tradiční čtyři čísla, došlo však ke změně designu 
obálek a také vyšla dvě monotematická čísla, která byla věnována dvěma významným historikům 
z Turnova – prof. Josefu Pekařovi a prof. Josefu Vítězslavu Šimákovi. 
Časopis je možné v Turnově a v blízkém okolí koupit zejména na těchto místech: Antikvariát 
Bartůněk, 5. května 704 / Bbejby Turnov, Žižkova 544 (v jejich krámku během letní sezóny) / 
Papírnictví Zaml, Havlíčkovo náměstí 32 / * Trafika U Vildy ve Skálově ulici / Muzeum Českého ráje 
v Turnově ve Skálově ulici / Knihovní pobočka na vlakovém nádraží – U Nádraží 1 296 / Vlasta 
Svárovský – Knihkupectví – papírnictví, Husova 146, Železný Brod / Knihkupectví Křižovatka, Na 
Olešce 240, Semily / Knihkupectví Jaroslav Fryč, Pražská 14, Liberec. 

Pekařova společnost Českého ráje 

Adresa: Skálova 71, Turnov 511 01  
Předseda: Mgr. Pavel Jakubec (od března 2018) 
Jednatel: Mgr. David Marek (od března 2018) 
Charakteristika: Pekařova společnost Českého ráje navazuje na činnost spolku s názvem Pekařova 
společnost pro povznesení Českého ráje, založeného v roce 1936 a obnoveného v roce 1990. 
Pekařova společnost usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti a jejích znalostí historických 
a kulturně historických, zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje. 

Povyk, občanské sdružení 

Adresa: U Lomu 35, Turnov 
Předseda sdružení: Zbyněk Báča 
Občanské sdružení se věnuje volnému času dětí a mládeže, a to především v organizování turistických 
pobytů v přírodě. V létě pořádal příměstské tábory. 

Psinec města Turnova 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov, 511 01 
Vedoucí: Zdeněk Fišer, Dominika Šmídová, Jana Chmelíková (starší údaje) 
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Charakteristika: Psinec sídlí na tzv. Skautském ostrově. O městské odchytové zařízení pro psy se stará 
skautské středisko Turnov, financuje je Město (ze zákona se musí postarat o nalezené psy). Pro jiné 
obce zajišťuje péči o nalezené psy za úhradu 25-40 Kč denně (má-li volnou kapacitu).  

Rohozecký okrašlovací spolek 

Adresa: Malý Rohozec 4 
Předseda: Mgr. Lukáš Berndt 
Spolek vznikl v roce 2010 z iniciativy občanů za účelem zkvalitňovat životní podmínky obyvatel obce 
Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Mezi hlavní cíle spolku patří: Ochrana přírody, krajiny a životního 
prostředí / Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy (především cyklisté a pěší) / Zlepšování 
podmínek pro volnočasové a sportovní vyžití obyvatel (především dětí) / Ochrana památek, 
kulturních hodnot a krajinného rázu / Ochrana a kultivace zeleně / Péče o společenský život obce. 
V roce 2020 se konaly tyto akce: Transfer obojživelníků, Jarní úklid / Setkání nad knížkou / 
Velikonoční dílna u Bernatů / Letní kino na Černavě. 
Naučná stezka Josefa Pekaře: Spolek se významně podílel na zřízení nové naučné stezky. (Více viz 
Kultura – Kalendárium). 

Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek 

Starosta: Arnošt Černý (do 24. ledna 2020), Josef Pekař (od 24. ledna 2020). 
Adresa: Kobylka 11 (do 24. ledna 2020), Bukovina 71, Turnov 51101 
Počet členů v roce 2017(!): 80 členů, 39 žen, 41 mužů 
IČO: 62013467 

Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice 

Adresa: Hruborohozecká 388 
Starosta: Josef Ulrich 
IČO: 62013483 

Sbor dobrovolných hasičů Kadeřavec 

Adresa: Kadeřavec 20 
IČO: 62013475 
Starosta: Emil Bartejs (do 24. června 2020), Petr Zavadil (od 24. června 2020) 
Velitel: Roman Jelínek 
Jednatelka: Zdeňka Čiháková 
Členská základna činila 82 členů, z toho 37 činných. Výborové schůze se konaly dle možností, 
uskutečnilo se jich celkem 9. Ve výboru SDH pracovalo 17 členů.  
Přehled akcí:  
Senior Cup v hasičském sportu na Pelešanech: tradiční soutěž se konala v září. Účastnila se jí dvě 
družstva seniorů mužů i žen. Muži byli poslední, ženy skončily druhé. 
Proběhlo několik brigád. 

Sbor dobrovolných hasičů Mašov 

Adresa: Mašov 253, Turnov 51101 
IČO: 62013459 
Starosta: Zbyněk Hruša  
Velitel: Miloslav Kočí (údaj z roku 2017) 
V roce 2017(!) měl sbor 82 členů, z toho 8 mladých hasičů.  
Přehled akcí (kompletní): Pro představu viz kronika 2017. 
Historie Sboru dobrovolných hasičů Mašov viz Kronika 2013 
Hasičské šibřinky: 22. 2. 2020 
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Dezinfekce veřejných prostranství: v dubnu provedli dobrovolní hasiči z Mašova dezinfekci 
autobusových zastávek a kontejnerů na separovaný odpad v Turnově, aby tak zamezili šíření 
koronaviru.  

Sbor dobrovolných hasičů Pelešany 

Adresa: Pelešany čp. 154 (do 18. 1. 2020), Pelešany čp. 143, Turnov 
Starosta: Miroslav Sedlák (do 18. 1. 2020), Václav Šíma (od 18. 1. 2020) 
19. září: Pouť – Putování s Večerníčkem. Tradiční pohádkové putování pro děti a rodiče.  
4. prosince: Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka 

Sbor dobrovolných hasičů Turnov 

Adresa: Na Lukách 2227 
Starosta: Jan Smrkovský 
Velitel: Roman Hejna  
Historie sboru viz Kronika 2016 

Společnost bloumající veřejnosti 

Sdružení vzniklo v roce 1996 v Turnově. Společnost bloumající veřejnosti (SBV) pořádala ve městě 
různé koncerty, divadla, festivaly, umělecké happeningy, výstavy atd. Postupem času se ansámbl 
sdružení různě měnil, až nakonec vykrystalizoval ve dvě klíčové postavy, a to Jana Marka a Petra 
Hofhanse a to v roce 2007. Od té doby už je SBV výhradně divadelním souborem. Na turnovských 
prknech uvedla od té doby tyto hry. 2007 – Neil Simon – Biloxi blues (tehdy ještě pod záštitou 
Turnovské bohémy), 2008 – Marek Horoščák – Vařený hlavy, 2010 – John Steinbeck – O myších 
a lidech, 2012 – Roman Sikora, Lukáš Hajn – Černá noc, 2014 – Katalin Thuróczy – Klozet, 2018 – 
Pokrevní bratři. 

Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 

Předseda sdružení: Mgr. Bohuslav Lédl (od 13. 3. 2015) 
IČO: 70104271 
Charakteristika: Viz Kronika 2013 
Dvořákův Turnov a Sychrov 
Od roku 2017 se do festivalu zapojila města Železný Brod a Český Dub, a tak se koncerty odehrávají 
v několika městech regionu. V roce 2020 se festival nekonal. 

Spolek rodáků a přátel Turnova 

Předseda: Otakar Grund 
IČO: 15045927 
Jednatelka: Vladislava Ejemová  
Charakteristika: Spolek navazuje na činnost prvorepublikového spolku založeného profesorem 
Josefem Pekařem. Současný spolek byl obnoven v roce 1991. Jeho turnovská pobočka však funguje 
celou tu dobu nepřetržitě. Spolek si klade za cíl napravovat společenské škody, které vznikly do konce 
osmdesátých let minulého století. Spolek vydává časopis Náš Turnov.  
Přehled dalších aktivit spolku, včetně výletů, je uváděn v časopise Náš Turnov. 

Spolek rodáků a přátel Turnova – Pražská pobočka 

Předsedkyně: Mgr. Anna Mánková (chalupa ve Vazovcích), jednatel: Ing. Jiří Fuk 
Turnovští rodáci v Praze se sdružují nepřetržitě od počátku 20. století. Pražská pobočka SRPT úzce 
spolupracuje s analogickým rodáckým spolkem Jičína (Jičín v Praze) a se spolkem Hořice 
v Podkrkonoší, a to formou vzájemných setkávání, zejména na besedách. Udržují pravidelné kontakty 
se spolky resp. pražskými členy spolků Karoliny Světlé v Českém Dubu a Antonína Dvořáka v Praze. 
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ZAzemí, komunitní zahrada, spolek 

IČO: 03080993 
Předsedkyně spolku: Irena Kessi Holiday 
Komunitní zahradu, která byla zřízena na okraji parku Šetřilovsko, vedle uličky souběžné s Lidickou, 
sdružení opustilo a zřídilo v roce 2018 novou, a to v Nudvojovicích. Zahrada je oplocená, vhodná i pro 
menší děti. Je zde komunitní chov slepic, dřevěná chatka s elektřinou, ohniště, komunitní políčko pro 
záhony. Na sídlišti v Turnově spolek zřídil v roce 2019 a spravuje tři kompostéry na domácí bioodpad, 
které umožňují kompostovat i lidem z bytů.  
Konala se řada přednášek a promítání filmů (ve Žluté ponorce) na ekologická témata.  
Bedýnková kampaň: 14. dubna spustil spolek on-line přihlášky do bedýnkové kampaně na rok 2020. 
Zájemci o čerstvě vypěstovanou zeleninu se mohli stát členy spolku a podílet se na společném 
pěstování.  
Sad zrození: Spolek založil tzv. Sad zrození pod Klokočskými skalami, do kterého bylo vysazeno 30 
ovocných stromů. Na výsadbu stromů mohli přispívat lidé věnováním částky 1 200 Kč, které tvořily 
50 % nákladů na výsadbu a následnou péči. Projekt podpořil grant Nadace Partnerství. Spolek 
zároveň začal s hledáním lokality pro výsadbu Sadu zrození 2021. 
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HUDEBNÍ SKUPINY 
Hudební scéna v Turnově je velmi bohatá, existuje řada skupin a kapel, které hrají dlouhá léta, ale 
vedle nich i řada menších, kdy se na pár sezon spojí několik kamarádů. Velká část kapel, zejména ty, 
které hrají moderní hudbu, prezentují svou činnost na webu www.bandzone.cz, kam zapisují 
i koncertní aktivity. Formulace „kapela si zapsala“ znamená, že tento údaj uvedla právě na zmíněném 
webu. Není možné garantovat, že mimo ně nevystoupila i víckrát. (Charakteristika a podrobnosti 
o kapelách viz Kronika 2013, stejně jako podrobné přehledy koncertní činnosti pro představu o jejich 
aktivitě). Kapely, které byly v roce 2020 aktivní, ale žádné konkrétnější informace o nich nebyly 
k dohledání, jsou zde uvedeny proto, aby bylo jasné, že existují. Podrobnější informace jsou k nalezení 
v předcházejících ročnících kroniky.  

Adaptace 

Hardrocková kapela původně z Turnova, která hraje vlastní tvorbu a skladby jiných kapel Kabát, 
Harlej, Škwor, Turbo, AC/DC, Judas Priest…). Původní soubor byl založen už v roce 1978 pod názvem 
Meteor. Tvoří ji členové Miroslav Poloprudský - kytara, zpěv, Michal Šindelář – zpěv, Jarda Hoření – 
bicí, Lukáš Mácha - zpěv, baskytara, Aleš Mařatka - zpěv, kytara. V roce 2019 odehrála 1 koncert. 
Historie: Hudební soubor byl založen v létě roku 1978 pod názvem Meteor ve složení Miroslav 
Poloprudský (basa, zpěv) / Ivan Karásek (kytara) / Milan Bernard (bicí). Kapela hraje z části vlastní 
skladby. Skládají Ivan a Míra, převážně pomalé romanticky laděné skladby. Po krátké době si Ivan 
s Mírou prohodí nástroje, a tak už fungují po celou dobu trvání Meteoru. Repertoár doplňují skladby 
tuzemských a zahraničních autorů, především Katapult, Olympic, Puhdys, Uriah Heep. Z vlastní tvorby 
Život náhody, Začátky, Siréna, Pohledy nitra přetrvávají v repertoáru dodnes. Po příchodu Zdeňka 
Lamače a Zdeňka Ručka na post zpěváka a nového baskytaristy se mění název na Systém 3.  
V roce 1981 kapela absolvuje povinné přehrávky v Semilech. Po té již následují hudební produkce po 
tanečních zábavách v okolí Turnova. Po roce vystupování přichází zákaz činnosti souboru z ONV 
v Semilech. Nevhodné vystupování provokativní oděv, texty nabádající ke konzumaci alkoholu viz. 
skladba Alkohol nepřítel člověka, jsou obsahem nepříjemného sdělení. Vystupuje se pouze omezeně 
ve vnitřním programu kulturního střediska Mnichovo Hradiště. 
Veřejnou činnost se podaří obnovit až v roce 1986 s novým názvem Adaptace. V tomto období kapela 
prochází častými personálními změnami až do poslední akce 20. 3. 1999 na Frýdštejně. 
KYTARA: Vláďa Kabát, Radek Chaloupka, Martin Materna / BASA: Martin Kábrt, Milan Bártů, Milan 
Lamač / BICÍ: Standa Novák, Petr Schindler / ZPĚV: Jirka Pěnička, Monika Agrebi, Mojmír Straka, Jan 
Hlůže / KLÁVESY: Michal Mařan. 
S kapelou byl vždy spojen technický tým: ZVUK: Jarda Kolomazník, Michal Nožička, Pavel Marek 
SVĚTLA: René Střebovský, Jarda Kolda, Jirka Hubner, Eda Votoček, Marek Richtr, Aleš Marek. Dále 
s naší skupinou počínaje Systemem 3, do začátků Adaptace spolupracoval textař Čestmír Nešpor. 
V novém složení (Miroslav Poloprudský, kytara, zpěv / Michal Ivanov, bicí / Lukáš Mácha, basa, zpěv 
a po několikaleté odmlce v roce 2011 znovu začínají zkoušky. Zkouší pouze vlastní repertoár… 
Listopad 2011 – sestavu doplňuje sólový zpěv a kytara v podání Martinu Hudského 
Červen 2012 – na pozici druhé kytary a zpěvu přichází Aleš Mařatka 
Podzim 2012 – kapela vystupuje samostatně, má již program na celý večer.  
Duben 2014 – dochází k výměně na postu sólového zpěvu, přichází zpěvák Michal Šindelář 
Léto 2015 – absenci bubeníka dočasně vyplní Jirka Nejedlo 
Podzim 2015 – za bicí usedá Jarda Hoření 
Leden 2018 – na pozici baskytaristy Lukáše Máchu vystřídal Standa Fiala. 
Převzato z webových stránek kapely.  

Ad Libitum 

Smyčcový kvartet hraje pod vedením Jana Lochmana. Vznikl v roce 1997 při ZUŠ Turnov a hraje 
klasickou hudbu. Je poměrně aktivní. (Informace z facebookového profilu souboru). 



Kronika města Turnova 2020  |208 

Adina Atlas a peprmintová slunce 

Členové turnovské kapely jsou Kenny Hammer (bubny) a Pete Jarský (zpěv, kytara). 
13. srpna se konal koncert v pobočce knihovny na vlakovém nádraží. 

AFD (All Friends Dead) 

Kapela hrající muziku, která balancuje na hranicích brakového, elektronického rock’n’rollu 
a crossoveru. Kapelu tvoří zpěvák František Jaroš, kytarista Jan Špeta, bubeník Jakub Mixánek 
a basista Marek Gerlich.  

AnarchiA 

AnarchiA vznikla v Turnově na počátku roku 2015, založil ji kytarista David Koreček a zpěvák Daniel 
Pelant, k nim se připojili baskytarista Honza Kudrnáč a bubeník Vladimír Horák. V roce 2016 byl 
nahrazen Vojtěchem Urbanem. Kapela hraje metal a hlásí se k hard and heavy kořenům. Typické 
jsou melodické texty vycházející ze zpěvákova hrdla a úderné kytarové riffy vznikající pod prsty 
kytaristy. Za doprovodu basy udává tempo motor složený z bicích nástrojů. Kapela je aktivní, v roce 
2020 došlo k velké personální výměně v kapele. Odešli zpěvák Tadeáš Vogel, baskytarista Karel Balej 
a hráč na bicí Vojtěch Urban. Frontmanem kapely se stává David Koreček a za bicí usedl Daniel 
Šabatka. V roce 2020 odehrála kapela 5 koncertů: 7. února v Litoměřicích, 9. května: Kumpání 2020 
Pěnčín, 4. července: Turno-off Rock Fest, 29. srpna: Koza 020, 12. 9. Křest CD kapely Wotazník. 

Carmina, pěvecký sbor při ZUŠ Turnov 

Adresa: náměstí Českého ráje 5, Turnov 
Sbormistr: Martin Hybler (od roku 2009) 
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor Carmina při ZUŠ v Turnově byl založen Ladislavou Grundovou 
v roce 1992. Během let vznikla dvě přípravná oddělení, sbory Karmínek (vznik 1993, mladší děti, 
sbormistr Jindřich Bada) a Turnováček (vznik 1999, starší děti, vedení Ladislava Grundová). V roce 
2009 převzal řízení sboru Martin Hybler.  

Ba naopank 

Psycho-punk-popový kvartet z Turnova vznikl v roce 2009 v reakci na „předsmrtnou strnulost místní 
hudební scény“. Členové kapely jsou Kamil Pinta – zpěv a řev převážně českých textů vlastní výroby 
i z pera bezpečně mrtvých klasiků (J. Neruda, J. S. Machar, V. Nezval, C. A. Smith, E. E. Cummings) 
doprovázený tancem sv. Víta, Matěj Hajn – dobře uleželá kytara mnoha chutí a barev, zpěv a řev, Jan 
Dékány – chirurgicky přesná baskytara, zpěv a řev a Ivo Hájek – bouřlivé bicí a bujarý výskot. 
(Převzato z vlastní prezentace kapely). Kapela odehrála v roce 2020 sedm koncertů.  

Bodlák 

Country kapela vznikla v Turnově v roce 2000, kdy několik kamarádů, kteří se scházeli v turnovské 
hospůdce V Zatáčce, dospělo k rozhodnutí, že písničky, které v tomto zařízení již několik let a za 
vypětí všech duševních a fyzických sil pilně cvičili, dostanou na vzduch mezi lidi.  
V roce 2019 ji tvořili Míra Jíra (kytara, foukací harmonika, zpěv), Jirka „Dědek“ Paldus (mandolína, 
zpěv), Jirka „Houba“ Václavík (Banjo, kytara, zpěv) a Tomáš Preisler (kontrabas, zpěv). 
Kapela vystupuje velmi aktivně.  
22. srpna: Oslava 20. výročí existence kapely proběhla v areálu Pivovaru Rohozec. Jako host 
vystoupila skupina Snap Call. Akce se zúčastnily přes čtyři stovky lidí. (Foto viz Fotokronika) 

Deathward 

Kapela Deathward byla založena v roce 2012 zkušenými muzikanty. Po drobných personálních 
změnách se sestava stabilizovala do současné podoby šesti mužů. Žánrově je hudbu Deathward 
obtížné zařadit. V jejich tvorbě nejdete prvky různých odnoží metalu, symfonické plochy připomínající 
filmovou hudbu, drsné metalové pasáže… Muzika stojí na propracovaných aranžích.  
V roce 2020 byla kapela aktivní především online.  
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FD Band 

Kapela vznikla na počátku roku 2008, v repertoáru najdeme převážně převzaté bigbeatové skladby 
70.–90. let.  

Funk Corporation 

Funky kapela, která vznikla v roce 2000, patří k těm aktivnějším. Prezentuje se jako pražská, ale 
kořeny má v Turnově a je v okolí hodně činná. 

Hitmakers 

Členové kapely, která hraje vlastní rockovou tvorbu, jsou Jirka Brody Brodský (kytara a zpěv), Milan 
Lamač (basová kytara a zpěv) a Dominik Novotný (bicí nástroje). 

