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Zdroje informací (není-li uvedeno jinak):  
Zprávy ze světa a Česka jsou přebírány z běžně dostupných periodik a dalších médií (internet, rozhlas, 
televize).  
 
Zprávy z Libereckého kraje a regionu jsem čerpala z periodik, která zpracovávají regionální informace, 
a to jak z tištěných, tak z elektronických: 
Mladá fronta DNES – tištěný deník s přílohou Liberecký kraj 
idnes – http://www.idnes.cz 
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5+2 – tištěný deník a jeho elektronická verze http://www.5plus2.cz 
Naše Pojizeří – elektronické periodikum http://www.nasepojizeri.cz 
 
Zprávy z úzkého regionu a města Turnova byly získávány, kromě vlastního pozorování, z výše 
uvedených médií, kde se však objevují spíše zřídka. Hlavním zdrojem informací jsou místní média: 
Webové stránky Turnova – www.turnov.cz, do srpna 2014 se o ně staral mluvčí města Bc. Radek 
Drašnar, poté jej nahradila Ing. Klára Preislerová.  
Internetový portál www.turnovskovakci.cz a jeho tištěná verze (vychází 1x14 dní). Provozovatelem je 
Pavel Charousek 
Turnovsko, tištěný měsíčník vydavatele Pavla Matyse 
Hlasy a ohlasy Turnovska, tištěný měsíčník vydávaný Kulturním centrem Turnov 
a webové prezentace jednotlivých organizací, spolků, klubů, akcí apod.  
 
Fotografie:  
Není-li uvedeno jinak, jsou v kronice použity fotografie kronikářky. 
 
Úvodní obrázek:  
Autorem obrázku na titulní straně je David Šálek ze Základní školy Skálova, žák 6. ročníku.  
 
Poděkování 
Kronikářka děkuje panu Daliboru Sehnoutkovi za závěrečnou jazykovou korekturu kroniky, která pro 
ni představuje neocenitelnou pomoc. Děkuje také ostatním členům Letopisecké komise za spolupráci 
a rady, a také všem těm, kteří jí poskytují informace a podklady pro zápis do kroniky. 
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Ohlédnutí kronikářky za rokem 2014 

 
Před několika dny skončil rok 2014 a já celou dobu přemýšlím, jak jej ve zkratce zhodnotit. Není to 
vůbec jednoduché, to sice zřejmě nikdy, ale tentokrát se mi myšlenky v hlavě dost perou. Nerada si 
stěžuji, nerada jsem negativní a pesimistická, ale nemůžu popřít, že při hodnocení loňského roku se 
těmto postojům vyhnout neumím. Z pohledu světa došlo opravdu k velkému počtu zásadních 
a tragických událostí a napětí ve světě se stupňuje. Z pohledu událostí v naší republice, zvlášť pokud 
se zaměříme na ty politické, také nebylo pro člověka mého ražení mnoho důvodů k radosti. (Ačkoliv 
se kroniku snažím psát co nejobjektivněji, předstírat, že mi je blízká orientace našeho prezidenta na 
nedemokratické Rusko nebo že mi nevadí kladení ekonomických zájmů před ochranu lidských práv, 
to nedokážu – přijměte to proto, prosím, i jako určení pevného názorového bodu, od kterého se 
popis událostí v kronice odvíjí). Optimismus však cítím, myslím-li na Turnov.  
 
V našem městě se stále žije dobře a v roce 2014 nás nepostihla žádná katastrofa či tragédie. Bylo zde 
mnoho důvodů k radosti, obavám i ke smutku, ale tak to vlastně má být. Bylo zde také mnoho 
důvodů cítit se a žít „normálně“, tj. běžně – bez starostí o život, bezpečnost, ztrátu domova atd., čímž 
nijak nechci snižovat osobní starosti jednotlivých občanů. Město však nebylo postiženo žádným 
hromadným jevem tohoto typu.  
Jedním z hlavních témat roku 2014 v Turnově, kterým se obyvatelé ve větší míře společně zabývali, 
bylo dění kolem stavby či nestavby sportoviště v Maškových zahradách. O tom, jak složitá a křivolaká 
cesta vedla k finálnímu rozhodnutí sportoviště, ve výrazně proměněné podobě, stavět, se dočtete 
v kapitole Turnov – kalendárium. Během roku o stavbě sportoviště diskutoval více či méně asi každý. 
Řada lidí se na sportoviště těší, velké řadě lidí připadá jeho stavba nesmyslná a bojí se zadlužení 
města, jiným byl bližší původní záměr stavět sportoviště bez zimního stadionu. Každopádně 8. ledna 
2015 byla stavba sportoviště zahájena, a tak už nezbývá nic jiného, než se nechat překvapit, jak to 
všechno dopadne. 
Podzimní volby také dost zahýbaly turnovským děním. Přestože volební účast byla opět rekordně 
nízká (je překvapivé, kolik lidí nemá potřebu ovlivnit budoucnost svého města), o výsledcích 
a povolebních jednáních se diskutovalo i v řadách nevoličů. Velká nelibost se zrodila zejména 
v řadách povolební opozice, která slavila docela velký úspěch a počítala s umístěním v koalici, což se 
nakonec nestalo. Spekulace o tom, kdo podobu konečné koalice ovlivnil a proč, byly po volbách slyšet 
všude.  
Téměř všichni Turnováci mohli zaznamenat větší otevřenost radnice vůči občanům. Starosta i se 
svými radničními kolegy pravidelně vyjížděl do různých částí města a diskutoval s občany o všem, co 
je zajímalo a co by potřebovali řešit. I když návštěvnost těchto setkání byla mnohdy překvapivě nízká, 
je to jistě krok dobrým směrem a občané si na možnost úzce komunikovat s vedením města jistě brzy 
zvyknou. Vstřícnější se snažili být i úředníci, kteří to jistě nemají vždy jednoduché. Město zavedlo 
systém hodnocení úředníků přímo občany, kteří je navštívili, a to, zdá se, jednak nutí úředníky ke 
kvalitnímu úředničení, ale zároveň jim poskytuje zpětnou vazbu. Já osobně jsem úřad v loňském roce 
navštívila několikrát a na přístup jeho zaměstnanců si nemůžu stěžovat.  
A ve světě? Ve světě se válčí. „Proč, když kohokoliv se zeptám, chce mír?“ (zpíval český zpěvák Tomáš 
Klus). Pro demokratický svět se objevily dvě velké hrozby – rozpínavé Rusko a Islámský stát. Válka 
byla vedena také s epidemií eboly, smrtelné nemoci, která hrozila přerůst v pandemii a začala se šířit 
světem, ale nakonec snad byla zvládnuta. Války a boje však propukly i na dalších místech světa. Podle 
průzkumů veřejného mínění se téměř polovina obyvatel Česka (46 %) obává, že by některý světový 
konflikt mohl přerůst do celosvětového a zasáhl Česko. Přes 40 % obyvatel se bojí Ruska, pro 40 % 
procent představuje hrozbu Islámský stát, 20 % se obává Ukrajiny, kterou následují Afgánistán, USA, 
Írán, Sýrie, Čína, Izrael. Zajímavé je, že 5 % obyvatel se bojí Evropské unie, tedy nás samých. (dle 
průzkumu PPM Factum, který byl proveden na konci roku 2014 a zveřejněn v médiích). 
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A co se tedy dělo v České republice? Pokud můžu být opět subjektivní, napíšu, že zatímco 
v myšlenkách na Turnov cítím optimismus, v myšlenkách na svět strach o jeho budoucnost, myšlenky 
na události v České republice mě naplňují vztekem. Nejen, že ve světě viditelně ztrácíme kredit, že 
sami znevažujeme to, na co bychom mohli být hrdí (např. odkaz prezidenta Havla a jeho lidsko-
právního pojetí politiky, které v současnosti mnohem více oceňují ostatní země v Evropě i v Americe, 
zatímco naše politická reprezentace oficiálně toto pojetí politiky odmítá, že neumíme přiložit ruku ke 
společnému dílu (např. pomoc v Sýrii a přijetí alespoň symbolického počtu uprchlíků před tamějším 
vražděním ze Islámského státu) a že dokážeme snad jen urážet a ponižovat (např. reklama 
společnosti T-mobile, která se objevila na konci roku a ve které byl zobrazen „typický“ šmelinářský 
Polák a česká široká veřejnost se odmítavé reakci polské velvyslankyně vysmála). 
Posun Česka k zemím nedemokratického charakteru je citelný. Má jasně viditelné projevy, jako 
například politické návštěvy v Číně a Rusku, protievropská a protiamerická vyjádření českých politiků, 
odmítnutí podpory Tibetu, cesta prezidenta Zemana na Kypr na summit, který je ve světě jasně spjat 
s ruskými tajnými službami atd. Některé projevy jsou méně hmatatelné – ministerstvo zdravotnictví 
například otevřelo cestu k přijetí tradiční čínské medicíny, v nemocnici v Hradci Králové bylo otevřeno 
její centrum. To samo o sobě jistě není špatná zpráva, kdyby ovšem toto rozhodnutí nebylo 
objednáno na návštěvě českých politiků v Číně. Smlouva o natáčení českého krtečka v modrých 
kalhotkách v Číně s kamarádkou pandou pak už je jen pomyslnou špičkou ledovce.  
Nejméně hmatatelné projevy tohoto posunu k nedemokracii a k nesvobodě však vnímám ještě jinde. 
Jsou to desítky jednotlivých prohlášení, rozhovorů, článků v médiích, komentářů na internetu, které 
nepocházejí jen od politiků, ale i od běžných občanů, a je z nich jasně patrné, že společnost začíná 
masově bagatelizovat morální hodnotu politiky a morálku jako takovou. Domnívám se, že když se od 
lidí, kteří by měli být autoritami, ozývají čím dál častější urážky oponentů, vulgarity, zesměšňování 
univerzálních morálních hodnot, obdiv k moci, upřednostňování ekonomických zájmů před těmi 
duchovními, začínáme to vnímat jako normu. A to je, dle mého názoru a ve spojení se složitou situací 
ve světě, cesta do pekel. Bude potřeba hodně sil, abychom se jí vyhnuli.  
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Svět – kalendárium 

 
Rozdělení majetku ve světě 
Podle zprávy nevládní organizace Oxfam, která byla zveřejněna v lednu 2014 před světovým fórem 
v Davosu, je rozdělení majetku světa natolik nerovné, že 85 nejbohatších lidí světa vlastní stejné 
množství majetku, jako chudší polovina lidstva dohromady. Zpráva také upozorňuje na to, že rozdíly 
mezi chudými a bohatými se stále zvětšují.  
 
Nejnavštěvovanější země Evropy 
Podle zveřejněného průzkumu je turisty nejnavštěvovanější zemí Evropy Španělsko, následuje ho, 
možná překvapivě, Německo a na třetím místě je Francie.  
 
Hlad ve světě 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství uvedla, že počet hladovějících lidí ve světě se snižuje, za 
poslední roky o sto milionů. Přesto však hladem trpí kolem osmi set milionů lidí v různých zemích 
světa.  
 
Ebola 
V srpnu se v západní Africe (Guinea, Libérie a Sierra Leone) objevila ebola, virus způsobující smrtelný 
zánět trávicího traktu. Po nakažení umírá v průměru 60 % nakažených, jen do konce srpna zemřelo 
1427 osob, z toho i několik neafrických občanů (Velká Británie, USA, Německo). Světová zdravotnická 
organizace začala činit opatření, aby se nemoc nezačala šířit světem.  
Epidemie začala koncem roku ustupovat, během ní se nakazilo přes dvaceti tisíc lidí, zemřelo jich asi 
7 800. V některých částech postižených zemí se ebola po krátkém ústupu začala opět šířit. 
Vědci vypátrali pacienta nula: Na přelomu vyšla zpráva o tom, že vědci vypátrali prvního pacienta, 
který onemocněl ebolou a rozpoutal epidemii. Byl jím malý chlapec z odlehlé vesnice v Guinei, který 
si hrál v dutině stromu s kaloněm. 
Ebola v Česku: V Těchotíně na Ústeckoorlicku vzniklo hned v srpnu centrum pro karanténu 
případných českých nakažených, nakonec nemuselo být využito.  
9. října byl v Praze v nemocnici na Bulovce hospitalizován 56letý muž s podezřením na onemocnění 
ebolou, ale po dvoudenním testování se ukázalo, že se jednalo o planý poplach.  
 
Islámský stát 
Existenci Islámského státu (IS) začali v roce 2014 vnímat i ti, kteří o dění v arabských zemích a islámu 
nic neví. Jeho existence a šíření představuje skutečnou hrozbu nejen pro Evropu a USA, ale výrazně 
i pro většinu ostatních arabských zemí a muslimy jako takové.  
Islámský stát (zkráceně IS) je radikální islámská organizace, která vznikla jako odnož al-Káidy. Dobyla 
území na částech států Irák a Sýrie, kde 3. ledna 2014 vyhlásila samostatný Islámský stát. Usiluje 
o nadvládu nad všemi muslimy a v současnosti si nárokuje Sýrii, Irák, Egypt, Saúdskou Arábii, Jemen, 
Libyi a Alžírsko. Islámský stát není uznaný žádným jiným státem. Hnutí je známé svou přísnou 
interpretací islámu a islámského práva šaría a je nechvalně proslulé násilím páchaným na 
obyvatelstvu, které je zaměřené hlavně na ty, kteří vyznávají jinou formu náboženství než sunitský 
Islám.  
Výsledkem působení IS v roce 2014 jsou stovky mrtvých a zajatých či stovky unesených žen, které 
jsou drženy jako otrokyně (zveřejněn byl například ceník otrokyň), IS také pravidelně popravuje 
zajatce a videa s popravami zveřejňuje na internetu (20. srpna a 2. září popravili setnutím hlavy dva 
americké novináře, 14. září britského humanitárního pracovníka. Videa s popravami doslova obletěla 
svět). Na začátku roku 2015 použila česká firma prodávající zbraně jako svou reklamu fotografii 



Kronika města Turnova 2014  |7 

 

z popravy Brita, viz Kronika 2015). IS také záměrně přiostřil občanskou válku v Sýrii. Od srpna 2014 
začaly USA útočit na pozice IS. V řadách bojovníků IS bojuje velké množství Evropanů a Američanů.  
 
Občanská válka v Sýrii 
15. března roku 2011 proběhly v Sýrii demonstrace v rámci tzv. Arabského jara, které však rozpoutaly 
další nepokoje a násilnosti, které v roce 2012 vyvolaly občanskou válku. Rebelové požadovali 
ukončení padesát let trvající vlády strany Baas a rezignaci prezidenta Bašára al-Asada. Válka je velmi 
krutá, v srpnu 2013 došlo například k použití chemických zbraní (pravděpodobně sarinu) na 
předměstí Damašku. 1. října 2014 zaútočil sebevražedný atentátník u základní školy v západosyrském 
městě Homs a zabil 48 lidí, z toho 41 dětí. Šlo o jeden z nejhorších masakrů dětí v syrské občanské 
válce.  
Ke konci roku 2014 bylo vyčísleno, že zhruba 7,2 milionů lidí bylo vyhnáno ze svých domovů 
a přežívají v krutých podmínkách na jiných místech země, dalších 3,3 milionů uprchlo do zahraničí. 
Podle Syrské organizace pro lidská práva zahynulo během konfliktu v roce 2013 v Sýrii 76 021 lidí, 
z toho téměř polovina byli civilisté. Podle údajů OSN ze srpna 2013 od začátku konfliktu v Sýrii 
zahynulo 191 tisíc lidí, nicméně podle různých aktivistů je toto číslo pravděpodobně daleko vyšší. 
 
Válka v Iráku 
Na konci roku 2014 bylo vyčísleno, že v rámci ozbrojeného konfliktu v Iráku opustilo své domovy asi 
1,9 milionů obyvatel a zhruba 190 tisíc Iráčanů uprchlo do sousedních zemí. Zabito bylo více než 
15 tisíc lidí. Jde o nejkrvavější bilanci od roku 2007 a o více než dvojnásobek obětí oproti roku 2013. 
 
Nedostatek financí pro humanitární pomoc 
V souvislosti s válečnými konflikty v Sýrii a Iráku uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, že 
mu chybí 58,5 milionů dolarů (zhruba 1,3 miliardy Kč), aby na zimu připravil skoro milion lidí. Světový 
program pro výživu (WFP) musel z nedostatku financí snížit potravinové dávky pro 4,25 milionu osob. 
V příštích měsících organizaci hrozí, že kvůli scházejícím penězům přestane běžence v uprchlických 
táborech v oblasti zcela zásobovat. Zájem světa o osud uprchlíků citelně upadá. OSN uvedlo, že 
finanční zátěž pomoci nejvíce nese Evropská unie, Spojené státy, Japonsko, Norsko a některé země 
Perského zálivu. Z celkové humanitární pomoci do oblasti Rusko a Čína přispěly pouhopouhou 0,1 
procenta. 
 
Papež František proti otroctví a válkám 
Papež během novoroční mše vyzval svět, aby bojoval proti otroctví. Ač se to zdá neuvěřitelné, 
i v dnešním světě jsou miliony lidí nuceny k otrocké práci. Podle organizace na ochranu lidských práv 
Walk Free Foundation žije v otrockých podmínkách v současnosti téměř 36 milionů lidí. Papež 
apeloval na spotřebitele, aby se vyhýbali nákupům výrazně levných výrobků, které jsou 
pravděpodobně vyráběny v podmínkách nucené práce.  
Papež zároveň vyjádřil přání, aby svět žil v míru: „Mír je vždy možný. Musíme ho hledat,“ řekl na 
Svatopetrském náměstí desetitisícům shromážděných. 
 
Elektronické cigarety 
Hitem v současném světě je kouření elektronických cigaret. Jedná se o zařízení, které bylo vyvinuto 
v roce 2006 v Číně a původně mělo být záchranou pro miliony kuřáků nikotinových cigaret. Součástí 
elektronické cigarety je tekutá náplň, která obsahuje nikotin. Jejím zahříváním dochází k jeho 
odpařování a kuřák tento aerosol vdechuje. Elektronické cigarety však nepodléhají téměř žádným 
pravidlům a objevila se řada varování, že jejich náplně obsahují škodlivé a rakovinotvorné látky 
nebezpečné i pro pasivní kuřáky. Česká republika byla pátou zemí na světě, kde bylo e-cigarety 
dovoleno používat. Ceny se v současnosti pohybují v řádu stokorun.  
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LEDEN 

Extrémní mrazy v Americe 
Hned na začátku roku zasáhly středozápad Spojených států amerických extrémní mrazy, které zavinily 
smrt několika lidí. V úterý 7. 1. úřady vydaly doporučení, aby lidé vůbec nevycházeli ven.  
 
Forkgate – vidličková aféra 
Jako vtip působila zpráva, že v New Yorku vypukl menší skandál, pojmenovaný jako vidličková aféra. 
Jeho aktérem se stal zbrusu nový starosta New Yorku Bill de Blasio, a to poté, co se na veřejném 
obědě v jedné z městských pizzerií rozhodl sníst pizzu pomocí příboru. Jak se ukázalo v pobouřených 
reakcích Newyorčanů, jedná se o způsob konzumace pizzy, který používají výhradně turisté – 
pravověrný Newyorčan jí pizzu zásadně rukama! Věřme, že místní nevnímají tento přečin jako vážný 
problém, ale pouze jako úsměvné faux pas. 
 
Boje ve střední Africe 
Evropská unie se rozhodla vyslat několik stovek vojáků do násilím zmítané Středoafrické republiky. 
Zemi od loňského převratu sužují nepokoje a sektářské násilí mezi křesťany a muslimy. 
 
Výjimečný stav v Thajsku 
Na přelomu roku 2013 a 2014 vypukly v Thajsku politické protesty. V zemi byl vyhlášen výjimečný 
stav. 
 
 

ÚNOR 

Facebook oslavil desetileté výročí 
V únoru oslavil Facebook desetileté výročí. V současnosti má 1,23 miliardy aktivních uživatelů, je na 
něm sdíleno 400 miliard fotek, zaměstnává 6337 lidí po celém světě a za den je uděleno více než šest 
miliard lajků. 
 
Vybuchla sopka na Sumatře 
1. února vybuchla na indonéském ostrově Sumatra sopka Sinabung. Zemřelo 14 lidí. 
 
Rekordní záplavy ve Velké Británii 
V únoru zasáhly Velkou Británii v několika vlnách ničivé deště, které měly za následek mohutné 
záplavy, největší v historii země. Voda zaplavila stovky tisíc domovů a na některých místech se voda 
držela i několik týdnů.  
 
Eutanazie u dětí 
Přelomové rozhodnutí učinili belgičtí zákonodárci, když rozhodli o umožnění dobrovolného odchodu 
ze života nevyléčitelně nemocným dětem (dospělí už tuto možnost mají). Podobný zákon platí ze 
zemí Evropské unie jen v Nizozemsku, kde právo zemřít mají děti od 12 let. Právo na eutanazii je 
velmi kontroverzní téma, o kterém se v posledních letech hodně diskutuje.  
 
Zimní olympijské hry 
7. února byly v ruském Soči zahájeny zimní olympijské hry. Skončily 23. února. (Výsledky českých 
sportovců a další informace viz Sport – kalendárium). 
 
Zemřela Shirley Temple Blacková 
10. února zemřela americká diplomatka Shirley Temple Blacková, kdysi slavná dětská filmová hvězda. 
Bylo jí 85 let. V letech 1989 až 1993 působila jako velvyslankyně USA v Praze. 
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Uganda zakázala homosexualitu 
14. února podepsal ugandský prezident Yoweri Museveni zákon, který trestá homosexuální styk 
čtrnácti lety vězení, nebo doživotím. Následující den vyšel v nejčtenějších ugandských novinách 
seznam údajných homosexuálů. 
 
Julie Timošenková byla propuštěna z vězení 
22. února byla propuštěna z vězení bývalá ukrajinská premiérka, vůdkyně tzv. oranžové revoluce, 
která se do vězení dostala v kritizovaném, pravděpodobně vykonstruovaném procesu v roce 2011. 
 
 

BŘEZEN 

Zmizelo letadlo 
V noci na 8. března bylo ohlášeno zmizení letadla MH370 s 239 osobami na palubě. Letadlo mělo 
namířeno z Kuala Lumpuru do Pekingu, ale po hodině a půl letu ukončilo kontakt se zemí a zmizelo 
z radarů. Na jeho zmizení reagovaly pověřené instituce chránící vzdušný prostor jednotlivých zemí 
opožděně, což se ukázalo mj. i jako možný velký bezpečnostní problém. O osudu letadla dále nebylo 
nic známo a objevila se řada spekulací od únosu, přes ztroskotání, či teroristický útok. Do pátrání se 
zapojilo fyzicky 14 států se 40 loděmi a 60 letadly, dalších 12 zemí poskytlo údaje ze svých radarů 
a satelitů. Letadlo hledaly na ploše odpovídající příměrem jehle a kupce sena o velikosti celého 
Plzeňského kraje. Jednalo se o největší pátrací akci svého druhu v dějinách. 23. března byly v Tichém 
oceánu nedaleko Austrálie nalezeny části letadla a bylo potvrzeno jeho zřícení.  
 
Nepokoje v Egyptě 
24. března odsoudil soud v egyptské Káhiře k trestu smrti 529 stoupenců svrženého prezidenta 
Muhammada Mursího. 28. dubna odsoudil ke stejnému trestu dalších 683 lidí. Řadě z nich byl trest 
změněn na doživotí. 
 
Slovensko si zvolilo prezidenta 
29. března skončilo druhé kolo prezidentské volby na Slovensku. Prezidentem se stal podnikatel 
a filantrop Andrej Kiska (59,38 % hlasů) a porazil tak současného slovenského premiéra Roberta Fica. 
Během roku se volba Slováků jevila jako povedená, i v zahraničí byly kroky nového prezidenta 
přijímány spíše pozitivně. 
 
Účesy v Severní Koreji 
Podle zpráv ze Severní Koreje bylo korejským mužům doporučeno, aby nosili účes stejný, jako má 
jejich vůdce Kim Čong-un. Už dříve bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého mohou mít muži na hlavě 
jen jeden z 10 povolených účesů. Ženy jsou na tom lépe, ty mohou vybírat z 18 variant. Zatímco 
svobodné ženy smějí nosit jen krátce střižené vlasy splývající maximálně po ramena, vdané ženy 
mohou zvolit i delší či vlnité vlasy. Pro mladé muže je přípustná délka nanejvýš pět centimetrů, starší 
muži si mohou dovolit až sedm centimetrů. Dlouhé vlasy u mužů jsou ale nepřípustné, svědčí totiž 
o volnomyšlenkářství. Severokorejská státní televize také odvysílala sérii pořadů proti dlouhým 
vlasům pod názvem „Stříhejme si vlasy v souladu se socialistickým životním stylem“. (Citace 
z www.novinky.cz). 
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DUBEN 

NATO přerušilo spolupráci s Ruskem 
Na začátku dubna přerušila Severoatlantická aliance veškerou praktickou civilní i vojenskou 
spolupráci s Ruskem a naopak zintenzivnila spolupráci s Ukrajinou.  
 