Lédl Jazz Quintet  

Lédl Jazz Quintet vznikl kolem roku 1996 jako „malá parta“ Turnovského Big bandu. Několikrát do 
roka koncertují v restauraci Maškovka.  

Mackie Messer Klezmer Band  

Kapela akusticky hraje židovskou muziku, za dobu svého působení již patří k etablovaným kapelám. 
Vystupuje v synagogách, na festivalech židovské kultury apod. Je aktivnější než její mateřská kapela 
Mackie Messer. 
V roce 2020 byla kapela aktivní: 16. 2. Valašské Meziříčí, 13. 3. Turnov v kavárně Turnoff ve Skálově 
ulici, 15. 3. Synagoga Liberec, 27. 3. Havlíčkův Brod, 17. 7. Třebíč.  

Musica Fortuna, smíšený pěvecký sbor 

Adresa: Husova 591, Turnov, 511 01 
Dirigent: Vítězslav Čapek (od založení) 
Charakteristika: Turnovský smíšený pěvecký sbor byl založen v září roku 1987.  
Z důvodu pandemie sbor ani jednou nevystupoval.  
Vánoční videoklip: Sbor natočil vánoční video. 

Nothingham  

Art rocková kapela využívající prvky gotického a progresivního rocku funguje na zdejší hudební scéně 
od roku 1996. Za tu dobu se v sestavě souboru vystřídalo více jak deset muzikantů. Aktuální sestavu 
tvoří Petr Tesař (bicí), Marek Boňko (klávesy), Jan Bouzek (kytara) a Pavel Mlejnek (baskytara, zpěv). 
Kapela byla aktivní, vystoupila minimálně na Antraxpárty v Kobylech-Radánicích (4. 7.).  

Payya Matys 

Mladá zpěvačka pochází z Rovenska pod Troskami, je dcerou novináře Pavla Matyse a Kateřiny 
Matysové. Oba rodiče se také věnují hudbě. Payya se věnuje hiphopu a R’n’B, také jazzu a blues, 
zpívá výhradně česky. Texty si píše sama a vytváří i hlavní melodické linky písní. Ty pak dokončuje 
většinou DJ Sali (Lukáš Halama). Spolupracuje s kapelou Tribal Force i dalšími nejen místními 
hudebníky. V roce 2020 natočila několik klipů, které je možné sledovat na kanále youtube.  

Pěvecký sbor Antonín Dvořák  

Předsedkyně sboru: Ing. Libuše Marhanová (od roku 2005) 
Sbormistr: Mgr. Bohuslav Lédl 
Charakteristika: Pěvecký sbor Antonín Dvořák patří k nejstarším spolkům fungujícím ve městě. 
Navazuje na činnost Zpěváckého spolku, založeného v Turnově v roce 1861, který se tři dny po smrti 
Antonína Dvořáka (1. května 1904) rozhodl přijmout jméno skladatele do svého názvu.  
V roce 2019(!) měl sbor 32 členů (včetně dirigenta). 
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Purnama 

Turnovská kapela vznikla v roce 2011, v roce 2014 se podílela na první charitativní akci Metal for 
hope. Kapela hraje metal. Tvoří ji členové Jakub Viták (zpěv, kytara) / Václav Vaníček (kytara) / Pavel 
Bukvic (basa, zpěv) a Václav Lhota (bicí). Kapela měla na rok 2020 naplánované nové turné k desce 
Flame of Rebelion.  

Pranic 

Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně.  
5. ledna: Ústí nad Labem / 5. ledna: Děčín / 12. června: Beroun, Noc kostelů / 18. června: TV Noe, 
pořad Cvrlikání / 24. července: Jánské lázně / 28. července: Telč, Prázdniny v Telči. 

Snap Call  

Snap Call je rock’n’rollová skupina z Turnova založená roku 2012. Snap Call se pohybují v mixu vlivů 
a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country. Kapela hraje blues rock, hard rock, motorkářský 
rock’n’roll, jižanský rock. Kapela hraje v sestavě Vojta Kořínek (baskytara), Vítek Jíra a Lukáš Václavík 
a novým frontmanem se stal Jakub Hauf z Liberce. Kapela v roce 2020 kapela natočila několik 
videoklipů, které jsou k vidění na internetovém kanále youtube.  

Soundfall 

Turnovská kapela Soundfall vznikla v roce 2010, původní akustické trio se postupem času vyvinulo 
v plnotučný kvintet, žánrově těžko zařaditelný. V tvorbě najdeme prvky rocku, popu, folku, jazzu, 
funku i blues. Tvoří ji Daniel Sedláček (zpěv, kytara), Lukáš Sedláček (klávesy), Jan Malina (baskytara), 
Jiří Rennét (bicí), Jan Rytíř j.h. (tenorsax). 

RozumBrothers 

Skupina vznikla v roce 2012 spojením již dříve spolupracujících muzikantů a kamarádů Tomáše 
Štefánka, Michala Pecky, Jana Maliny a Jiřího Ištvánka. V roce 2015 skupinu doplnila zpěvačka 
Martina Vágenknechtová a také ji opustil Jan Malina. Formace hraje skladby na pomezí mnoha 
hudebních stylů a nálad – progressive-pop. V roce 2020 byla kapela stále aktivní. Natočila album 
V rouše beránčím, které oficiálně vyšlo v únoru 2021.  

Silent Session  

Rocková kapela vznikla v roce 2009, ale její členové spolu hráli už od 80. let v kapele Elevance. 
Skupinu v současnosti tvoří Honza Hlůže (zpěv), Honza Mikyska (kytara), Jirka Jandura (bicí) a Pavel 
Křelina (basa).  

Tamdoletma 

Hudební uskupení hraje tzv. folk’n’drink. Složení kapely v roce 2018: František Jaroš (zpěvák, kytarista 
a klavírista), Vojtěch Tomášek (housle a viola) a Marek Gerlich (akustická kytara a baskytara, od léta 
2018). Kapela byla v roce 2020 aktivní.  

Tribal force 

Parta muzikantů, která se dala dohromady kolem zpěvačky Payay Matys někdy v roce 2017/2018. 
Funguje ve složení Sváťa Vorel Woreal – rapper a kameraman, Martina Vagenknechtová Maja – 
zpěvačka, Michael Erban Majkl – fire a světelná show, Ondřejka Vološčuková Audrey – choreografie, 
Aneta Procházková Labille.bitch – fire a světelná show, Kateřina a Vladislav Tománkovi – 
choreografka a fotograf, ale skupina se různě proměňuje. Podílí se na ni i dvorní DJ Payay Matys DJ 
Sali. Kapela byla v roce 2020 aktivní.  
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Turnovanka – dechový soubor  

Dirigent: Mgr. Jindřich Bada (od roku 2003) 
První dechová hudba působila v regionu Turnovska již od roku 1898 a krátce poté vzniká i soubor, na 
který činnost dnešní Turnovanky navazuje. Kapela pravidelně koncertuje v hasičárně v Daliměřicích 
a hostuje i při akcích mimo Turnov. Pravidelně vystupuje v daliměřické sokolovně v programu 
Posezení při dechovce a na různých kulturních akcích v Turnově a okolí. Kapela byla v roce 2020 
aktivní.  

Turnovské orchestrální sdružení  

Předseda: Jan Lochman (starší údaj) 
Dirigent: Ondřej Útrata (od 2004), Martin Hybler 
Sdružení vyvíjí činnost v několika oblastech: 1. výchova hudebníků – vyplnění mezery mezi odchodem 
ze základní umělecké školy a zahájením vlastní hudební činnosti. 2. samostatné koncertní vystoupení 
– prohloubení spolupráce s libereckým sborem Ještěd. 3. spolupráce s hudebníky z divadla F. X. Šaldy 
v Liberci. 4. spolupráce s dalšími hudebníky a tělesy (výměny členů). 5. členové samostatně 
i v menších skupinách vypomáhají při různých hudebních akcích.  
V posledních několika letech spolupořádá i koncerty k oslavě letního slunovratu, které se odehrávají 
při východu slunce na krásných místech Českého ráje (vždy jeden koncert přímo v den slunovratu).  
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CÍRKVE V TURNOVĚ 
 
V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, v němž se jako věřící označilo 2338 obyvatel Turnova a k nevěřícím 
se počítá 5986. Ostatní rubriku nevyplnili. (Podrobnosti o počtu obyvatel hlásících se k jednotlivým 
církvím viz Kronika 2013). Informace o jednotlivých církvích jsou téměř nezjistitelné, většina církví 
(snad s výjimkou Křesťanského společenství) má webové stránky neaktuální, některé úplně bez 
informací (husitská), některé bez základních informací.  

Římskokatolická farnost – Děkanství Turnov, turnovský vikariát 

Adresa: Děkanská 87, Turnov, 511 01 
Děkan: ThMgr. Václav Vlasák 
Biskup Litoměřické diecéze: Mons. Mgr. Jan Baxant 
Charakteristika: Turnovský vikariát je jeden z 10 vikariátů Litoměřické diecéze. Skládá se z 36 
farností, z nichž pouze v osmi sídlí farář nebo administrátor. Působí v něm 9 kněží a 2 jáhni. 
Okrskovým vikářem je turnovský děkan Václav Vlasák, vikariátním sekretářem Zdeněk Maryška, 
děkan v Sobotce. (Další podrobnosti viz Kronika 2013). 
Zdroj: www.wikipedie.com, stránky města, další informace se nepodařilo získat. 

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické Unitas fratrum 

Adresa: Na Sboře 80, Turnov, 511 01 
Kazatel: ThMgr. Ondřej Halama (od roku 1997, znovu zvolen na dva roky 13. 10. 2019) 
Charakteristika: Ochranovské sbory tvoří seniorát v rámci Českobratrské církve evangelické, která je 
největší evangelickou církví u nás, má asi 250 farností, školy i diákonská zařízení. 
Dům Na Sboře je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro 
turnovskou veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a Jednoty bratrské. Sbor 
organizuje práci s dětmi a mládeží, pořádá letní dětské tábory a připravuje další programy. 
Bohoslužby se konaly každou neděli od 9.00 hodin a setkání mládeže vždy ve středu v 17.30 hodin.  
V Domě Na Sboře se také konají tzv. Večery Na Sboře, kulturní programy, obvykle o významných 
osobnostech spjatých s Turnovem. (O historii viz Kronika 2013). 
Kulturní programy Večery Na Sboře: Přehled kulturních programů, které se konají v Domě Na Sboře 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka viz Kultura – Ostatní organizátoři kulturních 
pořadů. 
9. ledna: Setkávání pro maminky s dětmi. Zahájení společných setkávání, které se budou konat 
každý čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin ve sboru Českobratrské církve evangelické Jednoty bratrské, ul. 
Na Sboře 80.  

Sbor Jednoty bratrské 

Adresa: 28. října 543, Turnov 511 01 
Správce Sboru Jednoty bratrské v Turnově: Ing. Jiří Bárta 
Koordinátorka Rodinného centra: Jitka Bártová 
Administrátor Sboru: Ing. Jiří Bárta 
Charakteristika: Sbor je součástí jedné z nejstarších protestantských církví Jednoty bratrské. Jeho 
bohatá historie nás inspiruje, abychom byli aktuální a reagovali na výzvy současnosti podobně jako 
naši předkové. Náš sbor se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska, 
Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Pomocí projektu Rodinného centra oslovuje rodiče, děti, 
mládež z Turnova a okolí. Nedělní shromáždění vždy od 9:30 hodin na faře Jednoty bratrské. 
Historie sboru v Turnově je uvedena v kronice za rok 2017. 
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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. (Více viz Kronika 2013). 

Křesťanské společenství Turnov 

Adresa: Markova 22, shromáždění: Husova 77 
Pastor: Pavel Marek  
Církev evangelického směru, pořádající bohoslužby a duchovní setkání. Organizuje i přednášky pro 
školy na etická témata. Církev je velmi aktivní. Pořádá pravidelná shromáždění v budově Žluté 
ponorky v Husově ulici čp. 77 v Turnově vždy v neděli od 9.00 hodin. (Více viz Kronika 2013). 

Sbor adventistů sedmého dne 

Adresa: Nádražní 1130, Turnov, 511 01 
Kazatel: Stanislav Lanc 
Charakteristika: Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika 
států s totalitním režimem. Bohoslužby v Turnově se konají každou sobotu. (Více viz Kronika 2013). 

Svědkové Jehovovi 

Adresa: neznámá 
Představitel turnovské obce: neznámý 
Náboženská společnost Svědků Jehovových se hlásí ke křesťanství. Je aktivní také v Turnově, ovšem 
informace o místní organizaci nejsou veřejně dohledatelné. Členové společnosti čas od času nabízejí 
na veřejných místech kolemjdoucím náboženské časopisy Strážná věž a Probuďte se! S praxí 
podomního kázání, která je pro společnost charakteristická, se v Turnově příliš často nesetkáváme.  
V kronice dříve uváděný název Svědkové Jehovovi – Sál království nebyl správný. Vztahoval 
k právnímu subjektu, který vlastnil objekt modlitebny v Alešově ulici 2113. Subjekt před několika lety 
zanikl. (Zdroj: osobní sdělení jednoho ze členů společnosti). 
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Sport a sportovní organizace 

 
V Turnově působí řada sportovních klubů, spolků a sdružení, a to od těch největších až po malé 
několikačlenné skupinky. Sportuje se zde hodně a odpovídají tomu i příspěvky, které město 
sportovním organizacím přiděluje. Přesto bývá často připomínána skutečnost, že se sportu a pohybu 
obecně věnuje jen malé množství dětí a mladých lidí. Snaha většiny klubů i města je rozšířit kulturu 
sportu do nejširší vrstvy obyvatel.  
 

Základní informace o turnovském sportu v roce 2020 
Rušení sportovních akcí 
V souvislosti s vyhlášením protikoronavirových omezení byly v Turnově zrušeny téměř všechny 
sportovní akce, a to počínaje 12. říjnem. Již dříve se mohla sportovní utkání konat pouze bez 
přítomnosti diváků.  
 
Timon Drahoňovský na zimních olympijských hrách mládeže 
9. ledna byly ve švýcarském Lausanne slavnostně zahájeny II. zimní Olympijské hry mládeže 2020. 
Českými vlajkonoši na slavnostním zahájení byli kapitánka hokejového týmu Andrea Trnková 
a turnovský skeletonista Timon Drahoňovský.  
 
Dotace v době pandemie 
V důsledku pandemie covid-19 snížilo město organizacím rozpočty o 7 až 10 % a v rámci úspor se 
krátily finanční prostředky i na dotace. Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města 
Turnov se tradičně vypisuje jako první, aby spolky mohly finančně pokrýt základní potřeby a s nimi 
spojené výdaje na energie a mzdy. Proto vedení města přišlo správné požádat o vrácení stejné 
procentuální částky i spolky, které od města Turnova obdržely dotaci ještě před vypuknutím 
pandemie. Původně bylo z tohoto dotačního programu letos rozděleno 7 628 400 Kč, spolky do 
městské kasy vrátily celkem 225 258 Kč, v rozmezí od 0,8 % až po 13 % celkové výše přidělené dotace. 
Většina spolků část dotací vrátila, za což jim patří velký dík. Poděkování tedy patří: TSC Turnov, HC 
Turnov 1931, AC Turnov, TK Turnov, FK Turnov, Junák – český skaut, KČT Turnov, Ski club Turnov, 
Sportinline, ABT Česana, Klub vojáků v záloze, SSK Malý Rohozec a ŠK Zikuda. Čtyři sportovní spolky 
žádosti nevyhověly vůbec. 
 
Rozdělení příspěvku sportovním subjektům (na činnost a provozní dotace) 

 ABT Česana Rohozec: 20 610 Kč  

 AC Turnov: 831 296 Kč  

 HC Turnov: 567 000 Kč 

 FK Turnov: 1 192 538 Kč  

 Junák – Český skaut: 105 700 Kč  

 Klub českých turistů Sokol Turnov: 54 600 Kč  

 Klub lyžařů Turnov: 126 500 Kč  

 Ski club Turnov: 33 200 Kč  

 Střelecký sportovní klub Malý Rohozec: 4 500 Kč  

 Šachový klub Zikuda Turnov: 147 500 Kč  

 Tenisový klub Turnov: 112 860 Kč  

 TJ Orel Turnov: 56 400 Kč  

 TJ Sokol Turnov: 855 821 Kč  

 TJ Turnov: 2 270 906 Kč  

 TSC Turnov: 973 188 Kč  
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Přímá podpora 

 Czech Gravity Sport Association – Kozákov Challenge 2020: 50 000 Kč 
 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 

 TJ Sokol Turnov: sokolovna – rekonstrukce stropu sokolovny. Žádáno: 700 000 Kč, získáno: 
350 000 Kč v roce 2021, 350 000 Kč v roce 2022 

 
Sportovní fond  
Pro rok 2020 bylo z rozpočtu vyčleněno na Sportovní fond 150 000 Kč. V prvním kole bylo doručeno 
15 žádostí, správní rada fondu doporučila vyhovět 13 z nich. Ve druhém kole byly doručeny 3 žádosti.  
1. ABT Česana – Dětský pohár: 5 000 Kč NEKONALO SE 

2. ABT Česana – Rohozecký triatlon: 3 000 Kč 
3. AC Turnov – Hruštice – běžecký závod turnovských atletů: 12 000 Kč NEKONALO SE 
4. Cyklo-ski Jizera – MTBO Pojizerský kompas: 3 000 Kč 
5. FK Turnov – Den fotbalu v Turnově: 6 000 Kč 
6. FK Turnov – O pohár Turnova – turnaj přípravek na UMT: 7 500 Kč 
7. Horolezecký festival Český ráj – Horolezecký festival: NEKONALO SE 
8. ILMA Agency – Czech Dance Championship: 10 000 Kč 
9. Ilona Šulcová – Fitness Dance – oblastní přebor škol v pohybových skladbách: 1 500 Kč 
10. Michal Valšík – Turnov Streetball Challenge: 10 000 Kč  
11. Myslivecká společnost Vesecko – Cena města Turnov: 2 000 Kč 
12. Myslivecká společnost Vesecko – Střelecká soutěž Cena MS Vesecko: 2 000 Kč 
13. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily – nájmy pro sportování dětí: 40 000 

Kč NEKONALO SE 
14. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily – republikové finále v atletickém 

3boji: 40 000 Kč NEKONALO SE 
15. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily – Silvestrovský běh: 8 000 Kč 

NEKONALO SE 
16. Tělovýchovně sportovní klub, oddíl judo – Liga žákyň a žáků Judo – O samurajskou katanu: 

17 000 Kč NEČERPÁNO 
17. TJ Sokol, oddíl stolního tenisu – Turnaje mládeže v rámci kraje a okresu: 4 000 Kč 
18. TJ Turnov – krajský přebor škol v orientačním běhu: 9 000 Kč NEKONALO SE 
19. TJ Turnov – Pěkné prázdniny s orientačním během: 30 000 Kč 
20. Mgr. Jan Váňa – Sportovní den mládeže s TAJV (Tenisová akademie Jan Váňa) v Turnově: 2 000 

Kč, NEČERPÁNO 
 
Nejlepší sportovec Turnova 2019 (Foto viz Fotokronika).  
12. února probíhal na Střelnici slavnostní večer s vyhlášením výsledků ankety O nejlepšího sportovce 
Turnova za rok 2019. Vítězem se stal Jakub Oma.  
. Jednotlivci: 1. Jakub Oma, TJ Turnov, oddíl ROB. 2. Veronika Navrátilová, oddíl Musher club 

Český ráj. 3. Josef Egrt, AC Turnov, kladivář 
. Sportovní naděje do 18 let: 1. Jakub Šafář z AC Turnov. 2. Michal Hanyk, AC Turnov, 

dvojnásobný mistr ČR v překážkovém běhu a běhu na dlouhé tratě. 3. Julie Zárybnická, judistka, 
TSC Turnov, třetí místo na Evropském poháru dorostenek a účast na ME dorostenek 

. Nejlepší kolektiv: 1. Družstvo mužů, AC Turnov. 2. Družstvo mužů A, ŠK Zikuda. 3. Oddíl florbalu, 
družstvo mužů TJ Turnov. 

. Trenér roku: 1. Miroslav Reichl z AC Turnov. 2. Filip Stárek z TJ Turnov. 3. Jakub Mareš z TSC 
Turnov 

. Akce roku 2019: 1. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, TJ Turnov, oddíl OB. 2. Memoriál 
Ludvíka Daňka, AC Turnov, 3. Atletický 3boj všestrannosti s Adamem. 

. Zlatá kniha turnovské sportu: byli zapsáni Josef Maděra (in memoriam) a Hana Křivanová, TJ 
Sokol, za čas věnovaný mladé generaci.  
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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 
 
Pumptracková dráha 
29. srpna proběhlo v areálu Maškovy zahrady slavnostní otevření pumptracku a také oslava 20. výročí 
existence organizace. Celý den provázel bohatý doprovodný program, ve kterém byly závody, hry, 
soutěže, ukázka aqua aerobiku, řada aktivit střediska volného času Žlutá ponorka a nechyběla ani 
hudební vystoupení.  
Pumptrack v Turnově vznikl díky participativnímu rozpočtu, ve kterém jej navrhli občané a ve 
veřejném hlasování získal 1. místo. Z rozpočtu bylo uvolněno 250 tisíc, na zbytek částky proběhla 
finanční sbírka mezi obyvateli města. Turnov postavil malý i velký okruh pumptracku v celkové 
hodnotě cca 1,9 mil. Kč bez DPH. V tuto chvíli patří turnovský pumtrack mezi největší asfaltová 
sportoviště tohoto typu v České republice a řada pumptrackářů se přiklání k tomu, že je vůbec 
nejlepší. Od počátku se celá dráha, která je volně přístupná, těší velké oblibě dětí a mladých lidí.  
(Foto viz Fotokronika červen, červenec, srpen). 
 
Turnovská halovka 
9. února se v hale TJ ve Skálově ulici konal 14. ročník Turnovské halovky – soutěže akrobatických, 
rádiem řízených modelů letadel.  
 
Memoriál Ludvíka Koška 2020 – zrušeno 
O pohár starosty města Turnova – zrušeno 
Memoriál Ludvíka Daňka – zrušeno 
 
Paradise contest – skateboardingové závody 
6. června se v areálu Maškovy zahrady počtvrté konaly skateboardingové závody, které se dříve 
odehrávaly u haly TSC v Turnově II. Závodilo se ve třech disciplínách (Street – minutové představení 
s co největším počtem triků – kategorie do 15 let a nad 15 let, Deathrace – projetí náročné trasy na 
čas, pouze pro starší 15 let, Best Trick – předvedení sestavy, Ollie contest). Na afterparty vystoupily 
kapely Ba Naopank a Tribal Force. 
 
Daliměřický sportovní den 
27. června se konal tradiční Daliměřický sportovní den: Volejbalový turnaj čtyřčlenných družstev 
přilákal do areálu venkovního hřiště a tělocvičny TJ v Daliměřicích více než 60 účastníků. O vítězství se 
utkalo 12 družstev. 
 
Prázdninové sportování 
I o prázdninách měli Turnováci možnost využívat sportoviště na území města. 

 Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ulice.  
Pondělí až neděle 8.00–20.00 hod. Volně přístupné hřiště z části s asfaltovým a z části s umělým 
povrchem. 

 Atletický stadion, Skálova ulice. Pondělí až neděle 8.00–20.00 hod. 
Volně přístupný stadion. Součástí sportoviště je i je volně přístupné workoutové hřiště. 

 Víceúčelové hřiště s umělou trávou a hřiště na beach volejbal v Maškově zahradě 
Hřiště pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball a hřiště na beach volejbal jsou 
přístupná veřejnosti a návštěvníkům dle provozní doby koupaliště nebo dle dohody.  

 Hřiště za sokolovnou, Mašov. Pondělí až neděle 8.00–20.00 hod. Děti a mládež mají vstup 
zdarma. 

 Hřiště TJ Turnov, Bezručova ulice 
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Volně přístupné hřiště s umělým povrchem s možností pronájmu pro organizované 
skupiny. Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má rozměry hrací plochy 40x20m. Děti a mládež 
mají volný vstup dle provozních informací na hřišti. 

 Základní škola Žižkova 518. Červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod. srpen: pondělí až 
pátek 12.00–20.00 hod. Děti a mládež s doprovodem rodičů mají vstup zdarma. 

 Gymnázium Turnov. Přístup po předchozí telefonické dohodě.  

 Venkovní posilovna v Rývových sadech. Volně přístupné venkovní fitness hřiště pro mládež, 
dospělé a seniory s cvičebními prvky. 

 Hřiště pod Základní školou Skálova (Alešova ul.), Prouskova ulice. Pondělí až neděle 8.00–
20.00 hod. Volně přístupné hřiště. 

 Základní škola 28. října 18. V červenci a srpnu není možné hřiště využívat z důvodu jeho 
rekonstrukce. 
 

Pěkné prázdniny 
21. srpna se v Českém ráji uskutečnil 30. ročník mezinárodních závodů v orientačním běhu, které jsou 
pořádány již od roku 1992. Tříetapový závod (krátká trať – klasika – krátká trať), jehož pořadatelem je 
Oddíl orientačního běhu TJ Turnov se tentokrát odehrával na Malé Skále. Ředitelem závodu je Filip 
Stárek.  
 
12 Miles Surprace – závody paddleboardů 
5. a 6. září se na Jizeře v areálu loděnice odehrály první závody tzv. paddleboardů, které organizoval 
turnovský kanoistický klub. Závod byl registrován Českou federací SUP. Hobby a junioři jeli trať 
dlouhou 3,2 km a pro hlavní závod Open (Sport + Elite) byla připravena dráha o délce 9,6 km. Závodu 
se zúčastnilo více než 30 návštěvníků. V disciplíně Long Distance zvítězil turnovský Pavel Veselý. 
V disciplíně Technical Race zvítězil Ondřej Petrák z Plzně, současná republiková jednička.  
Zúčastnilo se jej více než 30 návštěvníků. V disciplíně Long Distance zvítězil turnovský Pavel Veselý. 
V disciplíně Technical Race zvítězil Ondřej Petrák z Plzně, současná republiková jednička. (Foto viz 
Fotokronika) 
 
COMPRESSPORT 250 Český ráj – závod 
12. a 13. září se se v Českém ráji konal štafetový závod osmičlenných družstev v běhu na 25 
kilometrů. Závod vedl z Turnova přes Mašov, na Pohoř, Kacanovy, Vyskeř, Příhrazy, Valečov, Branžež, 
Kněžmost, Kost, Sobotku, Trosky, Mladějov, Libuň, Košov, lomnické skokanské můstky a dále na 
Kozákov, Michovku, Záhoří, Spálov, Líšný, Frýdštejn, Klokočí a do Sedmihorek. Závodu se zúčastnilo 
52 družstev a mezi nimi i mnoho turnovských družstev. Jedním z nich bylo družstvo Turnov se 
zastoupením vedení města – starosty Tomáše Hockeho a místostarostky Jany Svobodové či družstvo 
Skálova Turnov s ředitelem školy ZŠ Skálova a radním a zastupitelem Michalem Loukotou. Skálovka 
Turnov se umístila na 8. místě s časem 22:13:18. Družstvo Turnov se umístilo na 40. místě s časem 
26:09:01. Vítězné družstvo doběhlo v čase 19:03:23. (Foto viz Fotokronika) 
 
T-mobile Olympijský běh  
16. září proběhla v Turnově akce, kterou pořádá mobilní operátor T-mobile po celé republice. 
V Turnově se akce konala ve spolupráci s Klubem lyžařů Turnov. Odpolední akce pro celou rodinu 
nabídla několik závodních tratí s hlavním podvečerním závodem ve Ski areálu Struhy. Výtěžek z akce 
přispívá České olympijské nadaci. 
 
Silniční běh Hruštice: Nekonal se 
Silvestrovský běh: Nekonal se 
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Turnovské sportovní organizace 

ABT Česana Malý Rohozec  

Výkonný výbor: Luděk Štěpán, František Jungmann, Eva Tomešová 
Charakteristika: ABT = Amateur Bikers Team (Amatérský cyklistický klub) vznikl oficiálně v roce 2009, 
v roce 2012 se registroval jako občanské sdružení. Jeho hlavním cílem je podpora sportovní činnosti 
svých členů v cyklistice, lyžování, běhu a dalších sportech v přírodě a pořádání sportovních akcí. 
Sdružení je výrazně spojeno s pivovarem Malý Rohozec. Ke konci roku 2020 měl spolek 34 členů, 
z toho 8 juniorů.  
Spolek má 3 týmy – mužský, ženský a dětský. Celkově se zúčastnil více než 30 závodů, vybojoval více 
než 20 pódiových míst a více než 10 vítězství. Ve výroční zprávě jsou vyjmenovány úspěchy 
jednotlivých závodníků.  
Závody:  
Rohozecký triatlon: 5. září, 9. ročník netradičního triatlonového klání. Zúčastnilo se 82 závodníků. 
Zdroj: Výroční zpráva. 
 

AC Turnov 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01 
Prezidentka: Mgr. Jana Svobodová (od 21. ledna 2011), vedoucí trenér: Tomáš Krištof,  
hlavní rozhodčí: Mirek Gregor 
Charakteristika: Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990, navazuje na historický atletický klub 
založený v Turnově v roce 1924 (nebo 1925). Klub patří již řadu let mezi nejúspěšnější atletické oddíly 
v rámci celé České republiky. Vynikající výsledky jsou odrazem několikaleté práce s mládeží, která 
nám tak plynule přechází do kategorie dospělých. 
AC Turnov měl v roce 2020 787 členů, z toho 616 mládeže a 171 registrovaných dospělých. Kromě 
toho je v evidenci několik desítek dětí bez registrace.  
Přehled družstev:  

 Muži: 2. národní liga, sk. A. Vedoucí Jaromír Dědeček st. a Tomáš Krištof. V žebříčku se umístili na 
1. místě, a to už po páté. 

 Ženy A: 2. národní liga, sk. A. Vedoucí Kateřina Čermáková. V žebříčku se umístily na 3. místě 

 Junioři: krajský přebor družstev, 3. místo 

 Dorostenci: krajský přebor družstev, vedoucí družstva Vít Bílek 

 Dorostenky: krajský přebor, vedoucí Kamila Kolníková 

 Starší žákyně: krajský přebor, skupina B, vedoucí Tomáš Krištof 

 Starší žáci: krajský přebor, skupina B, vedoucí Kateřina Čermáková 

 Mladší žáci: krajský přebor, skupina C, vedoucí Milan Matějka 

 Mladší žákyně: krajský přebor, skupina C, vedoucí Aleš Drahoňovský 
 
Úspěchy v sezoně 2020 (uvedena medailová místa) 

 Halová mistrovství České republiky 
1. místo: Jana Zikmundová, juniorka, 3000 m chůze, 15:27,50 min 
1. místo: Jakub Šafář, dorost, sedmiboj, 4989 b 
1. místo: Jakub Šafář, dorost, tyč, 456 cm 
 

 Mistrovství České republiky ve vícebojích 
1. místo: Jakub Šafář, dorost, desetiboj, 6836 b. 
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 Mistrovství České republiky dorostu a juniorů 
1. místo: Eliška Martínková, juniorky, chůze 10000 m, 48:27,65 min 
1. místo: Jakub Šafář, dorostenci, tyč, 471 cm 
2. místo: Jana Zikmundová, juniorky, chůze 10000 m, 51:37,67 min  
 

 Mistrovství České republiky v chůzi na 20 km 
3. místo: Eliška Martínková, ženy, 20 km, 1:42,39 hod 
 

 Mistrovství České republiky v přespolním běhu 
2. místo: Jana Csizmaziová, ml. žákyně, přespolní běh, 7:26 min 
 

 Umístění družstev AC Turnov 
1. místo: Muži, II. liga skupina D 
3. místo: Ženy, II. liga skupina D 
2. místo: Mladší žákyně, KPD 
3. místo: Žáci, KPD 
3. místo: Mladší žáci, KPD 
3. místo: Dorostenci, KPD 
3. místo: Junioři, KPD 
3. místo: Juniorky, KPD 
4. místo: Dorostenky, KPD 
3. místo: Nejmladší žáci, KPD 
 
Halové MČR ve vícebojích a chůzi: 8. a 9. února v Praze. Jakub Šafář získal zlatou medaili ve víceboji 
a Jana Zikmundová v chůzi na 3 000 metrů. 
MČR v Ostravě: 15. a 16. února. Zlatou medaili získal Jakub Šafář ve skoku o tyči.  
Memoriál Ludvíka Daňka: Mezinárodní mítink pořádaný od roku 1999 na památku diskaře Ludvíka 
Daňka, který na turnovském stadionu hodil tehdejší světový rekord 64,55 metru. Memoriálu se 
pravidelně účastní nejlepší světoví diskaři. Součástí mítinku jsou i další disciplíny. V roce 2020 se 
z důvodu pandemie memoriál nekonal.  
Spolu na startu: 1. června se turnovští atleti připojili k celorepublikové akci vyhlášené Českým 
atletickým svazem – Spolu na startu, kdy se atleti v celé republice vraceli na stadiony po přestávce 
způsobené pandemií koronaviru. Výzvy se nakonec zúčastnilo 175 měst. V Turnově se konaly 
kontrolní závody více než 60 našich atletů od 13 let. Ve čtvrtek 4. června se konaly závody pro 
atletické přípravky.  
Jakub Šafář mistrem republiky: Ve dnech 24.–26. července se v Praze konalo atletické mistrovství 
republiky. Za AC Turnov na něm startovali 4 sportovci, a to dvě mladší žákyně Tereza a Aneta 
Markovy v pětiboj a dorostenci Jakub Šafář a Cyril Žerava. Všem se dařilo dobře, ovšem Jakub Šafář 
získal celkových 6 836 bodů, které mu s náskokem 116 bodů vynesly dorostenecký titul mistra ČR ve 
víceboji pro rok 2020. 
Mistrovství České republiky dorostu a juniorů: 5. a 6. září se tradičně v Ostravě konalo MČR dorostu 
a juniorů. Turnovští atleti vybojovali na MČR v Ostravě tři medaile – Eliška Martínková 1. místo 
v chůzi na 10 000 m (rekord MČR), Jana Zikmundová 2. místo v chůzi. Jakub Šafář 1. místo ve skoku 
o tyči (osobní rekord). Nela Vaníčková 4. místo v běhu na 100 m překážky a Roman Hanyk 4. místo 
v chůzi na 5000 m. 
Mistrovství republiky: 19. a 20. září proběhlo mistrovství republiky v okolí přehrady Vír. Bronzové 
medaile si přivezly v kategorii juniorek Barbora Matějková a mezi staršími dorostenkami Jana 
Pekařová. V kategorii mužů do 39 let získal stříbrnou medaili Martin Váňa a v kategorii mužů do 69 let 
pak na stejný stupínek vystoupil Miroslav Folprecht. 
Silniční běh Hruštice: V roce 2020 se z důvodu pandemie závod nekonal.  
Zdroj: výroční zpráva, webové stránky klubu, internet. 
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Fotbalový klub Turnov  

Adresa: Koškova 2277, Turnov, 511 01 
Předseda: Jaroslav Knížek, Jiří Šteffan (od 18. prosince 2020) 
šéftrenér mládeže: Jiří Šulc  
Charakteristika: První fotbalový klub byl v Turnově založen v roce 1902. V roce 2004 došlo ke spojení 
místního fotbalového klubu s klubem v Pěnčíně, který byl založen v roce 1922. FK Turnov hrál pod 
názvy FC Agro a SK Český ráj 2. nejvyšší soutěž, a to v letech 1993/94–1995/96. FK Pěnčín hrál před 
sloučením s Turnovem krajský přebor. FK Pěnčín-Turnov v sezoně 2006/2007 postoupil do divize. 
V roce 2011 byl založen ženský oddíl Amazonky. Ten však již není aktivní. 
Klub využívá hřiště v Koškově ulici (v péči Městské sportovní). 
Členská základna: Ke konci roku 2020 měl spolek 182 členů, z toho 120 dětí. Ve výroční zprávě jsou 
uvedeny informace shodné s minulým rokem. 
(Fotografie viz Fotokronika leden, srpen, říjen). 
 
Ženský oddíl TJ Čert Fénix 
9. června se na nově upraveném travnatém hřišti pod halou TSC v Turnově II uskutečnil první trénink 
kosmopolitního ženského týmu TJ Čert Fénix. Ten pod svými křídly sdružuje na dvě desítky fotbalistek 
ve věku od 11 do 40 let z Jablonce, Liberce, Turnova a Mladoboleslavska. Hráčky trénovaly už 
v minulém roce a umístily se na 4. místě osmičlenné tabulky.  
 
Sezona 2019/2020 
Kvůli pandemii koronaviru zůstala sezona nedohraná.  
Srovnávací tabulka: 
1. TJ Doksy  13 10 1 2 25:17 31 10 
2. Jiskra Višňová  13 9 2 2 39:15 29 11 
3. FK Turnov  13 8 1 4 48:23 25 4 
4. SK Skalice u Č. Lípy 13 8 1 4 25:11 25 4 
5. Slovan Frýdlant  13 7 3 3 30:21 24 0 
6. TJ Spartak Chrastava 13 7 2 4 38:24 23 2 
7. FC Nový Bor  13 7 1 5 26:22 22 1 
8. Jiskra Mšeno-Jablonec  13 7 1 5 24:23 22 4 
9. Slovan Hrádek n. N. 13 4 3 6 20:32 15 3 
10. FK Stráž pod Ralskem  13 4 2 7 28:32 14 -7 
11. TJ Desná  13 4 0 9 25:49 12 -6 
12. FK Sedmihorky  13 3 2 8 18:31 11 -7 
13. FK ŽBS Železný Brod  13 2 1 10 15:35 7 -11 
14. Sokol Rovensko p. Tr.  13 0 2 11 10:36 2 -19 
 

HC Turnov 1931 

Sídlo: Vojtěcha Maška 2300, Turnov 
Právní forma: Spolek 
Předseda správní rady: Vladimír Jágr 
Charakteristika: Hokejový oddíl byl založen již v roce 2005, trénoval v Lomnici nad Popelkou 
a v Liberci. V roce 2015 se klub přejmenoval na Hockey club Turnov 1931 (HC Turnov 1931) 
v souvislosti se stavbou zimního stadionu a v červnu zahájil tréninkovou přípravu.  
Počet členů: ke konci roku 2020 měl spolek 236 členů, z toho 174 ve věku do 18 let.  
(Foto viz Fotokronika březen).  
 