Austrálie uznala třetí pohlaví 
Nejvyšší australský soud uznal neurčitost pohlaví člověka, který se označuje pouze jménem Norrie 
a necítí se být ani mužem, ani ženou. Norrie se narodil jako muž a absolvoval chirurgickou přeměnu 
v ženu. Po operaci se však se ženským pohlavím neztotožnil, a tak požádal, aby byl jeho „gender“ 
uváděn jako neurčitý. Třetí pohlaví uznali loni také v Německu. Týká se to lidí, kteří se narodili 
s nejednoznačnými pohlavními znaky, tedy hermafroditů. 
 
Masakr v Nigérii 
7. dubna ozbrojenci z řad kočovného kmene pastevců Fulanů, který patří ke konfliktním nigerijským 
skupinám, napadli jednání místních kmenových vůdců a domobran a pozabíjeli 79 lidí. V Nigérii 
v současnosti probíhá konflikt – islámští radikálové ze sekty Boko Haram se na severu Nigérie snaží 
vyhlásit teokratický stát. Masakr však s jejich aktivitou nesouvisel. 
 
Větrná smršť v Austrálii 
11. dubna dorazil na severovýchodní pobřeží Austrálie silný cyklon Ita s vichrem, který dosahoval 
rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Živel si vyžádal evakuaci stovek obyvatel a turistů. 
 
Ničivý požár v Chile 
13. dubna zachvátil chilský přístav Valparaíso obrovský požár, který zničil více než 500 domů. Bylo 
evakuováno přes 3000 osob, vyhlášen stav katastrofy. Požár se dlouho nedařilo dostat pod kontrolu.  
 
Atentát v Nigérii 
14. dubna zaútočil sebevražedný atentátník na autobusové nádraží v Abuji v Nigérii. Bomba si 
vyžádala 70 obětí a přes 120 zraněných. Nigerijské úřady útok přisoudily islamistické organizaci Boko 
Haram. 
 
Potopil se korejský trajekt 
16. dubna se u pobřeží Korejského poloostrova potopil trajekt se 459 lidmi na palubě. Přes sto lidí 
utonulo, 164 bylo zachráněno a řada zůstala nezvěstných. Většinu pasažérů tvořili středoškolští 
studenti na výletě. 
 
Zemřel Gabriel García Márquez 
17. dubna zemřel slavný kolumbijský spisovatel Gabriel García Márquez. Bylo mu 87 let.  
 
Lavina na Mount Everestu 
18. dubna spadla na nejvyšší hoře světa lavina, která zasypala 19 horských průvodců a minimálně 16 
z nich usmrtila. Je to jedna z nejtragičtějších bilancí. Lavina lezce překvapila pod prvním výškovým 
táborem ve výšce necelých 6000 metrů nad mořem v místě, jemuž přezdívají „kukuřičné pole“, kde 
připravovali cestu pro stovky horolezců čekajících v základním táboře na výstup.  
 
Noví svatí papežové 
27. dubna byli svatořečeni dva výrazní papežové 20. století – Jan XXIII. a Jan Pavel II. Relikviemi 
svatých se stala kůže (Jana XXIII.) a krev (Jana Pavla II.). Do Říma na nevídaný obřad, kdy byli současně 
kanonizováni dva papežové, dorazil nejméně milion poutníků z celého světa. Na náměstí se dostalo 



Kronika města Turnova 2014  |11 

 

pouze 180 000 z nich, ostatní mohli dění sledovat na 19 velkých obrazovkách rozmístěných po italské 
metropoli. 
 
Islamisté v Nigérii unesli stovky dívek 
Na přelomu dubna a května se v Nigérii odehrálo velké drama. Skupina radikálních islamistů z hnutí 
Boko unesla najednou přes tři stovky dívek ve věku 15–18 let z gymnázia ve městě Chibok. O tři týdny 
později (6. května) unesla dalších osm ještě mladších dívek. Islamisté této skupiny bojují proti 
vzdělávání a západnímu světu. O osudu dívek se nic neví, únosci prohlásili, že je hodlají prodat na 
trhu jako otrokyně. Na pomoc při pátrání po dívkách přijel do Nigérie tým odborníků z USA.  
Po několika dnech se 57 dívkám podařilo uprchnout, o osudu ostatních se do konce roku 2014 nic 
nevědělo.  
 
 

KVĚTEN 

Sesuvy půdy v Afgánistánu 
2. května postihly afgánskou provincii Badachšán masivní sesuvy půdy a zavalily asi tři stovky obydlí. 
Pohřešováno bylo více než 2000 lidí. 
 
Zemřel muž, který vlastnil sbírku obrazů zabavených nacisty 
V roce 2012 byla u nenápadného německého důchodce Cornelia Gurlitta objevena sbírka 1280 
obrazů slavných umělců, z nichž minimálně 738 pocházelo z majetků Židů zavražděných 
v koncentračních táborech. Německá policie nejprve podezřívala Gurlitta z daňových úniků, teprve 
později se ukázalo, že tento muž systematicky kradl obrazy už za války a po válce z jejich prodeje žil. 
Mezi odcizenými díly byly práce slavných umělců, které byly považovány za ztracené beze stopy, 
např. Canaletta, Eugena Delacroixe, Henriho Matisse, Marka Chagalla, Clauda Moneta, Pabla Picassa, 
Augusta Rodina či Edouarda Maneta. 6. května Gurlit ve věku 81 let zemřel.  
 
Hudební soutěž Eurovize 
10. května se v Kodani konalo finále mezinárodní soutěže Eurovision Song Contest (soutěž v Česku 
není příliš populární, ale v zahraničí je mimořádně sledovaná) a jejím vítězem se stal rakouský drag 
gueen zpěvák, který si říká Conchita Wurst. Zpěvák, který vystupuje jako žena s hustými vousy, 
přilákal pozornost celého světa. Zatímco pro někoho je jeho úspěch důkazem „zkaženosti“ západního 
světa, pro jiné je naopak důkazem společnosti, která se naučila toleranci k odlišnostem a otevřenosti.  
 
Výbuch v tureckém dole 
13. května vybuchl a následně začal hořet uhelný důl na západě Turecka. V době výbuchu v něm bylo 
787 horníků, zemřelo 301 horníků. Jedná se o největší důlní neštěstí v dějinách země.  
 
Súdán odsoudil křesťanku k smrti 
15. května odsoudil súdánský soud těhotnou křesťanku za údajné odpadnutí od islámu k trestu smrti. 
Žena se provdala za křesťana. Trest smrti byl odložen, aby mohla porodit. Později byla obvinění 
zproštěna a vycestovala ze země. V červenci ji papež František udělil audienci. 
 
Povodně na Balkáně 
V polovině května proběhly na Balkáně povodně, které byly největšími za posledních 120 let. Zemřelo 
při nich minimálně 44 lidí. 
 
Výbuchy v Nigérii 
20. května otřásly tržištěm v nigerijském městě Jos dvě nastražené bomby, které na místě zabily 118 
lidí a minimálně 56 zranily.  
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Státní převrat v Thajsku 
Po několika dnech nepokojů v Thajsku provedla tamní armáda 22. května státní převrat.  
 
Atentát v Židovském muzeu v Bruselu 
24. května se do Židovského muzea v centru Bruselu vydal devětadvacetiletý Francouz, který uvnitř 
začal bezhlavě střílet. Usmrtil čtyři lidi. Útočník se podle policie dříve účastnil bojů v Sýrii po boku 
islamistických radikálů. Stále více je upozorňováno na to, že do Sýrie odchází bojovat po bok Islamistů 
řada mladých mužů z Evropy. V Německu byl v prosinci odsouzen první Němec za to, že bojoval 
v řadách Islamistů. 
 
Ukrajina volila prezidenta 
25. května proběhly na Ukrajině prezidentské volby, které v současné době hrozící války mohou 
situaci zásadně změnit. S velkým náskokem v nich zvítězil oligarcha Petro Porošenko, podnikatel 
a politik, který si jako hlavní cíl vytkl ukončení chaosu a války a vrátit Ukrajinu k normálu. Na druhém 
místě skončila bývalá ukrajinská prezidentka Julia Timošenková.  
 
 

ČERVEN 

Mistrovství světa ve fotbalu 
Ve dnech 12. června až 13. července se v Brazílii konalo 20. fotbalové mistrovství světa. Čeští 
fotbalisté se nekvalifikovali. Mistrovství vyhrálo už po čtvrté Německo. Češi se o mistrovství velmi 
zajímali, podle zpráv prosázeli na výsledky v sázkových kancelářích rekordní množství více než 
1,1 miliardy korun. Z hlediska sázek to byla nejúspěšnější sportovní akce v historii. 
 
 

ČERVENEC 

Izrael zahájil ofenzivu v Gaze 
16. července zahájily izraelské vojenské síly pozemní operaci v pásmu Gazy. Izrael již pár dnů předem 
varoval, že útoky přijdou, na základě varování tisíce Palestinců opustily své domovy.  
 
Evropský soud podpořil zákaz zahalování obličeje 
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnost 24leté muslimky, která napadla zákon 
zakazující ve Francii zakrývání obličeje na veřejných prostranstvích. Otázka, do jaké míry tolerovat 
odlišné zvyky imigrantů, které jsou v rozporu s evropskou morálkou, je v posledních letech velmi 
aktuální. Například na konci srpna se česká veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová postavila na 
stranu studentky ze Somálska, které Střední zdravotnická škola v Praze zakázala nosit na hlavě šátek. 
Podle Šabatové se jedná o diskriminaci. Zahalování obličejů lázeňských hostů se dostalo i do 
předvolebního boje v Teplicích. Vyhlášku, která by to zakazovala, prosazovala zastupitelka za ODS.  
 
Zřícení letadla 
Ve čtvrtek 17. července se nad Ukrajinou nedaleko města Doněck zřítilo dopravní letadlo Boeing 777 
společnosti Malaysia Airlines s 298 lidmi na palubě (z toho 154 byli občané Nizozemska – světoví 
experti na léčbu nemoci AIDS). Jednalo se o pravidelný let z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Letadlo 
bylo sestřeleno raketou země-vzduch, a to s největší pravděpodobností proruskými separatisty. 
Situace hned po zřícení byla značně nepřehledná a několik dnů byli hledáni viníci. V dalších měsících 
se stále více spekulovalo o ruském zavinění. 



Kronika města Turnova 2014  |13 

 

Mor v Číně 
V polovině července bylo čínské město Jü-men v provincii Kan-su na severozápadě země uzavřeno do 
karantény kvůli dýmějovému moru, na který v něm týden předtím zemřel muž. Ve městě žije 30 000 
obyvatel. K dalšímu šíření nemoci nedošlo.  
 
 

SRPEN 

Zemětřesení v Číně 
3. srpna zasáhlo jihozápad Číny silné zemětřesení. Zemřelo při něm přes 600 lidí. 
 
Neznámý indiánský kmen 
3. srpna nečekaně vyšel z pralesa u hranice Brazílie a Peru dosud izolovaný indiánský kmen a poprvé 
kontaktoval okolní svět. Jak se ukázalo, přišli požádat o pomoc, protože v souvislosti s těžbou dřeva 
v pralese přicházejí o své území a šíří se mezi nimi epidemie nemoci, proti které nemají obranu. 
Nebezpečí jim hrozí i od pašeráků drog. Informace se od nich podařilo získat prostřednictvím 
tlumočníka z jazyka podobné jazykové skupiny.  
 
Šíření eboly 
V srpnu se v západní Africe objevila ebola, nemoc způsobující smrtelný zánět trávicího traktu. Na tuto 
nemoc umírá v průměru 60 % nakažených. Do konce srpna na tuto nemoc zahynulo 1427 osob, 
z toho i několik mimoafrických občanů. Světová zdravotnická organizace začala činit opatření, aby se 
nemoc nezačala šířit světem. V Těchotíně na Ústeckoorlicku vzniklo centrum pro karanténu lidí 
nakažených ebolou, kteří by se objevili v Česku. Během roku však nebyl nikdo zaznamenán. 
 
Rasové nepokoje v USA 
V srpnu vypukly ve městě St. Louis ve státě Missouri, na předměstí zvaném Ferguson, nepokoje, při 
kterých skupiny Afroameričanů nejrůznějšího věku protestovaly proti zastřelení 18letého černocha 
bílým policistou. Protesty byly velmi silné, provázené rabováním a pouličními bitkami. Rozšířily se i do 
dalších měst. Došlo dokonce i k vyhlášení stavu ohrožení a zákazu nočního vycházení. 
 
 

ZÁŘÍ 

Už se ví, kdo byl Jack Rozparovač  
V září byly zveřejněny výsledky testů DNA, které pomohly (po 126 letech!) odhalit totožnost děsivého 
vraha Jacka Rozparovače, který v roce 1888 zavraždil nejméně 5 prostitutek v Londýně. Nikdy 
nedopadeným vrahem byl Polák Aron Kosminski, který pocházel z polského městečka Klodawa 
nedaleko Lodže. Vyučený kadeřník byl v roce 1891 kvůli své paranoidní nenávisti k ženám 
a vražedným sklonům umístěn do ústavu pro choromyslné, kde ve věku 54 let v roce 1919 zemřel. Už 
v době vražd patřil k podezřelým. Vzorky DNA byly odebrány ze šátku, který patřil jedné oběti, 
a přímo z místa činu jej sebral policista jako suvenýr pro svou ženu. Šátek byl před pár lety zakoupen 
v aukci britským podnikatelem, který jej nechal prozkoumat. Šátek za celou dobu nikdo nevypral.  
 
Uprchlíci na cestě za svobodou stále umírají 
V září se na hranicích Evropy utopilo 500 lidí, kteří pocházeli pravděpodobně ze Sýrie. Je to další 
z mnoha nehod či záměrně naplánovaných neštěstí, které lidi prchající za svobodou do Evropy 
potkávají. Podle mezinárodní Organizace pro migraci jen letos ve Středozemním moři utonulo kolem 
3000 uprchlíků. O mnoha nehodách se však nikdo nedozví. V tomto konkrétním případě loď s pěti sty 
lidmi na palubě nejspíše záměrně potopili pašeráci, kteří za enormní úplaty (placené pochopitelně  
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předem) slibují uprchlíkům dopravu do Evropy. Pašeráci poté odpluli na své vlastní lodi.  
Problém s uprchlíky přerostl ve velkou krizi během první poloviny roku 2015. 
 
Skotsko – referendum o nezávislosti 
18. září se ve Skotsku konalo referendum, ve kterém se voliči vyjadřovali, zda chtějí, aby se jejich 
země odtrhla od Velké Británie. Hlasování se účastnilo rekordní množství občanů a 55,3 % z nich se 
vyslovilo pro setrvání ve společném státě.  
 
Největší policejní akce v Evropě 
23. září skončila dosud největší policejní akce v Evropě, kterou koordinoval Interpol. Během akce, 
která byla zaměřena na organizovaný zločin, bylo pozatýkáno 1027 osob. Akce byla nazvaná 
Archimedes a účastnilo se jí 34 států, včetně Česka.  
 
Výbuch japonské sopky 
27. září zahynulo při erupci na japonské sopce Ontake 56 turistů. V okamžiku, kdy začala chrlit 
kameny a prach, se na ní nacházelo kolem 270 lidí. K erupci sopky vysoké 3067 metrů došlo 
naposledy v roce 2007 
 
 

ŘÍJEN 

Protesty v Hongkongu 
1. října zaplavily tisíce demonstrantů, převážně mladých lidí, ulice Hongkongu, aby protestovaly proti 
volební reformě navržené Pekingem. Demonstranti požadovali úplně svobodné volby, Peking navrhl 
výběr ze 3 kandidátů. Protesty byly největšími od roku 1997, kdy se Hongkong vrátil pod čínskou 
správu. 

 
Nobelova cena za mír 
10. října Nobelův výbor oznámil udělení Nobelovy ceny za mír, tentokrát dvěma laureátům. Získali je 
mladá pákistánská bojovnice za práva žen Malalaj Júsufzaiová (nejmladší laureátka v historii ceny) 
a indický aktivista angažující se za práva dětí Kajláš Satjárthí. 
 
Korejský vůdce nezvěstný 
Od začátku září se na veřejnosti přestal objevovat vůdce Severní Koreje Kim Čong-un, což vyvolalo 
spekulace o tom, zda nebyl odstraněn z vedení země. Severní Korea je země s nejtvrdším 
komunistickým režimem na světě, je téměř úplně odříznutá od světa a vlastní třetí největší armádu 
s plnou jadernou výzbrojí. Kim Čong-un se na fotografiích v severokorejských novinách objevil až 
v polovině října s odůvodněním, že podstoupil operaci kotníků.  
 
Sacharovova cena 
21. října udělil Evropský parlament Sacharovovu cenu za svobodu myšlení konžskému lékaři Denisi 
Mukwegemu, který jako gynekolog dlouhodobě pečuje o znásilněné ženy. 
 
Teroristický útok v Kanadě 
22. října zažila Kanada a její hlavní město Ottawa dva útoky. Útočník nejprve zaútočil na čestnou stráž 
u válečného pomníku a jednoho strážného zastřelil. Poté zřejmě tentýž muž pokračoval do nedaleké 
budovy parlamentu, kde zrovna zasedala kanadská vláda. Strhla se přestřelka a útočníka nakonec 
zastřelil člen čestné stráže.  
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Soukromá raketa explodovala 
28. října krátce po startu explodovala soukromá raketa Antares bez posádky, a to hned několik 
sekund po startu z komerčního kosmodromu na ostrově Wallops Island v americkém státě Virginie. 
Šlo o první nehodu od doby, kdy americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) svěřil dopravu 
nákladů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) soukromým firmám. 
 
 

LISTOPAD 

Nejmocnější lidé světa 
V listopadu zveřejnil americký časopis Forbes tradiční žebříček nejvlivnějších lidí světa. Na prvním 
místě se už druhým rokem umístil ruský prezident Vladimír Putin, na druhém americký rezident 
Barack Obama, na třetím je čínský prezident Si Ťin-pching, na čtvrtém papež František a na pátém 
německá kancléřka Angela Merkelová.  
 
Nezávislost Katalánska 
9. listopadu proběhlo v Katalánsku hlasování o vyhlášení samostatného státu. Nejednalo se o oficiální 
referendum, nejvyšším soudem bylo dokonce zakázáno. Hlasování, kterého se účastnily necelé 
2 miliony z 5,4 milionů voličů, skončilo výrazným „ano“ pro vyhlášení samostatného státu. Výsledek 
byl očekáván, neboť odpůrci nezávislosti se jej neúčastnili.  
 
Na kometě přistála sonda 
12. listopadu v 17.05 hodin přistál na povrchu komety Čurjumov-Gerasimenko, vzdálené 510 milionů 
kilometrů od Země, evropský vesmírný modul Philae. Signál z komety, oznamující úspěšné přistání, 
přišel na zem až o půl hodiny později (to tou vzdáleností). Přistání je dalším milníkem v dobývání 
kosmu. Modul Philae je prvním tělesem vytvořeným člověkem, které přistálo na povrchu komety. 
Váží 100 kg. Celá mise probíhala deset let, 2. března 2004 do kosmu vyrazila z kosmodromu Kourou 
ve Francouzské Guyaně raketa Ariana 5 nesoucí sondu Rosetta. Cílem mise bylo získat informace 
o vzniku sluneční soustavy. Přistání modulu na kometě měřící cca 2 km2 je velkým úspěchem 
evropského vesmírného výzkumu. Sonda poslala na zem několik fotografií, ale protože zaparkovala 
v průrvě ve stínu, brzy jí došly solární baterie a sonda po 57 hodinách „usnula“. Pro vědce to bylo 
velké zklamání, přesto však mise splnila řadu úkolů, které si stanovila, protože sonda stihla na zem 
odeslat mnoho výsledků své činnosti.  
 
Atentát v Jeruzalémě 
18. listopadu napadli dva atentátníci věřící v jedné z jeruzalémských synagog. Při útoku zemřeli čtyři 
lidé. Izraelské bezpečnostní síly poté atentátníky zastřelily. 
 
Sněhová kalamita v USA 
Kolem 20. listopadu zavalily hromady sněhu severovýchod USA, především státy New York, Michigan 
a Vermont. V oblasti Buffala napadly během krátké doby dva metry sněhu.  
 
 

PROSINEC 

Levná ropa 
Světové ceny ropy sestoupily na začátku prosince při asijském obchodování na více než pětiletá 
minima. Sestup cen způsobilo rozhodnutí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) nereagovat na 
letošní cenový sestup omezením těžby. Na zlevnění ropy (benzínu) jsme si v Česku museli pár dní 
počkat.  
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Papež František odmítl přijmout dalajlámu 
12. prosince byla zveřejněna zpráva, že papež František odmítl přijmout tibetského duchovního 
vůdce dalajlámu, který se zrovna nacházel v Římě na setkání laureátů Nobelovy ceny za mír.  
 
Teroristický útok v Austrálii 
15. prosince ráno místního času zažila Austrálie první teroristický útok ve své novodobé historii. 
Ozbrojený útočník vtrhl do kavárny v centru Sydney a uvěznil uvnitř přes dvacet rukojmí. Útočník byl 
později identifikován jako 51letý muž původem z Íránu, který sám sebe označoval jako duchovního 
léčitele. Drama, které v přímém přenosu sledovali lidé na celém světě, trvalo více než 16 hodin a při 
konečném policejním zásahu přišel o život nejen terorista, ale i dvě rukojmí.  
Austrálie se na začátku října zapojila do přímé vojenské akce v Iráku, kde koalice vedená Spojenými 
státy podniká útoky na pozice radikálů z hnutí Islámský stát.  
 
Masakr ve škole v Pákistánu 
16. prosince zaútočili ve střední škole v pákistánském Péšávaru extremisté z hnutí Tálibán, kteří vnikli 
do přísně střeženého areálu a začali střílet po všech přítomných. Sedm útočníků se policii podařilo 
zlikvidovat po osmihodinovém boji. Bilance útoku je však děsivá: zabito bylo 132 studentů a 9 
zaměstnanců školy, více než 120 lidí bylo zraněno. Zachráněno bylo 960 lidí. Tálibán na školu zaútočil 
proto, že ji navštěvují mj. i děti vojáků. Útok měl být odvetou za vojenské operace proti bojovníkům 
Tálibánu. Těžko o tom psát, takovou hrůzu není možné vůbec pojmout. 
 
Telefonát Kuba – USA 
17. prosince došlo k historickému telefonátu – prezident Spojených států Barack Obama telefonoval 
s kubánským vůdcem Raoulem Castrem. Státníci těchto států spolu hovořili poprvé od roku 1961 a 
hovor trval více než 45 minut. Telefonátu předcházela více než rok trvající tajná vyjednávání mezi 
americkými a kubánskými činiteli. Později bylo na Kubě propuštěno více než 50 vězňů. Alespoň jedna 
dobrá politická zpráva z poslední doby. 
 
Nejvyšší vánoční strom 
Nejvyšší vánoční strom na světě stojí od soboty v brazilském Riu de Janeiro. Pětaosmdesátimetrovou 
umělou konstrukci tyčící se na hladině místní laguny zdobí na 3,1 milionů světel. Podle Guinnessovy 
knihy rekordů na světě není vyšší vánoční strom než tento kus vážící 542 tun. 
 
Havárie letadla 
28. prosince zmizelo nad Jávským mořem letadlo se 162 lidmi na palubě. Letadlo letělo z indonéské 
Surabaje do Singapuru a patřilo malajsijské nízkonákladové společnosti AirAsia. Části letadla 
i s oběťmi začaly být nacházeny až v dalších dnech pod hladinou moře u pobřeží Kalimantanu (dříve 
Bornea). Nejpravděpodobnějším důvodem havárie bylo špatné počasí. Na konci ledna 2015 proběhlo 
několik pokusů o vyzvednutí trosek z moře. V březnu zmizelo na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu 
jiné malajsijské letadlo. (Viz Kalendárium z 8. března). 
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Česká republika – souhrnné zprávy  

 
Počet obyvatel České republiky k 1. 1. 2014 
Podle údajů Českého statistického úřadu měla Česká republika na začátku roku 10 512 419 obyvatel, 
z toho 5 162 380 bylo mužů a 5 350 039 žen. Průměrný věk byl 41,5 let, 40,0 u mužů a 42,9 u žen. 
Liberecký kraj měl 438 609 obyvatel (průměrný věk 41,1 let), z toho 215 178 mužů (39,7 let) 
a 223 431 žen (42,5 let). 
Okres Semily měl 74 385 obyvatel (42,2 let), z toho 36 739 mužů (40,7) a 37 646 žen (43,6 let). 
K 31. prosinci 2013 žilo v Turnově 14 335 obyvatel, z toho 6860 mužů a 7475 žen. Průměrný věk mužů 
byl 41,3 let a žen 44,8 let. 
 