  

https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1896
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=2006
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=2050
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1919
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1978
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1984
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1915
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1968
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1983
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1901
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1940
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=2040
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1959
https://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=2039
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Sezona 2019/2020 
Krajská liga 
P TÝM Z V VP PP P SKÓRE B 
1. HC Stavební stroje Jičín 18 16 0 1 1 132:42 49 
2. HC Frýdlant  18 12 0 0 6 80:72 36 
3. Lomnice nad Popelkou 18 9 1 1 7 81:87 30 
4. HC Turnov 1931 z. s. 18 9 0 1 8 75:65 28 
5. HC Slavoj Liberec 18 7 2 0 9 92:91 25 
6. HC TS Varnsdorf 18 4 0 0 14 60:105 12 
7. HC Česká Lípa 18 3 0 0 15 55:113  

 
Nejvyšší Pojizerská liga, 16. ročník. 
Základní část 
Pořadí Team Zápasy Výhry Prodl. Remízy Prohry Bilance Body 
1. HC Performers Turnov 14 12 0 0 2 96:42 (54) 24 
2. HC SDH Hnanice 14 10 0 1 3 107:45 (62) 21 
3. HC Všeň Pojizeří 14 8 0 0 6 78:72 (6) 16 
4. HC Modřišice  14 6 0 2 6 82:82 (0) 14 
5. Black Hawks  14 6 0 0 8 71:93 (-22) 12 
6. Neřízený střely  14 5 0 1 8 61:80 (-19) 11 
7. HC Raptoři Turnov 14 4 0 0 10 73:82 (-9) 8 
8. HC Troskovice  14 3 0 0 11 53:125 (-72) 6 
 
Skupina A 
Pořadí Team Zápasy Výhry Prodl. Remízy Prohry Bilance Body 
1. HC Performers Turnov 4 4 0 0 0 26:6 (20) 11 
2. HC SDH Hnanice 4 3 0 0 1 28:15 (13) 8 
3. HC Všeň Pojizeří 5 2 0 0 3 27:36 (-9) 5 
4. HC Modřišice  5 0 0 0 5 24:48 (-24) 0 
 
Skupina B 
Pořadí Team Zápasy Výhry Prodl. Remízy Prohry Bilance Body 
1. Black Hawks  5 3 0 0 2 23:17 (6) 9 
2. HC Troskovice  4 3 0 0 1 23:18 (5) 6 
3. HC Raptoři Turnov 3 2 0 0 1 15:10 (5) 5 
4. Neřízený střely  6 1 0 0 5 22:38 (-16) 4 
 
První hokejový přenos 
10. října se konal zápas 5. kola Krajské ligy s Frýdlantem, a to opět bez diváků. Nicméně zájemci měli 
poprvé možnost shlédnout zápas online, a to dokonce i s komentářem! Byl to tedy historicky první 
komentovaný hokejový přenos krajské ligy z Turnova. Zápas komentovali: předseda HC Turnov 1931 
Vladimír Jágr, hráč A-týmu a vedoucí trenér mládeže Jakub Duda a šéf fanklubu Milan Cerha. (Foto viz 
Fotokronika) 
 

Klub českých turistů Sokol Turnov 

(Viz Tělovýchovná jednota Sokol – oddíly) 
  

https://www.ahl.cz/klub/performers/
https://www.ahl.cz/klub/hnanice/
https://www.ahl.cz/klub/vsen/
https://www.ahl.cz/klub/modrisice/
https://www.ahl.cz/klub/blackhawks/
https://www.ahl.cz/klub/stely/
https://www.ahl.cz/klub/raptori/
https://www.ahl.cz/klub/sdhtroskovice/
https://www.ahl.cz/klub/performers/
https://www.ahl.cz/klub/hnanice/
https://www.ahl.cz/klub/vsen/
https://www.ahl.cz/klub/modrisice/
https://www.ahl.cz/klub/blackhawks/
https://www.ahl.cz/klub/sdhtroskovice/
https://www.ahl.cz/klub/raptori/
https://www.ahl.cz/klub/stely/
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Klub lodních modelářů, KLM CZ – 351 Turnov 

Náčelník: Petr Lamač (od 29. 6. 2019), sekretář klubu: Jan Jakubec 
Sídlo: Daliměřice 219 (do května), Na Šutce 406/17 Praha 
Klub lodních modelářů byl založen počátkem 70. let jako jeden z prvních v republice (spolu s kluby 
v Praze, Brandýse nad Labem a Liberci). V dřívějším období se jednalo pouze o kroužky. 
V roce 2017 měl klub 14 členů, z toho jednoho žáka do 16 let. Členové pocházejí z Turnova, Liberce, 
Lučan nad Nisou, Dolní Černé Studnice a Prahy. Dva členové, Petr Lamač a Jan Čapek, se v posledních 
letech stávají opakovaně mistry republiky, účastní se i závodů v Německu, Rakousku, Polsku a na 
Slovensku. Modely lodí staví členové sami, příp. ve spolupráci s kamarády.  
Aktuální informace nebyly k dispozici. 

Klub lyžařů Turnov 

Adresa: Benátky (Struhy) 2141, Turnov, 511 01 
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl 
Právní forma: zapsaný spolek 
Charakteristika: Klub lyžařů v Turnově patří k nejstarším klubům v Čechách, byl založen kolem roku 
1909/1910.  
Klub provozuje lyžařský areál ve Struhách, vytváří podmínky pro tréninky a podporuje účast 
sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR, pořádá závody a lyžařské zájezdy.  
 
Lyžařský areál ve Struhách: Areál je vybaven zařízením na výrobu technického sněhu systémem 
sněžných děl ARECO od firmy AUDRY Hradec Králové. Sjezdovka je denně upravována rolbou 
PistenBully 280. Přepravním zařízením je talířový vlek s přepravní kapacitou 600 osob/hod. 
s komfortním řízením umožňujícím plynulé zpomalení či zrychlení. Nachází se zde dětský provazový 
vlek. Sjezdovka je dlouhá 300 m s převýšením 50 m. Večerní lyžování za umělého osvětlení je možné 
do 21 hodin. V okolí sjezdovky jsou v případě příznivých sněhových podmínek upravené běžecké 
stopy. Areál nabízí kompletní zázemí pro rodinné lyžování. V cílové stanici je otevřen kiosek se 
základním občerstvením. Stav sjezdovky je možné sledovat on-line přes webovou kameru.  
V roce 2017 byla dokončena výstavba klubové místnosti a sociálního zařízení pro návštěvníky areálu.  
Zimní sezona 2019/2020: Zimní sezona byla špatná. Vlek se vůbec nerozjel a v provozu byla jen 
spodní část sjezdovky pro potřeby dětí z lyžařské školy, a to 25. ledna 2020. V dalších dnech byla tato 
část sjezdovky zpřístupněna veřejnosti.  
 
Z akcí klubu v roce 2020: 
Veřejná lyžařská škola: 25. ledna byl zahájen provoz 50. ročníku Lyžařské školy. Děti od pěti let se 
během pěti sobot učily lyžovat pod odborným vedením.  
Většina akcí klubu (Říjnový přespolní běh, Lyžařský ples) byla kvůli pandemii zrušena. (Fotografie viz 
Fotokronika). 

Mažoretky Perličky Turnov 

Sídlo: Lomnice nad Popelkou, tréninky v ZŠ 28. října 
Vedoucí, choreografka a trenérka: Miroslava Konopáčová 
Historie: Viz kronika 2015. Spolek ukončil svou činnost.  
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Maškova zahrada 

O sportoviště v Maškově zahradě se stará Městská sportovní Turnov. Vedoucím areálu Maškova 
zahrada je Ing. Tomáš Špinka. 
Součástí areálu je zimní stadion Ludvíka Koška, koupaliště Maškova zahrada, skatepark, 560 metrový 
in-line okruh pro bruslaře nebo kolečkové lyže, dětská a multifunkční hřiště.  
 
Návštěva z televize: 7. srpna zavítala na koupaliště delegace ze seriálu Slunečná, který vysílá TV 
Prima a který se stal v poslední době jedním z nejpopulárnějších seriálů českých televizí. Hudební 
doprovod zajistil Vojtěch Drahokoupil.  
20. výročí Městské sportovní: 29. srpna proběhla v Maškově zahradě oslava 20. výročí Městské 
sportovní. V rámci programu byla otevřena nová Pumptracková dráha a také poprvé po létě i kluziště. 
Návštěvníci mohli shlédnout ukázku exhibice ve skateparku, aqua aerobicu na koupališti, výuku 
a ukázku in-line bruslení, a využít půjčovnu šlapadel a další aktivity. 
Pumptracková dráha: 29. srpna byl zahájen provoz nové pumptrackové dráhy v areálu Maškovy 
zahrady. Dráha je volně přístupná a od počátku se těší velké oblibě dětí a mladých. (Více viz Sport – 
Přehled nejdůležitějších událostí).  
Ukončení činnosti: Bezprostředně po vyhlášení zvýšených protipandemických opatření a uzavření 
sportovišť na začátku října vedení Městské sportovní rozhodlo o ukončení chlazení ledové plochy na 
zimním stadionu a o vypuštění bazénu u Gymnázia. Ušetřilo tím nemalé finanční prostředky na 
údržbu obou sportovišť.  
 
ZIMNÍ STADION LUDVÍKA KOŠKA 
Zimní stadion byl slavnostně otevřen 28. října 2015. Už otevření i následný provoz vyvolaly velký 
zájem veřejnosti a po celou dobu je velmi vytížený.  
Návštěvnost: Pátá sezona (2019/2020) byla zahájena 26. srpna, předcházelo tomu pětidenní chlazení 
ledové plochy. Už od počátku byly téměř všechny provozní hodiny až do jara (mimo těch učených 
veřejnosti) zamluveny, a to i díky hokejistům mj. z Lomnice nad Popelkou, kde probíhala oprava 
zimního stadionu a oni využívali k tréninkům ten turnovský. Sezona skončila 13. března 2020. Téměř 
po celý zbytek roku 2020 byl stadion po většinu roku uzavřen z důvodu pandemie. Stadion navštívilo 
8 194 návštěvníků.  
 
Nedostatečná kapacita šaten: Na stadionu Ludvíka Koška je k dispozici šest šaten a jedna místnost, 
která byla původně skladištěm, ale byla posléze předělaná na provizorní šatnu. Tři šatny slouží trvale 
hokejovému oddílu (za 25 tisíc korun za sezonu). Radní města na svém říjnovém zasedání schválili 
realizaci přístavby šaten a naplánovali ji na rok 2021. 
 
KOUPALIŠTĚ A VENKOVNÍ AREÁL 
Plavecký areál byl zpřístupněn pátou sezonu. Sezona koupaliště byla poznamenaná probíhající 
pandemií a také chladným a deštivým počasím, které v létě panovalo. Otevření předcházelo 
hloubkové čištění. Vláda zrušila povinnost nosit roušku na koupalištích a v bazénech, nasazenou ji 
museli mít pouze tehdy, pokud byli méně než dva metry od jiné cizí osoby. V Maškově zahradě byly 
označené na zemi minimální rozestupy při čekání na občerstvení a na toboganech. 
Návštěvnost byla nejnižší za dobu existence koupaliště. Celkově přišlo 38 842 lidí, což je oproti téměř 
69 tisícům návštěvníků z roku 2018 výrazný pokles.  
Sezona na koupališti byla zahájena 22. června a ukončena 6. září. Na uzavření koupaliště plynule 
navázalo otevření bazénu na Výšince (ten byl ovšem kvůli pandemii koronaviru brzy opět uzavřen). 
Nová skluzavka 
V rámci reklamačního řízení a po několikerých opravách, které byly nutné vždy po každé zimě, byla na 
koupališti v Maškově zahradě nahrazena stávající modrá skluzavka, resp. tobogan, za nový.  
Nové animační programy:  

 6. července: Lego – tvoření pro malé i velké Žluté ponorky 
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 7. července: Rukodělné aktivity a deskové hry Žluté ponorky  

 8. července: Šlapací motokáry – závody v jízdě na čas  

 9. července: Zorbingové koule – ukázka + půjčovna  

 10. července: Tetování hennou 

 11. července: Noční koupání s hudbou  

 12. července: Program pro nejmenší děti Žluté ponorky 
(Foto viz Fotokronika červen) 

 

Městská sportovní Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804, Turnov, 511 01 
Kancelář: Skálova 72, Turnov 
Jednatel: Ing. Jiří Veselka (od 1. listopadu 2019) 
Sportoviště v péči organizace: Od roku 2015 Maškova zahrada (zimní stadion, koupaliště, skate park, 
in-line stezka, dětská a multifunkční hřiště), plavecký bazén, atletický stadion, fotbalový stadion, 
sokolovna a hřiště Mašov, hřiště u TSC haly v Alešově ulici. 
Charakteristika: Společnost byla zřízena v roce 2000 za účelem provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici a poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb. Stará se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města. Zajišťuje 
plaveckou výuku pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí. 
V roce 2020 společnost převzala do své péče bufet Domova důchodců Pohoda.  
 
Maškova zahrada viz výše, samostatná kapitola 
 
Plavecký bazén, Jana Palacha 804 
Po rekonstrukci byl bazén pro veřejnost, ale především pro školní vyučování otevřen v roce 2010. 
Bazén je využíván zejména pro výuku plavání školních dětí. Částečně také pro veřejnost – je o něj 
velký zájem. Byla provedena oprava stropu a střechy, kam zatékalo. Opravu financovalo Město 
Turnov. V provozu je září – červen.  
V roce 2020 byl bazén po většinu roku z důvodu pandemie uzavřen a voda vypuštěna. Resp. po letní 
odstávce byl bazén otevřen 7. září, ale 9. října byl opět uzavřen. 
V roce 2020 navštívilo bazén 9 132 návštěvníků. 
 
Atletický stadion Ludvíka Daňka, Skálova ulice 
Největší využití stadionu zajišťují základní i střední školy pro výuku tělesné výchovy.  
Rok 2020: Celkem 11 atletických akcí (závody a soustředění – průměrně 250 účastníků) a 102 
tréninkových jednotek (účast 30 až 40/jednotku). 
 
Fotbalový stadion, Koškova ulice 
Fotbalový areál patřil ke sportovištím, které významně ovlivnila vlna pandemie covid 19. V lednu 
a únoru 2020 se ještě podařilo odehrát několik kvalitních zápasů na hřišti s umělým povrchem (dále 
jen UMT). Na tomto hřišti trénovali všechny kategorie domácích fotbalistů i družstev z přilehlého 
okolí. Od března postupně docházelo k uzavírání sportovišť, tudíž i fotbalového areálu. Pravidelné 
soutěže všech kategorií se rozběhly až v měsíci září, ale začátkem října byla opět vystavena stopka. 
Rok 2020: Celkem: 14 odehraných zápasů (všech věkových kategorií – průměrně účast cca 150 
účastníků a 75 tréninkových jednotek (všech věkových kategorií, průměrná účast 20 sportovců/jedn.) 
 
Sokolovna a hřiště Mašov, Mašov 22 
Správcem sokolovny a hřiště byl nově ustaven Jiří Baraňuk. V současné době je v hojné míře 
využívána. Celý rok je v provozu tělocvična, hřiště za sokolovnou je v provozu duben–říjen. Hlavní 
činnost je zde vyvíjena ze strany domovské organizace TJ Sokol Mašov. Prostory dále slouží 
k hodinám tělesné výchovy ZŠ Mašov. Dále zde v odpoledních hodinách sportují i různé organizace 
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(RS Mašov) a spolky. Velký sál je využíván i pro pořádání plesů, zábav, školení, seminářů a schůzí. 
Restaurace se stará o zázemí sportujících a je i centrem setkávání mašovských občanů.  
Rok 2020: Celkem využito 248 hodin organizovanými spolky (cca 2,5 až 3 tis. návštěvníků) a 2 plesy 
(cca 300 návštěvníků).  

 8. února: Hasičský ples. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Mašově v místní sokolovně. Zahráli 
Veselí pozůstalí. 

 22. února: Šibřinky na téma postavy z večerníčků 
 
Tenisový kurt 
Tenisový kurt se nachází skryt očím veřejnosti za atletickým stadionem Ludvíka Daňka pod bytovým 
domem čp. 2023. Využívají ho skupiny na dlouhodobou dohodu a zároveň provádějí i drobnější 
údržbu. Správcem je Pavel Kanclíř. Tenisový kurt u atletického stadionu postrádá základní hygienické 
zázemí. Chybí WC, šatny, umývárna. 
 
Hřiště Duhové energie 
Hřiště u sportovní haly TSC v Prouskově ulici. Hřiště je zcela zpřístupněné veřejnosti. Na ploše, kde 
bylo dříve instalováno mobilní ledové kluziště (prodáno po dostavbě zimního stadionu) je instalováno 
několik prvků pro skate. Na podzim byla zahájena rekonstrukce povrchu hřiště, která pokračovala 
v roce 2019. Byl proveden vrt za účelem zavlažování. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace. 

Outdoor Discovery 

Adresa: Ostrovského 36B, Praha – všechny aktivity provozuje v Českém ráji a Krkonoších 
Ředitel: Roman Bém 
Agentura nabízí turisticko-sportovní outdoorové aktivity v Českém ráji pro školy, firmy i jednotlivce. 
Vznikla v roce 1991.  
Agentura pravidelně organizuje podzimní úklid vybraných míst Českého ráje a všechny náklady hradí 
sama. (Viz Turnov – Kalendárium říjen). 

Ski Club Turnov  

Adresa: Nádražní 1691, Turnov, 511 01, v koloniálu U Roubíčků 
Předseda: Lubomír Mráz  
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Lyžařská škola začala 5. ledna 2019 

Sportinline 

Vedoucí: Pavel Hlubuček 
Adresa: Rubínová 1919, Turnov, 511 01 
Organizace vznikla v roce 2014, navázala na myšlenku partnerské firmy Inlinetalent, která působí 
převážně v Praze. Věnuje se výuce bruslení na in-line bruslích. Organizuje kurzy pro děti i celé rodiny 
v Liberci, v Mladé Boleslavi a v Turnově, v daliměřické tělocvičně a na ZŠ 28. října, a v Železném 
Brodě. Kroužků (ve všech městech) se účastní kolem 200 dětí, z nichž 100 závodí na pořádaných 
závodech. 
In-line oddíl: Oddíl vznikl v roce 2017 z dětí z kroužků, které chtěly více trénovat, ale prostor na 
lekcích již nebyl dostatečný. 
Počet členů: 41 členů z řad dětí, které se účastní závodů 
Kroužky: Kroužky probíhají v zimních měsících a v případě nepříznivého počasí ve školních 
tělocvičnách a v Maškově zahradě. Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného 
trenérského konceptu, kde v hodinách využívají celou řadu pro bruslení netradičních pomůcek – 
míče, švihadla aj. 

 Sportovní kroužky  

 Sportovky (sportovní všestranné): pro děti 3–5 let a 6–8 let 
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 Oddíl Sportinline: Pro zkušené bruslaře 
Příměstské sportovní tábory: Pro děti od 5 do 13 let organizace uspořádala 4 turnusy příměstských 
táborů a jeden turnus pro pokročilé bruslaře ve věku 8–15 let. 

Sportovně střelecký klub Sokol 

Adresa: Malý Rohozec 135 
Předseda: Jiří Duda 
V roce 2020 vykonával klub svou činnost opět na pronajaté brokové střelnici na Malém Rohozci. Byly 
zde uspořádány čtyři soutěže v brokové střelbě v různých disciplínách, jejichž průměrná účast se 
pohybuje kolem 40 závodníků. Závody se těší poměrně velké oblibě mezi diváky. Klub trénuje nově 
jednoho dorostence – Kryštofa Kováře (střelba malorážkou na lovecké terče).  
Střelnice na Malém Rohozci poskytuje jako jediná v semilském okrese výcvik a střelbu v následujících 
disciplínách 1. Olympijský skeet, lovecký skeet, lovecké kolo a jejich modifikace / 2. Automatický 
(americký) trap, lovecký trap a jeho modifikace / 3. Lovecký parcour, Compact sporting parcour 
a jejich modifikace / 4. Zajíc na průseku. 
Zdroj: Výroční zpráva klubu 

Šachový klub Zikuda 

Adresa: Nádražní 599, Turnov, 511 01 
Kontaktní osoba: František Zikuda 
Charakteristika: Šachový klub již několik let patří k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších 
republikových soutěžích a dosahují trvale významných úspěchů. Byl založen 31. října 1994. Šachový 
klub ŠK ZIKUDA Turnov má v současné době 165 evidovaných členů, z toho 46 dospělých a 119 děti, 
zapojených do mistrovských soutěží družstev i jednotlivců. Družstva A, B, C, D, E hrají v kategorii 
dospělých (extraliga, I. Liga, II. Liga, KP, KS) a 5 družstev se účastní soutěží v kategorii mládeže na 
úrovni místní, krajské i republikové. Celkem má ŠK evidováno a registrováno k 1. 3. 2021 144 členů, 
z toho 46 dospělých a 98 dětí.  
Nové sídlo: Šachový klub Zikuda se v červenci nastěhoval do nových prostor ve Skálově čp. 84 
v bývalém pracovišti registru dopravy v 1. patře. Tam nyní probíhají tréninky. 
 