Nový občanský zákoník 
1. ledna začal platit nový občanský zákoník, který nahradil ten předchozí z roku 1964. Zákoník přinesl 
řadu změn v mnoha oblastech. Má své obhájce i odpůrce. 
 
Změny v poplatcích ve zdravotnictví 
Od 1. ledna byly zrušeny poplatky za pobyt v nemocnici (100 Kč za den). Další poplatky, 30 korun za 
návštěvu lékaře, 90 za pohotovost a 30 za recept, zůstávají v platnosti. S výjimkou toho 
pohotovostního byly zrušeny až o rok později, 1. ledna roku 2015. 
 
Státní dluh 
Státní dluh ke konci roku 2013 činil 1,68 bilionu korun, což představuje téměř desetinásobný nárůst 
za dobu existence České republiky. Dluh začal výrazně narůstat až po roce 2000, do té doby se držel 
pod 300 miliardovou hranicí. Nejvíce narostl v roce 2012. Podle ekonomů je ale zadlužení Česka ve 
srovnání s ostatními zeměmi eurozóny stále výrazně nižší.  
 
Češi mohou mít dvojí státní občanství 
Od nového roku mohou mít Češi dvojí občanství. Dosud platilo, že pokud Čech získal státní příslušnost 
k jinému státu, automaticky přišel o české občanství. Pokud stát, ve kterém Čech žádá o občanství, 
neuznává dvojí občanství, musí se žadatel toho českého vzdát (to platí například na Slovensku).  
 
Konec plastových tašek zdarma 
Od nového roku přestane poslední velký prodejce rozdávat zákazníkům igelitové tašky zdarma. 
Během předchozích let od tohoto typu služby postupně ustupovali všichni velcí prodejci, především 
kvůli neekologičnosti takového počínání. Posledním prodejcem byl řetězec Globus. Igelitové tašky tak 
zdarma získáme již jen u některých menších prodejců, u těch větších za ně většinou zaplatíme 
korunu. Stále více lidí však tašky nevyužívá a nosí si s sebou vlastní igelitové či látkové tašky, to ještě 
před pár lety nebylo k vidění. Již v prvním roce po zpoplatnění hypermarketem Albert klesla údajně 
spotřeba tašek o polovinu, což přineslo roční úsporu zhruba 30 milionů plastových tašek. 
 
Konec českých cigaret 
Na začátku roku 2014 přestaly existovat tradiční značky českých cigaret Start a Petra. Výrobce, 
tabáková firma Phillip Morris, ke konci roku 2013 změnila jejich recepturu a připravila je na převod 
pod značky Start by Chesterfield (Chesterfield jako hlavní název) a L&M, v prodeji zůstala pouze 
varianta Petra klasik. Z tradičních českých značek zůstávají beze změn v prodeji jen cigarety Sparta. 
 
Složitější proces k získání občanství České republiky 
Žadatele o české občanství nově čekají přísnější podmínky pro získání českého občanství – náročnější 
testy z českého jazyka a nová povinnost složit zkoušky ze znalosti základních reálií ČR. 
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Nové dělení věznic 
Od roku 2014 se mění typ českých věznic, z původních čtyř typů se redukují na dva – věznice 
a věznice se zvýšenou ostrahou. První z nich pak budou mít členění na otevřené, polootevřené 
a uzavřené, o umístění odsouzených do nich už ale nebudou rozhodovat soudy, nýbrž vězeňská 
služba. Zároveň se zmírňuje režim lidí držených ve vyšetřovací vazbě (tedy dosud neodsouzených). 
 
Česká pošta  
V posledních letech není Česká pošta zaměřena pouze na provoz poštovní služby, ale na jejich 
pobočkách se prodává mnoho dalších výrobků. Od začátku roku začaly pobočky (i samotní poštovní 
doručovatelé) prodávat cigarety a tabákové výrobky. Postavila se proti tomu veřejnost i sami 
doručovatelé, na konci února vedení podniku tento prodej ukončilo. Poštovní doručovatelé si 
v poslední době často stěžují na přetíženost a nedůstojnost své práce, pošta jakoby ztratila svou 
někdejší důstojnost. Projevuje se to například i na turnovské poště v bývalém františkánském klášteře 
na náměstí. Celý bývalý rajský dvůr je zaplněn reklamami, bannery a plakáty, strom rostoucí 
uprostřed není téměř vidět, neboť je také obklopen papírovými stojany a v každém okně nabízejí 
spoustu dalších výrobků. Není to pěkný pohled – snad se v budoucnu změní.  
 
Oprava dálnice D1 – z Čech na Moravu 
Na jaře byla zahájena postupná oprava celé dálnice D1 (21 úseků), na níž by měl být vyměněn celý 
povrch. Práce by měly stát 14 miliard korun a dokončeny by měly být za 7 let. V současnosti po 
dálnici projede zhruba 100 000 aut denně. 
 
České děti a alkohol 
V médiích se objevila zpráva, podle které 65 % českých dětí do 11(!) let okusilo alkohol, a to ne tajně, 
ale pod dohledem rodičů. Zdá se, že Češi stále ještě nevnímají alkohol jako škodlivou drogu. Podle 
statistik jsou čeští teenageři největší pijani v Evropě a na prvních místech se umisťují i v kouření 
a užívání drog. V červenci byla v Praze otevřena první adiktologická ambulance, která se věnuje 
výhradně dětem a mládeži. V ní zatím nejvíce klientů tvoří pacienti závislí na počítačích, surfují po 
internetu a hrají hry i deset hodin denně.  
 
Umějí Češi zdravě snídat? 
Výzkum společností Datank a Sanep ukázal, že Češi se příliš netrápí tím, co a jak snídají. Třetina lidí 
u snídaně pracuje na počítači, 14 % „snídá“ cigarety. 60 % dává přednost bílému pečivu před 
zdravějším celozrnným. Téměř 20 % snídá v práci nebo po cestě do práce a 15 % Čechů nesnídá 
vůbec. 
 
Reálná mzda 
Podle Českého statistického úřadu vzrostly mzdy pracujících o reálných 52 % oproti roku 1989. 
V době Sametové revoluce byla průměrná mzda 3170 korun, v roce 2014 činila 25 800 korun, tedy 8x 
více. Po započtení inflace je nárůst 52 %. Reálně to například znamená, že na malé auto před rokem 
1989 musel kupující odložit 34 výplat, dnes stačí 12. Některé věci však reálně zdražily – například 
potraviny či některé služby. V roce 1989 si člověk mohl z průměrné výplaty koupit 1565 kg brambor, 
nyní pouze 1097 kg. Rozdíl je i u vstupenek do kina (342 ku 163).  
 
Češi s transplantovanými orgány 
Podle informací, které zveřejnila České televize, žije v Česku 6300 lidí s transplantovaným orgánem. 
V roce 2013 bylo provedeno 218 transplantací orgánů od zemřelých dárců a 83 od žijících dárců. Na 
transplantaci čeká v současnosti kolem 1100 pacientů. Nejčastěji potřebují ledvinu, játra a srdce. 
Nejdelší tradici má v Česku transplantace ledvin, lékaři vymění ročně kolem 380 selhávajících ledvin 
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za zdravé. Transplantací srdce proběhne v Česku kolem 40 ročně. V roce 2014 bylo oslaveno 30 let 
života s transplantovaným srdcem jednoho Čecha, který se tak stal pátým nejdéle žijícím pacientem 
s novým srdcem na světě.  
Na konci roku 2014 provedli lékaři v IKEM (pražský Institut klinické a experimentální léčby) unikátní 
operaci, při které šedesátiletému pacientovi transplantovali pět orgánů najednou – slinivku, žaludek, 
slezinu, játra a tenké střevo. Zákrok dvou chirurgických týmů trval deset hodin, tenké střevo u nás 
bylo transplantováno vůbec poprvé. V roce 2014 bylo v IKEM provedeno 484 transplantací orgánů, 
což je vysoký počet i v porovnání s evropskými transplantačními centry. IKEM provádí asi 60 % 
transplantací v České republice. 
 
Očkování dětí je povinné 
Nejvyšší správní soud v únoru rozhodl, že očkování dětí je povinné a rodiče je nemůžou odmítat, aniž 
by se vystavili postihu. Někteří rodiče, například příznivci homeopatické léčby, očkování odmítají kvůli 
možným komplikacím, které s ním mohou souviset, a možnému porušení přirozeně vytvářené 
imunity. Výjimku z očkování mají jen děti s prokázanou alergií.  
 
Češi bydlí ve vlastním 
Podle zprávy, zveřejněné 27. března, bydlí 77 % obyvatel České republiky v bytech a domech, které 
jsou v jejich vlastnictví. Třetina obyvatel žije v panelákových bytech, a to bez ohledu na příjmy. 
V rodinných domech žije dokonce méně lidí s čistým příjmem přes 40 tisíc korun měsíčně, než 
v bytech v panelácích a činžácích. V rodinných nebo řadových domech žije téměř polovina obyvatel. 
Počet lidí žijících v nájemním bytě je vyšší ve větších městech (28 % versus 18 % obyvatel). 
 
Čechy stále nezajímá, co se děje ve světě 
Podle průzkumu, provedeného v březnu Centrem výzkumu veřejného mínění, se 50 % Čechů 
nezajímá o politické dění ve světě a 72 % nezajímá dění v zemích Evropské unie. Tyto výsledky jsou již 
několik let téměř konstantní. Lhostejnost už zřejmě můžeme považovat za typický rys české povahy. 
 
Počet koní v Česku 
Podle ústřední evidence přibylo v Česku koní a jejich počet dosáhl 81 tisíc.  
 
Mateřský jazyk romština 
Na začátku dubna kritizovala Amnesty International chování zemí EU k Romům, ve zprávě jako zvláště 
špatný příklad jmenovala Českou republiku. V této souvislosti se o situaci Romů v České republice 
začalo opět mluvit. Mimo jiné byla zveřejněná zpráva, vycházející z vládní výroční zprávy o stavu 
romské menšiny, že romštinu za svůj mateřský jazyk v Česku považuje 41 087 lidí, z nichž čtyři pětiny 
(33 351 osob) ji uvedly dohromady s češtinou, pro 4919 lidí je romština jejich jedinou mateřskou řečí, 
2100 osob považuje za svou mateřštinu romštinu a slovenštinu.  
 
Češi nemají rádi cizince 
Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění ze začátku roku si 51 % Čechů myslí, že u nás 
žije až příliš mnoho cizinců. 42 % občanů se myslí, že počet cizinců je přiměřený, 1 % lidí by rádo 
vidělo cizinců více. Češi jsou navíc přesvědčeni, že by se cizincům nemělo umožňovat žít v Česku 
trvale, pokud k tomu nejsou vážné důvody (např. studium nebo válka). Smutné… 
 
Betonové Česko 
Každým rokem se v České republice rozrůstá zastavěná plocha o statisíce čtverečních metrů, a to 
především v souvislosti se stavbou nových skladů a logistických parků. Podle zprávy o stavu životního 
prostředí za rok 2013, kterou zpracovává ministerstvo životního prostředí, se v letech 2000–2013 
zvýšil rozsah zastavěných a ostatních ploch o 3,5 procenta (28,7 tisíc hektarů) a ty tak překročily už 10 
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procent území republiky. V roce 2013 bylo zabráno 2,9 tisíce hektarů orné půdy. Zbývající zemědělská 
půda je většinou bez přirozené ochrany proti vymílání vodní či větrnou erozí. Vodní erozí je ohroženo 
36 procent zemědělské půdy a větrnou erozí 18,4 procenta. Za období 2000–2010 klesla rozloha 
nefragmentované krajiny o 5,2 procenta a v roce 2010 tvořila 63,4 % celkové rozlohy ČR.  
Během jízdy autem z Turnova do Prahy míjíme jeden z největších logistických areálů v Česku – 
v Horních Počernicích (320 000 m2), který se viditelně stále rozrůstá. Praha je stále blíž. 
 
Špioni v Čechách 
V listopadu byla zveřejněna výroční zpráva BIS (Bezpečnostní informační služba) za rok 2013, která 
upozornila na mimořádně vysoký počet špionů z Ruska a Číny, kteří se pohybují na území České 
republiky. Vedle zpravodajců se jedná i o špiony v oblasti akademické, turistické či podnikatelské, 
jejichž hlavním úkolem je šířit mediální a společenský vliv příznivý k daným zemím. To má posloužit 
především ekonomickým zájmům obou zemí. K tomu nezbývá než dodat, že pro vnímavého občana 
to rozhodně není překvapivá zpráva. Kromě sfér, kam jeho znalosti obvykle nedohlédnou, se jedná 
o snadno postřehnutelné „drobnosti“, jako je například nová oficiální státní podpora tradiční čínské 
medicíny či neustálé drobné zmínky o „dobrém ruském a dobrém čínském“ z úst různých politiků 
a osobností. Snad jde opravdu pouze o ekonomické zájmy… 
 
Záhadná smrt v Egyptě – případ Kramný 
30. července 2013 byly v egyptském letovisku Hurgada nalezeny dvě mrtvé Češky – matka s dcerou. 
Otec Petr Kramný byl s těžkými žaludečními problémy odvezen do nemocnice. Případ se rychle dostal 
do pozornosti všech tuzemských médií a setrval tam velmi dlouho. Začalo se spekulovat o záměrné 
otravě celé rodiny, ale i o vraždě, kterou měl otec rodiny naplánovanou. Otec dlouho zůstal 
v egyptské vazbě, odkud byl na podzim propuštěn. V únoru 2014 byl českou policí obviněn z vraždy 
obou svých příbuzných, a to nejspíše pomocí elektrického proudu. Proces skončil v roce 2015 
odsouzením otce. 
 
Dvě Češky se možná stanou prvními kolonizátorkami Marsu.  
Nizozemská společnost MarsOne nastartovala projekt, v rámci kterého se v roce 2024 přestěhuje na 
Mars prvních 24 lidí. Do užšího výběru 1058 lidí z celého světa se z celkového počtu 200 000 
přihlášených dostaly i dvě Češky – Lucie Ferstová, 24letá studentka, a 28letá Veronika Paláčková. 
Nejedná se o vědecký projekt, ale o částečné reality show (uchazeče vybírali hlasováním návštěvníci 
internetových prezentací přihlášených), a pokud se vybraná skupina na Mars opravdu dostane, bude 
její život nepřetržitě snímat kamera. Nezbývá, než se obrnit trpělivostí a počkat, co z velkých plánů za 
deset let skutečně vzejde. Během roku už o tomto projektu nebylo slyšet. 
 
 
Prezident Miloš Zeman  
Nemáme bohužel prezidenta, který by stál v čele našeho státu s noblesou a všeobecně přijímanou 
autoritou. Pravidelně se stará o to, aby se o něm hodně mluvilo, a zdá se, že je mu vcelku jedno, 
z jakého to bude důvodu. Při svých cestách, proslovech, rozhovorech v médiích i samotnými 
státnickými činy pobuřuje a vyvolává spory. Má nesmírný talent v rozdělování společnosti. V přehledu 
níže jsou uvedené některé z těch činů, které vyvolaly velkou pozornost.  
 

 Vánoční poselství 
Zeman přirovnal své odpůrce k neandrtálcům, kteří se dorozumívají řevem. Následně dostal otevřený 
dopis od vědců z Hrdličkova muzea člověka, kteří upozornili „nejmenovaného českého prezidenta“ na 
to, že neandrtálci používali řeč stejně jako homo sapiens, k němuž drtivou většinou své genetické 
informace patří jak prezident, tak jeho odpůrci. 
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 Prezident jmenoval vládu 
Od 29. ledna má Česká republika po rekordních 95 dnech od předčasných voleb novou vládu. Kabinet 
v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou z ČSSD na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš 
Zeman. Skončila tak vláda úřednického kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka, který zemi vedl od 
července 2013, po většinu času bez vyslovení důvěry. Koaliční vláda sociální demokracie, hnutí ANO 
a lidovců ve stejný den zasedla ve Strakově akademii k prvnímu jednání.  

 Jak Zemana vidí svět 
Německý deník Süddeutsche Zeitung zveřejnil článek Kazimír na Pražském hradě, ve kterém se 
věnuje Zemanovu povolebnímu jednání a viní jej z toho, že jej „vede nenávist“. Rakouský deník 
Wiener Zeitung nazval článek s podobným tématem, Zemana nazvala Kazisvětem.  

 Zeman se urazil na novináře 
3. září byl v České televizi vysílán diskusní program Otázky Václava Moravce, jehož hostem byl 
premiér Sobotka. Moderátor s ním diskutoval o připravovaném služebním zákoně a sporných 
politických náměstcích a nařkl prezidenta ze lži. Prezidentovi se to nelíbilo a prohlásil, že již nikdy do 
tohoto pořadu nepřijde (stejně jako jeho předchůdce Václav Klaus) a označil české novináře za 
sebevědomé fracky s minimálními znalostmi. V této souvislosti nejde nezmínit skutečnost, že 
zmíněný pořad je považován za špičku televizních politických pořadů.  

 Prezidentská návštěva Číny 
23. října vyrazil prezident Zeman na oficiální návštěvu Číny. Podle vyjádření odborníků návštěva 
symbolizuje a zároveň dokonala obrat české zahraniční politiky. Václav Havel Čínu nikdy nenavštívil, 
vadil mu čínský postoj k lidským právům a Pekingu zase Havlova podpora dalajlamy. Nyní náměstek 
ministra zahraničí Petr Drulák označil zahraniční politiku vedenou lidskými právy za chybnou, premiér 
Bohuslav Sobotka považuje vztahy s Čínou za prioritu české vlády a ministr zahraničí Lubomír 
Zaorálek v dubnu v Pekingu podepsal prohlášení, že Česká republika nepodporuje samostatnost 
Tibetu. 
Prezident letěl zpátky do Česka v soukromém letadle PPF Petra Kellnera, což je považováno za 
bezprecedentní případ, a proto následovaly přísné odsudky. Příčinou je skutečnost, že neexistuje 
kontrola nad tím, co prezident se soukromými podnikateli v letadle domlouval. 

 Zemanovo chování většině Čechů vadí 
Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, který byl zveřejněn v listopadu, nadpoloviční 
většině občanů republiky vadí chování českého prezidenta. Více než dvě třetiny lidí se domnívá, že 
rozděluje veřejnost a kritizuje jej za reprezentaci naší země v zahraničí. Přesvědčeni o tom jsou 
hlavně mladí lidé a obyvatelé větších měst. Průzkum dále zjišťoval reakce na konkrétní výroky: např. 
téměř 70 % obyvatel nesouhlasilo s výrokem, že na Ukrajině není ruská invazivní armáda, dvě třetiny 
lidí nesouhlasí s tvrzením, že 17. listopadu 1989 neproběhl na Národní třídě masakr.  
35 % lidí ale odsoudilo protesty, které se proti Zemanovi objevily v podobě házení vajíček, 40 % lidí 
s protesty souhlasilo, ale ne v této podobě.  

 Důvěra v prezidenta 
Důvěra v prezidenta se podle šetření Centra pro výzkum veřejného mínění v listopadu dramaticky 
snížila z říjnových 58 procent na 37 procent. Bylo to nejméně od Zemanova nástupu do funkce. 

 Vulgární výroky v rozhlasovém pořadu hovory z Lán 
2. listopadu vyvolal prezident bouři nevole, když se při živě vysílaném, pravidelném diskusním pořadu 
Českého rozhlasu Hovory z Lán vulgárně vyjadřoval k ruské punkové skupině Pussy Riot (její členky 
byly v roce 2012 uvězněny poté, co vystoupily v moskevském chrámu Krista Spasitele 
s písní/modlitbou Bohorodičko, vyžeň Putina. (Propuštěny byly až v amnestii na konci roku 2013.) 
Jejich uvěznění vyvolalo odpor velké části civilizovaného světa. Prezident při jejich odsudku používal 
hrubě vulgární slova (ku*da, ku*vili…), čímž nejen porušil pravidla slušného chování, ale také zákon. 
Český rozhlas za to následně musel zaplatit pokutu. Jeho vystoupení odsoudila řada lidí, vznikly 
petice. Akce s názvem „Chci si s Vámi promluvit, pane prezidente“ atd.  
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 Hovory z Lán končí 
Živé rozhlasové rozhovory s prezidentem Zemanem vysílané tradičně v Českém rozhlase skončí 
s koncem roku 2014. Od ledna bude rozhovory s prezidentem vysílat soukromé rádio Frekvence 1. 
Pořad byl pojmenován Prezidentský Pressklub. Pořad Hovory z Lán, který byl vysílán Českým 
rozhlasem, skončil poté, co se ředitel rozhlasu nedomluvil se Zemanem, aby byly pořady předtáčeny. 
Důvodem bylo poslední listopadové vysílání, ve kterém se Zeman vyjadřoval k ruské punkové skupině 
Pussy Riot a použil přitom řadu vulgárních úrazů. Rozhlas tedy hledal řešení, jak dalším podobným 
„výstřelkům“ prezidenta zabránit. Prezidentská kancelář prohlásila, že prezident se chtěl použitím 
vulgarit přiblížit světu svých odpůrců.  

 Policie odvedla dva demonstranty proti Zemanovi 
11. listopadu odvedla policie dva mladé demonstranty, kteří na setkání s prezidentem na krnovském 
náměstí nesli transparent Stydím se za svého prezidenta. Prezidentova ochranka je vyzvala, aby 
transparent odnesli jinam, což odmítli, poté je policie legitimovala, ovšem oni u sebe neměli 
občanské průkazy, a proto je odvezla na služebnu. Po chvíli (a po konci demonstrace) byli propuštěni.  

 Oslavy výročí Sametové revoluce 
17. listopadu proběhla řada akcí 
připomínajících 25. výročí Sametové 
revoluce a konce komunistického 
režimu v naší zemi. Nejvýraznější byla 
demonstrace proti prezidentovi na 
Národní třídě, kde se sešly tisíce lidí 
s červenými kartami (vystavení 
červené karty jako ve fotbalu). Lidé 
skandovali hesla jako „Miloše do 
koše“, „Ani Milouše, ani Miloše“, nesli 
transparenty „Stydím se za svého 
prezidenta“ a vyzývali prezidenta 
k abdikaci. Odpoledne se vydají v průvodu z Betlémského náměstí na Pražský hrad. Večer se na 
Václavském náměstí konal obrovský koncert Znovu 89, na kterém vystoupily desítky známých 
hudebníků.  
Další demonstrace proběhla na Albertově, kam dorazil i Zeman se svým hostem, německým 
prezidentem Joachimem Gauckem. Prezidenta však demonstranti vypískali a házeli na něj vajíčka. 
Na Klárově se sešli příznivci prezidenta. (Foto Česká televize). 

 Zeman je mluvčím Kremlu 
21. listopadu napsal americký list Washington Post zprávu o oslavách výročí pádu komunistických 
režimů. Napsal: „25. výročí protikomunistické revoluce ve střední a východní Evropě provázely oslavy, 
ale i znepokojivé známky toho, že jsou některé z jejích významných výdobytků v ohrožení. Prezident 
Miloš Zeman se stal faktickým mluvčím Kremlu. (…) Ideály vůdců, jako byl český disident a poté 
prezident Václav Havel, kterému byla v tomto týdnu s poctami odhalena busta v americkém Kapitolu, 
jsou nicméně ve většině zemí střední a východní Evropy vystaveny útokům.“ 

 Americké pivo je špinavá voda… 
řekl prezident Zeman na zahraniční cestě v Kazachstánu, která proběhla 24. listopadu. Jeho snahou 
bylo vyzdvihnout kvalitu českých pivovarů, bez urážek to ale zjevně neumí. Návštěva Kazachstánu 
přinesla českým firmám kontrakty za 450 milionů dolarů. 

 Prezident urazil muslimy 
V reakci na Zemanův výrok, že následující století bude stoletím boje mezi náboženstvím lásky 
(tj. křesťanstvím) a náboženstvím nenávisti (tj. islámem), podalo sdružení Libertas Independent 
Agency (sdružení brněnských muslimů) trestní oznámení na Zemana jako předsedu Strany 
Zemanovci.  
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Česká republika – kalendárium 

 

LEDEN 

(Skoro)Novoroční projev 
26. prosince 2013 pronesl prezident republiky Miloš Zeman své „Vánoční poselství“, kterým se 
rozhodl nahradit tradici prezidentských novoročních projevů, zavedených Klementem Gottwaldem, 
a navázat na Svatoštěpánské promluvy T. G. Masaryka a E. Beneše. Změna tradice nebyla přivítána 
s pochopením a poselství, které vysílaly televize ČT1 a Nova a také Český rozhlas, mělo velmi nízkou 
sledovanost (nejnižší z novoročních projevů bývalých prezidentů) a bylo hodnoceno negativně (prý 
bylo plné sebechvály). Snad až poněkud komicky poté působila skutečnost, že uvolněný tradiční čas, 
vyhrazený prezidentským novoročním projevům (1. ledna v jednu hodinu), byl využit bývalým 
prezidentem Václavem Klausem k živě přenášenému rozhovoru, který poskytl televizi Prima.  
 
Zemřel palestinský velvyslanec v Praze 
1. ledna v Praze zemřel palestinský velvyslanec Džamál Muhammad Džamál. Zabil ho výbuch, když 
otevřel bezpečnostní trezor umístěný ve svém bytě na ambasádě v Praze-Suchdole. V následujících 
dnech bylo na ambasádě nacházeno velké množství zbraní, a to i nelegálně držených. Nebylo jisté 
jejich množství, ani účel – informace v médiích se lišily. Později policie vyloučila atentát. 
 
Mezinárodní den švihlé chůze 
7. ledna prošel Brnem průvod lidí nepohybujících se normální chůzí, ale hopsáním, kulháním a jinými 
podivnými způsoby. Silly walks, neboli průvody švihlé chůze, organizují fanoušci britské komediální 
skupiny Monty Python po celém světě a oslavují tak Mezinárodní den švihlé chůze, který připadá 
právě na 7. ledna. Vycházejí při tom ze slavné scénky Monty Pythonů. Cílem pochodů je připomenout 
Monty Pythony, a hlavně potěšit a pobavit (normálně) kolemjdoucí. 
 
Zaměstnanci Člověka v tísni zahynuli v Sýrii 
7. ledna zemřeli tři syrští zaměstnanci české charitativní organizace Člověk v tísni. Stalo se tak při 
ostřelování města Haláb. 
 
Zemřela herečka Věra Tichánková 
9. ledna zemřela česká divadelní i filmová herečka Věra Tichánková. Bylo jí 94 let.  
 
Cena Karla Čapka 
16. ledna byla předána cena Karla Čapka, kterou uděluje český PEN klub. V rezidenci pražského 
primátora ji převzal editor Jan Šulc. Pen klub jej ocenil za dvacetiletou ediční práci, při které se snaží 
uvést do tisku pozapomenuté, ale zásadní tituly. 
 
Den Jana Palacha 
16. ledna jsme si poprvé v historii oficiálně připomínali den, kdy se upálil Jan Palach. V roce 2013 byl 
totiž tento den schválen jako Významný den České republiky. Po celé republice se konaly připomínky 
a pietní akce. Zcela určitě se o něm mluvilo v tento den více, než tomu bylo v předcházejících letech. 
Na konci roku 2013 také poslanci uvolnili 6 milionů korun na vykoupení Palachova rodného domu, ve 
kterém by měl vzniknout jeho památník.  
 
Ceny České filmové kritiky 
25. ledna byly uděleny Ceny české filmové kritiky. Nejlepším filmem roku 2013 byl vyhlášen snímek 
režisérky Agnieszky Hollandové o Janu Palachovi Hořící keř, který proměnil šest z deseti nominací 
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včetně těch hlavních – za film, režii i scénář. Jeho autor Štěpán Hulík se stal držitelem Ceny RWE pro 
Objev roku. 
 
Prezident jmenoval vládu 
Od 29. ledna má Česká republika po rekordních 95 dnech od předčasných voleb novou vládu. Kabinet 
v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou z ČSSD na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš 
Zeman. Skončila tak vláda úřednického kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka, který zemi vedl od 
července 2013, po většinu času bez vyslovení důvěry (viz Kronika 2013). Koaliční vláda sociální 
demokracie, hnutí ANO a lidovců ve stejný den zasedla ve Strakově akademii k prvnímu jednání.  
 
V Česku je vysoká nezaměstnanost 
V lednu bylo v České republice bez práce 629 274 lidí (8,6 %), což je nejvíce historii samostatné České 
republiky. Nárůst oproti prosinci 2013 byl o 32 441 osob. Z celkového počtu bylo plných 614 870 lidí 
schopných začít okamžitě pracovat, 47,2 % nezaměstnaných tvořily ženy. Počet volných míst vzrostl 
na 36 394 míst. Nejnižší nezaměstnanost byla v okrese Praha-východ, ale třeba i v Mladé Boleslavi 
(3,6 %, resp. 4,9 %), nejvyšší v okrese Bruntál (15,2 %). V rámci evropských zemí byla Česká republika 
o 3,9 % pod průměrem.  
 
 

ÚNOR 

Petice proti pozvání Janukovyče 
V říjnu pozval prezident Zeman do Prahy na státní návštěvu prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče, 
který by měl Česko navštívit v dubnu. V současné době v podstatě probíhá na Ukrajině občanská 
válka. Nepokoje a obrovské demonstrace vyvolalo rozhodnutí Janukovyče odklonit Ukrajinu od 
spojenectví s Evropskou unií a zahájit proruskou politiku. V této situaci byl prezident České republiky 
jediný evropský politik, který pozval Janukovyče k návštěvě. 3. února byla zveřejněna výzva několika 
osobností požadující, aby Zeman pozvání odvolal – ten to odmítl.  
 
Zemřel Vasil Biľak 
6. února zemřel ve věku 96 let bývalý vysoký funkcionář Komunistické strany Československa, který 
byl posledním žijícím signatářem zvacího dopisu, který se stal formálním zdůvodněním vojenské 
invaze do Československa v roce 1968. 
 
Zemřel Karel Vratislav Novák 
12. února zemřel ve věku 71 let sochař Karel Vratislav Novák, který se veřejnosti nejvíce zapsal jako 
autor letenského metronomu. Karel V. Novák navrhl také výtvarnou podobu Klenotnice v turnovském 
muzeu, kde je instalována expozice šperků z turnovské šperkařské školy. 
 
Trestní oznámení na komunistickou poslankyni 
13. února byla hostem pořadu České televize Hydepark poslankyně KSČM Marta Semelová, která 
v debatě mj. zpochybnila, že poprava Dr. Milady Horákové byla justiční vraždou, resp. zpochybnila, že 
její přiznání byla vynucená. Dále označila okupaci vojsk varšavské smlouvy v roce 1968 za 
mezinárodní pomoc. Za tyto výroky se (což je potěšitelné) setkala s velkou kritikou a byla na ni 
podána dvě trestní oznámení, k nimž se připojil i podnět k prověření těchto výroků od státního 
zástupce. Pokud bude uznána vinou, hrozí ji až 10 let vězení. Na konci roku 2014 bylo obvinění 
staženo, poslankyně tak vyvázla bez faktického trestu. 
 
Poslední pomazánkové máslo 
13. února bylo ve firmě Madeta vyrobeno poslední pomazánkové máslo, resp. výrobek nazvaný tímto 
jménem. Nově se stejný výrobek již nesmí jmenovat „máslo“, protože nesplňuje parametry, které 
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musí výrobek označovaný jako máslo splňovat. Toto nařízení Evropské komise způsobilo hysterickou 
reakci českých spotřebitelů, kterým zřejmě stejný výrobek pod názvem „Tradiční pomazánkové“ již 
nechutná.  
 
Anna Šabatová českou ombudsmankou 
14. února zvolili poslanci nového, v pořadí třetího, Veřejného ochránce práv, tzv. ombudsmana. Stala 
se jím Anna Šabatová, která v letech 2001 až 2007 zastávala funkci zástupkyně českého ombudsmana 
Otakara Motejla.  
 

Havel's Place v Barceloně 

15. února bylo v Barceloně odhaleno další Havel's Place – Havlovo místo. Památník Václava Havla 
v podobě stolku, dvou židlí a českého národního stromu (lípy) má inspirovat kolemjdoucí k setkávání 

a dialogu. Autorem návrhu je architekt Bořek Šípek. První Havel's Place vyrostlo ve Washingtonu 
v říjnu 2013, následovalo Irsko a další místa se ještě připojí. V květnu například Praha. 
 
Prezident jmenoval profesory 
21. února jmenoval prezident Miloš Zeman 85 nových vysokoškolských profesorů, a to po dlouhých 
měsících odkladů. Ty vyvolal spor prezidenta o jmenování docenta Martina C. Putny, kterého 
bezprecedentně nechtěl jmenovat (viz Kronika 2013). Prezident poté rozhodl, že nadále profesory 
jmenovat nebude, nepodařilo se mu však prosadit novelu zákona, která by současnou praxi změnila. 
Prezident tedy profesory jmenoval, dekrety jim však odmítl předat – to učinil ministr školství Chládek. 
Situace je provizorní, postup by se měl změnit a vyřešit by to měl nový vysokoškolský zákon. 
 
 

BŘEZEN 

Vyhořela chata Libušín na Pustevnách 
3. března v noci téměř shořela chata Libušín od architekta Dušana Jurkoviče, který ji na Pustevnách 
postavil v roce 1899. Škoda je nevyčíslitelná. Chata bude obnovena, ihned po požáru byla spuštěna 
veřejná sbírka. Chatu spravuje Muzeum Valašska.  
 
USA ocenily Václava Havla 
Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu přijala rezoluci oceňující zásluhy prvního českého 
prezidenta Václava Havla především v oblasti v boji proti komunismu a jeho zásluhu ve vstupu ČR do 
NATO. Připomenuta byla také jeho činnost na poli lidských práv. Jedná se o výjimečnou poctu, která 
umožnila, aby v budově Kongresu USA byla umístěna Havlova busta. (Více viz Kalendárium 
z 19. listopadu). 
 
Členství Česka v NATO 
12. března oslavila Česká republika 15. výročí vstupu do NATO (Severoatlantické aliance). K této 
příležitosti uskutečnilo Centrum transatlantických vztahů průzkum veřejného mínění, ze kterého 
vyplynulo, že 70 % občanů republiky považuje členství naší republiky v NATO za správné, přičemž tato 
podpora je vyšší u pravicových a středopravicových voličů (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL více než 80 %, 
KSČM – 53 %). Více než tři čtvrtiny Čechů podporují aktivní účast NATO v boji proti mezinárodnímu 
terorismu, 58 % je pro vysílání českých vojáků do zahraničních misí a 69 % soudí, že členství v NATO 
je pro bezpečnost České republiky důležité.  
 
Zemřela Věra Chytilová 
12. března ve věku 85 let zemřela česká režisérka, „první dáma českého filmu“ Věra Chytilová.  
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Tomáš Halík získal prestižní Templetonovu cenu 
13. března byla českému knězi a výrazné osobnosti českého společenského života Tomáši Halíkovi 
udělena Templetonova cena, která bývá označována za „Nobelovu cenu za náboženství”. Cena je 
udělována v Londýně každý rok za mimořádný přínos ke kulturnímu rozměru života, přiznává ji 
nadace britského filantropa Johna Templetona. Halík byl oceněn za to, že se po roce 1968 výrazně 
zasadil o budování náboženské a kulturní svobody. Nadace zdůraznila, že se stal mezinárodně 
uznávanou osobností obhajující dialog mezi různými vyznáními a nevěřícími. Cenu v minulosti mj. 
získala např. Matka Tereza a Dalajláma. 
 
Jára Cimrman v Nigérii 
12. března byla v nigerijském hlavním městě uvedena premiéra 
divadelní hry Járy Cimrmana Dobytí severního pólu. Ve spolupráci 
s Velvyslanectvím ČR v hlavním městě Nigérie Abuji představení 
nastudoval místní soubor Jos Repertory Theatre, který už loni uvedl 
Havlovu Audienci. 
 
Zemřel Otakar Brousek 
14. března zemřel český filmový a divadelní herec s nezaměnitelným 
sametovým hlasem Otakar Brousek. Bylo mu 89 let.  
 
Zemřel Miroslav Štěpán 
23. března zemřel bývalý člen ÚV KSČ a vlivný předlistopadový politik Miroslav Štěpán. Bylo mu 69 
let.  
 
Ocenění herce Josefa Somra 
29. března získal herec Josef Somr cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře. 
 
 

DUBEN 

Jednotná evropská telefonní síť  
3. dubna schválili evropští poslanci na svém zasedání zrušení poplatků za tzv. roaming – tedy dražší 
poplatky telefonování přes hranice. V rámci Evropské unie tak budou lidé telefonovat za stejnou cenu 
jako ve vlastní zemi. Toto nařízení by mělo začít platit od Vánoc 2015.  
 
Olašský král 
5. dubna si Olašští Romové zvolili v Hradci Králové nového krále, stal se jím dvaapadesátiletý 
podnikatel Robert Beneš z Brna, který chce mj. vytvořit novou romskou vládu. Mezi Romy však panují 
neshody, například Ostravští a Olašští Romové řeší v současnosti spory. Neshody panovaly i v přijetí 
předchozího krále, kterým byl v roce 1999 zvolen Jan Lipa, jehož volba však byla uznaná za neplatnou 
a králem byl zvolen Jan Horvátko. Lipa zemřel v roce 2012, Horvátko v roce 2013. Olašští Romové 
tvoří asi 10 % romské populace v České republice, je jich kolem 25 000.  
 
Čech, který si nic nepamatuje, byl objeven v Norsku 
14. prosince 2013 byl v norském hlavním městě objeven neznámý muž s rozsáhlou amnézií a četnými 
poraněními, který vůbec nevěděl, kdo je a kde se v Oslu vzal. Muž byl v Oslu hospitalizován, ukázalo 
se, že muž používá několik světových jazyků, umí hrát na klavír apod. Norská policie 8. dubna 
zveřejnila světu jeho fotografii a podle ní jej poznali jeho čeští rodiče. Krátce nato bylo potvrzeno, že 
se skutečně jedná o českého občana a teprve poté, co se prokázala jeho česká národnost, začali na 
něj mluvit česky a on začal česky komunikovat. Co zůstává stále nejasné, jsou okolnosti, kde se český 
občan v Oslu vzal a co prožil, že to vedlo k tak fatálnímu výpadku paměti.  
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Česká republika nepodporuje samostatnost Tibetu 
29. dubna podepsal v Pekingu český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se svým čínským protějškem 
prohlášení, ve kterém se praví, že Tibet je neoddělitelnou součástí Číny a Česká republika 
nepodporuje jeho samostatnost v jakékoli podobě. Zároveň obě země plánují posílit svou spolupráci 
na poli ekonomiky, i když ministr Zaorálek důrazně vyvrátil, že by to bylo důvodem nepodpory Tibetu.  
 
Ekologické anticeny 
Cenu za nejhorší antiekologický čin Ropák roku uděluje již tradičně organizace Děti Země. V roce 2014 
ji získal prezident Miloš Zeman za podporu stavby kanálu Dunaj–Odra–Labe. Anticenu Zelená perla 
získal současný ministr financí Andrej Babiš za výrok pro květnové vydání Parlamentních listů, který 
vyslovil jako předseda představenstva společnosti Agrofert Holding a šéf hnutí ANO k obstrukcím při 
výstavbě dálnic: „My se jednou asi z té demokracie poděláme, všichni. Jak jinak totiž vysvětlit to, že 
se tu k dálnici vyjadřuje jezevec, ekologický terorista, a taky každý starosta chce mít výjezd…“. 
 
Podmíněný trest pro herce předstírající, že jsou policisté 
Na konci dubna byla zveřejněna zpráva, že herci Jan Potměšil (i v reálu upoutaný na invalidní vozík) 
a Petr Čtvrtníček (v klipu představující téměř nevidomého) byli odsouzeni k podmíněnému trestu za 
natáčení charitativního klipu pro Konto Bariéry (v roce 2012), ve kterém předstírali dva 
hendikepované policisty a zastavovali řidiče. Jeden ze zastavených řidičů dostal infarkt (štáb poskytl 
první pomoc, řidič přežil). Trest byl udělen za převlečení za policisty. 14. ledna 2015 jejich trest zrušil 
Městský soud v Praze. 
 
Známá zpěvačka spáchala sebevraždu 
29. dubna spáchala v Uhříněvsi sebevraždu skokem pod vlak česká popová zpěvačka Iveta Bartošová. 
Bylo jí 48 let. Po několik předcházejících let plnila stránky bulvárních novin (nutno dodat, že ve velké 
míře dobrovolně) svými pokusy o znovunastartování kariéry, rozpadajícími se vztahy, 
protialkoholními léčbami, útěky a únosy z nemocnic apod. Je smutné, že celý národ mohl v přímém 
přenosu sledovat, jak se životní situace zpěvačky mění tak, že ji dohnala až k sebevraždě, a nenašel se 
nikdo, kdo by jí dokázal pomoct.  
 
 

KVĚTEN 

Výročí vstupu do Evropské unie 
V květnu si Češi připomněli desáté výročí vstupu do Evropské unie. Podle různých statistik jsme se 
však příliš nevyznamenali. Jsme známí podvody v čerpání různých dotací, ale i ukazatele, jako růst 
hrubého domácího produktu (HDP), naznačují, že máme jisté rezervy. Zatímco Slováci si loni oproti 
předloňsku polepšili o 550 dolarů na hlavu, Poláci o 650 a Litva o více než 1100, Češi zvedli HDP na 
hlavu o 141 dolarů. Horší už byly jen země jako Řecko či Kypr, kde HDP na hlavu poklesl, či 
Portugalsko, kde se zvýšil o pouhých devět dolarů. S jedenaosmdesáti procenty unijního 
ekonomického průměru růstu na tom bylo Česko v roce 2012 zhruba o tři procenta lépe než v květnu 
2004. Do téže doby si Polsko polepšilo o 16, Lotyšsko o 17, Slovensko o 19 procent a Litva dokonce 
o plnou pětinu. 
 

Václav Havel's Place 

K pamětním místům Václava Havla, která byla v minulém roce instalována v několika světových 
městech (Washington, Dublin, Barcelona), se přidala i Praha. 1. května byla na Maltézském náměstí 
slavnostně odhalena lavička se stolkem a lípou – místo k setkávání a diskusi. Prvními, kdo do dvou 
židlí usedli, byla Havlova druhá žena Dagmar, autor podoby pamětního místa Bořek Šípek a primátor 
Prahy Tomáš Hudeček.  
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Konec sladkostí ve školách 
Ministr školství Marcel Chládek chce vyrazit do boje proti obsahu automatů na středních školách. 
Podle školní inspekce v nich převažují nezdravé a slazené produkty. Chládek má v plánu připravit 
vyhlášku, která by zakazovala na českých školách automaty s nezdravými sladkostmi a pro děti 
nevhodným pitím. Podporovat naopak hodlá školní jídelny, které by nově měly poskytovat i nabídku 
dietních jídel. Opatření by měla začít platit od příštího školního roku nebo kalendářního roku 2015. 
Odborníci existenci automatů ve školách již roky kritizují, protože rychle přibývá obézních dětí a dětí 
s dalšími zdravotními problémy (např. hyperaktivita z přemíry cukrů). Faktem je, že i při ranní cestě 
Turnovem je možné potkat desítky dětí jdoucích do školy, z nichž opravdu velká část si s sebou nese 
právě nakoupené svačinky v podobě coca-colových limonád, tyčinek, smažených brambůrků atd.  
 
Zemřela Adriena Šimotová 
19. května zemřela světoznámá česká malířka, grafička a sochařka Adriena Šimotová. Bylo jí 87 let.  
 
Nicholas Winton oslavil 105. narozeniny 
Sir Nicholas Winton, který za druhé světové války zachránil 669 českých židovských dětí před nacisty, 
když v roce 1939 zajistil jejich odvoz do Velké Británie, oslavil 19. května 105. narozeniny. Prezident 
České republiky Zeman mu při té příležitosti plánuje propůjčit Řád Bílého lva při udělování státních 
vyznamenání 28. října.  
 
Metanolová kauza – tresty 
21. května byly vyneseny tresty v tzv. metanolové kauze. (Viz Kronika za rok 2012). Dva hlavní 
obvinění, kteří alkoholovou směs s metanem připravovali (Rudolf Fian i Tomáš Křepela), dostali 
doživotní tresty, hlavní distributor Jiří Vacula pak od soudu odešel s 15letým trestem. Ostatních sedm 
obžalovaných dostalo nejvýše 21letý trest. Všichni se na místě odvolali. Obžaloba přitom zahrnuje jen 
případy úmrtí a otrav do konce roku 2012, obžalovaným tak klade za vinu smrt 38 lidí a otravu 
desítek dalších. Celkem si ale metanol v ČR vyžádal už přes padesát životů, čímž překonal i dosavadní 
největší katastrofu novodobých dějin samostatné České republiky – povodně z roku 1997. 
 
Den pohřešovaných dětí 
25. května se připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí, tzv. Pomněnkový den. V Česku se 
ročně ztratí stovky dětí, až 98 % z nich ale policisté brzy vypátrají. V posledních 20 letech se ale 
ztratilo 20 dětí, které se vypátrat nepodařilo a o jejich osudu se nic neví.  
 
Volby do Evropského parlamentu 
23. a 24. května proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu (V některých zemích 
pokračovaly ještě v neděli), které se zapsaly do historie nejnižší volební účastí z českých voleb vůbec. 
V rámci Evropy byla obecně volební účast malá, ale Češi s výsledkem 18,2 % skončili na 2. nejhorším 
místě za Slováky. Češi volili 21 poslanců z celkového množství 751 členů Evropského parlamentu.  
Výsledky v České republice: Na prvním místě skončilo ANO 2011 s 16,13 % (4 mandáty), druhá je TOP 
09 a STAN (Starostové a nezávislí) s 15,95 % (4 mandáty) a na třetím místě skončila ČSSD s 14,17 % 
(4 mandáty). Dalšími stranami, které se do parlamentu dostaly, jsou: KSČM (10,98 %, 3 mandáty), 
KDU-ČSL (9,95 %, 3 mandáty), ODS (7,67 %, 2 mandáty) a Svobodní (5,24 %, 1 mandát). Piráti a Strana 
zelených získaly méně než 5 % hlasů potřebných pro vstup do parlamentu. 
Výsledky v Turnově: Voleb se zúčastnilo 21,05 %. Na 1. místě skončila koalice TOP 09 a STAN (22,84 
%), za nimi ANO 2011 (14,87 %), třetí ČSSD (12,42 %), dále KSČM (7,72 %), Česká pirátská strana (5,96 
%) a Strana zelených (5,14 %). 
Výsledky v Libereckém kraji: Ano 2011 (19,73 %), TOP 09 a STAN (17,12 %), ČSSD (11,94 %), KSČM 
(9,7 %), ODS (7,81 %), Česká pirátská strana (5,88 %), Strana svobodných občanů (5,54 %).  
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(Volby v Turnově viz fotografie ve fotopříloze). 
 
V Česku se vyrábí stále více pervitinu 
V České republice se podle odhadů ve varnách vyrobí ročně odhadem šest tun pervitinu. Jeho 
konzumenty jsou hlavně Češi, šíří se ale i do jiných míst v Evropě. Hlavně na Slovensko, do Bavorska 
a Saska, které leží u českých hranic. Uživatelé se objevili už i v Řecku a Turecku či Norsku. 
 
Zemětřesení v západních Čechách 
31. května zažily v západních a severních Čechách zemětřesení o síle 4,6 ° Richterovy stupnice, což 
znamená, že bylo nejsilnější za 29 posledních let. Epicentrum bylo na Chebsku.  
 
Česko se staví proti posílení vojenské obrany NATO 
Již dříve oznámil ministr zahraničí Stropnický, že přítomnost cizích (v tomto případě spojeneckých) 
vojáků v Česku je nevítaná, protože připomíná obsazení vojáky po roce 1968. Přestože si za svůj výrok 
vysloužil silnou kritiku, nedlouho po něm předseda vlády Sobotka při návštěvě Rakouska oznámil, že 
Česko „nepatří a ani nebude patřit mezi země, které by volaly po posílení vojenské přítomnosti 
jednotek NATO v Evropě“. To vše v době, kdy nejen evropští politici řeší značně problematické 
chování Ruska.  
 
 

ČERVEN 

Vlna veder 
Na začátku června zasáhlo Česko horké počasí, byla pokořena řada teplotních rekordů. 
 
V Česku se začala prodávat potratová pilulka 
Pilulka, která umožňuje ženám ukončit do 49. dne těhotenství, se začala prodávat v Česku. Potrat 
pomocí pilulky je pro ženu šetrnější než chirurgický zákrok.  
 