Šachový turnaj pro žákovská družstva okresu  
21. ledna 2020 proběhl ve velkém sále SUPŠ šachový turnaj pro žákovská družstva okresu Semily 
a Jablonec nad Nisou. Okresní kolo přeboru škol 2019/2020 se zúčastnilo 15 družstev z 9devíti 
základních a středních škol. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1.–5. třída ZŠ a 6.–9. třída ZŠ + střední 
školy. V první kategorii zvítězilo družstvo A ze ZŠ Žižkova Turnov, druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ 
Masarykova Libštát a třetí skončilo družstvo B ze ZŠ Žižkova Turnov. V druhé kategorii zvítězilo 
družstvo žáků z Gymnázia Dr. Antona Randy Jablonce nad Nisou, na druhém a třetím místě se 
umístila družstva z Gymnázia Turnov.  
MČR v bleskovém šachu družstev: 12.–13. září se na Střelnici konalo mistrovství zajištěné 
pořadatelsky domovským klubem. Účastnilo se 26 týmů. Mistrem ČR v bleskovém šachu stalo 
družstvo pořádajícího Turnova v sestavě IM Tomáš Kraus, GM Pavel Šimáček, IM Jan Vykouk a IM 
Tomáš Studnička. (Foto viz Fotokronika). 
Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev  
Ve dnech 17. až 20. září se v Pardubicích uskutečnilo MČR čtyřčlenných družstev v šachu, kterého se 
zúčastnilo přes 50 družstev. Na prvním místě se umístilo družstvu ŠK ZIKUDA Turnov „A“ před 
Moravskou Slávií Brno a družstvem Hořic.  
 
Po zisku titulu na MČR v bleskové hře a druhému místu na MČR v rapid šachu se stal turnovský 
šachový klub ziskem medailí nejúspěšnějším šachovým oddílem v ČR! 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 
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Taneční a pohybová škola Ilma 

Adresa: Trávnice 902, Turnov, 511 01 
Ředitelka: Mgr. Ilona Šulcová 
Charakteristika: Zakladatelkou a majitelkou školy je Ilona Šulcová, která školu založila v roce 1990. 
Škola se věnuje jednak tréninku nadaných dětí ve věku 4–15 let, které tančí ve stálých tanečních 
souborech, učí se různým tanečním disciplínám a účastní se řady soutěží (viz níže), a také pořádá 
jednorázovou taneční výuku pro mládež a dospělé – tzv. taneční. 
Škola vyučuje disciplínám Street Dance – Hip Hop, Disco Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disco 
Show, ale i tanečním žánrům R&B či břišním tancům. Dále disciplínám Performing Arts - Show Dance, 
Belly Dance a v neposlední řadě i speciálním párovým tancům, jako jsou disciplíny Swing Dance, 
Mixing Blues, Salsa, Merengue, Mambo a plesovým choreografiím.  
Taneční soubory vystupují na řadě kulturně-sportovních akcí především v okolí Turnova, např. 
v Babylonu Liberec, na náměstí v Liberci, na Hrubé Skále apod. 
 
Akce v roce 2020 (výběr):  
Světový pohár 
3. října proběhl ve Varšavě světový pohár v latinskoamerických a karibských tancích Polish Open 
Championships Latino and Caribbean style. Reprezentantky školy uspěly: Andrea Masopustová 
a Gabriela Adamcová – semifinálová umístění v kategorii dětských duet; Andrea Masopustová – 
1. místo – caribbean, 2 × 3. místo – bachata, merengue; Simona Burešová – 1. místo v juniorské 
věkové kategorii – salsa, 2 × 3. místo – bachata, merengue; Justína Bohatá – 2 × 3. místo v hlavní 
věkové kategorii – salsa, merengue. 

Tenisový klub Turnov 

Adresa: Koškova 825, Turnov, 511 01 
Předseda: Jiří Mikula (od roku 2013, po Martinu Junkovi) 
Charakteristika: Počátky tenisu v Turnově se datují do roku 1901, kdy Klub českých velocipedistů 
Turnov uvedl do provozu na pronajatém pozemku první tenisový dvorec, který se stal centrem pro 
zájemce o nový sport z širokého okolí. (O historii viz Kronika 2013). Dnes tenisový klub sdružuje 
zájemce o tenis od dětí a mládeže až po seniory. Kromě závodního tenisu organizuje tenisový klub 
i pravidelné společenské akce a turnaje pro sponzory a rekreační hráče všech věkových kategorií 
a úrovní. 
Klub vlastní 5 antukových dvorců, tréninkovou zeď, budovu se sociálním zázemím, klubový bar, 
prodej a servis tenisového vybavení a zajišťuje vyplétání tenisových raket na elektronickém stroji. 
Tenisové kurty si může pronajmout kdokoliv. O jejich stav se starají správce Jiří Pospíchal a Pavel Ploc. 
Klubu kurty zajišťují nemalé příjmy z pronájmů.  
Výbor klubu v roce 2020 tvořili Popelka, Pospíchal, Ouvín, Vejr, Ploc a Mikula. 
Z aktivit v roce 2020:  

. V roce 2020 neproběhly žádné větší investice do majetku. 
Klubové akce: Přes omezení se na jaře konaly již tradiční nábory mládeže, dětský den, během léta 
probíhaly kempy, byl uspořádán Turnaj čtyřher rodičů s dětmi. Letos se opět uskutečnily přebory 
klubu dospělých a tradiční závěrečný turnaj losovaných čtyřher. 
Regionální tenisová soutěž severovýchod – Družstvo mladších žáků se umístilo se na 2. místě. Starší 
žáci 3. místo. 
Dospělí – královehradecká přebor, bohužel se nepodařilo udržet – sestup 
Veteráni se zúčastnili regionálních tenisových soutěží – severovýchod: 
A40+ 4. místo 
B40+ 3. místo 
A55+ čtyřhry 3 místo 
Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu 
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Horolezecký oddíl TJ Český ráj 

Adresa: Hrubá Skála 37 
IČO: 15043274  
Předseda: Miloslav Homolka, tajemník: Pavel Starý 
Charakteristika: Horolezecký oddíl byl založen v roce 1986, je členem Českého horolezeckého svazu.  
V roce 2020 měl oddíl 163 členů a 6 čestných (Jiří Čihulka, Miroslav Dědek, Vladimír Haleš, Jindřich 
Sochor, Pavel Stříbrný a Zdeněk Záhora). Oddíl vydává povolenky k lezení po skalách Českého ráje. 
Bez povolení není možné na skály lézt. Mezi tradiční akce, které pořádá, patří zejména jarní brigáda 
Otvírání Skaláku, letní sběr odpadků a podzimní brigáda Zavírání Skaláku. 
Zdroj: Webové stránky oddílu  

Tělovýchovná jednota Orel Turnov 

Adresa: Jiráskova 126, Turnov, 511 01 
Starosta: Mgr. Vít Jůza  
Charakteristika: Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje. Orel je občanské sdružení, 
křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. 
Sdružení působí na celém území České republiky, tvoří je 23 žup, téměř 250 jednot a dohromady má 
cca 17 000 členů. K 28. 12. 2009 proběhlo sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil.  
Počet členů ke konci roku 2020 byl 138 (v předchozím roce 135). Počet členů do 18 let 37. 
Orlovna (Jiráskova čp. 126). Zatímco již 2. 2. 2016 se podařilo splatit půjčku od TJ Turnov za zrušení 
spoluvlastnictví orlovny, půjčky na tento účel se podařilo i díky darům na tento účel doplatit 26. 3. 
2020, v době vypracování této zprávy tedy je již Orel jednota Turnov bez dluhů. 
Děti (z) ráje: Děti (z) ráje je dětský farní oddíl nabízející volnočasové aktivity pro děti z Turnova a okolí 
ve věku od 6 do 14 let. Oddíl má křesťansky laděný program (dětské mše apod.), není však vázán na 
návštěvu kostelů. Oddíl zahájil spolupráci se spolkem Matěj. Na začátku července uspořádaly 
společný letní tábor. 
Šachy: Oddíl uspořádal šachový turnaj (19. září). 
Florbal: 10. října oddíl pořádal florbalový turnaj v Loukově. 
Zdroj: Výroční zpráva 

Tělocvičná jednota Sokol Turnov 

Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01 
Starosta: Ing. Milan Hejduk, náčelník: Petr Plíva, náčelnice: Jolana Šebestová, 
jednatelka: Tereza Linhartová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Členská základna: Ke konci roku 2020 měla Tělocvičná jednota Sokol Turnov 890 členů, z toho 498 ve 
věku do 19 let.  
 
Z akcí 2020 
Rekonstrukce sokolovny 
V červnu byla zahájena rekonstrukce historického stropu v sále sokolovny. Celkové náklady byly 
vyčísleny na 6,2 milionů korun. Město přispělo 700 000 korun, z toho polovinu v roce 2020, druhou 
v roce 2021. Přispěl také Liberecký kraj a ministerstvo školství. Byly také opraveny prostory půdy. 
(Foto viz Fotokronika květen, listopad). 
 
Akce v Sokolovně 
28. února: 30. sokolské šibřinky – tradiční ples v maskách. Téma: Cesta kolem světa. Zahrála kapela 
Duo Bigband 
29. února: Dětský karneval 
17. března: Tomáš Pfeiffer. Setkání s biotronikem  
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8. října: Památný den sokolstva. I za velmi omezených podmínek proběhl na Náměstí Dr. E. Beneše 
v Liberci Památný den sokolstva, již druhý v pořadí. Krojovaní sokolové, praporečníci a několik řečníků 
vystoupili před radnicí na pietním aktu. 
 
Oddíly:  

 Oddíl všestrannosti a gymnastiky: v roce 2020 měl 371 členů.  

 Oddíl capoeiry: 35 členů 

 Oddíl mažoretek: 43 členů 

 Oddíl ledního hokeje: soutěží v Nejvyšší pojizerské lize. Aktuální informace nebyly k dohledání. 

 Oddíl stolního tenisu: 92 členů.  

 Klub českých turistů (více viz Kronika 2013) 
Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01, Předseda: Ing. Jiří Ulmann  
Členská základna: Ke konci roku 2020 měl klub 349 členů.  

 
Oddíly KČT 

Přehled a aktivity jednotlivých oddílů jsou popsány ve výroční zprávě Klubu českých turistů, 
příp. pro představu ve starších ročnících kroniky. 

Zdroj: Výroční zpráva 

Tělovýchovná jednota Turnov 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01  
Vedoucí: Mgr. Filip Stárek, předseda: Tomáš Mareš (od r. 2018?) 
Charakteristika: Tělovýchovná jednota Turnov, o. s., sdružovala ve 20 oddílech 1 416 členů 
a spravovala 5 samostatných sportovních areálů v Turnově a chatu v Kořenově. Jedná se o největší 
sportovní organizaci na Turnovsku.  
 
Příměstské sportovní tábory: Již poosmé uspořádala TJ Turnov sportovní příměstské tábory, a to 
hned ve třech turnusech. Tábory byly určeny dětem od 10 do 14 let. Cena za týdenní tábor byla 1 800 
Kč.  
 
Areály jednoty v roce 2020: 
Sportovní hala, Skálova 207 
Sportovní hala TJ Turnov ve Skálově ulici v Turnově má rozměry 40 x 21 metrů a jsou v ní standardně 
vyznačena hřiště na florbal, futsal, basketbal, házenou, na odbíjenou centrální kurt a 3 tréninková 
hřiště. K hale přísluší 4 šatny vybavené samostatnými sprchami, rovněž je možné využít i ozvučení. 
V hale je otevřen i Sportbar s nabídkou teplých i studených nápojů a rychlého občerstvení.  
Rekonstrukce palubovky: V roce 2020 byla restaurována palubová podlaha v hale, náklady cca 
500 000 Kč.  
 
Volejbalové hřiště, Skálova 207 
Areál odbíjené se nachází pod atletickým stadionem ve Skálově ulici v Turnově a nabízí dvě antuková 
hřiště s moderní budovou šaten a zázemím včetně klubové místnosti. Po dohodě je možné si 
pronajmout celý areál včetně klubové místnosti s krbem a venkovním ohništěm. Cena za pronájem 
jednoho hřiště je 60 Kč za hodinu. Už v roce 2014 byla připravena budoucí výstavba dvou kurtů na 
beach volejbal na pozemcích ve vlastnictví ZŠ Skálova, v roce 2020 však byl projekt zamítnut. Nové 
plány počítají s propojením sportoviště s pozemky Sokola. Areál se na zimu zazimovává. 
 
Tělocvična Daliměřice, Bezručova 35-36 
Tělocvična se nachází v Turnově-Daliměřicích a má rozměry 12 × 10 metrů. Jsou zde instalovány 
basketbalové koše a vyznačena tréninková hřiště na badminton a malou odbíjenou (debly). Oddíl 
kulturistiky a silového trojboje zde má vybavenou tréninkovou neveřejnou posilovnu. Budova je 
„mateřskou“ tělocvičnou oddílů kickboxu, boxu, RS Daliměřice a silového trojboje a kulturistiky. Za 
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budovou tělocvičny je menší hřiště s umělou trávou na odbíjenou o rozměrech 14 × 8m. Daliměřická 
sokolovna je historickým objektem, vznikla přestavbou původního objektu zájezdního hostince. Po 
roce 1945 objekt přešel do majetku TJ Turnov.  
 
Areál malé kopané, resp. víceúčelové hřiště Daliměřice, Bezručova u čp. 1 
Areál malé kopané se nachází v Turnově-Daliměřicích a v roce 2014 prošel celkovou rekonstrukcí – za 
3 miliony bylo postaveno nové hřiště s kvalitním povrchem a mantinely. Hřiště bylo převedeno do 
majetku města pod správu TJ Turnov. Hřiště je využívané především širokou veřejností. Snahou TJ je 
zakrýt hřiště nafukovací halou a vybudovat zázemí. V roce 2017 byl vypracován projekt, žádost 
o dotaci na ministerstvo nebyla v roce 2018 podpořena městem, snahy neustávají. Projekt nebyl 
dosud realizován. 
 
Areál házené a loděnice, Palackého, za čp. 536 a 526 
Areál házené a loděnice „mezi mosty“ v Turnově zahrnuje dvě házenkářská hřiště s povrchem 
Nisaplast a asfalt a budovu loděnice. Hřiště je v současné době přístupné zdarma. Připravuje se 
koncepční řešení celého areálu. 
 
Turistická chata Kořenov, Kořenov 201 
Turistická chata v Kořenově v Jizerských horách se nachází asi 300 metrů za odbočkou na Jizerku 
a Příchovice u hlavní silnice ve směru Tanvald-Harrachov. Správkyní je Bohdana Sasková.  
K dispozici je zde 6 pokojů. Chata je vybavena sprchami, WC, společenskou místností a jídelnou 
(spojené prostory), vybavenou kuchyňkou, sušárnou, lyžárnou, venku je pak k dispozici ohniště 
a travnatá plocha využitelná např. pro malou odbíjenou.  
Chatu od roku 2020 spravuje Oddíl orientačního běhu.  
 
Přehled oddílů a jejich činnosti 
Informace zde uvedené jsou poznamenány tím, že ve výroční zprávě někteří zástupci popisují 
současnou sezonu (2020/2021), jiní tu minulou (2019/2020, tu se zde snažíme zaznamenat). Výroční 
zpráva je nicméně velmi podrobná a každoročně dobře zpracovaná, kontinuita a podrobnosti jsou v ní 
dobře dohledatelné.  
Počet členů celkem 1 357, z toho 576 mladých do 19 let. 
 

 Aerobik, předsedkyně Michaela Zitková 
Počet členů: 13, z toho mládež: 10.  

 Atletický akademický klub, předseda Ludvík Humenský 
Počet členů: 12, z toho mládež: 2 

 Basketbal, předseda Tomáš Bevilaqua 
Počet členů: 123, z toho mládež: 43 
Dvě mužstva se účastnila soutěží Východočeské ligy – Mužstvo mužů a mladších minižáků U12.  

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů: 32, z toho mládež: 11 
Oddíl začal trénovat v hale TJ, doté doby někde pod Výšinkou (2019).  

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik  
Počet členů: 224, z toho mládež: 155 
Oddíl měl v sezoně 2019/2020 13 týmů.  

 Futsal Dalmach – Malá kopaná, předseda Aleš Krejčík 
Počet členů: 66, z toho mládež: 8 
Sezonu 2019/2020 absolvoval oddíl v 2. lize, skončil na předposledním místě.  

 Házená, předseda Jana Nalezencová 
Počet členů: 53, z toho mládež: 35 

 Kanoistika, předseda Martin Goruk  
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Počet členů: 53, z toho mládež: 22 
Oddíl se zaměřuje především na kanoistiku na divoké vodě a na závodní rafting, nově 
i paddleboarding.  

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů: 15, z toho mládež: 2 

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Hana Ježková 
Počet členů: 8, z toho mládež: 2  

 Musher club Český ráj, předsedkyně Veronika Navrátilová 
Počet členů: 105, z toho mládež: 17  

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů: 195, z toho mládež: 95 
Pěkné prázdniny: Více viz úvod kapitoly – Přehled nejdůležitějších událostí. 
Výsledky: Všechny jarní závody byly zrušeny, na podzim se stihlo odehrát pět Mistrovství České 
republiky během necelého měsíce, aby se zase začátkem října hromadné akce ukončily. Turnovští 
sportovci se na tato mistrovství dobře připravili a krom MČR štafet u Opavy se podařilo z každého 
mistrovství přivézt medaili. Celkem jich vybojovali šest a oddíl se umístil na 4. místě v republikové 
tabulce.  
Zlato: Štafeta dorostenců (Martanová, Waldhauser, Hájek, Pekařová) na MČR sprintových štafet 
Stříbro: Hugo Hoetzel na MČR na krátké trati (H16) 
Bronz: Štěpán Waldhauser na MČR ve sprintu (H16) / Barbora Matějková na MČR na klasické trati 
(D20) / Jana Pekařová na MČR na klasické trati (D18) / Elin Martanová na MČR na krátké trati (D18) 

 Rádiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas 
Počet členů: 41, z toho mládež: 10 

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda  
Počet členů: 20, z toho mládež: 0 
Oddíl byl rozdělen do dvou cvičebních skupin – ženy a muži.  

 RS Mašov, předsedkyně Lucie Kratochvílová 
Počet členů: 150, z toho mládež: 32 

 Samostatný orientační klub, předsedkyně Jitka Sokolářová 
Počet členů: 61, z toho mládež: 22 

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů: 12, z toho mládež: 0 

 Squash, předseda Pavel Šrejma 
Počet členů: 4, z toho mládež: 0 

 Volejbal, předseda Pavel Starý 
Počet členů: 170, z toho mládež: 110 
Nová kniha: 26. září byla veřejnosti představena nová kniha o turnovském volejbalu. Z původní 
plánované brožurky k 70. výročí oddílu vznikla nakonec téměř pětisetstránková kniha. (Foto viz 
Fotokronika, další fotografie viz Fotokronika leden). 
Zdroj: Výroční zpráva TJ Turnov za rok 2019 a 2020. 

Tělovýchovně sportovní klub  

Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
Charakteristika: TSC vznikl v roce 1991.  
Sportoviště:  
Pronájem prostor: vlastním oddílům (SPV, judo, badminton, sálová kopaná, horolezectví, florbal, 
fitness studio) / školám (hotelová a integrovaná škola, ZŠ Skálova – Alešova) / zájmovým organizacím 
(TaPŠ Ilma, FK Turnov, aerobic studio Nejedlá, zumba, trampolínky, Městská policie, jóga a další. 
V dopoledních hodinách probíhá tradiční cvičení kojenců a batolat). 
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Rok 2020 
„Rok 2020 byl ve své historii, tak asi jako v jiných (nejen sportovních) organizacích rokem nejhorším. 
Pozitivem bylo, že přípravy na generální rekonstrukci sportovní haly bez přerušení probíhaly. Rada 
i zastupitelstvo města schválily rozpočet na zpracování studií a projektů. Hala by v konečné podobě 
měla mít parametry mezinárodních požadavků včetně zázemí. Zastupitelé rovněž rozhodli, že k hale 
budou přistavěny i prostory pro velkou lezeckou stěnu včetně prostor pro boudelring rovněž 
s odpovídajícím zázemím. I pro rok 2021 počítáme s podáním grantů jak na MÚ, tak i na Kraj 
a Národní sportovní agenturu, která je garantem financí místo MŠMT.“ 
 
Oddíly:  

 Oddíl ASPV – Asociace sportu pro všechny: organizuje pravidelná cvičení pro své členy i pro 
veřejnost. 

 Judo: předseda Radek Louda 
Jedná se o stěžejní oddíl organizace. Oddíl byl založen v roce 1960, v roce 2019(!) měl 250 členů 
(80 % tvořila mládež do 15 let) 
Pět sportovců bylo zařazeno do reprezentačního družstva dorostu. Sestry Zárybnické patří mezi 
absolutní špičku v ČR ve své kategorii. Julie Zárybnická (přešla v minulém roce na studium 
Sportovního Gymnázia Pardubice) se umístila ve světovém žebříčku kadetek na skvělém 2. místě 

 Badminton: Stále se rozšiřující oddíl. 

 Sálová kopaná, florbal, rekreační sport a fitness. Malé oddíly, které nestartují v žádné 
soutěži, ale pravidelně se dvakrát týdně scházejí ke svým tréninkům. 

 Horolezecký oddíl 
Provozuje lezeckou stěnu s hodinami pro veřejnost. Členové jsou aktivní horolezci, kteří se věnují 
především přírodnímu lezení ve skalách i ve velehorách.  
Zdroj: Výroční zpráva 
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Přílohy 

Novoroční přání starosty a místostarostek 
Na začátku ledna zveřejnili starosta s místostarostkami na webových stránkách města novoroční 
přání občanům, ve kterých shrnuli důležité události a aktivity loňského roku a informovali 
o událostech roku nadcházejícího. Jejich přání přepisujeme doslovně.  
 
Hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města 
Vždy se rád dívám dopředu, a proto se Vás pokusím seznámit s plánovanými akcemi. Rok 2020 bude 
opět o rekonstrukcích komunikací a stavbách pro sociální využití. Přeji Vám, milí Turnováci, také 
hodně sil k naplnění záměrů. 
V komunikacích budeme v roce 2020 pokračovat s rekonstrukcí II/610 a ulicí Přepeřskou od 
křižovatky s Nudvojovickou až po Přepeře, včetně vybudování nového chodníku od stavebnin k ul. 
Nudvojovická. Budou pokračovat práce na mostě přes Jizeru pod taktovkou ŘSD, bude provedena 
rekonstrukce Komenského ulice a opraven vjezd včetně nového chodníku do obchodně-výrobní zóny 
Vesecko. Snad dojde i na autobusovou zastávku u Lidlu. 
V rámci školských staveb budeme budovat oddělení pro děti mladší tří let v MŠ Zborovská, budeme 
pokračovat ve velkém projektu Modernizace základních škol, v rámci kterého dojde k rekonstrukci 
a vybavení učeben, bezbariérovému zpřístupnění, budeme nadále pokračovat ve výměně oken na ZŠ 
Žižkova a ZŠ Skálova. Největší školskou stavbou pak bude rekonstrukce ZŠ Mašov. 
V bytových zónách se pokusíme o zasíťování ulice Nad Šetřilovskem v bytové zóně Hruštice. 
Našimi dotačními nadějemi je chodník v Mašově (od Sobotecké ulice k návsi), regenerace parku 
v sídlišti U Nádraží, rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ 28. října. 
V rámci projektů životního prostředí bychom rádi provedli sadovnické úpravy v blízkosti Alzheimer 
centra, vysadili část městského sadu na Hruštici, snad dojde i na nějakou květnatou louku. Budeme 
pracovat na upřesnění nového odpadového systému města. 
Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt dostavby divadla, projekt nové městské knihovny, 
projekt opravy pasáže radnice, projekt haly TSC či projekt Revitalizace Stebénky. 
O desítkách až stovkách drobných oprav a úprav se nezmiňuji, protože se stávají samozřejmostí. 
Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2020. Do roku 2020 přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky 
a vzájemné tolerance, také hodně sil k naplnění záměrů a někdy společně na viděnou. 
Přeji Vám, ať vykročíte v novém roce správnou nohou  
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Petra Houšková, místostarostka města  
A vyhnete se všem strastem života. Dovolte mi sdělit několik slov k roku 2019 a několik plánů do roku 
nového. 
Rok 2019 byl pro nás všechny v Turnově dopravně velmi zátěžový a díky dopravním stavbám bude 
náročný i ten letošní. Turnov se ocitl opět mezi nejlepšími městy v žebříčku kvality života měst v ČR. 
Vedle dopravních staveb a oprav dominují stavby pro sociální oblast – máme nový denní stacionář 
pro osoby s kombinovaným postižením, stavíme nový pavilon Domova důchodců Pohoda, který bude 
určen pro osoby s demencí a rozšíří kapacitu zařízení o 24 lůžek. Kvalitního zázemí se dočká i Fokus 
Turnov v rámci nově vybudovaného polyfunkčního komunitního centra ve Skálově ulici, které 
poskytne prostory i pro další sociální služby. Všechny tyto stavby se podaří realizovat díky 
významnému podílu dotací, které jsme obdrželi z IROP nebo MPSV. Díky dotacím budeme mít 
v příštím roce bezbariérové i dvě základní školy. V Turnově se staví, máme nízkou nezaměstnanost, 
připravují se další významné investice, podle statistik policie patříme mezi bezpečná města. 
Můžeme si dovolit i projekty pro radost a připravit zajímavé kulturní akce. Mezi ty nejvýznamnější 
bude v roce 2020 patřit výročí Městské knihovny Antonína Marka, která oslaví svých krásných 200 let. 
Připomeneme si 150. výročí narození významného rodáka, historika prof. Josefa Pekaře (18. 4. 2020 
slavnostní akce na Malém Rohozci) a 150. let od vzniku sboru dobrovolných hasičů v Turnově (27. 6. 
2020). Doufám, že rok 2020 bude pro nás stejně příznivý, bude nám dopřán klidný a pokojný rok. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  



Kronika města Turnova 2020  |235 

Velké poděkování patří kolegům v zastupitelstvu, radě i na úřadu  
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka města 
Všem ředitelům a jednatelům městských organizací a jejich zaměstnancům, stejně tak i všem 
zájmovým skupinám a spolkům, které v Turnově vytvářejí to příjemné a originální klima našeho 
města. 
Jsme na na konci roku 2019 a na počátku roku 2020 a opět budeme stavět. Stejně tak tomu bylo 
i v roce letošním. Ve městě pokračoval čilý stavební ruch, který zapříčinil nepříjemné uzavírky ulic 
a dopravní komplikace, na Přepeřské a na průtahu přes Jizeru se bude pokračovat i letos. V roce 2020 
nás čeká dostavba Alzheimer centra, rekonstrukce Základní školy v Mašově, díky dotaci budeme 
pokračovat v modernizaci základních škol. 
V oblasti cestovního ruchu se v roce 2019 rozběhl dotační program na podporu projektů podporující 
rozvoj cestovního ruchu, celkem jsme uspokojili šest žadatelů. Program byl vypsán i pro letošní rok. 
Chystá se rozšíření informačního centra na náměstí o návštěvnické centrum s pohodlným zázemím 
nejen pro turisty a návštěvníky „srdce Českého ráje“. 
Hasičská jednotka vloni opravila i díky dotaci podvozek cisterny. Technické služby pořídily také díky 
dotaci elektromobil. Vybudovali jsme dvě hnízda na separovaný odpad z podzemních kontejnerů. 
V roce 2020 nás čeká připravit výrazné změny v odpadovém hospodářství spočívající v tom, že 
půjdeme třídění odpadů naproti, aby bylo pro občany co nejdostupnější. 
Plánujeme výsadby sadů na Hruštici, izolační zeleně na Přepeřské a zeleně v okolí Alzheimer centra. 
V roce 2020 přeji všem jen to dobré! 
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Rok 2020 očima dětí 
 
Ve školním roce 2020/2021 se žáci tříd 7.B a 9.B Základní školy v ulici 28. října zapojili do projektu 
Vzdělávacího centra Turnov s názvem Podporujeme rozvoj dětí a žáků. V rámci tohoto projektu 
navázali spolupráci s Muzeem Českého ráje. Tématem projektu byly kroniky. Pro žáky bylo velmi 
zajímavé poznat nedávno minulé události, a díky zápiskům pochopili, jak je psaní kronik důležité pro 
budoucí generace. Nakonec se rozhodli zaznamenat to, co právě prožívali a jak vnímali výjimečný 
a pro všechny náročný rok 2020. 
 
Pavla Skalická 
Je 19. listopadu roku 2020 a v celé České republice je nyní LOCKDOWN kvůli pandemii koronaviru. My 
nechodíme bohužel do školy, ve škole jsou jen první a druhé třídy. 2. stupeň by se měl do školy vrátit 
30. listopadu, ale kdo ví.  
Obchody zavírají v devět, restaurace a hotely jsou zavřené. Všichni musí chodit v rouškách. Vypadá 
to, že letos nebudou vánoční trhy ani rozsvícení vánočního stromečku. 
 
Matyáš Slavík  
Počasí v roce 2020 bylo na Turnovsku srážkově průměrné. Sněhu moc nebylo, ale pršelo dost 
vydatně, v létě bylo trochu i toho sluníčka. V Turnově v tomto roce probíhalo několik oprav silnic 
a výstavba nového Alzheimer centra. Také v okolí Turnova byla spousta akcí, které stojí za zmínku. 
V lednu Centrum pro rodinu Náruč oslavilo dvacet let. Děti se v tomto centru hrají a mají mnoho 
společných aktivit, soustředí se na jejich dovednost. 
Pod nemocnicí probíhají další práce na výstavbě nového Alzheimer centra. Podobné centrum bylo 
v lednu otevřeno na Sychrově. Z bývalého zámeckého hotelu bylo vybudováno centrum pro seniory 
s kapacitou 90 lůžek pro nemocné se stařeckou demencí. 
V únoru se slaví masopust a skoro ve všech vesnicích bylo možné vidět masopustní průvody masek, 
masky se veselily a všude bylo hodně jídla. 
V březnu začala oprava druhé poloviny mostu v Turnově a oprava komunikace Přepeřské ulice až do 
Přepeř.  
V této době byly zavřené školy a některé obchody z důvodu pandemie covid-19. Začínala platit různá 
opatření, která měla zabránit nákaze. Byl nedostatek roušek. Kdo mohl, tak šil roušky. Rozdávání 
roušek probíhalo na obecních úřadech ve všech vesnicích turnovského regionu. 
V dubnu se opatření proti nákaze ještě zpřísnila. Začal platit zákaz sportovních, kulturních akcí a zákaz 
shromažďování většího počtu lidí. Velikonoce každý slavil sám doma, ale výzdobu oken a zahrad si 
nikdo nenechal ujít. Výuka všech žáků probíhala na dálku formou zadávání práce přes počítače a ten 
kdo ho neměl, tak si pro úkoly jezdil do školy. 
V květnu se situace s covid-19 pomalu uklidňovala, žáci 1. stupně nastoupili do školy a ostatní 
pokračovali ve výuce z domova. Byla dokončena oprava komunikace z Turnova do Přepeř. Zpěváci 
a herci byli bez práce, a tak pořádali dobrovolné akce. U domova důchodců na Sychrově vystoupl 
zpěvák Daniel Hůlka, aby rozptýlil důchodce a zaměstnance tohoto zařízení.  
V červnu se začaly otvírat hranice se sousedními státy. V Ohrazenicích byla dokončena nová 
vodárenská věž, která bude sloužit i jako rozhledna. Tato stavba se účastnila soutěže o titul nejlepší 
stavba roku, ale byla nakonec na druhém místě. 
V červenci a v srpnu už byly otevřené všechny obchody, hranice. Roušky jsme mohli odložit. Byly 
prázdniny a děti vyrazily na tábory a s rodiči na dovolenou do zahraničí. 
V září se situace s covidem-19 opět začala horšit, do škol nastoupily děti, museli jsme dodržovat 
přísná hygienická opatření. Všechny společenské akce byly zase omezeny a na Sychrově se nekonala 
tradiční a vyhlášená Sychrovská pouť. Byla dokončena oprava mostu přes Jizeru v Turnově. 
V říjnu se postupně zavíraly školy a děti přešly na již povinnou distanční výuku. Kdo neměl počítač, 
tak školy mohly nějaké půjčit. Zakázaly se opět sportovní a společenské akce. Do obchodů a i venku 
byly zavedené povinně roušky a omezil se počet osob společně se pohybujících venku. 
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V listopadu se stav s covid-19 pomalu zlepšoval, a proto byl možný postupný návrat dětí do škol. 
Nejprve nastoupily děti 1. a 2. tříd a deváté ročníky. Potom na střídačku žáci ostatních ročníků, 
maturitní a třídy, které dělají závěrečné zkoušky. Omezen byl počet lidí v obchodech a pohyb lidí 
jezdících do zahraničí. 
 
Tereza Tomsová  
Dnes je 19. listopadu 2020 a i na Turnovsko útočí celosvětový virus covid-19. Lidé ze strachu z nákazy 
moc nevycházejí. Děti nechodí do školy a mají distanční výuku. Restaurace vydávají jídlo jen přes 
okénko a kdybyste chtěli jít na večerní procházku, tak musíte být doma do 21 hodin. Pak se již nesmí 
vycházet.  
Ven můžete jen s rouškou. Někteří lidé toto nařízení porušují, čímž riskují své zdraví. Vláda chce, aby 
se virus nešířil, a tak zakázala akce jako jsou vánoční trhy nebo rozsvícení stromečku. Pevně doufám, 
že virus zmizí a vše bude jako dřív. 
 
Vítek Vintera  
Do roku 2020 jsme všichni vstupovali, aniž bychom tušili, že zažijeme pandemii, karanténu a námi do 
té doby nepoznané životní události. 
Na začátku roku 2020 propukla i v České republice pandemie covid-19. Dotkla se celé země. Dne 11. 
3. 2020 byly uzavřeny školy, většina obchodů a postupně i hranice. 
V Turnově přestalo promítat kino Sféra, dále jsou zrušeny koncerty, jarní taneční KC Střelnice. Je 
ukončen do odvolání provoz plaveckého bazénu na Výšince. Ruší se všechny kulturní i sportovní akce. 
Je vyhlášen stav nouze. Starosta města Tomáš Hocke vyzývá všechny k zachování klidu. Společně to 
zvládneme! 
 

Petr Hora  
Na konci léta roku 2020 vznikl v Turnově unikátní respirátor.  
Firma 3D tiskárna Petera Knoblocha po 6 měsících vývoje připravuje sériovou výrobu novinky 
v oblasti ochrany dýchacích cest. Jedná se o průhlednou respirační “čtvrtmasku“, která umožňuje 
vidět ústa, nepotí se, volně se v ní dýchá a splňuje nejvyšší nároky na ochranu dýchacích 
cest. Průhledný respirátor lze používat opakovaně. HEPA filtry se dají měnit. Lze ho používat 
v jakémkoli znečištěném prostředí včetně průmyslového. Vzhled a provedení respirátoru zaujal 
mezinárodní porotu, která udělila nápadu z Turnova zvláštní uznání.  
Respirátor je v současné době v procesu certifikace. 
 
Filip Horal  
ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA TURNOVA  
3. 8. 2020  
V Turnově se objevil další potvrzený případ koronaviru.  
26. 10. 2020  
Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku je dokončena. Zejména v Nádražní 
ulici, u Pyrámu v Ohrazenicích a v Přepeřské ulici proběhly největší změny.  
29. 10. 2020  
Letošní adventní akce se kvůli pandemii koronaviru nebudou konat. Ruší se tedy tradiční vánoční 
trhy, rozsvícení stromečku a novoroční ohňostroj.  
18. 11. 2020  
Výstavba Alzheimer pokročila, už se dodělávají poslední části interiéru. 1. ledna 2021 by měli 
přicházet první pacienti. Kvůli koronaviru se nemohl uskutečnit den otevřených dveří tohoto centra, 
takže se bude konat starostou komentovaná online prohlídka Alzheimer centra.  
19. 11. 2020  
Rozbory vody ukázaly, že pramen Boží voda není pitný, ale pramen pod Valdštejnem naopak pitný je.
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Anna Válková 
Je jaro 2020. Je koronavirus a i tady u nás v Turnově jsou zavřené školy a obchody. Nosí se roušky. Ve 
školách probíhá distanční výuka, takže děti pracují online z domu. Jsou zavřeny všechny obchody 
(kromě potravin). Je karanténa a celý svět pohltila pandemie covidu-19. Na Turnovsku je situace 
zatím mírná, ale bohužel se postupně zhoršuje. 
Začátek léta 2020 – už není karanténa, roušky se ale stále nosí v obchodech. Děti jsou i teď doma na 
online výuce. Ochranná opatření se však uvolňují a počet nakažených každým dnem klesá. Dovolené 
se odkládají, ale vir už pomalu ustupuje. V září se snad do školy vrátíme a bude pokračovat normální 
výuka. 
 
Daniel Hlaváček  
V roce 2020, jako snad každé město v České republice, zasáhla i Turnov celosvětová pandemie 
koronaviru. Na začátku jara se v Turnově začaly pomalu vyprazdňovat ulice. Čím více bylo 
nakažených, tím méně bylo lidí v ulicích. Ve večerních hodinách to zde vypadalo jako v opuštěném 
městě. Obchody stále fungují, ale lidé do nich moc nechodí, takže se některé obchody začaly bát, že 
by mohly zkrachovat.  
Poté přišla první nařízení vlády a některé obchody musely do odvolání úplně zavřít, takže jejich 
obavy, že by nemusely dále fungovat, byly ještě reálnější. Zavřely se i školy, takže žáci museli přejít na 
distanční výuku, na kterou nebyli zvyklí. Bylo to pro ně složité. 
Občas se na ulici pár nějakých lidí objevilo, ale to bylo opravdu jen výjimečně. 
Na začátku léta roku 2020 se opatření začala rozvolňovat, a tak i lidé více chodili do ulic a obchody 
opět fungovaly. Po prázdninách se mohli žáci vrátit do škol a normálně se opět učit. Avšak rozvolnění 
vládních opatření způsobilo to, že se opět nakazilo více a více lidí, ale tentokrát to vláda zatím 
nechala být. Takže na podzim bylo opět velké množství nakažených, a tak vláda začala zpřísňovat 
další opatření. Opět to bylo nošení roušek, zavírání obchodů, rušení potřebných služeb a znovu se 
zavřely i školy. Takže žáci museli opět přejít na distanční výuku, ale teď už jsme na to byli alespoň 
trochu připravení, tak to pro nás bylo lehčí. V ulicích opět nastal klid a nikdo moc nechodil ven. 
Bohužel tato opatření platí ještě dnes, ale vypadá to, že v blízkých dobách by se mohla opatření opět 
rozvolňovat. 
 
Tomáš Hrazdira 

V Turnově se toho tento rok moc nestalo, kvůli koronaviru se toho totiž moc nestihlo. V březnu začal 
nouzový stav, který pokračoval až do května. Potom se všechno začalo pomalu uvolňovat.  
V květnu už se zase v turnovském divadle začalo hrát. Dále bylo otevřené i turnovské kino.  
Tento rok se stihlo i volit. Konaly se krajské volby.  
V Turnově se konala sportovní utkání. Například hokejové zápasy, fotbalové zápasy a taky třeba 
šachy.  
Na turnovském koupališti nebyla tak dobrá sezona jako třeba v minulém roce. Kvůli covidu nebylo 
koupaliště otevřené moc dlouho, ale za tu dobu, co bylo otevřeno, se stihlo i noční koupání. 
Chvíli byl otevřený i zimní stadion pro veřejnost. Mohlo se chodit bruslit, ale brzy to kvůli aktuální 
situaci museli opět zavřít. Covid-19 překazil v areálu Maškovy zahrady jak letní sezonu, tak i tu zimní. 