Statečná učitelka 
16. června na zahradě mateřské školy v Bohdalicích-Pavlovicích na Vyškovsku spadli dva chlapci do 
studně, ve které byly čtyři metry ledové vody. Přes víkend totiž ze studny zloději ukradli ochrannou 
mříž a v betonovém poklopu vznikla díra. Život chlapcům zachránila učitelka, která za nimi do 
sedmimetrové studny ihned skočila a s mladším z chlapců čtvrt hodiny, než přijeli hasiči, šlapala vodu. 
Starší chlapec dokázal vylézt po žebříku, který tam před příjezdem hasičů spustili nedaleko pracující 
obecní řemeslníci. Oba chlapci i s učitelkou byli v pořádku, s podchlazením byli převezeni do 
nemocnice.  

 
Na Moravě se objevil šakal 
Na severní Moravě se poprvé objevil šakal obecný. Na poli mezi Hukovicemi a Kunínem na 
Novojičínsku jej koncem června zastřelil myslivec. Na českém území jde teprve o čtvrtý výskyt této 
psovité šelmy. 
 
 

ČERVENEC 

Petra Kvitová vyhrála Wimbledon 
5. července vyhrála česká tenistka Petra Kvitová už podruhé v kariéře grandslamový turnaj ve 
Wimbledonu. Vítězství nad Kanaďankou Eugenií Bouchardovou (6:3, 6:0) bylo velmi přesvědčivé 
a celý zápas trval pouhých 55 minut.  
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Po pár dnech se v Česku rozhořela diskuse, jestli by Kvitová neměla přijít o české občanství, když se, 
údajně kvůli placení daní, přestěhovala do Monaka. Tak se vyjádřil například poslanec Stanislav Huml. 
Tak takoví jsme my Češi, úspěšné trestáme.  
 
V Afgánistánu padli čeští vojáci 
8. července padli v Afgánistánu čtyři čeští vojáci, a to při útoku sebevražedného atentátníka 
z organizace Tálibán nedaleko základny Bagrám na severu země. Pátý voják byl převezen ve vážném 
stavu do nemocnice, kde po několika operacích bohužel také zemřel. Ve čtvrtek 10. července se 
v celé zemi v pravé poledne rozezněly zvony a vlajky byly svěšeny půl žerdi. Při stejném útoku 
zahynuli i místní civilisté v počtu od sedmi do dvanácti, včetně dětí (údaje se lišily). 
 
První český horolezec zlezl všechny osmitisícovky světa 
26. července vylezl padesátiletý český horolezec Radek Jaroš na vrchol hory K2. Stal se tak 
šestnáctým člověkem na světě, který dokázal zvládnout výstupy na tzv. Korunu Himálaje – tedy 
všechny osmitisícovky světa. Trvalo mu to 8 let. Na horu K2 se pokoušel vylézt celkem pětkrát, než se 
mu to podařilo, a při posledním výstupu přišel o téměř všechny prsty na nohou. Jaroš se stal celkově 
čtvrtým Čechem, kterému se podařilo na vrcholu hory K2 stanout. Pátým se stal jen asi 20 minut po 
něm další člen jeho týmu Jan Trávníček. Tím nejslavnějším je turnovský rodák Josef Rakoncaj.  
 
Supermarket s českými potravinami 
V srpnu zahájil své působení v Česku (zatím pouze v Praze) nový obchodní řetězec s potravinami 
Delmart. Plánuje uspět s nabídkou kvalitních a převážně českých výrobků, čímž se výrazně odliší od 
ostatních supermarketů. Kvalita a masivní dovoz potravin jsou v posledních letech velkým tématem 
na trhu s potravinami. 
 
Zdravotní sestra vraždila pacienty 
V období od ledna 2010 do června 2014 zabila zdravotní sestra v rumburské nemocnici nejméně šest 
pacientů. Podávala jim vysoké dávky draslíku, a to zcela záměrně s úmyslem vraždit. Proces probíhal 
v roce 2015. 
 
Prague Pride 
16. srpna prošel Prahou šedesátitisícový Pochod hrdosti, organizovaný na podporu sexuálních 
menšin. Pochod se obešel bez problémů.  
 
Hrozba války 
Podle zveřejněných průzkumů se výrazně zvýšil počet Čechů obávajících se válečného konfliktu, který 
by zasáhl Českou republiku. Nárůst o 46 % souvisí nejvíce s válečným stavem na Ukrajině.  
 
Zpěvák Hrůza byl zraněn ve rvačce 
17. července byl v Ostravě před barem ve Stodolní ulici napaden a těžce zraněn zpěvák, rodák 
z Turnova, Michal Hrůza. Zpěvák se svou kapelou večer předtím vystoupil na Festivalu v ulicích. Na 
ulici před barem se prali dva mladíci, a když Hrůza do potyčky zasáhl a pohrozil přivoláním policie, byl 
jedním z nich napaden a spadl na dlažbu. Došlo u něj k masivnímu krvácení do mozku. Zpěvák 
podstoupil operaci a strávil 12 dní v umělém spánku. Z nemocnice byl propuštěn až v září a znovu 
začal zkoušet zpívat až v polovině listopadu. Policie oba mladíky obvinila z vydírání a výtržnictví. 
Michal Hrůza si na útok nepamatuje. V březnu 2015 proběhl soud s pachateli. (Viz Kronika 2015).  
 
Zemřel herec Václav Sloup 
20. července zemřel populární český herec menších rolí Václav Sloup. Bylo mu 78 let.  
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ZÁŘÍ 

Nový vrchní rabín 
V září byl vrchním pražským rabínem zvolen osmatřicetiletý David Peter. Ten nastoupil do funkce po 
výrazné osobnosti – rabínovi Karolu Sidonovi, který funkci zastával od roku 1992. Sidon zůstal 
zemským rabínem, z funkce vrchního rabína odstoupil na vlastní žádost, především kvůli svému věku 
(72 let). Peter byl v posledních třech letech pražským rabínem společně se Sidonem. V letech 1998 až 
2011 studoval v Izraeli na několika náboženských školách. V roce 2011 získal mimo jiné rabínský titul 
na škole Amiel-Straus, která připravuje rabíny na působení mimo Izrael. 
 
V Česku se léčil pětiletý Brit 
8. září do Prahy přiletěl pětiletý chlapec Ashya King s nádorem na mozku, kterého jeho rodiče bez 
vědomí lékařů odvezli z britské nemocnice a domluvili léčbu v pražském protonovém centru. 
V Británii byl na chlapcovy rodiče vydán zatykač pro zanedbání péče. Případ byl celosvětově sledován. 
Léčba byla úspěšná, rodina se poté vrátila do Španělska, kde chlapec podstoupil chemoterapii. 
  
Věra Jourová evropskou komisařkou  
10. září bylo zveřejněno rozhodnutí, že dosavadní ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO) 
zasedne v Evropské komisi jako komisařka pro justici, spotřebitelská práva a genderovou politiku. 
Česká diplomacie byla zklamaná, pro Jourovou preferovala portfolio regionální politiky. Poté se 
spekulovalo o resortu dopravy, vesmíru nebo o portfoliu evropských fondů. 
 
Zemřel Petr Skoumal 
28. září zemřel hudebník a skladatel populárních a dětských písní Petr Skoumal. Bylo mu 76 let.  
 
Psychicky nemocný pediatr mučil pacienty 
Primář dětského oddělení klatovské nemocnice mučil během svého ročního působení v nemocnici 
děti, které ošetřoval. Policie zdokumentovala minimálně deset případů, kdy dětem opakovaně 
zaváděl kanyly do žil, nebo aplikoval vysoké dávky léků apod. Pozdější vyšetření ukázalo, že lékař 
trpěl psychickým onemocněním – maniodepresivní psychózou. 
 
 

ŘÍJEN 
Ekologický Oscar 
6. října byly na slavnostním večeru ve Vinohradském divadle v Praze uděleny ceny projektům, které 
nejlépe pomohly šetřit životní prostředí a spořit energie. Soutěž se jmenuje E.ON Energy Globe 
Award ČR a jejím celkovým vítězem se stala unikátní dobrovolnická akce Ukliďme Česko, která se 
zaměřuje na mapování a úklid černých skládek napříč republikou. Podle Lesů České republiky skládek 
stále přibývá, za poslední tři roky lidé založili přes 2000 nových, a to na území o rozloze 35 hektarů.  
 
Zemřel Pavel Landovský 
10. října zemřel ve věku 78 let český herec Pavel Landovský.  
 
Volby do obecních zastupitelstev 
Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do obecních zastupitelstev (a ve třetině obvodů také první 
kolo senátních voleb). Letos poprvé probíhal jiný systém volení, v každé obci vznikla jedna volební 
listina se všemi stranami a jejich kandidáty a lidé mohli volit nejen jednu stranu, ale i strany úplně 
obejít a zaškrtnout příslušný počet zastupitelů napříč všemi stranami, případně oba způsoby 
zkombinovat.  



Kronika města Turnova 2014  |32 

 

V rámci republiky slavilo úspěch hnutí ANO (založené miliardářem Babišem), které zvítězilo v devíti ze 
třinácti krajských měst. ČSSD (Česká sociální demokracie) naopak nezvítězila ani v jednom z velkých 
měst a ztratila tisícovku mandátů. V krajských metropolích se do zastupitelstev vrátili kandidáti za 
KDU-ČSL (Křesťansko-demokratická unie – Československá strana lidová). Absolutním vítězem 
komunálních voleb se stali tradičně nezávislí kandidáti, kteří navíc oproti roku 2010 výrazně posílili, 
v minulých volbách získali dohromady o tři tisícovky mandátů méně. 
Voleb se zúčastnilo 44,46 % voličů. KDU-ČSL získala 3792 křesel v zastupitelstvech (v roce 2010 to 
bylo 3738), ČSSD 3773 (4584), KSČM 2510 (3189), ODS 2214 (5112), Sdružení STAN a NK (Starostové 
a nezávislí a nestraníci) 1749 (v roce 2010 tato koalice nebyla), ANO 1600 (v roce 2010 neexistovalo), 
STAN (samostatně) 1324 (1243), TOP 09 726 (1509). Sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení 
32.779 (3597) a Nezávislí kandidáti 6333 (6595). (Výsledky voleb v Turnově viz Turnov – kalendárium). 
V Libereckém kraji kandidovalo celkem 8920 kandidátů (o 236 více než v předchozích volbách), ženy 
tvořily 34,3 % z nich. Průměrný věk kandidáta je 45,99 roku, nejstaršímu kandidátovi je 90 let (Zdeněk 
Bečka na turnovské kandidátce KSČM). 
Nově mohli ve volbách volit (a být voleni) i občané ze členských zemí Evropské unie, kteří mají 
v Česku přechodný pobyt.  
Na výsledky voleb bylo podáno 200 žalob. Dvě pocházely i z našeho regionu – Všeň a Žernov 
(výsledky v obou obcích byly soudně potvrzeny). 
(Fotografie lídrů turnovských stran ve fotopříloze). 
 
Volby do Senátu 
Ve dnech 10. a 11. října se v 27 volebních obvodech konaly, společně s volbami do obecních 
zastupitelstev, také volby senátní. Senátoři jsou voleni na šest let a vždy po dvou letech se jich třetina 
obměňuje (27 z 81 mandátů). V Turnově se tentokrát nevolilo.  
Po prvním kole postoupilo do závěrečného duelu nejvíce kandidátů za ČSSD a výrazně uspělo i hnutí 
ANO. Komunistům (KSČM) se nepodařilo do druhého kola protlačit ani jediného ze svých kandidátů. 
Volební účast byla 38,61 %.  
Druhého kola se zúčastnilo velmi málo voličů – 16,69 %, což je historicky nejnižší počet. ČSSD 
obhajovala 19 mandátů a získala 10 křesel, Hnutí ANO se do senátu dostalo poprvé a získalo 4 křesla. 
Z kandidátů navržených lidovci se jich do Senátu dostalo pět. Vládní strany v novém Senátu budou 
mít 46 mandátů a mají tak v horní komoře většinu. 
 
Tragédie ve škole 
14. října došlo ve Žďáru nad Sázavou k tragické události. Krátce před zahájením vyučování vnikla do 
budovy střední obchodní školy šestadvacetiletá žena a s nožem napadla studenty. Nejprve těžce 
zranila dívku (ta byla později operována) a poté napadla studenta, kterého usmrtila. Posléze si vzala 
do třídy jako rukojmí další dívku. Přivolané policii se jí podařilo zneškodnit taserem. Ukázalo se, že 
stejná žena, schizofrenička, podobným způsobem vnikla před dvěma lety do školy v Havířově, tehdy 
však byla zneškodněna dříve, než stihla někomu ublížit. Krátce před činem byla propuštěna 
z psychiatrické léčebny.  
 
Výbuch muničního skladu ve Vrběticích 
16. října vybuchl muniční sklad ve Vrběticích na Zlínsku, během kterého zemřeli dva jeho 
zaměstnanci. Kvůli nebezpečí dalších výbuchů musely být stovky obyvatel z okolních obcí 
evakuovány. Muniční sklad ohrožoval obyvatele i v dalších měsících a situace byla velmi nejasná. 
(Více viz Souhrnné zprávy ke konci roku). 
 
Státní návštěva Číny 
23. října vyrazil prezident Zeman na oficiální návštěvu Číny. Podle vyjádření odborníků návštěva 
symbolizuje a zároveň dokonala obrat české zahraniční politiky. (Více viz úvod kapitoly). 
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Čínský Krteček 
Jeden ze symbolů české dětské kultury je Krteček v modrých kalhotkách Zdeňka 
Milera. To však už nebude dlouho platit. Nová pokračování Krtečkových příhod se 
budou natáčet v Číně a Krtečkovou kamarádkou se nově stane místo myšky a 
ježka čínská panda. Kontrakt, který uzavřela dědička práv – Milerova vnučka 
Karolína Milerová s čínskou televizí CCTV, se domlouval tři roky a u podpisu 
smlouvy v pondělí 27. října v Pekingu byli přítomni oba prezidenti – Česka i Číny. 
Výše kontraktu se údajně pohybuje ve stovkách milionů korun.  
 
Strom roku 
V celostátní anketě Strom roku, ve které lidé hlasují pomocí dárcovských SMS o navržených 
kandidátech, zvítězila borovice z Velkých Opatovic, která připomíná pětihlavého draka. Na 1. místo ji 
vyneslo 24 834 hlasů! Celkově se do hlasování zapojilo téměř 60 tisíc lidí a jejich hlasy přinesly na 
konto Sbírky pro stromy, určené k péči o stromy a výsadbě nových, více než 185 000 Kč.  
Z 12 finalistů nebyl žádný strom z Turnova, dva ale pocházely z Libereckého kraje:  

 Lhotecká lípa stojící v obci Lhotka u Zlaté Olešnice v centru obce u domu č. p. 1. Lípa je stará 
více než 500 let a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 600 cm. Podle pověsti se kolem roku 
1460 v lípě schoval před bouřkou panoš i se svým koněm, který mu prý následující den zachránil 
život. Odmítl jet dál, když ve tmě před sebou vycítil propast a neuposlechl panošova rozkazu. 
(Zajímavé je, že stejná pověst se váže i ke Třem křížům v Valdštejna). V roce 1908, kdy chodilo do 
zdejší školy 24 žáků, se do lípy všichni vešli i s učitelem a ještě zbylo místo. Bohužel se na lípě 
podepsal čas, rozlomila se a zbyla pouze necelá polovina původního kmene. Lípa skončila na 10. 
místě s 510 hlasy.  

 Klen u Gavora v obci Šimonovice u statku Na Rašovce. Stáří stromu je 135 let a obvod kmene 
ve 130 cm nad zemí je 705 cm. Památný javor byl před 135 lety vysazen jako strom strážce u jednoho 
z největších zdejších statků, bývalého hospodářství „U Kotků“ a dříve rychty s hospodou „U Gavora“, 
o jejíž existenci svědčí již písemné prameny z roku 1850. Javor je významnou součástí obce 
Šimonovice, která podala žádost o udělení znaku a praporu obce s vyobrazením tohoto javoru. Javor 
skončil na 12. místě s 266 hlasy. 
(Převzato z www.stromroku.cz) 
 
Cena Franze Kafky 
22. října převzal na Staroměstské radnici čínský spisovatel Jen Lien-kche Cenu Franze Kafky. Oceněný 
autor píše povídky a romány, čtyři z nich jsou v Číně zakázány. Cena je udělována těm, jejichž dílo 
oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, stejně jako dílo Franze Kafky. Jen 
Lien-kche získal nejen finanční odměnu ve výši asi 218 tisíc korun, ale také bronzovou sošku 
zmenšeného pomníku Franze Kafky od umělce Jaroslava Róny.  
„Udělujete cenu jednomu z nádeníků, kteří zakusili muka a utekli, aby o tom podali zprávu, udělujete 
cenu slepci, který jde nocí a svítí baterkou na cestu. Díky tomu světlu může každý, kdo vnímá temnotu, 
chovat víru ve světlejší časy; díky tomu světlu si mohou lidé uvědomit existenci temnoty a vyhnout se 
utrpení. Ten nádeník a slepec mohou na své noční cestě se zprávou posvítit těm, kdo procházejí 
kolem, byť by to byl jen krátký kousek cesty,“ řekl oceněný autor během přebírání ceny. 
 
Státní vyznamenání 
28. října proběhlo na Pražském hradě tradiční předávání státních vyznamenání České republiky, které 
uděloval nebo propůjčoval prezident republiky Zeman. Celkem bylo oceněno 33 osob, mezi nimi 
několik velmi sporných – mj. premiér Slovenska Robert Fico, zpěvačka Lucie Bílá, režisér Filip Renč 
(autor Zemanových předvolebních videí), či režisér Robert Sedláček. Ten způsobil pozdvižení, protože 
se k ceremoniálu dostavil v černé flaušové sportovní bundě.  

http://www.stromroku.cz/
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K dalším oceněným patřilo pět vojáků působících v zahraničních misích, cestovatel Miroslav Zikmund, 
zpěvák Karel Kryl, zpěvačka Hana Hegerová, fyzička Dana Drábová, ruská disidentka Natália 
Gorbaněvská, Sir Nicholas Winton, zachránce českých dětí před nacismem, Winston Churchill, kněz 
Josef Toufar i prof. JUDr. Jan Kříž, rodák z Přepeř, přechodně žijící v Pěnčíně.  
Nebyl by to český prezident, kdyby ani příležitosti státního svátku nevyužil k rozdmýchání 
nevraživosti, mj. odmítl pozvat k ceremonii ty rektory vysokých škol, kteří se proti němu postavili ve 
sporu o profesury. Na protest pak nepřijala pozvání řada dalších, mj. i dva demonstranti z Rudého 
náměstí v roce 1968. Režisér Jan Němec, který získal vyznamenání před lety od prezidenta Havla, je 
na protest proti některým oceněným vrátil své vyznamenání.  
 
 

LISTOPAD 

Vulgární výroky v rozhlasovém pořadu Hovory z Lán 
2. listopadu vyvolal prezident bouři nevole, když se při živě vysílaném, pravidelném diskusním pořadu 
Českého rozhlasu Hovory z Lán vulgárně vyjadřoval k ruské punkové skupině Pussy Riot. (Více viz 
úvod kapitoly). 
 
Češi pašovali drogy ve velkém 
6. listopadu byla španělskými úřady více než 830 kilometrů od Kanárských ostrovů zadržena česká 
šestnáctimetrová jachta registrovaná u českého ministerstva dopravy. Zároveň na ní byli zadrženi 
čtyři čeští občané. Na jachtě bylo objeveno téměř 600 kg kokainu. Pašeráci drog námořní trasu 
vedoucí přes vody Kanárských ostrovů využívají často, jde o jednu z hlavních cest pro přepravu 
narkotik z Jižní Ameriky či z Afriky do Evropy. Španělská policie uvedla, že nynější zadržení potvrzuje 
její podezření, že východoevropská mafie už není jen prostým odběratelem drog, ale že se stále 
aktivněji podílí i na jejich přepravě. 
 
Neštěstí v dole v Karviné 
14. listopadu došlo v dole Karviná k mohutnému výbuchu, který usmrtil tři horníky a devět dalších 
zranil. Horníci pracovali v hloubce 900 metrů pod zemí v místě bývalého Dolu Doubrava. Otřes byl 
velice silný (3,5 stupně Richterovy stupnice) a na povrchu ho pocítili obyvatelé Karviné, Orlové 
a Doubravy. K neštěstí došlo při běžné údržbě v dole.  
 
Oslavy výročí Sametové revoluce 
17. listopadu proběhla řada akcí připomínajících 25. výročí Sametové revoluce a konce 
komunistického režimu v naší zemi. (Více viz úvod kapitoly). 
 
Dominik Hašek byl uveden do Síně slávy 
17. listopadu byl český hokejový brankář Dominik Hašek slavnostně zařazen do Síně slávy NHL 
v kanadském Torontu. Stal se prvním českým hokejistou, kterému se tato pocta dostala, a teprve 
desátým evropským.  
 
Busta Václava Havla odhalena v americkém Kongresu 
19. listopadu, k 25. výročí pádu Železné opony, byla v americkém Kongresu odhalena busta našeho 
bývalého prezidenta Václava Havla. Ten se tak stal pouhým čtvrtým Evropanem, který se takové 
pocty dočkal (po Winstonu Churchillovi, Raoulu Wallenbergovi a Lájosi Kossuthovi). Slavnostního 
odhalení se zúčastnila vdova po prezidentu Dagmar Havlová, která sejmula roušku. Za českou stranu 
se slavnosti účastnil předseda vlády Bohuslav Sobotka a za americkou předseda Sněmovny 
reprezentantů John Boehner. Přítomni byli mimo jiné i šéf české Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, 
exministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová a šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů 
Nancy Pelosiová. Autorem pozlacené sochy z bronzu je sochař Lubomír Janečka, vyrobila ji slévárna 
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v Horní Kalné na Trutnovsku. Jak John Boehner připomněl, Václav Havel měl rád rock, a proto byl 
pozván zpěvák Billy Gibbons ze slavné skupiny ZZ Top, který zazpíval úryvek z bluesové písně Baby, 
please don’t go. 
Škoda, že v České republice se stále silně ozývají hlasy, které zásluhy Václava Havla potlačují. Jeho 
obdivovatelům se posměšně říká „pravdoláskaři“, jako by pravda a láska byla něco špatného, o co 
nestojí usilovat. O instalaci busty česká média téměř neinformovala.  
 
Zemřel Petr Hapka 
25. listopadu zemřel po těžké nemoci hudební skladatel Petr Hapka. Bylo mu 70 let. Hapka byl 
autorem mnoha populárních písní, často spolupracoval s textařem Michalem Horáčkem. Jeho asi 
nejznámější písní je Levandulová.  
 
Národní cena vlády Česká hlava 
27. listopadu proběhlo slavnostní předání cen Česká hlava za vědu, výzkum a inovace, hlavním 
oceněným se stal mezinárodně uznávaný biochemik Emil Paleček. Čtyřiaosmdesátiletý profesor 
položil základ pro obor elektrochemie nukleových kyselin – tedy RNA a DNA. Kolem roku 1960 jako 
první na světě objevil, jak tyto životně důležité nositelky genetické informace zkoumat pomocí 
elektrochemických metod, ačkoliv to tehdy odborníci považovali za nemožné.  
 
Český slavík 
29. listopadu proběhl ve Státní opeře v Praze další ročník vyhlášení ankety Český slavík (dříve Zlatý 
slavík), ve které veřejnost hlasuje pro své nejoblíbenější hudební osobnosti a seskupení. Českým 
slavíkem se již po 39. stal Karel Gott, slavicí Lucie Bílá, kapelou roku skupina Kabát a skokanem roku 
zpěvačka Elis. Pro nás Turnováky je tato anketa již tradičně spojena s předáváním cen, které jsou 
vyráběny ve zdejším DUV Granát.  
 
 

PROSINEC 
Praha se stala Kreativním městem literatury 
Praha získala od organizace UNESCO titul Kreativní město literatury. Titul je udělován od roku 2004 
a dosud jej obdrželo sedm měst (Edinburgh, Melbourne, Iowa City, Norwich, Reykjavík, Dublin 
a Krakov). Podmínkou udělení titulu je dostatečný počet institucí a míst, které v místě podporují 
literaturu. 
 
Ledovková kalamita 
S příchodem prosince vypukla v České republice kalamita – sešlo se několik atmosférických jevů 
(mráz, obrovská vlhkost vzduchu a drobný déšť), které způsobily ledovku takového rozsahu, že vejde 
do dějin. Turnov se jí však vyhnul. Na jiných místech, nejprve na Moravě, později v Čechách však 
kolabovala doprava, tisíce lidí uvízly ve vlacích, v Praze poprvé v historii kvůli počasí přestaly jezdit 
všechny tramvaje. Vlaky, tramvaje a trolejbusy se však zastavily v téměř celé republice. Jakýkoliv 
pokus o jejich rozjetí provázelo mohutné jiskření mezi pantografem a trolejemi. V několika vlacích 
strávili lidé noc. Z dopravy fungovala hlavně auta a pěší chůze. Ledovka trvala dva dny.  
 