 

Filip Janků  
V březnu jsme normálně chodili do školy, pak byly jarní prázdniny a během nich jsme se dozvěděli, že 
se na nějakou dobu do školy nevrátíme.  
Po jarních prázdninách tak začala online výuka, ale ta nebyla povinná. Byly zrušeny všechny sportovní 
akce v Turnově. V květnu se začalo pomalu rozvolňovat tak, že se nemusely nosit venku roušky. Do 
školy se už ale nešlo. Šli jsme si jen pro vysvědčení. Prázdniny už byly bez roušek, mohli jsme jet 
dokonce i na tábor.  
V září jsme šli do školy a chvíli jsme nemuseli nosit roušky. Normálně se učilo, později jsme museli do 
školy opět v rouškách. Potom se v říjnu zavřely všechny školy a doteď se učíme doma. Nevíme, jak 
dlouho to bude trvat. 
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Jiří Opluštil  
V našem městě se toho stalo hodně, ale oproti loňsku málo. Rok 2020 začal v Turnově tradičním 
zahajovacím ohňostrojem.  
Průběžně se během roku pokračovalo s rekonstrukcí ulic, chodníků, budov, mostu přes Jizeru 
a bezbariérových přístupů ve školách.  
I toto určitě přispělo k tomu, že město Turnov bylo vyhlášeno jedním z měst s nejlepší kvalitou života 
v ČR.  
Veškeré činnosti všech spolků, organizací a podniků úplně zastavila jarní covidová pandemie. Život ve 
městě byl velmi zpomalen. Školy byly postupně uzavřeny. Také zavřelo mnoho obchodů 
a provozoven. Zakázány byly také veškeré návštěvy nemocnic.  
Přes mnohé problémy se podařilo pandemii zvládnout a postupné uvolňování budilo dojem, že léto 
a prázdniny budou takové jako dřív. Dá se říct, že opravdu to tak bylo, ale možná i díky tomu, že jsme 
na covid zapomněli, se situace s blížícím podzimem zhoršila.  
 
Tereza Šírková 
V roce 2020 se stalo mnoho zásadních událostí. 
Na jaře se objevilo onemocnění covid-19, které hodně ovlivnilo i život v Turnově a okolí. Po nezbytně 
nutnou dobu byly zavřené nejen školy, ale i obchody. Žáci základních a středních škol měli distanční 
výuku. Ze stejného důvodu se v tomto roce nemohly konat společenské a kulturní akce.  
Ve dnech 2. a 3. října proběhly volby do zastupitelstev 13 krajů České republiky. V Libereckém kraji se 
vybíralo ze 16 stran a hnutí. Za Turnov vyhráli Starostové pro Liberecký kraj. Na druhém místě bylo 
ANO a třetí Piráti.  
Velice významnou akcí, která se konala po dlouhé době, bylo vysázení ovocných stromů na Hruštici. 
Proběhlo v sobotu 14. listopadu a vysadilo se 24 ovocných stromů. Jsou vysázeny od části Károvska až 
na Šetřilovsko a Hruštici. Nákup ovocných stromů byl spolufinancován Státním fondem životního 
prostředí a výsadba stála 192 tisíc korun. Vzhledem k situaci, kdy se nemůže shromažďovat více lidí, 
se to vyřešilo tak, že vždy jeden strom sázela jedna rodina. Vše proběhlo za podmínek, že se musely 
dodržovat rozestupy a lidé museli mít nasazené roušky. Vše se povedlo a vysázené stromy tady 
budou zkrášlovat okolí i budoucím generacím.  
V době adventu se letos poprvé neuskutečnily vánoční trhy a tradiční rozsvěcení stromečku. Letošní 
advent a Vánoce proběhly hlavně v kruhu rodiny.  
Všichni doufáme v lepší časy, až bude tato náročná doba za námi a těšíme se, že budeme moci 
společně plánovat nové zajímavé akce, které zapíšeme do této kroniky.  
 
Matěj Pavel Bažant  
JARO 2020  
Největší problém jara roku 2020 byl koronavirus.  
My studenti jsme nemohli chodit do školy. Dostávali jsme úkoly na Bakaláře a začali jsme si 
myslet (nebo alespoň já), že se nemusíme učit. Od poloviny března jsme se už do školy nevrátili.  
Sport a jiné aktivity  
Protože platila přísná omezení, nesměli jsme se pohybovat moc venku, tak ani toho sportu nebylo 
mnoho. My venkovské děti jsme alespoň mohly skákat na trampolíně (ti z nás, kteří ji mají doma na 
zahradě), jezdit na kole, bruslích a skejtech.  
LÉTO 2020  
Situace kolem viru se zlepšila, a tak jsme mohli vyrazit na výlety a děti na letní tábory. Hodně lidí 
zůstalo v Čechách a cestovalo po krásných místech naší země. Na našem rybníce byly v rámci oslavy 
uspořádány rybářské závody pro děti a pro dospělé.  
PODZIM 2020  
Prázdniny skončily a my začali chodit normálně do školy, ale bohužel to netrvalo dlouho a nakažených 
začalo opět přibývat. Školáci se učí opět on-line, dospělí pracují z domova a stýkáme se pouze 
s rodinou nebo s nejbližšími kamarády.  
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Sport a jiné aktivity  
Sportovat můžeme pouze doma nebo na zahradě. Ve školách se dokonce cvičit a zpívat vůbec 
nesmí. Jak to bude dál? 
 
Tobiáš Hofhans 
Rok 2020 začal jako každý jiný, avšak později se ukázalo, že není vůbec milostivý. V březnu jsme 
zjistili, že nemoc covid-19 z Číny se dostává i k nám do Turnova. Jelikož nakažených lidí 
přibývalo, musela vláda zavřít v celé České republice školy a mnoho dalšího. Jen to nejdůležitější 
zůstalo otevřené. Tohle trvalo až do začátku prázdnin. 
O prázdninách se otevřely hranice a vše se rozvolnilo. Vypadalo to, že už je po všem. Když ale začala 
škola, ukázalo se, že se to vrací a nakažených přibývá. V říjnu se opět vše uzavřelo. Teď už je konec 
listopadu a všichni doufají, že se na Vánoce uvidí se svými blízkými. Nikdo neví, jestli tato nová nemoc 
zmizí úplně a napořád.  
 
Eliška Hronová 
Září  
Na začátku září se děti po 5 měsících vrátily do školních lavic. Kvůli neutuchající pandemii koronaviru 
se po náročné distanční výuce tedy opět vrátily k výuce normální.  
Opět se začínají ve vybraných vnitřních prostorách roušky. Dne 10.9 byla zavedena povinnost nosit 
roušky ve společných prostorách škol a 18.9 se platnost tohoto nařízení rozšířila na všechny prostory 
škol.  
V Muzeu Českého ráje byly otevřeny dvě pozoruhodné výstavy. Jedna byla otevřena ke 100. výročí 
narození fotografa a horolezce Viléma Heckela. Druhá pojednává o múzách historiků Josefa Šimáka 
a Josefa Pekaře.  
Mimo jiné proběhlo několik jiných zajímavých kulturních akcí.  
Říjen  
Ve dnech 2. a 3. října se otevřely volební místnosti a občané Turnova se v hojném počtu podíleli na 
volbě do Krajského zastupitelstva. Celkem se do krajského zastupitelstva snažilo dostat 16 stran 
a hnutí. Absolutním vítězem se v Libereckém kraji stalo hnutí Starostové pro Liberecký kraj.  
5. října byl v ČR vyhlášen nouzový stav a s ním přišla vlna opatření, která omezovala shromažďování 
osob.  
Dne 14. října se v důsledku zvyšujícího se počtu nakažených covidem-19 v ČR zavírají všechny 
základní a střední školy. Žáci se tímto opět vrátili k distanční výuce, která je pro ně však zákonem 
povinná. Také se zavírají restaurace a platí zákaz všech kulturních akcí.  
Navzdory opatření si lidé v Turnově připomněli 28. října 102. výročí vzniku Československa. Na tento 
den byla naplánována spousta doprovodných akcí, ty ale byly zrušeny a občané si museli vystačit jen 
s pietním setkáním u pomníku ve Skálově ulici. 
Listopad  
Ke dni 17. listopadu bylo na Turnovsku prokázáno 413 aktivních případů onemocnění covid-19. 
Z důsledku pandemie se toho tedy moc neděje. 
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Dominik Šrytr 
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Plánované stavební aktivity města 
Zpracováno na základě podkladů Ing. Kláry Preislerové, tiskové mluvčí města, které byly na webových 
stránkách města zveřejněny v lednu 2020. 
 
Komunikace: 
. Rekonstrukce silnice II/610 a ulice Přepeřskou od křižovatky s Nudvojovickou až po Přepeře, 

včetně vybudování nového chodníku od stavebnin k ulici Nudvojovická (náklady na chodník jsou 
odhadovány na 1,4 mil. korun, město zažádalo o dotaci do IROP-MAS). 

. Pokračování prací na mostě přes Jizeru (ředitelství silnic a dálnic) 

. Rekonstrukce Komenského ulice (8 mil. korun) 

. Oprava vjezdu včetně nového chodníku do obchodně-výrobní zóny Vesecko (2,3 mil. korun). 
Vybudování autobusové zastávky u supermarketu Lidl (1 mil. korun, financování se bude 
domlouvat se společností Lidl) 

. Opravu splavených cest v Metelkových sadech (0,3 mil. korun) 

. Veřejné osvětlení a chodník v Pekařově ulici (1,3 mil. Kč) 

. Parkování za DUV Granát na sídlišti Výšinka (0,5 mil. korun) 

. Nová autobusová zastávka Turnov, u masny v ulici Sobotecká (0,5 mil. korun) 

. Oprava části chodníku v ulici Alešova (0,5 mil. korun) 
Školy:  
. Mateřská škola ve Zborovské ulici - oddělení pro děti mladší tří let (4 mil. korun, město zaplatí 

z rozpočtu 0,4 mil. korun a zbytek pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu) 

. „Modernizace základních škol" – pokračování v projektu na rekonstrukci a vybavení jazykových 
a přírodovědných učeben a především bezbariérovosti. (město získalo dotaci 19,5 mil. korun, 
celkové náklady 22 mil. korun). 

. ZŠ Mašov – celková rekonstrukce (44 mil. korun).  

. ZŠ Skálova – 47. etapa výměny oken (1,25 mil. korun) 

. ZŠ Žižkova – úprava podlahových krytin a osvětlení ve třídách (0,3 mil. korun) 

. ZŠ Žižkova – 2. etapa výměny oken (cca 1 mil. korun) 

. ZŠ 28. října – výměna povrchu hřiště (1,5 mil. korun, dotace z LK)  
Stavby pro sociální využití: 
. Zbourání budovy Fokusu ve Skálově ulici čp. 415 (začátek roku) 
. Výstavba nového objektu na stejném místě (dotace z IROPu ve výši 17 mil. korun, podíl města 

cca 5 milionu) 
. Dokončení stavby Alzheimer centra v ulici 5. května (dotace z programu Ministerstva práce 

a sociálních věcí ve výši 31 milionů korun. Celkově stavba vyjde na téměř 40 milionů korun, 
1 milion korun bude stát vybavení objektu) 

. Modernizace krajské nemocnice Liberec (podíl města 7,3 milionů korun).  
Bytový fond města:  

 Zasíťování ulice Nad Šetřilovskem na Hruštici (13 mil. korun) 

 Zateplení střechy a celého objektu Domu s pečovatelskou službou v Granátové ulici (14 mil. 
korun) 

 Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody v penzionech čp. 2031 a 2032 (400 000 korun).  
Projektová příprava: 
. Stavba nové knihovny ve Skálově ulici (Cena za projekční práce ateliéru A69 činí 1,96 mil. korun 

bez DPH a náklady na stavbu nové knihovny ve Skálově ulici jsou odhadovány na 50 milionů 
korun bez DPH, z čehož samotná stavba má stát 45 milionů korun.) 

. Dostavba turnovského divadla 

. Revitalizace Stebénky 

. Revitalizace sídliště Na Výšince 

. Revitalizace sídliště Přepeřská  
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. Rekonstrukce a dostavba haly TSC včetně veřejných prostor v okolí. 
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Knihovna – stavět, či nestavět? 
Přepis diskuze z Facebooku. 14. ledna se na FB ve skupině Turnov objevila zpráva ze serveru idnes 
z 11. ledna (Turnov si chce vzít úvěr 60 milionů. Opozice nápad cupuje), pod kterou se „rozjela“ 
diskuze na téma, zda stavět, či nestavět novou knihovnu. Pro představu o názorech určité části 
obyvatel (ne všichni se vyjadřují a ne všichni se využívají FB).  
Jména přispěvatelů byla v diskusi uvedena, pro potřeby kroniky byla nahrazena iniciálami. Výjimku 
tvoří jména zastupitelů.  
 
DH Pokud je Josef Uchytil (současný zastupitel, dopl. kronikářky), člověk, který má vystudovaný 
Matfyz a financím se věnuje každý den v práci, říká tohle, nebál bych se… 
Zbyněk Miklík (současný zastupitel, dopl. kronikářky) Zadlužení v plánované výši problém není. 
Problém mám s tím, kam to půjde. Knihovna za 70 až 90 mil. není dobrý nápad. Divadlo ano, to je 
úplně něco jiného. Jak z pohledu přesahu mimo Turnov, tak významnosti autora a také toho, že 
divadlo technologie nezničily, naopak. Byl by to klenot široko daleko. 
BH k Zbyněk Miklík a to myslíte zcela vážně nebo se jedná o apríl? 
Zbyněk Miklík k BH Nerozumím otázce. Zda myslím vážně co přesně? Náklady? Nebo 
neporovnatelnost významu divadla a knihovny? Význam obou projektů např. pro cestovní ruch? 
BH k Zbyněk Miklík Dobrý večer. Nechápu vaše argumenty zde na veřejném foru poté, co se 
knihovna projednávala na ZM, kde bylo na vaše otázky odpovězeno. A neměla jsem pocit, že byste 
neuznal argumenty oponentů (pro nezasvěcené, lze dohledat na záznamu ZM na stránkách města). 
Jen na okraj. Ten návrh přílepku ke Střelnici byl tedy skutečně neskutečný úlet, to snad musíte uznat 
sám. Opět investice, která se dá s přimhouřením očí nazvat polovičatá, vyhozené peníze možná sedí 
víc. Dále nechápu to neustálé přebíjení knihovny divadlem a jako pomocnou mantru používat 
cestovní ruch. Pokud je mi známo, tak v zimě do Turnova nejezdí prakticky nikdo a v létě divadlo 
nehraje. Podotýkám, že jsem příznivec stavby divadla, to pro pořádek. A pro pořádek si dovolím k té 
knihovně: argumenty typu, že v knihovně se JEN půjčují knihy už snad nemůže vážně myslet nikdo. 
Jedná se o instituci, která v dnešní době, pokud k tomu má podmínky, dokáže neskonale víc. A na 
závěr. Před lety jsem si dala tu práci a pro zastupitele (těm jsem to na ZM přečetla) a pro čtenáře TvA 
jsem vypracovala srovnání s městy Semily a Jičín. Podobný počet obyvatel a tak. Obě města mají nové 
knihovny. Z výročních zpráv jsem si tehdy vytahala data. V obou městech se po rekonstrukci a stavbě 
nových stánků zvedl počet návštěvníků a tzv. výpůjček, a to v desítkách procent. Podotýkám, že 
města své knihovny také víc podporovaly finančně. Někde bych to ještě našla...jo. A Turnov i přes tu 
svou žebráckou, bariérovou budovu šlapal oběma na paty. Tím chci říci, že Turnov má knihy rád. P.S. 
Tak si tak říkám, v obecné rovině. Jestli to úsilí Ch. Masarykové, která vlastně ten systém veřejných 
knihoven pokud možno do každé obce zavedla, nebylo marné. Když tady čtu některé příspěvky... 
Pěkný večer. 
Zbyněk Miklík k BH Dobrý večer přeji. Upřednostňuji obsah před formou. Na zastupitelstvu města 
bylo na moje dotazy odpovezeno spoustou slov skládanych do spousty vět. Forma na jedničku ovšem 
bez obsahu. tzn. bez odpovědí. Mohlo to působit tak že jsem dostal odpovedi, ale nedostal, bylo to 
jen povídání bez obsahu, důvodů, výhod, argumentů proč ano. "Je to u nové radnice, nebo u muzea", 
to se samozřejmě dá říct, ale jako výhodu to nepovažuji. Je to totiž nevýhoda v tom, že tam nikdo 
nezaparkuje. Je to Turnovské Beverly Hills jsem nepochopil, takže ani nekomentoval. Musel bych jen 
opakovat ze nesouhlasím, nesouhlasím a do třetice nesouhlasím a to mi na zastupitelstvu už 
připadalo jako marné, což taky bylo. Téma knihovny budu prezentovat jak zde, tak na jiných 
platformách, aby se o tom dozvědělo maximum lidi a udělali si tak obrázek a svůj závěr o přemýšlení 
jednotlivých zastupitelů, včetně mne a samozřejmě chápu, že se mnou někdo souhlasit bude a někdo 
ne, to je správné. Zastupitelstvo a jeho sledovanost je pouze jedna z cest. Zastupitelstvo ale bohuzel 
sleduje minimum lidi. Pristavba Střelnice je dobrý nápad, který stálo zato dal rozpracovat a dává mi 
daleko větší smysl, než u letního kina. S porovnáváním knihovny a divadla jsem si nezačal já a když to 
někdo vytáhne milerad mu řeknu svůj názor. Jsem příznivcem jak knihovny, tak divadla, ale ne za 
každou cenu. Na mantru cestovního ruchu jsem na ZM odpověděl, že knihovna žádny cestovní ruch 
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nepřitáhne. Bylo to používáno jako výhoda knihovny u letního kina (je to nesmysl). To že je knihovna 
jen o půjčování knih nikde netvrdím. Myslím si opak a právě proto hledám to spojení všech aktivit 
v jedné budově. Kdyby šlo jen o půjčování knih, stačil by sklad s výdejním okénkem (neznám nikoho 
kdo si to myslí). Pokud jste srovnávala Semily tak prosim zveřejněnte kolik je stálá knihovna. 20 mil.? 
Je to tak? Turnov bude stát cca 80? První místo v tom kdo dokáže za knihovnu utratit nejvíc peněz 
tedy vyhrává? 
MV Já to v současné době teda taky na knihovnu moc nevidím. A jestli nám nabídne majitel k odkupu 
i Koňský trh. Tedy za rozumnou cenu ... 
JD k MV jestli nabídne k odkupu.. tak co? 
JD 70mil. za knihovnu je 2102,-Kč rozpočítáno na všech 33300 obyvatel ORP Turnov. Tipuju, že nová 
knihovna tu bude 50 let.. máme náklad krásných 42 korun českých na obyvatele a rok. A pokud se ten 
barák udělá dobře, bude tu s mírnýma provozníma investicema dalších 100-200 let. A tím ta cena 
ještě řádově klesá až na desetikorunu na obyvatele v čase. 
MV k JD Město bude chtít koupit, nemá moc rozvojových ploch, navíc žádnou podobného rozsahu. 
Zbyněk Miklík k JD Takto byste mohl rozpočítat cokoliv a vyšlo by to na koruny/obv/rok. 
MV A kolik že město vyhodilo v minulém volebním období za stavbu umělky, co by úlitbu tehdejšímu 
koaličnímu partnerovi?  
A ještě bych doporučil některým zastupitelům zjistit si, kdo co staví, a za čí peníze. 
ŠH k MV Dobrý večer pane Vašák, chci se vyjádřit k přesné částce kolik utratilo město za stavbu 
umelky. Přesně plus minus 7 milionu. Zbytek bylo hrazeno z dotace. Také můžeme říkat (fotbalisti), ze 
hokejisti mají novou halu za stovky milionu, atleti moderní stadion a fotbalisti mají nejstarší stadion, 
který chátra a tribuna někomu spadne na hlavu včetně toho, ze nám po revoluci prodalo město hotel 
sport, ale baví me všechny sporty a je mi jasný, ze hokejová hala se asi nepostaví za 7 milionu. Jsem 
rad, ze ji máme a využívám ji. Respektuji názory lidí, ze to bylo zbytečné, ale je třeba vedet, ze 
umelku měla města před Turnovem jako Lomnice, Desná, Česky Dub nebo Hrádek a další. Všechny 
jmenována města jsou menší jak Turnov. Umelku využívá 3-4 týdne přes 100 děti plus další okolní 
města. Jak tu již bylo psáno, každý člověk ma rad něco jiného, ale rozhodne nelze srovnávat umelku 
s knihovnou. Je to věc názorů. Já, když chci knížku jdu do knihkupectví, takže mi přijde 60 milionu za 

knihovnu nesmysl.😁 A to doporučení kdo co staví nám můžete vysvětlit to me docela zajímá kdo co 
staví, a za či peníze? 
MV k ŠH Zapomněl jste připočítat planýrku a komunikace. Takže kolik budeme přidávat 3, 4, 5 mega? 
Co tam máte dál? 
ŠH k MV mate pravdu, ale budeme ubírat. Navážka stála milion z důvodu 100 leté vody. Zpevněné 
komunikace jsou součástí UMT, takže to stalo 8 mega město. Co tam mate dal? Čekám na odpověď. 

ŠH Jinak ČSSD lobovalo pro umělou trávu v Turnově. Za což jim děkujeme 👍😁 
MV Dál není nic. Jen si trvám na tom, že celá investice byla úlitba tehdejšímu koaličnímu partnerovi, 
zmiňme jej pro faktickou úplnost - ANO Andreje Babiše, i s dovětkem, že pro zapojení Miroslava Pelty 
do celého dotačního procesu je stále předmětem vyšetřování kriminální policie. 
MD k MV Umělá tráva v Turnově je naprosto parádní věc a navíc s osvětlením, to nemá chybu, kluci 
mohou trénovat kdykoliv, ale to vám asi nic neříká co? Hrálo se tam vždycky, i na škváře bylo umělé 

osvětlení. Nee, pán bude sem tahat Peltu a furt něco vyšetřovat 😀😂 
MV Inu prodávám, jak váš bývalý mecenáš Knížek v komisích města přednášel ... 
JK Jsem odpůrce AB, ale jestli se ANO přičinilo o umělku za 8mil budiž jim to k dobru. Mně zase 
připadá scestný 100mil za vstup do divadla. Za to by město raději mélo koupit pro příští generace 
bývalou masnu a pilu, obojí je momentálně na prodej. Za působení Pelty , jako předsedy fot. svazu, 
nebyla dotace nikdy schválena. 
 
JD 60 milionů je pro turnovský rozpočet úplně OK. Dobré obce mají u bank výborný rating 
a dosáhnou na úvěry v řádu 1 procenta. Sice se tu bavíme o milionech. Ale přepočteno na měřítko 
jednotlivce je to stejné jako by jste měli plat 20.000,- kč tj. 240.000,- ročně a vzali si půjčku na ani ne 
40.000,- s tím, že úrok je JEDNO PROCENTO, žádnej provident za desítky čí stovky RPSN % A to ještě 
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za předpokladu, že si berete úvěr na investici do budoucna, jakotřeba v domácích podmínkách na 
čističku odpadních vod či nový kotel a nikoli na nákup vínočních dárků. Tj. je to na reálnou funkční 
věc. 
Zbyněk Miklík Ono nejde o ten úvěr. Turnov je v porovnání s jinými městy co se týká zadluženosti 
dobře a o příjem nepříjde :), takže riziko nula nula nic. Jde o to co se za to pořídí a jaký to má význam 
a smyslpro město (ne jen v období 4 let...). Od toho jsou priority (ty jsou schválené a mají dokonce 
své pořadí). Ty je třeba držet, to je OK. Ovšem když se Vám naskytne příležitost např. onen Koňský 
trh, tak je potřeba "pružně" reagovat a priority přehodnotit. Tak jak to dělá každý z nás ve svém 
domácím rozpočtu a v tom je bohužel kámen úrazu města, ta setrvačnost uvažování je prostě děsná 
:(. 
MV k Zbyněk Miklík Tak jsou tam ještě jiné vlivy. Ale zároveň si myslím, že si nesmrtelné tety mohou 
ještě chvíli počkat, stejně v novém zastupitelstvu sedět budou ... 
ŠK Nechápu tu knihovnu. Vždyť nedávno byla otevřená na nádraží? 
JD vždyť je to jen výdejna knih pro čekající lidi na vlak... a nikoli knihovna... 
MM 60milionu, no spíš se chce někdo dobře zahojit, tak vymyslel způsob jak to využít. Uděláme 

novou knihovnu ta stará je moc stará �😁 
LZ k MM ne, ale protože nemá bezbariérový vstup. 
PZ Musim oponovat  
LZ protože zhotovení bezbarierového vstupu je v řádech stovek tisíců, v náročných případech 
jednotek milionů. Takže tento důvod je poněkud absurdní. 
LZ Těžko říct, i zdroj se může plést. Nicméně se mi to moc nelíbí zadlužit město kvůli pomníčku 
zdejších zastupitelů. Uplně v pohodě by se dala stará knihovna opravit. Je to krásná budova. 
PZ Knihovna má být, patří to ke kultuře i k městu. Otázkou je co tady potřebujeme? Kaplického 
chobotnice to asi není a pro tento důvod zadlužit neúměrně rozpočet před hubenými lety je smutné. 

PK Knihovna je super❤️ 
PJ Novou knihovnu ano, ale cenově v rámci finančních možnostní a přiměřenou velikosti města. To, 
co se navrhuje, mi připadá přehnané. Nemůžu si pomoct, ale mám takovej pocit, že si tady někdo 
chce pořádně namastit kapsu. 
LZ Nechápu, jak si starosta může myslet, že dědička rodu Walderode nemůže vyhrát spor o své 
pozemky. Myslím si, že je velmi pravděpodobné, že dojde k navrácení pozemků původním majitelům. 
NŠ Měli jsme v Turnově nadstandardní kino. Technologicky překonával ten sál cokoli, co v Turnově je, 
ať už Střelnici, nebo divadlo. Město se o ně nebylo schopno postarat. Nakonec byli rádi, že ho prodali. 
Sál podobných kvalit v Turnově asi už nikdy nebude. Postarat se o to, co už máme, neumíme. Ale 
budeme stavět další. Kdyby se radši u stávajícího divadla vyřešilo nakládání scény, aby tam náklaďák 
neblokoval hodinu komunikaci. 
ER kdyby radši udělaly nějaké dětské koutky, aby si maminky odpočinuly od robátek 
BK Robátka časem udělají koutky pro odpočaté maminky. 
II k BK nový síbrťák už se staví… :D 
ER ať radši postaví domy pro mladé rodiny s možným splacením ve formě nájmu 
MK A co také něco pro seniory, 
MP staví se Alzheimer centrum. 
MK k MP akorát si myslím, zcela poddimenzované, bude tlačenice na místa) 
MP k MK to rozhodně, ale to v Maškovce máte taky. v knihovně ovšem tlačenice není :-) 
MK Přeci nebudu s Alzheimerem chodit do knihovny, četl bych furt jednu knihu dokola) 
MP k MK třeba byste tam ani nedošel :-) 
MK k MP to je pravda a asi by mi to vůbec nevadilo)) Jinak někdo zde psal, investiční náklady, počet 
obyvatel a návratnost v letech a dá se říci, že je to směšná částka, je pravdou také. že spousta věcí 
patří v dnešní době k standartu města, velikosti Turnova, ale nemůžu si pomoci, je těch staveb a s tím 
spojených provozních nákladů nějak moc 

https://www.facebook.com/zbynek.miklik.10


Kronika města Turnova 2020  |251 

MP k MK to jo, ale kromě sportovců jsou zde i intelektuálové a zatímco do sportu se rvou 
neuvěřitelný peníze, tak kultura je tak trošičku vzadu. nicméně úvěry se braly jak na Maškovku, tak na 
Střelnici, tuším, že Maškovka prošla díky panu Pekařovi a Střelnice myslím ještě za Hejduka. 
MK k MP to vůbec nezpochybňuji, jinak občanská vybavenost je na vysoké úrovni a spousta větších 
měst nám může závidět a tady se bude furt frfňat, já to beru jen ze svého pohledu, kdy nesnáším 
dotace, úvěry všeho druhu, ale to je jen můj problém 
MKL k MP To je tedy odpověď. Tak bychom mohli odpovědět na všechno. Knihovna otevřená na 
nádraží, sportovci lezecí stěna, položení umělých trávníků atd. A tak bych mohla pokračovat. Všichni 
senioři nečekají na alzeihmer centrum, ale jsou v pečovatelských domech a také v domácnostech. 
A pro ty se nedělá nic. 
MP k MKL no a máte nějaký nápad, co by senioři potřebovali a město to může zařídit? jestli ano, tak 
doporučuji navštívit jednání ZM a přednést to tam. podle mého názoru knihovnu využívají i senioři, 
není jen pro děti. 
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Fotokronika Pavla Charouska – přehled zachycených událostí 

 
Není-li uvedeno jinak, jsou podrobnosti o akcích vyfocených ve Fotopříloze uvedeny v kapitole Turnov 
– kalendárium. Některá obecná témata nejsou konkrétně popsána nikde. Podrobnosti k akcím 
organizací a škol jsou uvedeny v příslušných kapitolách  
 
Leden 

 Tradiční Novoroční ohňostroj Na Lukách 

 Stavby – Přepeřská, před zahájením prací 

 Cestující si zvykají na nové vlakové soupravy společnosti Arriva 

 Tříkrálová sbírka v ulicích města pod patronací skautů 

 Stavby – Komenského ulice před rekonstrukcí 

 Stavby – Alzheimer centrum 

 Město – Zástavba na Hruštici 

 Stavby – Přepeřská, zahájení prací na rekonstrukci ulice 

 Sport – Přípravný fotbalový zápas prvoligového Slovanu Liberec na turnovské umělé trávě 

 Knihovna – Oblíbené nedělní tvůrčí dílny v turnovské knihovně 

 Školství – Gymnázium Turnov: setkání s Luďkem Mádlem a Jindřichem Šídlem  

 Knihovna – křest knihy o cestovateli Čeňku Pacltovi 

 Sport – Turnovské druholigové volejbalistky s trenéry 

 Sport – Lyžařská školička na sjezdovce ve Struhách 

 Školství – Střední zdravotnická škola Turnov praská ve švech. Na stole je tedy studie její přístavby 
 
Únor 

 Muzeum – Výstava z historie legendární značky LEGO 

 Muzeum – Výtvarný salon Turnov–Jawor 

 Plesová sezona a v pořadí třetí Ples absolventů a přátel Obchodní akademie, Hotelové školy 
a Střední odborné školy (sobota 8. února). Na snímku 57 je ředitelka školy A. Antošová 
a předseda spolku Lukáš Bělohradský. Na snímku 60 je L. Bělohradský s výherkyní hlavní ceny 
tomboly, absolventkou školy žijící v Plzni 

 Sport – Nejlepší sportovec roku 2019. Na snímku 62 je Filip Stárek, 63 – sportovci do 18 let, 65 –
Jakub Oma, 66 nejlepší sportovci roku, resp. jejich zástupci 

 Muzeum – Masopust na Dlaskově statku 

 Muzeum – Beseda o legendárním horolezci Josefu Smitkovi 

 Modrý kocour. Snímky 82 – 84 ze slavnostního zahájení (Mario Kubaš a starosta T. Hocke), 85 – 
tvůrčí dílna, 87 soubor z Holandska a 88 – křest knihy o festivalu 

 Stavby – Fokus za Novou radnicí ve Skálově ulici 

 Školství – Masopust ZŠ v Alešově ulici v sídlišti u nádraží (26. února) 

 Stavby – Slunce všem, dokončený objekt nadstavby 
 

Březen 

 Stavby – ZŠ Mašov před zahájením rekonstrukce  

 Školství – MŠ Mašov  

 Mašov – Nová zástavba v Mašově 

 Sport – Poslední domácí zápas s Jičínem (1. března, snímek 126 je z kabiny po zápase) 

 Turnovský drahokam. Na snímku 127 je Petr Záruba z pořádajícího souboru Na Židli se starostou 
T. Hockem, na 129 je Jaroslav Ipser – Čmukaři 

 Covid-19 – První omezení u vstupu do nemocnice  
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 Covid-19 – 14. března, den po vyhlášení nouzového. Uzavření obchodů, plakátovací plocha 
s akcemi, které se nekonaly, prostor před supermarketem Lidl – lidé si v posledním týdnu dělali 
zásoby…  

 Covid-19 – 16. března. Před vstupem do nemocnice  

 Covid-19 – Lidé musí mít na veřejnosti roušky. Na snímku 138 starosta Hocke s místostarostkou 
Houškovou na balkonu radnice, 139 květinářství v Nádražní ulici, 140 a 142 fronta čekajících 
před Lékárnou u Terminálu, 141 strážníci před Novou radnicí pouštějí dovnitř pouze po jednom, 
143 starší pár před Billou 

 Covid-19 – Dobrovolníci z humanitární organizace ADRA, kteří zajišťují nákupy seniorům.  

 Covid-19 – Studentky posledních ročníků zdravotnické školy musely nastoupit do zdravotnických 
a hlavně sociálních zařízení 

 Stavby – Rekonstrukce mostu na průtahu byla zastavena 

 Stavby – Přepeřská ulice, chodník  

 Stavby – Fokus 

 Covid-19 – Vietnamský prodejce věnoval hasičům a zdravotníků 120 sad  

 Covid-19 – Uzavření parkovišť na exponovaných místech v Českém ráji  
 

Duben 

 Covid-19 – Vchod do nemocnice 

 Knihovna – Vysazení stromu Pohádkovníku 

 Město – Nádražní ulice 

 Covid-19 - Vstup do smuteční síně 

 Covid-19, Sport – Prázdná sportoviště, areál tenisového klubu 

 Stavby – Alzheimer centrum 

 Stavby – Přepeřská ulice 

 Kultura – on-line koncert, Duo Bigband (16. dubna) 

 Covid-19, Kultura – KC Střelnice a vchod do muzea 

 Stavby – Fokus 

 Stavby – Nová fasáda na domě s pečovatelskou službou na Výšince 

 Covid-19 – situace ve městě 

 Farmářské trhy 25. dubna 

 Město – Veřejné zasedání městského zastupitelstva 30. dubna  
 

Květen 

 Svatba na radnici 

 Stavby – Komenského ulice 

 Stavby – Sokolovna, strop 

 Prodejna Styl 2.0 v Palackého ulici představuje roušky 

 Stavby – ZŠ v Mašově 

 Oslavy výročí konce II.  

 Město – Měšťanský pivovar Na Lukách 

 Město – Bývalé uhelné sklady v Nádražní ulici 

 Stavby – Přepeřská ulice 

 Naučná stezka historika Josefa Pekaře 

 Hřbitov – Vyzvednutí ostatků Františka Petra Krejčího 

 Stavby – Ulice B. Němcové 

 Stavby – ZŠ v Mašově 

 Stavby – Fokus 
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Červen 

 Školství – ZŠ Mašov 

 Stavby – Nádražní ulice, Ohrazenice 

 Sport – Maškova zahrada, bazény 

 Sport – Stavba pumptrackové dráhy  

 Stavby – Práce na rekonstrukci mostu na průtahu  

 Město – Vilová čtvrť u kasáren 

 Město – Údolní niva Jizery 

 Sport – Stavba pumptrackové dráhy  

 Město – areál Plátkovy pily 

 Muzeum – Řezbářské sympozium na Dlaskově statku 

 Kultura – Den dětí v režii Žluté ponorky 

 Kultura – Železniční depo, natáčení jednoho z dílů zábavného pořadu Zázraky přírody České 
televize s Marošem Kramárem a Vladimírem Kořenem  

 Stavby – Přepeřská ulice 

 Stavby – Fasáda pečovatelského domu na Výšince 

 Město – Sídliště Výšinka 

 Módní přehlídka butiku Styl 2.0 v atriu muzea 

 Stavby – Fokus 

 Kultura – Festival Funkin’ Turnov 2020 

 Kultura – Festival v Měšťanském pivovaru Na Lukách 
 

Červenec 

 Sport – Stavba pumptrackové dráhy  

 Stavby – Alzheimer centrum 

 Město – Hubení plevele v ulici 28. října 

 Hasiči – cvičení, norná stěna v Jizeře u mostu v Palackého ulici 

 Muzeum – Výstava výtvarníků Reného Hory a Karla Votypky 

 Stavby – Přepeřská ulice 

 Stavby – ZŠ Mašov 

 Město – Nová čtvrť na Hruštici 

 Stavby – Ulice Bedřicha Smetany 

 Stavby – Hotel Korunní princ 

 Stavby – Centrum Slunce všem  

 Stavby – Přepeřská ulice 

 Město – Přivedení vody do parku u letního kina a malá slavnost s tím spojená 

 Muzeum – Malé řemeslné trhy  

 Vyhlídkové lety  

 Stavby – Hotel Korunní princ 

 Město – Aktuální stav turnovských hřbitovů  

 Měšťanský pivovar Na Lukách 

 Pivovar Rohozec – koncert kapely Visací zámek 

 Muzeum – Dny lidové architektury na Dlaskově statku. 

 Sport – Maškova zahrada 

 Měšťanský pivovar – Koncert revivalových kapel  
 

Srpen 

 Muzeum – Výstava dřevěných kostek 

 Muzeum – Výstava digitalizovaných snímků z archivu muzea 

 Muzeum – Den s mineralogem  
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 Stavby – Práce na novém přívodu energie z Hluboké ulice zadem Petrnouškovou ulicí 

 Hasiči – ocenění turnovského hasiče  

 Kultura – Filmový víkend v letním kině 

 Částečně vypuštěný náhon Jizery z důvodu úpravy břehů 

 Léto u Jizery – jez v Dolánkách a Zrcadlová koza 

 Muzeum – Řemeslný jarmark  

 Valdštejn – Středověký víkend 

 Pivovar Rohozec – Country kapela Bodlák  

 Slunce všem – slavnostní otevření odlehčovacích služeb  

 Sport – Slavnostní otevření pumptrackového areálu  

 Sport – První utkání fotbalistů Turnova (v modrém) v nové sezoně krajského přeboru 

 Měšťanský pivovar – Hudební přehlídka  

 Školství – MŠ Zborovská 
 

Září 

 Školství – První školní den v ZŠ v Žižkově ulici 

 Stavby – Fokus 

 Město – Plátkova pila, slavnostní podpis kupní smlouvy 

 Sport – Paddleboarding, závody 

 Sport – Šachové turnaje v turnovské Střelnici. 

 Stavby – Nádražní ulice 

 Muzeum – J. Pekař a J. V. Šimák v zajetí múz 

 Muzeum – Výstava fotografií Viléma Heckela 

 Sport – COMPRESSPORT 250 ČESKÝ RÁJ, závod v běhu  

 V kině Sféra na Střelnici se konalo setkání na téma voleb se senátorem Pavlem Fischerem 

 Greenway Jizera – Propagační cyklojízda  

 Stavby – Nádražní a Přepeřská ulice 

 Kultura – Oslavy 150. výročí narození historika J. Pekaře  

 Sport – Volejbal, setkání na Střelnici k 71. výročí vzniku oddílu 

 Město – Rozvojová plocha na konci Malého Rohozce ve stráni naproti Pivovaru Rohozec, 
kompostárna, možná plocha pro výstavbu centra TOPTEC a průmyslová zóna Vesecko  
 

Říjen 

 Krajské volby 2020 – Předvolební kampaň krajských voleb v ulicích města 

 Krajské volby 2020 – volební místnosti v ZŠ Alešova 

 Sport – Fotbalové utkání Sedmihorky–Turnov 

 Krajské volby 2020 – Tisková konference na Krajském úřadě Libereckého kraje  

 Knihovna – Noc s Andersenem 

 Sport – Hokej, první komentovaný přímý přenos 

 Stavby – ZŠ v Mašov 

 Stavby – Alzheimer centrum 

 Oslavy svátku 28. října 
 

Listopad 

 Přestěhované infocentrum ve Skálově ulici, čp. 84 

 Opravený historický strop Sokolovny ve Skálově ulici 

 Covid-19 – zavřené obchody, výdejní okénka restaurací 

 Sázení zeleného koridoru na Hruštici (14. listopadu) 

 Vánoce – Instalace vánočního stromu na náměstí (24. listopadu) 

 Vánoce – Vánoční výzdoba města, novinkou byli andělé před Novou radnicí 



Kronika města Turnova 2020  |256 

 První sníh 

 Muzeum – Výstava Dřevěné hračky 

 Muzeum – Historie poutí a poutních míst 
 

Prosinec 

 Nově opravená železniční zastávka Turnov-město 

 Vánoce – Vánočně vyzdobený Valdštejn  

 Vánoce – Malé Vánoční trhy 

 Vánoce – Betlémské světlo 

 Stavby – Revitalizace sídliště Výšinka 

 Stavby – Fokus, nové komunitní centrum ve Skálově ulici za Novou radnicí 

 Tajemník městského úřadu Ing. M. Šmiraus odchází do důchodu 

 Ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová odchází do důchodu 
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