Výbuch muničního skladu ve Vrběticích 
3. prosince vybuchl druhý muniční sklad ve Vrběticích na Zlínsku. (Více viz zpráva z 16. října 
a Souhrnné zprávy ke konci roku). 
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Meteorit nad Čechami 
9. února proletěl nad Českou republikou, zejména její východní částí, velmi jasný meteor (tzv. bolid), 
který dopadl někde poblíž Žďáru nad Sázavou. Vědci z Akademie věd ČR požádali veřejnost o pomoc 
s pátráním po místech dopadu jeho úlomků (mělo by být široké kolem 4 km a dlouhé kolem 30 km).  
Při vstupu do zemské atmosféry meteorit vážil asi 200 kilogramů a měl průměr půl metru. Jasně svítit 
začal ve výšce zhruba 100 kilometrů nad Opavou. Letěl směrem na jihozápad a postupně se rozpadal 
a brzdil. Světelnou dráhu dlouhou 170 kilometrů uletěl za bezmála devět sekund. Úlomky meteoritu 
mohou být neobvykle těžké kameny se sametovou černě až černohnědě zbarvenou kůrou, na 
případném lomu světle šedé. (Údaje převzaty ze zprávy ČTK zveřejněné na serveru aktuálně.cz). 
 
Muž se upálil 
16. prosince před půlnocí se na Václavském náměstí u sochy svatého Václava pokusil o sebeupálení 
56letý muž, který předtím odešel na vycházku z psychiatrické léčebny. Muže v kritickém stavu 
odvezla záchranná služba do nemocnice, kde později zemřel. Muži se snažili pomoci kolemjdoucí, 
vážně popálena byla i pomáhající dívka.  
 
Zemřel Přemek Podlaha 
23. prosince zemřel televizní moderátor Přemek Podlaha, autor oblíbeného, po desetiletí vysílaného 
pořadu pro kutily Receptář (vysílal se pod různě modifikovanými názvy už od roku 1987 nejprve 
v Československé televizi, později v České televizi a následně na Primě). Receptář se stal mezi Čechy 
fenoménem. Národ chalupářů, zahrádkářů a domácích kutilů si jej oblíbil pro množství užitečných 
tipů i netradičních zlepšováků. Přemek Podlaha zemřel ve věku 76 let. V roce 2011 natáčel Přemek 
Podlaha svůj pořad i v Turnově, a to na Dlaskově statku u příležitosti výstavy o čokoládě, kterou 
připravilo turnovské muzeum.  
 
Vánoční poselství prezidenta Zemana 
Již podruhé připravil prezident Zeman pro občany vánoční poselství (místo novoročního projevu), 
které odvysílala televize Nova a televize ČT24 26. prosince v 13.00 hodin. Prezidenta si vyslechlo 
kolem 800 000 občanů. Je to méně než loni, kdy prezidentův projev sledovalo více než 1,25 milionu 
lidí, a nejméně v novodobé historii prezidentských svátečních projevů. Například novoroční projev 
Václava Havla 1. ledna 2003 vidělo 1 788 000 lidí a poslední projev Václava Klause na počátku roku 
2012 shlédlo 1 528 000 lidí.  
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Česká republika – souhrnné zprávy ke konci roku 

 
Schodek státního rozpočtu za rok 2014 
Státní rozpočet skončil v roce 2014 se schodkem 77,8 miliard korun. Schválený rozpočet počítal 
s variantou 112 miliard. Šetřit se podle ministerstva podařilo především díky vyšším příjmům daně 
z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty (DPH). Ušetřilo se i na sociálních dávkách. 
Rozpočet byl postavený na předpokladu růstu HDP o 0,8 %. 
 
Nezaměstnanost v České republice 
Během roku 2014 mírně klesla nezaměstnanost v České republice. V prosinci 2014 bylo bez práce 
541 914 lidí (7,5 %), zatímco v prosinci 2013 jich bylo skoro o 55 tisíc více (8,2 %). 
 
Inflace v roce 2014 
Průměrná míra inflace za rok klesla na 0,4 % oproti 1,4 % z roku 2013. Růst spotřebitelských cen tak 
byl nejnižší od roku 2003 a druhý nejnižší vůbec. 
 
HIV a AIDS 
V letošním roce výrazně narostl počet pacientů s nákazou virem HIV. Za první tři čtvrtiny roku bylo 
odhaleno 185 nových případů a u 17 nemocných propukla nemoc AIDS. Nárůst nemocných trvá od 
roku 2003. Většina onemocněných jsou muži. Vir HIV lékaři od roku 1985 v Česku odhalili u 1928 
mužů a 379 žen. Bez příznaků je dosud 1640 osob, určité příznaky bez nemoci AIDS má 248 lidí, 
choroba propukla u 419 nakažených.  
 
Češi stárnou 
V roce 2014 žilo v Česku kolem 418 700 osob starších 80 let (cca 4 % populace), v roce 1990 jich bylo 
pouze 259 000 Kč (2,5 %).  
 
Chudoba Čechů roste 
Podle průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, zveřejněného v září, roste v Česku počet 
lidí, kteří se považují za chudé. Subjektivní pocit chudoby má 12 % domácností (v posledním výzkumu 
to bylo 7 %).  
 
Výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích 
16. října vybuchl muniční sklad v areálu ve Vrběticích, kde bylo uskladněno 58 tun vojenského 
materiálu. Při výbuchu zemřeli dva zaměstnanci skladu. 3. prosince následoval výbuch druhého 
skladu s vojenským materiálem. Oba sklady si pronajímala ostravská společnost Imex Group. Oba 
výbuchy začala policie vyšetřovat jako úmyslné (!) obecné ohrožení. Kolem postižené oblasti byl 
vytvořen 14 km dlouhý okruh, který střežily přibližně dvě stovky vojáků. Podle zprávy ministerstva 
vnitra bylo v 27 skladech uloženo asi 7000 tun materiálu, který zahrnoval 1000 tun výbušniny.  
Po prvním výbuchu byl připraven odvoz výbušnin, plány však překazil druhý výbuch a nebezpečí 
dalších. Areál začal být armádou čištěn až 27. prosince, během ledna 2015 by měl být opět bezpečný.  
V souvislosti s výbuchy a s nepřehledným a nekontrolovaným uložením výbušnin se objevila silná 
kritika nejen ze strany místních obyvatel, kteří prý na špatný stav areálu roky upozorňovali, tak i ze 
strany odborníků a politiků. Česká veřejnost události napjatě sledovala.  
 
Češi jsou největší pivaři 
Podle výzkumu marketingové společnosti Euromonitor International, který byl zveřejněn britským 
listem The Independent, vypijí Češi nejvíce piva ze všech zkoumaných národů. Průměrná spotřeba je 
143 litrů ročně na osobu. Druhé místo obsadili Němci se 110 litry na osobu a na třetím místě se 
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umístili Rakušané se 108 litry na hlavu. Nejvíce piva se vypije v Číně – 54 miliard litrů, na jednoho 
Číňana tak vychází „pouhých“ 40 litrů. Spotřeba piva v Česku však klesá, v roce 2013 klesla meziročně 
o 171 tisíc hektolitrů. Ročně se zde vyrobí okolo 19 milionů hektolitrů piva. Klesá spotřeba výčepního 
piva, letos se poprvé vypilo více piva z lahví – svědčí o úbytku hostů v hospodách. Lidé začínají více pít 
doma.  
 
Nové povinnosti při prodeji potravin 
13. prosince (s dalším přitvrzením od 1. ledna) začala platit nová pravidla pro obaly potravin. Mají 
zákazníkům usnadnit orientaci v tom, co kupují. Pravidla se týkají většího (min. 1,2 mm) 
a kontrastnějšího písma či výraznějších údajů o alergenech. Podle druhu potraviny nebo 
technologického postupu musí obaly obsahovat například také označení „se sladidly“, „baleno 
v ochranné atmosféře“ nebo informaci o tom, že výrobek byl „opakovaně zmražen“. 
Nový způsob značení nařídila Evropská unie, čeští zákonodárci však přidali další. Obchody například 
budou muset u vchodu viditelně uvádět informaci o pěti zemích, ze kterých nejčastěji pocházejí 
výrobky, které ve své prodejně prodávají.  
Přesně za rok, od 13. prosince 2015, pak začne v Česku platit další nařízení Evropské unie, zavádějící 
povinné uvádění nutričních hodnot na obalech. Na všech balených potravinách tak bude uveden 
obsah energie, tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. 
 
Úspěšný rok pražské zoologické zahrady 
Rok 2014 byl pro pražskou ZOO velmi úspěšným, podařilo se jí získat 18 nových druhů zvířat a počet 
nových přírůstků je 228 (90 z tohoto počtu tvořili opeřenci). ZOO také zaznamenala rekordní 
návštěvnost – během roku ji navštívilo přes milion lidí.  
 
Televizní seriál České století 
Na podzim vysílala Česká televize hraný seriál České století, mapující nejdůležitější okamžiky 
20. století v našem státě. Poslední díly věnující se dějinám po roce 1989 vyvolaly velkou odezvu, 
především kvůli zobrazení postavy Václava Havla. Seriál pravděpodobně ovlivní vnímání tohoto 
období našich dějin širokou veřejností na dlouhou dobu dopředu. 
 
Výroba aut v Česku 
V Česku bylo v roce 2014 vyrobeno 1 160 000 osobních aut. Je to rekordní počet, o 4 % vyšší než 
v roce 2011, který dosud držel rekord. 
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Liberecký kraj – kalendárium 

 
Počet obyvatel kraje 
Český statistický úřad zveřejňuje počty obyvatel republiky k 1. lednu každého roku. V Libereckém kraji 
žilo 1. ledna letošního roku 438 609 obyvatel. (Více viz Česko – kalendárium). 
 
Liberecký kraj v roce 2050 
Statistici vypočítali, jak bude vypadat Liberecký kraj v roce 2050, alespoň co se obyvatel týká. 
Obyvatel v kraji bude 419 000, což bude o celých devatenáct tisíc (4,4 %) méně. A kraj výrazně 
zestárne. Senioři budou tvořit skoro 31 % obyvatel, zatímco dnes to je 16,2 %. V roce 2013 byl 
průměrný věk obyvatele v kraji 40,9 roků, v roce 2051 to bude 47,9 let. Kraj by na to, podle statistiků, 
měl myslet a například začít stavět domovy seniorů.  
 
Liberecký kraj zveřejňuje smlouvy na internetu 
Na konci ledna jsme byli informování, že Liberecký kraj se jako první orgán veřejné správy v republice 
zapojil do systému zveřejňování smluv a objednávek na internetu na Portálu veřejné správy. Stejně 
tak činí i všechny jeho příspěvkové organizace (těch je nyní 95). První smlouva, která takto byla 
zveřejněna, pochází z turnovské šperkařské školy, která za 150 000 korun nakoupila nábytek do dílny 
na odlévání od pardubické firmy J-P kontakt, s. r. o. 
 
Návštěvnost Krkonoš 
Podle mluvčího Správy KRNAP navštíví ročně Krkonoše kolem 6 milionů turistů. Mimo jiné zátěže se 
ochránci přírody potýkají i s následky vyměšování tolika lidí. Jak řekl: „Za každým stromem leží kousky 
toaletního papíru a exkrementy.“ 
 
Černý kašel 
V Libereckém kraji se rozmáhá černý kašel, nemoc, která byla již téměř vymýcena. Šíří se v celé 
republice, náš kraj je na tom ale nejhůře. V roce zde 2013 onemocnělo 208 lidí, za prvních pět měsíců 
letošního roku to je už 152 osob. 
 
Vesnice roku Libereckého kraje – Rádlo 
V krajském kole celostátní soutěže Vesnice roku 2014 zvítězila obec Rádlo na Jablonecku. Obec, ve 
které žije 765 obyvatel, byla oceněna za „komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti 
vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí“. Za vítězství v krajském kole obdržela 
vedle hlavní ceny, Zlaté stuhy, také finanční ocenění ve výši 500 000 Kč. V kraji se do letošního 
ročníku přihlásilo 19 obcí, o 3 více než v roce 2013.  
Z dalších obcí, které byly oceněny dílčími cenami, se nejblíže Turnovu nachází Všeň, která byla 
oceněna Cenou Naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost a diplomem 
za výstavbu zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů, Karlovice získaly ocenění za podporu cestovního 
ruchu a Tatobity získaly diplom za zachování tradic místní školy. 
 
Záchrana Podspálovského mostu 
Spálovský most, který byl postaven v roce 1938, byl díky iniciativě místních lidí, kteří mj. sepsali 
petici, zachráněn před uvažovaným stržením a nahrazením za nový. Most byl vyhlášen kulturní 
památkou. Výstrahou místním byl osud mostu v Bohuňovsku, který byl zbořen i přes jeho vyhovující 
stav.  
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Počet zemřelých na silnicích 
V roce 2014 zemřelo při dopravních nehodách na silnicích Libereckého kraje 28 lidí. Turnov se do 
statistiky zapsal prosincovou nehodou, při které zemřeli dva lidé, a říjnovým neštěstím v ulici 
5. května.  
 
Statistika hasičů Libereckého kraje 
V roce 2014 zasahovali hasiči z Hasičské záchranné služby Libereckého kraje celkem u 4 318 událostí. 
Zvýšil se počet požárů, úniků nebezpečných látek a planých poplachů, snížil se počet výjezdů 
k dopravním a technickým nehodám. Za celý rok bylo zraněno celkem 1 270 osob, 17 profesionálních 
a 19 dobrovolných hasičů. Zemřelo celkem 114 lidí, zachráněno bylo 931 a evakuováno 1 313 lidí.  
Za rok 2014 bylo nahlášeno 832 požárů, z toho 638 jich bylo malých, se škodou do 10 000 Kč. Škoda 
nad 1 milion korun byla vyčíslena u čtyř požárů. Celková škoda všech požárů byla 42 milionů korun, 
zachráněn byl majetek za 368 milionů. Při požárech bylo zraněno 72 osob, z toho 8 profesionálních 
a 16 dobrovolných hasičů, zemřelo 6 lidí a zachráněno a evakuováno bylo 28, resp. 186 osob. 
(Zdroj: TZ HZS LK) 
 
Návštěvnost hradů a zámků 
Návštěvnost hradů a zámků byla v roce 2014 velmi dobrá. Mj. jí přálo i počasí, hrady a zámky mohly 
být otevřeny už od dubna. Návštěvnosti přispívaly i doplňkové akce, např. setkání s vévodou 
Albrechtem z Valdštejna na Frýdlantu, Létohrátky na Grabštejně, kostýmované prohlídky na Hrubém 
Rohozci či Pohádkový park na Sychrově, prodloužená návštěvní doba až do nočních hodin na 
Troskách. Návštěvnost nejvíce vzrostla na zámku Zákupy (o 136 %).  
 
V Příšovicích se bouří proti stavbě zinkovny 
V září roku 2009 schválilo příšovické zastupitelstvo záměr firmy Wiegel na stavbu žárové zinkovny 
podmíněný stavbou sjezdu ze silnice R10. Tento sjezd se však stavět nebude, nicméně vedení obce 
připravuje kroky k tomu, aby zinkovna v obci mohla vzniknout. Proti tomu se bouří řada občanů, kteří 
se o plánované stavbě dozvěděli až nedávno. Důsledkem bylo založení spolku Za lepší Příšovice, který 
se pokusí zabránit uskutečnění stavby. V březnu o tom prostřednictvím médií informovali veřejnost.  

 
 

ÚNOR 

 
Svijanské pivo bylo oceněno 
10. února získalo pivo Svijanská kněžna 13° z Pivovaru Svijany Zlatou pivní pečeť v rámci 24. ročníku 
Reprezentačních slavností piva v Táboře.  
 
Liberecká galerie Lázně byla otevřena 
Ve středu 26. února byly slavnostně otevřeny nové prostory Oblastní galerie v Liberci 
v rekonstruované budově bývalých městských lázní a Galerie přijala nové jméno – Lázně. Během 
prvních dnů galerie zaznamenala obrovskou návštěvnost a o jejím otevření informovala mnohá 
média, většinou s informací, že se jedná o, co do zařízení, „nejmodernější galerii“ v republice. Během 
roku uspořádala galerie Lázně řadu výstav a akcí, kterým se dostalo velké publicity.  
V květnu například přístavba depozitářů u galerie získala Grand Prix architektů. (Více viz Kalendárium 
z května). 
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BŘEZEN 

Na liberecké radnici byla pověšena karikatura Putina 
11. března zavlála na liberecké radnici velká plachta 
s karikaturou ruského prezidenta Putina. Ten je na ní 
zobrazen s hitlerovským knírkem a nacistickými 
a komunistickými symboly. Plachtu na radnici s jejím 
povolením vyvěsilo občanské hnutí Dekomunizace. 
Primátorce města Martině Rosenbergové začaly vzápětí 
chodit anonymní dopisy hrozící jí „vykucháním dětí“. Proti se 
ostře vyslovili liberečtí komunisté, kterým vadí „propagace nacismu“ v souvislosti se zobrazenými 
symboly. Po stížnostech obyvatel byl transparent svěšen už téhož dne odpoledne. Původně měl na 
radnici viset celý den. (Foto časopis Reflex).  
 
 

DUBEN 

Na Českolipsku se objevil vlk 
Na začátku dubna byla zveřejněna zpráva, že jedné z fotopastí se podařilo pořídit fotografii vlka. 
Objevil se zde po více než sto letech. Vlci byli v Čechách vystřílení na konci 19. století. Fotografie byla 
pořízena nedaleko města Doksy. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR instalovali 
fotografické zařízení kvůli dlouhodobým indiciím, že se tato vzácná šelma v oblasti pohybuje. Přišla 
pravděpodobně z německo-polského pomezí, z oblasti Lužice, kde by podle odhadů mělo žít 
v několika smečkách více než 100 jedinců. 
 
Otevírání a Odemykání Jizery 
V posledních letech probíhá tradiční Odemykání Jizery na začátku turistické sezony dvakrát. Poprvé 
se jej ujímají spřátelení vodáci a část vodáckých provozoven, druhou skupinou je Žlutá plovárna 
(firma Sundisk) s některými organizace činnými v cestovním ruchu. Dalo by se naznačit, že zatímco 
první odemykání je spíše tradiční neformální akcí milovníků vody, druhá akce je komerční a zaměřena 
na turisty a rodiny s dětmi.  
V sobotu 5. dubna proběhlo tradiční Otevírání Jizery spojené s čistěním vodního koryta. V jednu 
hodinu po obědě mohli vodáci a jejich přátelé sjet z Podspálova do Železného Brodu na koloběžce 
(která je v posledních pár letech oblíbeným turistickým dopravním prostředkem) a ve dvě hodiny 
slavnostně otevřeli řeku, kterou následně spluli. Tato akce zahajuje každým rokem vodáckou sezonu. 
Akci pořádají spřátelené půjčovny lodí. 
Od pátku 11. až do neděle 13. dubna proběhlo druhé Odemykání Jizery, v pátek mu předcházela 
vernisáž výstavy fotografií Pojizeří v minigalerii v Líšném. V sobotu dopoledne v areálu Žluté plovárny 
odemkli starostové Líšného a Malé Skály řeku a následoval závod turistických kánoí a paddleboardů 
z Malé Skály do Dolánek, nazvaný o Pohár Josefa Jíry a určený všem zájemcům – startovalo na něm 
asi dvacet lodí a ta nejrychlejší stihla dojet do Dolánek za padesát minut. Pro děti byla připravena 
pohádková louka s pohádkovými postavami a pro všechny návštěvníky občerstvení a hudba. V neděli 
proběhl závod dětských kočárků. 
 
Jednání o trase S5 Turnov–Úlibice 
9. dubna se konal seminář Libereckého kraje určený starostům obcí, které leží na trase uvažovaného 
severního koridoru S5 (I/35) Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice. Starosta Turnova Tomáš 
Hocke upozornil, že Turnov je ochoten diskutovat maximálně o tříproudové silnici, hejtman 
Libereckého kraje Půta prohlásil, že stavět čtyři proudy nemá opodstatnění.  
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Pomník Čestmíru Šikolovi 
19. dubna byl v Malé Skále ve slavnostní atmosféře odhalen pomník hrdinovi z druhé světové války 
Čestmíru Šikolovi. Šikola byl radiotelegrafistou paraskupiny Clay, která 19. dubna 1944 provedla 
s vysílačkou Eva výsadek do oblasti pod Hostýnskými vrchy na Moravě. Skupinu tvořil velitel četař 
aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír 
Šikola. Čestmír Šikola se narodil 28. 11. 1919 v Mukařově a zemřel 29. 2. 2008 v Malé Skále. Studoval 
gymnázium v Turnově. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 

KVĚTEN 

Dítě v libereckém babyboxu 
11. května byl krátce po porodu do libereckého babyboxu odložen zdravý chlapeček, který dostal 
jméno Stanislav. Jedná s o třetí dítě odložené v Liberci po zřízení babyboxu v roce 2008. 
 
Liberecká galerie získala Grand Prix architektů 
Grand Prix architektů 2014 získala přestavba libereckých lázní na nové sídlo Severočeské galerie 
a výstavba sousedního depozitáře. Autorem obojího je liberecký ateliér SIAL. Hodnotící komise 
ocenila především depozitář (který navrhl tým Sialu Karel Novotný, Jiří Buček, Petr Čihák, Jan Duda, 
Jana Hlavová a Filip Horatschek) s tím, že se že autorům podařilo udržet „vztah historického a nového 
v žádoucí rovnováze“. Depozitář už v únoru dostal Cenu Klubu za starou Prahu za nejlepší novostavbu 
v historickém prostředí. Ve Veletržním paláci v Praze pak byla prezentace výsledků soutěže vystavena 
do 13. června. (Viz Kalendárium z února).  
 
 

ČERVEN 

Semily vyvěsily „Putlera“ 
Město Semily se v pondělí 2. června připojilo k iniciativě občanských sdružení Dekomunizace a Téma 
dne a vyvěsilo na budově Jitřenky na náměstí protestní plachtu s karikaturou Putina s rysy Hitlera. 
Stejná plachta už dřív zavlála na liberecké radnici.  
 
Požár u Věžáku 
8. června vypukl požár u rybníka Věžák, kde hořela skalní hradba o rozměru 30 x 30 metrů. Na místě 
zasahovaly čtyři požární jednotky s vrtulníkem, který nabíral vodu z rybníka a cekem 17krát ji shodil 
na hořící porost.  
 
Prezident Zeman navštívil Liberecký kraj 
V pondělí 9. června zahájil prezident Zeman s manželkou třídenní návštěvu Libereckého kraje. První 
den strávili celý v Liberci s hejtmanem a zástupci kraje a města. Druhý den navštívil některá města 
v kraji (Chotyně, Hrádek nad Nisou, Jítrava, Nový Bor, Česká Lípa), třetí den navštívil další místa kraje 
(Jablonec nad Nisou, Nová Ves nad Nisou a Sychrov). Hejtman kraje Martin Půta předal prezidentovi 
dar v podobě ručně kovaného zavíracího nože s lanem, po kterém dlouho jezdila lanovka na Ještěd, 
a jeho manželce soupravu šperků s českým granátem a obraz z ručně paličkované krajky. Prezident 
pak hejtmanovi předal kožené pouzdro s psací soupravou a jeho manželce černou, ručně vyšívanou 
kabelku.  
 
Problémy s autobusovou dopravou v kraji 
Liberecký kraj uspořádal výběrové řízení, ze kterého měl vzejít dopravce zajišťující dopravu v kraji pro 
příštích deset let. Řízení na zakázku za čtyři miliardy však napadla Bítešská dopravní společnost 
a Antimonopolní úřad výsledky v červnu zrušil (jako zmanipulované a plné chyb). Smlouvy se 
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současným provozovatelem jsou podepsány do poloviny prosince a vzhledem ke složitosti nového 
řízení se nový provozovatel nestihne v této lhůtě vybrat (nový tendr může trvat až dva roky). Už od 
června tak úřad řeší krizový scénář.  
Dosud zajišťuje dopravu v Libereckém kraji devět dopravců, na 211 linkách ročně najezdí kolem 12,5 
milionu kilometrů. Největším dopravcem je BusLine, který jezdí na 94 linkách, 46 linek zajišťuje ČSAD 
Česká Lípa a 37 linek ČSAD Liberec. Za rok 2013 jim za dopravu kraj vyplatí 249 milionů korun. 
V budoucnu by dopravu v kraji mohl provozovat buď dopravce jediný, nebo až tři – zakázka je totiž 
rozdělena na tři regiony – Východ (Českolipsko), Západ (Jablonecko, Semilsko) a Sever (Liberecko). O 
Jablonecko a Semilsko měli dopravci nejmenší zájem – přihlásili se jen dva. (Dále viz Kalendárium 
z října).  
 
Penzion Křížky 
Společnost Sundisk (provozuje Žlutou plovárnu na Malé Skále, půjčovnu lodí a koloběžek a parkoviště 
u Dlaskova statku s navazujícími službami) otevřela v létě zrekonstruovaný statek v Křížkách 
u cyklostezky Greenway Jizera. Ve statku našel místo penzion s terasou, zahradou a restaurací.  
 
 

ČERVENEC 

Nová silnice z Bílého Kostela na Hrádek nad Nisou  
1. července byla otevřena silnice z Bílého Kostela na Hrádek nad Nisou. Nová silnice 35 nahradila 
stávající komunikaci plnou serpentin a výrazně zrychlila cestu do Polska a Německa. Zhruba 
7,6 kilometru dlouhá přeložka silnice stála téměř dvě miliardy korun a měla být pro automobily 
otevřena už na podzim 2011. Došlo však mj. ke sporům s majitelkou pozemků – musely být 
vyvlastněny.  
 
Policejní kontroly na silnicích 
V dubnu a červenci proběhly v semilském okresu bezpečnostní kontroly řidičů, zaměřené na užití 
alkoholu. Byly součástí celostátní preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo!“. Místní řidiči se 
vyznamenali – ani jeden neřídil pod vlivem alkoholu! Za odměnu dostávali od policistů plechovku 
nealkoholického piva Svijany (akce proběhla ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven). 
U jednoho řidiče, který policistům začal ujíždět, bylo zjištěno požití drog. Podobné preventivní akce, 
zaměřené na různé druhy správného (či špatného) chování za volantem, se konají několikrát do roka. 
Stále rostoucí dopravní ruch na silnicích si to vyžaduje.  
 
 

SRPEN 

Skautské Jamboree 
3. až 9. srpna se v areálu Poslova mlýna u Doks konalo mezinárodní skautské Central European 
Jamboree. Tradiční setkání skautů z celé Evropy (to světové se koná jednou za čtyři roky – bude 
v roce 2015 v Japonsku) letos pořádali ti čeští s mottem „Prepared for the future“ (Připraveni na 
budoucnost). Slavnostního zahájení se zúčastnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.  
 
Obnova říčního koryta Jizery 
V prázdninových měsících proběhlo v rámci odstraňování škody po povodních 2013 také bagrování 
koryta Jizery, a to mezi Železným Brodem a Líšným. Investorem byl státní podnik Povodí Labe.  
 
Oprava svijanského mostu 
Od 30. července do konce října probíhala generální rekonstrukce obloukového mostu přes Jizeru ve 
Svijanech na bývalé státní silnici z Prahy do Liberce. Oprava nebyla do konce roku 2015 dokončena. 
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Úklid Českého ráje 
19. července proběhl šestý ročník akce Envirotrek, během které se napříč Evropou setkají lidé, kteří 
uklízejí odpadky v přírodě okolo sebe. Tato akce se poprvé uskutečnila i v Českém ráji, kde ji 
organizuje společnost Respect the Mountains ve spolupráci s firmou Keen. V okolí obce Malá Skála 
bylo ten den nasbíráno 150 kg odpadků ve 49 pytlech. Odpoledne byly pro „sběrače“ připraveny 
zábavné outdoorové aktivity.  
 
Kraj zveřejnil svůj majetek 
Krajský úřad Libereckého kraje zpřístupnil na svých webových stránkách databázi vlastního 
nemovitého majetku. S aktualizací seznamu se počítá jedenkrát ročně.  
 
 

ZÁŘÍ 

Stavba roku Libereckého kraje 
V září byly uděleny ceny v krajském kole tradiční soutěže Stavba roku. 

 Cena hejtmana Libereckého kraje: Základní škola v Jenišovicích, která byla v roce 2013 zateplena 
a byla jí vyměněna okna. V roce 2014 byly instalovány nové elektrické rozvody a byla 
vymalována.  

 Cena sympatie: silnice z Malé Skály na Frýdštejn (rozhodli lidé v internetovém hlasování) 

 Hlavní cena: Revitalizace libereckých městských lázní na galerijní objekt. 
 
Krajský úřad – Den otevřených dveří 
24. září se konal už 11. ročník dne, ve kterém se veřejnosti otevřela budova Krajského úřadu 
Libereckého kraje v Liberci (U Jezu 642/2a). Nachystán byl i doprovodný program, ve kterém se 
prezentovaly mj. děti z tanečního kroužku DDM Větrník, Střední průmyslová škola textilní s módní 
přehlídkou, která se konala v pater nosteru, či žesťové kvarteto ZUŠ Liberec. Připravena byla skautská 
hra seznamující návštěvníky s činností úřadu, výstava dětských prací na téma Stáří – čas zralosti, 
moudrosti a vzpomínek. Návštěvníci si mohli popovídat s hejtmanem i jednotlivými úředníky 
a otevřena byla i vyhlídka ze 17. patra budovy. Program byl rozšířen i na přilehlé parkoviště, kde byla 
k vidění vozidla záchranářů a hasičů, vystoupení mažoretek a taneční skupiny A-Styl Liberec a science 
show z letos otevřeného IQ Landia.  
 
 

ŘÍJEN 

Úspěšný kemp v Sedmihorkách 
Během letních měsíců probíhalo na několika webových portálech hlasování o nejlepší kemp v Česku. 
V Česku je přibližně 1700 kempů a rekreačních areálů, hlasování se zúčastnilo 8915 hlasujících, kteří 
poslali 11 309 hlasů. Odborná komise po celé léto navštěvovala kempy, které se držely na horních 
místech veřejného hlasování, a nakonec rozhodla, že sedmihorský kemp se umístil na druhém místě 
mezi kempy Vranovská pláž a Bítovem na Vranovské přehradě. Sedmihorky bodovaly ještě také jako 
kemp s nejlepšími službami. 
 
Podzimní úklid Českého ráje 
Ve dnech 17.–19. října se konal 17. ročník ekologické brigády, který organizovala agentura Outdoor 
Discovery v rámci celosvětové osvětové kampaně Clean Up the World (Ukliďme si svět). Během 
brigády je odstraňován nejen nepořádek po turistech, ale jsou likvidovány i černé skládky 
a opravovány škody na turistických stezkách. Brigády se zúčastňují zaměstnanci agentury, jejich 
přátelé a připojit se může kdokoliv další. Všichni pracují bezplatně a bez dotací. Agentura se 
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profesionálně věnuje zprostředkovávání turistických možností v Českém ráji a Krkonoších a na 
základě vlastního rozhodnutí se snaží tímto způsobem přispět k likvidaci škod po turistických 
aktivitách.  
Letošní brigády se zúčastnilo 34 lidí, z organizačních důvodů méně než v jiných letech, kteří 
odpracovali kolem 350 hodin. Pracovali pouze na Maloskalsku. Brigáda byla uspořádána v koordinaci 
se starosty obcí, Správou CHKO Český ráj a Lesní správou Ještěd LČR. Protože pracovníci agentury 
mají pocit, že jejich dobrovolná aktivita nikoho moc nezajímá, rádi jejich letošní práci 
zaznamenáváme do kroniky jako poděkování.  
V letošním roce proběhly tyto akce:  

 Odstranění graffiti o rozměrech 1x1 m nastříkaného na pískovci. 

 Protierozní zákroky na kamenných schodech, opravení problematických stupňů a náhrada 
shnilého zábradlí přírodní modřínovou kulatinou. Odstranění náletových křovin u paty zábradlí 
a vyčištění žlábků na odvod vody. 

 Likvidace skládek – brigádníci konstatují, že nových skládek příliš nepřibývá, ale novým nešvarem 
je vyhazování pytlového odpadu přímo z aut na krajnicích malých silniček.  

 Vyčištění dvou pasek v těsném sousedství Malé Skály mezi asfaltkou vedoucí na Rakousy 
a železniční tratí. Odvezen byl plný automobilový přívěs (asi 3 m3) a instalovány dvě tabule 
zakazující skládkování. 

 Dokončení likvidace skládky u ohybu asfaltové silnice z Želče na Mukařov a přilehlé dno potoka, 
skládka vzniká v současné době a většinu uklidili již místní občané. Zbyly dva pytle odpadů a čtyři 
pneumatiky. 

 Stará skládka ve Vondrově rokli (Maloskalská Drábovna), část tvoří komunální odpad z 60.–90. 
let 20. století (20–30 m3 při hloubce až metr a půl, část se nachází v prameništi potoka), letos 
byly z tohoto prostoru odvezeny 2 plné přívěsy odpadu. Nový komunální odpad zde stále 
přibývá, i když v menších objemech (sanitární keramika, potravinové obaly atd.). Brigádníci 
upozorňují, že brigádnicky není možné nebezpečnou skládku zlikvidovat. Chtějí připravit studii 
a vyvolat jednání s odpovědnými činiteli a podílet se na financování. Další část skládky v těchto 
místech tvoří aktivně doplňované skládkování biodpadu a větví od okolních chalupářů v objemu, 
který je příliš velký, než aby ho příroda zvládala. Byl rozvezen a bylo zde instalováno zábradlí 
s informacemi.  

 Úklid odpadků na 90 km turistických tras v oblasti Maloskalska a Hruboskalska. Nasbíráno bylo 
17 pytlů odpadu (a jedna lednice). 

 Oprava kovového zábradlí na Zdenčině vyhlídce v Betlémských skalách, o které brigádníky 
požádala Správa CHKO. Bylo přivařeno 15 metrů chybějících horizontálních prvků a celé zábradlí 
bylo nově natřeno. 

 Oprava (a částečné odstranění) předimenzovaného zábradlí na žluté stezce ze Sokola směrem 
k Besedicím. Nové prvky jsou ponechány bez chemického ošetření, staré chemicky ošetřené 
prvky byly odvezeny, na mnoha místech bylo zábradlí nahrazeno navršením místní sušiny. 
Celkem bylo repasováno 64 metrů ve 3 segmentech (36, 18 a 10 m). Do obou větví výstupové 
turistické trasy na vrchol bylo instalováno celkem 11 dřevěno-hlinitých stupňů (schodů). 

 
Dopravní obslužnost Libereckého kraje  
20. října schválila Rada Libereckého kraje na svém mimořádném zasedání smlouvu o veřejných 
službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro oblast Východ se společností 
BusLine a.s. Současně s podpisem smlouvy ve 14 hodin skončila stávková pohotovost řidičů autobusů 
v regionální dopravě v Libereckém kraji. Cena, kterou Kraj společnosti zaplatí (kraj musí veřejnou 
dopravu dotovat, příjmy z jízdného náklady nepokryjí), byla stanovena na 30,30 Kč/km oproti 
dřívějším 32 Kč/km. Úspora Kraje bude přesahovat 9 milionů korun. Smlouva začne platit od 1. ledna 
2015. Smlouvy pro oblasti Západ a Sever byly schváleny již 6. října. Všechny smlouvy jsou platné na 
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dva roky. Kraj nadále připravuje výběrové řízení na zajištění dopravy až na 10 let. (Více viz 
Kalendárium z června). 
 
Krajský úřad komunikuje s neslyšícími 
Od 23. října začali úředníci Krajského úřadu používat speciální tablety, které umožňují on-line 
tlumočit do znakové řeči. Je to výsledek zahájené spolupráce s organizací Tichý svět. Ta v podobné 
věci spolupracuje i s některými nemocnicemi v České republice.  
 
Pocta hejtmana Libereckého kraje 
28. října se v Oblastní galerii v Liberci konal slavnostní večer u příležitosti výročí založení republiky, 
během kterého hejtman kraje Martin Půta udělil vyznamenání šesti významným osobnostem kraje. 
Oceněnými byli Jaroslav Bejvl za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství, Martin 
Chaloupka za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu, Vlasta Landová za 
celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží, MUDr. Richard Lukáš za významný přínos 
v oblasti medicíny, Otfried Preussler (in memoriam, poctu převzala dcera Dr. Susanne Preussler-
Bitsch) za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury a Vladimír Svoboda za celoživotní přínos 
v oblasti rozvoje obce a regionu. 
 
 

LISTOPAD 

Hejtman Martin Půta byl obviněn z braní úplatků 
18. listopadu byla zveřejněna zpráva, pro většinu lidí v kraji značně překvapivá, že hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta byl na základě odposlechů telefonů (ne jeho vlastního) obviněn 
z převzetí úplatku za projekt rekonstrukce kostela Máří Magdalény v Liberci. Kromě toho ho policie 
podezírá ze zneužití pravomoci. Hejtman obvinění popírá, po dobu vyšetřování však pozastavil svou 
funkci předsedy politického hnutí Starostové a nezávislí. Spolu s hejtmanem bylo obviněno dalších 7 
lidí (bývalý zastupitel Liberce za ODS Jiří Zeronik, pracovníci stavební firmy Metrostav i zaměstnanci 
ROP Severovýchod, jeden z nich je ředitel liberecké pobočky ROP Bořek Machatý).  
Obvinění hejtmana bylo překvapivé, mezi lidmi v kraji (i v Turnově) je hejtman oblíbeným politikem, 
kterému vyjadřují spíše důvěru.  
 
Změna na pozici statutárního náměstka hejtmana  
25. listopadu byla na návrh klubu Starostů pro Liberecký kraj odvolána z funkce, a to s okamžitou 
platností, statutární náměstkyně hejtmana a členka Rady Libereckého kraje Bc. Zuzana Kocumová ze 
Změny pro Liberecký kraj. Důvodem byly nedostatečné pracovní výsledky. Statutární náměstkyní 
hejtmana se místo ní stala jeho dosavadní náměstkyně Hana Maierová, pověřená řízením resortu 
cestovního ruchu, kultury a památkové péče. Hana Maierová je bývalou starostkou města Turnova, 
jeho současnou radní a také bývalou kronikářkou Turnova.  
 
Město pro byznys – Železný Brod 
V roce 2014 získalo město Železný Brod podruhé za sebou ocenění týdeníku Ekonom jako 
podnikatelsky nejpřívětivější město Libereckého kraje. Turnov se umístil na sedmém místě. Podle 
mluvčí soutěže Město pro byznys se v hodnocení Brodu odrazily nejnižší ceny bytů a výborné výsledky 
hospodaření radnice, město má např. v rámci kraje nejvyšší podíl dotací EU na obyvatele. Stará se 
také o přístupnost úřadů a přívětivost úředníků. Podnikatelů je v Železném Brodě nejvyšší podíl 
a jejich počet pořád a rychle roste. Zvláštní je, že místní při volbách tyto výsledky neocenili a po 
volbách se vedení města vyměnilo. 
Výsledky soutěže Město pro byznys Libereckého kraje: 1. Železný Brod, 2. Tanvald, 3. Jablonec nad 
Nisou, 4. Semily, 5. Česká Lípa, 6. Liberec, 7. Turnov, 8. Frýdlant, 9. Nová Bor, 10. Jilemnice 
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PROSINEC 

Nové pracoviště hasičů Libereckého kraje 
1. prosince se novým sídlem a především centrálním pracovištěm hasičů Libereckého kraje stalo nově 
vybavené pracoviště v Liberci v Šumavské ulici. Nově zde budou přijímána všechna tísňová volání 
z celého kraje a tady se bude rozhodovat o tom, která jednotka na ohlášené místo požáru vyrazí. 
Až dosud se lidé z Turnovska při volání tísňové linky hasičů (150) dovolali na pracoviště do Semil. Na 
libereckém operačním středisku se budou střídat čtyři směny po 12 hodinách s minimálním počtem 
5 a maximálním počtem 8 mužů. Hasiči v Libereckém kraji byli poslední v republice, kteří měli starší 
systém řízení bez jednotné centrály. 
 
Nadace B. J. Horáčka ocenila studenty 
4. prosince se na sychrovském zámku konalo slavnostní předání cen Praemium Bohemiae 
nejúspěšnějším českým středoškolským studentům, které každoročně uděluje nadace turnovského 
mecenáše B. J. Horáčka (rodák z Radvánovic, kde se narodil v roce 1924, po roce 1948 emigroval 
a v Německu se stal úspěšným podnikatelem). Ceny jsou předávány v den narozenin mecenáše, který 
se ale zúčastnil pouze prvního ročníku v roce 2001, protože 18. října 2002 zemřel.  
Letos bylo oceněno 20 studentů, hlavní cenu převzal absolvent gymnázia v Ostrově nad Ohří Adam 
Přáda, který získal zlatou medaili na 46. mezinárodní chemické olympiádě ve Vietnamu. První cenou 
byla částka 35 000 Kč určená na další studium.  
 
Vlajka pro Ukrajinu v Jičíně 
Na jičínské radnici vlála od 6. prosince 2014 do 6. ledna 2015 ukrajinská vlajka. Radnice se tak 
připojila k výzvě městského úřadu v Černošicích, který vlajku vyvěsil již v listopadu, aby tak 
o Vánocích vyjádřil podporu a solidaritu Ukrajině a jejím obyvatelům. Vyvěšení vnímají představitelé 
radnice i jako vyjádření nesouhlasu se zahraniční politikou ČR a interpretací situace na Ukrajině 
některými našimi politiky. V květnu zavlála vlajka i v Turnově. (Viz Turnov – kalendárium). 
 
Strom splněných přání 
17. prosince byly dětem z dětských domovů v Semilech, Jablonci nad Nisou, Dubé a Deštné předány 
dárky, které přinesl Ježíšek v podobě hodných lidí pod vánoční strom splněných přání na Krajském 
úřadu Libereckého kraje. Děti si pod stromečkem přály najít většinou hračky nebo sportovní 
vybavení, ti starší už i něco praktického. Předávání dárků bylo doplněno o kulturní program – přišel 
kouzelník Štěpán Šmíd a vystoupila hudební kapela KULKy. Vlastní vystoupení si připravily i děti, 
zatančily kankán, předvedly gymnastickou sestavu, recitovaly i zpívaly. Každému dětskému domovu 
byly věnovány i dva tablety, které zakoupili členové Ekonomické rady. Požádal je o to hejtman Martin 
Půta, resp. požádal o zakoupení jednoho tabletu, který si vyžádali z jednoho domova pro jejich 
neslyšícího chlapce. Odezva členů rady však byla velká a tabletů bylo nakonec pořízeno šest, navíc byl 
domovu zprostředkován kontakt s obecně prospěšnou společností Tichý svět, která pomáhá 
neslyšícím.  
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Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Nové městské vyhlášky 
Od nového roku začalo v Turnově platit několik nových vyhlášek.  
Vyhláška 2/2013 omezuje veřejné provozování hudby tak, aby nebyl příliš rušen noční klid (na což 
přišlo hlavně v minulém roce radnici hodně stížností, především z Dolánek kvůli produkci U Avie 
a v Palackého ulici kvůli nočnímu baru – v obou případech vznikly petice). Doba provozování hudby se 
zkracuje o jednu hodinu: v pátek, sobotu a ve dnech, po kterých následuje volný den, může hudba 
z pódií, letních zahrádek a dalších míst znít od osmi hodin ráno do půlnoci. V ostatních dnech od osmi 
do dvaadvaceti hodin a na Silvestra do tří do rána. Organizátoři festivalů se o osud svých akcí nemusí 
bát, starosta města může udělit výjimku. 
Vyhláška 3/2013 o užívání veřejného prostranství zbavuje obchodníky povinnosti platit za reklamní 
stojany před svými provozovnami a zahrádky před restauracemi. Tuto změnu schválili zastupitelé na 
svém zasedání v srpnu 2013. Příjem z předzahrádek za rok byl zhruba 27 tisíc korun. Dále ve městě 
stávalo dvanáct povolených reklamních tabulí (nutno dodat, že nepovolených je podstatně víc) 
a prodejní regály na zeleninu a květiny. Zde je příjem do rozpočtu města 24 tisíc korun ročně. 
Zastupitelé tímto rozhodnutím chtěli podpořit drobné živnostníky.  
Vyhláška 4/2013 stanovuje poplatek za odpady, jehož výše zůstává i pro rok 2014 660 korun za 
osobu. Kromě osvobození od poplatku a úlev pro seniory, děti a studenty stanovuje nově úlevy lidem, 
kteří se zapojí do sběru tříděný odpadů v pytlích označených čárovými kódy. Maximální výše takové 
úlevy však může být 50 procent. (Více viz příloha Odpadové hospodářství). 
Vyhláška 5/2013 zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na všech veřejně přístupných dětských 
hřištích ve městě.  
Vyhláška 6/2013 zakazuje kouření na všech veřejně přístupných dětských hřištích ve městě. 
Vyhláška 7/2013 o likvidaci komunálního odpadu organizuje nově pytlový sběr tříděného odpadu 
a zavádí například sběr směsných kovů v šedých pytlích.  
 
Poplatky a platby městu 
Za držení psa 
Za držení psa se v Turnově (i jiných městech) platí městu poplatky. Za jednoho psa z paneláku či 
bytového domu platí majitel 800 korun, za psa žijícího v rodinném domku 400 korun. Ten, kdo pobírá 
jakýkoliv druh důchodu, zaplatí 200 korun. Za druhého a každého dalšího psa je poplatek zvyšuje 
o 50 %. Poplatky se už několik let nemění.  
Za nájemné v městských bytech 
Nájemné se nezvyšuje: podle kvality bytu dosahuje maximální částky 49,71 Kč za m2.  
Za teplo a teplou vodu 
Městská Teplárenská Turnov, která dodává v šesti městských lokalitách teplo a teplou vodu do 2 100 
domácností a objektů škol, zdravotnických služeb a obchodních společností, snížila pro období od září 
2013 do srpna 2014 cenu tepla z původních 559 Kč na 555 Kč za 1 GJ + DPH. Dopomohla k tomu 
instalace kogeneračních jednotek a dobré hospodaření organizace.  
Za vodu 
V roce 2014 se cena vody zvýšila o 4,46 Kč (+ DPH) na 95,98 korun za kubík (s daní). Vodné vychází 
bez patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty na 44,50 korun za m3, stočné na 38,96 za m3. 
Vodovodní sítě města spravuje Vodohospodářské sdružení (VHS). 
S cenou jsou obyvatelé i zástupci města nespokojení, patří k nejvyšším v republice, a během roku se 
o ní hodně diskutovalo. Na začátku roku vznikla petice občanů za odvolání zástupců města v čele VHS 
Milana Hejduka a Josefa Vojtíška. Petici podepsalo 113 lidí.  
24. února se v kině Sféra konalo veřejné projednávání důvodů, proč je cena vody v Turnově tak 
vysoká, a diskutovalo se o budoucnosti VHS. (Více viz Turnov – kalendárium). 
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27. února se na zastupitelstvu očekávala velká diskuse na toto téma, nespokojení občané se však 
nedostavili. Po dlouhém jednání (vystoupilo 16 diskutujících) zastupitelé rozhodli, že Turnov z VHS 
nevystoupí (náklady by vystouply podle odhadů až na 150 milionů korun), ale bude o výši ceny vody 
jednat. Zástupci VHS cenu vody odůvodňují potřebou získávat peníze na péči o vodovodní síť. Podle 
předsedy VHS stojí tato péče 80 milionů ročně, jen v Turnově se jedná o 28 milionů nutných 
k udržování dobrého stavu. Podle výpočtů by měla cena vody vyrůst v roce 2020 na cenu až 
180 Kč/m3. Rada VHS ale připouští „pouze“ cenu 120 Kč. 
 
Rozpočet města na rok 2014 
Na lednovém jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2014. Ten zahrnuje 320 826 
tisíc korun v příjmové části, 381 221 tisíc korun ve výdajové části a financování ve výši 60 395 tisíc 
korun. Schodek rozpočtu představuje 60 milionů a největší díl připadne na stavbu rekreačního 
a sportovního areálu v Maškově zahradě. Město běžně rozhoduje o částce zhruba 20–30 milionů. 
Ostatní výdaje jsou standardně určené na zajištění běžného chodu města a jeho organizací a další 
povinné platby. Rozpočet prochází během roku několika rozpočtovými změnami. 
 
Zrušení turnovské Okresní správy sociálního zabezpečení  
Od 1. ledna bylo zrušeno turnovské kontaktní místo Okresní správy sociálního zabezpečení, která má 
své sídlo v Semilech. Kontaktní místo sídlilo ve Skálově ulici čp. 466 a sloužilo pro vyřizování důchodů. 
Všichni penzisté musejí nadále své záležitosti řešit v sídle úřadu v Bořkovské ulici čp. 571 v Semilech.  
 
Turnovská nemocnice se spojila s libereckou 
K 1. lednu se turnovská nemocnice spojila s libereckou nemocnicí, stalo se tak skutečností to, co 
v loňském roce nejvíce vířilo turnovskou veřejností. Vzniklo zdravotnické zařízení se zhruba 1140 
lůžky a 2500 zaměstnanci. Z pohledu pacientů se nic nezměnilo, rozsah péče v Turnově zůstal na 
stejné úrovni, na jaké byl před fúzí. Jednalo se o největší majetkovou změnu v Turnově, která nastala 
po listopadu 1989. 
 
Krajská nemocnice hospodařila se ziskem 
Krajská nemocnice v Liberci, jejíž součástí od roku 2014 se stala i turnovská nemocnice, potěšila 
hospodářským výsledkem za rok 2013, kdy se jí podařilo předchozí ztrátové výsledky otočit v zisk 10 
milionů korun. Ještě v červenci byla ztráta v hospodaření vyčíslena na 70 milionů korun. Tímto 
výsledkem byla vyvrácena obava mnoha Turnováků, že turnovská nemocnice má sloužit k pokrytí 
ztráty liberecké nemocnice.  
 
Zubařská pohotovost 
Pokud člověka začnou bolet zuby o víkendu nebo v noci, může se setkat s problémem, kde se nechat 
ošetřit. Zubařské pohotovosti nejsou snadno dostupné, nicméně neřešitelné to není. V roce 2014 
pokračuje praxe z minulých let, kdy se jednotliví stomatologové v regionu v držení pohotovostí 
střídají. Od ledna do dubna vždy slouží některý semilský, od května do srpna jilemnický a od září do 
konce roku se služby drží v Turnově. Pohotovost je k dispozici v sobotu, v neděli a o svátcích v době 
od 8.00 do 11.30 hodin.  
 
Jednání zastupitelstva živě na internetu 
Od nového roku se jednání zastupitelstva, která bývají veřejná a přístupná pro každého občana, 
začala být živě vysílána na webových stránkách města. První video přenos byl přenášen na jednání 
zastupitelstva 30. ledna 2014. 
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Svatby v synagoze 
Od roku 2014 mohou páry uzavírat manželství i v turnovské synagoze. Poplatek za svatební obřad činí 
4210 korun a zahrnuje částku 2000 korun za nájem synagogy, 1000 korun je správní poplatek za 
uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost, 1000 korun činí výdaje města na zajištění 
obřadu a částku 210 korun tvoří 21 % daň z přidané hodnoty. 
 
Herny nesmějí mít reklamu 
Od nového roku nesmějí herny a provozovny hazardu instalovat venkovní reklamy na svou činnost. 
Opatření odhlasovali zastupitelé 27. června 2013 v tajném hlasování. Úplný zákaz hazardu 
hlasováním neprošel. V Turnově funguje sedm heren. Město se snaží s provozovateli heren 
komunikovat, strážníci pravidelně kontrolují jejich činnost. 
 
Večerní autobusy pro studenty 
Od nového roku začaly jezdit autobusy na lince č. 322, která objíždí celé město, i v neděli večer. Stalo 
se tak díky iniciativě studentů místních středních škol, kteří se právě v neděli večer vracívají z domovů 
na internáty a dosud museli zvládat cestu pěšky. Nově do jízdního řádu přibyly odjezdy v 17.30 
a 19.30. hodin. 
 
Zima na začátku roku 
Na začátku roku 2014 téměř nebyla zima, počasí se tvářilo spíše jarně, což ovlivnilo mnoho aktivit, 
nutno napsat, že většinou k dobrému. Radost ovšem neměli sportovci holdující zimním sportům 
a provozovatelé zimních areálů (ve městě především areál ve Struhách). Kdo měl určitě radost, bylo 
Město Turnov, kterému se díky snížené potřebě zimní údržby komunikací podařilo ušetřit přibližně 
1,5 milionů korun. V měsících prosinec 2012 až leden 2013 stála údržba 2 285 000 Kč, o rok později to 
bylo pouze 640 000 Kč. (Více i v kapitolách Počasí a Sport). 
 
Vítání nových občánků 
Novorození občané Turnova bývají už léta tradičně vítáni na malých slavnostech v prostorách galerie 
turnovského muzea. Akci připravuje správní odbor turnovské radnice, o kulturní program se většinou 
starají žáci turnovské Základní umělecké školy. Průvodním slovem program doprovází paní Eva 
Kordová z Městské knihovny. Děti dostávají pamětní dárečky a jejich maminky růži. Děti i s rodiči jsou 
foceny v kolébce u obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou a tyto fotografie bývají zveřejňovány 
v časopise Turnovsko.  
 
Vandalismus na dětských hřištích 
V roce 2013 se město potýkalo s rostoucím vandalismem na místních dětských hřištích, jehož 
výsledkem byly stotisícové škody na jejich zařízení. Nejhorší situace panovala na hřišti v ulici 
u Kosmonautů, kde je instalován skákací hrad. Jelikož městské policii chyběly páky, kterými by mohla 
vandaly vykázat, byla v prosince 2013 přijata vyhláška zakazující požívání alkoholu, drog a kouření 
cigaret na dětských hřištích v celém katastru města. Skupina, která hřiště poškozovala, měla asi 
patnáct náctiletých členů, kteří kromě jiného vyvolávali rvačky a agresivně reagovali i na výtky 
občanů, kterým se jejich aktivita na hřištích nelíbila.  
 
Městští dlužníci 
K 31. březnu evidoval městský úřad 3686 dlužníků, kteří celkově dluží městu téměř 11,5 milionů 
korun. Nejvíce lidé dluží na poplatcích za likvidaci komunálního odpadu a za dopravní pokuty. 
 
Veřejná zeleň 
Město zajišťuje péči o veřejnou zeleň na více než 60 hektarech pozemků ve svém vlastnictví. Náklady 
dosahují několika milionů korun (do srpna 2014 to bylo 6,3 milionů). O zeleň ve městě se na základě 
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výběrového řízení stará několik firem. Tím hlavním je Společnost Marius Pedersen. Ta má na starost 
mj. údržbu trávníkových ploch a sekání trávy. Plochy veřejné zeleně jsou podle intenzity sekání 
rozděleny do čtyř kategorií. Na plochách 1. kategorie se provádí sekání 7x za rok, na plochách 2. 
kategorie 4x ročně, 3. kategorie se sekají 3x ročně a místa 4. kategorie 2x ročně s tím, že některé 
plochy se mulčují a na některých se tráva sbírá.  
O letní výzdobu květinovými truhlíky se stará turnovské zahradnictví Jan Hájek (sídlí v klášterní 
zahradě v ulici 5. května). Závěsné nádoby s letničkami jsou umístěny na sloupech s veřejným 
osvětlením na náměstí Českého ráje, náměstí B. J. Horáčka, v ulicích Antonína Dvořáka, Sobotecké, 
Skálově, na Trávnicích na zeleném mostě přes Jizeru. Jednalo se celkem o 70 nádob. Nutno říct, že 
truhlíky byly tradičně velmi pěkné, bohaté a barevné. Oproti srovnání s některými jinými městy 
v republice jsou skutečnou ozdobou města.  
Pracovníci se však setkávají s neukázněným chováním občanů, kteří vysázenou zeleň a trávníky 
z nedbalosti, nebo i záměrně ničí. Nejčastěji se setkávají s parkováním na trávnících a blokováním 
míst, která mají být sekána (o čemž předem informují umístěné dopravní značky) tak, že na ně stroje 
nemohou vjet. Velmi časté jsou i krádeže vysázených letniček i stromků.  
Rekonstrukce veřejné zeleně II. etapa: projekt údržby veřejné zeleně, částečně hrazený z dotací 
ministerstva životního prostředí, byl zahájen 29. října 2014. Jeho součástí byla revitalizace zeleně 
kolem dopravního terminálu u nádraží (architekt Ing. Josef Souček, výsadba nových stromů, keřů, 
popínavých rostlin, založení trvalkových záhonů ve štěrku, instalace kovových konstrukcí pro 
popínavé dřeviny a instalace betonových nádob na popínavé dřeviny) a na zahradě MŠ v ulici 28. října 
(architekt Ing. Malý, vysazeny nové listnaté a jehličnaté stromy a keře). Na základě výběrového řízení 
provedla obě akce firma Petr Vykrut z Ostravy.  
Nová plocha veřejné zeleně v ulici Zborovské: Projekt byl zahájen 29. října. Na základě požadavku 
občanů byl zřízen nový parčík (na parcele č. 1007/3), na jehož zřízení se podíleli i samotní občané. 
(Více viz Stavební úpravy). 
Kácení stromů: O kácení stromů rozhoduje Rada města, rozhodnutí o konkrétních stromech je 
součástí zápisů z jejich jednání. V roce 2014 došlo mj. k vykácení lip na pelešanském hřbitově, které 
ničily opěrnou zeď. V létě byly vykáceny stromy na mašovské návsi kvůli její rekonstrukci. 
6. a 7. listopadu bylo vykáceno sedm vzrostlých smrků v Nádražní ulici od viaduktu směrem 
k Pyrámu. Kácení si vyžádali občané, kterým stromy stínily domy, a dopravní komise. V prosinci došlo 
k pokácení jasanu a javoru v ulici Na Skalici (byly napadeny houbou) a pokáceny byly jedle 
a douglaska v urnovém háji na Hruštici. Za většinu pokácených stromů bývá nařízena náhradní 
výsadba. 
 
Reklamní plochy ve městě 
Ve městě je k dispozici mnoho reklamních ploch, málokde je však možné umístit reklamu „jen tak“. 
Většina ploch je obhospodařována soukromými podnikateli. V případě vývěsních ploch a plakáty jsou 
to Technické služby Turnov a nově i po celé republice působící Rengl. Dále je ve městě několik míst na 
umístění větších či menších billboardů. Ty má pronajaty firma Antonín Šrajer, Corap. Měsíční platba 
byla stanovena na 35 000 Kč + DPH, v polovině roku byla snížena na 29 000 Kč +DPH (snížil se zájem 
podnikatelů o umisťování reklam).  
Měsíční sazba za umístění: reklamní tabule na veřejném osvětlení – 210,- Kč za kus / reklama 3x2 
a 4x2 u Penny marketu (3 ks) – 1418,- Kč / reklama na přemostění Perchta – 8 405,- Kč / reklamní 
transparent na přemostění 132,- Kč metr čtvereční plochy za týden (max. na 14 dní) / reklama na 
zábradlí u Kudrnáčových hodin 1051,- Kč za celek / reklama na zábradlí u kruhového objezdu 
(Bezručova) 105,- Kč za kus / reklama na fasádě domu čp. 1055 Bezručova – 4 728,- Kč.  
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Turnov – kalendárium 

 

LEDEN 

Novoroční ohňostroj 
Do nového roku nás doprovodily ohňostroje a petardy vybuchující po celém městě. Oficiální městský 
ohňostroj se od roku 2009 koná až večer 1. ledna Na Lukách, ale vzhledem ke snadné dostupnosti 
ohňostrojových rekvizit nebyla o výbuchy a světelná show nouze ani v prvních minutách roku. 
Minimálně 20 minut po půlnoci je z každého místa ve městě na co koukat. 
V 17 hodin byl Na Lukách, v prostoru za autobusovým nádražím, zahájen novoroční program pro 
obyvatele města, především pro rodiny s dětmi (právě proto, aby se děti mohly účastnit ohňostroje 
a nemusely kvůli tomu absolvovat půlnoční oslavy na náměstí mezi spoustou přiopilých lidí, byly 
oficiální slavnosti přesunuty na podvečer). Nejprve zahrála kapela Beatles Veteran Club, soutěže pro 
děti připravila a moderovala Eva Kordová a novoroční přání pronesl starosta Tomáš Hocke. K nebi se 
vzneslo několik desítek balónků štěstí (lampiony se svíčkami, které jsou v poslední době velmi 
populární). V 18 hodin vypukl velkolepý ohňostroj připravený (už tradičně) firmou Ohňostroje Pohl. 
Novoročního setkání Na Lukách se účastnilo přes tři tisíce lidí, je hezké, že se obyvatelé města v tak 
hojném počtu setkají, aby spolu přivítali nový rok. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
První turnovské miminko roku 2014 
1. ledna v 14.04 hodin se v jičínské nemocnici narodilo první turnovské miminko roku – Anička 
Jirušková. Měřila 50 centimetrů a vážila 3,07 kilogramu. Hrdými rodiči jsou Jitka Matoušková a Martin 
Jiruška z Turnova. 27. ledna Aničku a její rodiče navštívil starosta města Tomáš Hocke a předal jí 
dárek v podobě zlatého řetízku s přívěskem.  
 
Tříkrálová sbírka 
6. ledna odpoledne a 7. ledna dopoledne jsme mohli v centru města potkat koledující Tři krále. 
V pondělí prošli od náměstí až po domov důchodců Pohoda, kde navštívili a zpíváním koled potěšili 
místní seniory. Poté se zastavili ve vestibulu obchodního domu Tesco a koledovali u kolemjdoucích. 
Tři krále ztvárnily dívky z turnovského Orla a peníze, které se jim podařilo vybrat, věnovaly 
turnovskému Centru pro rodinu Náruč. Setkání s koledníky uprostřed města bylo pro většinu 
kolemjdoucích velmi milým překvapením. Sbírka vynesla 5346 korun. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
V kapličce v Daliměřicích opět zazní zvon 
Neznámý občan, resp. občan, který chtěl zůstat v anonymitě, přinesl v polovině ledna na radnici 
pečlivě zrestaurovaný a dlouho nezvěstný zvonek z daliměřické kapličky. Město zajistilo jeho zavěšení 
a Daliměřicemi tak opět může znít zvonění.  
 
Vánoční strom byl odstraněn 
15. ledna byl z náměstí odstraněn vánoční strom, Vánoce 2013 v Turnově tak definitivně skončily. 
Strom obvykle na náměstí zůstává déle a je pěknou ozdobou náměstí, na kterém jinak rostou jen 
malé stromky, ale kvůli větrnému počasí byl preventivně odstraněn. Strom byl na náměstí postaven 
27. listopadu a slavnostně rozsvěcen 30. listopadu. Vyrostl v areálu pivovaru na Malém Rohozci. 
 
Požár u Zastávky 
26. ledna hořelo v autodílně v areálu pod vlakovou zastávkou Turnov-město. Na místě zasahovaly tři 
požární jednotky a škodu vyčíslily na 100 tisíc korun. 
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Setkání se starostou – Daliměřice 
29. ledna proběhlo první z letošní řady setkání starosty s občany jednotlivých částí města, na kterých 
se řeší přednostně problémy dané lokality. Tentokrát se setkání uskutečnilo v hasičárně 
v Daliměřicích a zúčastnilo se ho kolem šedesáti občanů. Diskuze se stočila na několik bodů, například 
na obavu místních z dostavby firmy Kamax. Jako velký problém vnímali občané Daliměřic zvýšení cen 
vody. (Viz Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku, fotografie ve fotopříloze). 
 
První zimní lyžování 
Ve čtvrtek 30. ledna se veřejnosti poprvé otevřel lyžařský areál ve Struhách – pomohly tomu teploty 
pod nulou, které panovaly od 25. ledna a umožnily pořadatelům spustit umělé zasněžování. Hned 
první den lyžovalo ve Struhách kolem pěti stovek lidí, pořadatelé navíc umožnili lyžařům lyžování 
zdarma. V pátek byly prázdniny, a tak bylo ve Struhách také plno.  
 
Myslivci složili zkoušky 
30. ledna na turnovské radnici skládali zkoušky členové mysliveckých sdružení z okolí Turnova. 
Úspěšné sloužení zkoušky myslivce opravňuje k výkonu myslivecké stráže. Testy na základě zákona 
o myslivosti připravil odbor životního prostředí jako orgán státní správy myslivosti. Zkoušky splnilo 37 
myslivců z devatenácti mysliveckých sdružení. Jeden strážce spravuje pět set hektarů honitby a je 
ustanoven na období deseti let. 
 
V Mašově vznikla nová ulice 
Správně bychom měli napsat, že ulice vzniká už nějakou dobu (staví se tam nové rodinné domy), ale 
30. ledna zastupitelé odhlasovali její nové jméno – Na Úvozu.  
 
Městský ples 
31. ledna se konal ve velkém sále Střelnice pátý Městský ples, kterého se účastnilo kolem dvou 
stovek občanů města. K tanci hrál orchestr Ladislava Bareše z Liberce, předtančení zajistili tanečníci – 
mistři České republiky z Chvaletic. K občerstvení se podávala koktejlová zmrzlina připravená pomocí 
suchého ledu a tombola, do které dary věnovaly turnovské firmy, vynesla přes 22 000 korun, které 
byly věnovány Základní a mateřské škole Sluníčko. (Fotografie ve fotopříloze).  
 
Co by chtěli mladí Turnované vylepšit? 
Parlament mládeže města Turnova uspořádal v lednu anketu mezi mladými lidmi – žáky posledních 
ročníků základních škol a studenty středních škol, ve které se mohli vyjádřit k městským tématům, 
která je trápí a která by mělo město řešit. Anketě, které se zúčastnilo 1308 studentů, přecházelo 
prosincové Fórum mladých, kterého se zúčastnilo kolem sedmdesáti studentů a na kterém byly 
vytyčeny hlavní problémy, ke kterým se následně studenti v anketě vyjadřovali.  
335 hlasujícím chybí dostatek míst s bezplatným připojením k wi-fi (internetu), 183 hlasujících by 
rádo vidělo poskytování slev na kulturní a společenské akce, 179 hlasů bylo uděleno problematice 
dopravního spojení a dlouhým intervalům mezi jednotlivými spoji.  
 
 

ÚNOR 

Karneval v Mašově 
2. února se v mašovské sokolovně konal karneval, který navštívil rekordní počet lidí – více než dvě 
stě. Karnevaly v Mašově pořádá oddíl rekreačního sportu Mašov, patřící pod TJ Turnov. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
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Vykolejil vlak 
5. února před půlnocí vykolejil těsně před výjezdem z turnovského nádraží, před rozbočením trati na 
libereckou a pražskou, jeden z vagonů nákladního vlaku. Vlak byl prázdný, nikomu se nic nestalo.  
 
Zemřel Jan Solovjev 
7. února nad ránem zemřel turnovský malíř Jan Solovjev, bylo mu 92 let. Zemřel v nemocnici na 
následky komplikací po prodělané operaci. Pohřeb proběhl 14. února v turnovské obřadní síni. Jan 
Solovjev se zabýval, vedle malby, i sochařinou a literaturou. Jeho žena, malířka Jaroslava, zemřela 
v březnu roku 2013. 28. října 2007 bylo manželům Solovjevovým uděleno čestné občanství města 
Turnova.  
 
Instalace soch v parcích a obrazů na radnici 
V prvních únorových dnech se v parcích objevily tři dřevěné sochy (v parku za letním kinem, v parčíku 
Na Sboře a na začátku Metelkových sadů), jejichž autorem je absolvent šperkařské školy Jožka 
Čermák. Další socha stejného autora, tentokrát z drátů a látky, „ozdobila“ výklenek v klášterní zdi 
v ulici 5. května. Pár týdnů předtím byly na chodbách radnice instalovány jeho obrazy, které je městu 
daroval, a radnice se je rozhodla instalovat na dobu neurčitou. Jedná se o chvályhodnou snahu 
radnice oživit veřejný prostor uměleckými díly, přesto by však výběru děl měla být věnována větší 
pozornost, jinak hrozí, že veřejný prostor bude spíše zaplněn než obohacen. (Fotografie ve 
fotopříloze).  
 
Zemřel Jaroslav Mojsl 
7. února zemřel ve věku 80 let turnovský filatelista, jeden z největších sběratelů známek 
a historických pohlednic v regionu, dlouholetý člen Klubu filatelistů Český ráj Jaroslav Mojsl. Jeho 
sbírka byla zaměřena na anglické poštovní známky, včetně několika exemplářů první známky světa – 
anglické Black Penny. Obě sbírky po něm převzali jeho vnuci. Pohřeb se konal 17. února v turnovské 
smuteční síni. 
 
Turnovský soubor Nakafráno v Činoherním klubu 
9. února předvedl turnovský dámský divadelní soubor Nakafráno svou divadelní hru Božský řízek na 
pódiu Činoherního klubu v Praze v rámci představování české amatérské scény. Toto divadelní 
představení viděl na turnovské přehlídce Modrý kocour jeden z porotců, který zároveň pracuje 
v Činoherním klubu, turnovský soubor k hostování doporučil.  
 
Sokolské šibřinky 
14. února se v turnovské sokolovně konaly sokolské šibřinky.  
 
Akce proti potratům  
17. února se v prostoru před domem Na Sboře objevily velkoformátové panely s naturalistickými 
fotografiemi potracených lidských embryí. Putovní „výstava“, organizovaná občanským sdružením 
Stop genocidě, putuje po republice už několik let, původ má v cizině. 19. a 21. února byly panely 
vystaveny v Nádražní ulici a u Střední zdravotnické školy. Výstava je spojená s možností podpisu 
petice požadující zákaz potratů. Výstavu už na chodnících předcházely stojany s oznámením, že na 
následujících metrech jsou vystaveny drastické fotografie, které nejsou vhodné pro děti. Organizátoři 
vystavují protipotratové panely na exponovaných místech, v poslední době často před středními 
školami. Tato praxe vyvolává řadu negativních reakcí, i v Turnově se na městský úřad a policii obrátila 
řada občanů s žádostí o prošetření. Bylo zjištěno, že výstava neporušuje žádné zákony ani vyhlášky.  
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Setkání místostarosty se seniory 
19. února se sešel místostarosta města Jaromír Pekař spolu s vedoucí odboru sociálních věcí 
turnovské radnice Hanou Kocourovou s obyvateli Domu s pečovatelskou službou na Výšince. V úvodu 
oba zástupci radnice seznámili seniory s několika informacemi ze současného Turnova (rozpočet, 
ceny energií apod.) a poté se diskutovalo. Seniorům nejvíce vadila cena vody, ale také špatný přístup 
k novému nákupnímu centru Kontakt, kde by chtěli zřídit zastávku MHD. Zároveň by ocenili, aby 
zastávka MHD u domova byla opatřena stříškou a lavičkou. Seniorům byla také představena služba 
Anděl strážný, kdy je senior připojen na dispečink, zajišťující tísňovou službu.  
 
Krádež hřbitovní brány 
Mezi 15. a 19. únorem odcizil zloděj vstupní kovanou bránu ze hřbitova v Mašově.  
 
Setkání se starostou – o ceně vody 
24. února se v kině Sféra na Střelnici konalo setkání starosty, zástupců města a zástupce 
Vodohospodářského sdružení Turnov Milanem Hejdukem (bývalý starosta města) s občany, kterých 
se dostavilo přibližně sedmdesát. Tématem setkání byla cena vodného a stočného na Turnovsku, 
která patří k nejvyšším v republice, a systém fungování Vodohospodářského sdružení. Cena téměř 
100 Kč za kubík vody je pro mnoho lidí důvodem k velké nespokojenosti. Řešení situace se ale na 
setkání nepodařilo vymyslet. (Fotografie ve fotopříloze).  
 
Modrý kocour  
Ve dnech 20. – 23. února se konal 19. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Modrý kocour. 
(Více viz Kultura – kalendárium). 
 
Loupežné přepadení 
21. února došlo v Turnově po dlouhých – či vlastně krátkých patnácti letech k násilnému trestnému 
činu s tragickým koncem. V pátek brzy ráno zazvonil 25letý muž na zvonek u vstupních dveří 
rodinného domu 86leté ženy, kterou hned po otevření napadl a vážně zranil na hlavě. Poté prohledal 
dům se snahou najít peníze a cennosti. Poté dům opustil a těžce zraněnou ženu nechal na pospas 
osudu. Po zhruba pěti hodinách ji v domě našel její syn už v bezvědomí. Žena byla převezena do 
liberecké nemocnice, kde však po třech hodinách zemřela. Tentýž den odpoledne se policii podařilo 
zadržet pachatele, který se k činu přiznal. Hrozí mu vězení v délce 10 až 18 let.  
V lednu 2015 byl pachatel Tomáš Lokay Krajským soudem v Hradci Králové uznán vinným a poslán na 
14,5 roku do vězení a k vyplacení odškodného pozůstalým ve výši 2 miliony korun. Dalších 2,5 let 
vězení dostal za loupež z roku 2008, při které také přepadl, svázal a řezal do prstů seniorku.  
 
Nejlepší sportovec Turnova za rok 2013 
22. února před zahájením sportovního plesu byly v kině Sféra na Střelnici vyhlášeny výsledky ankety 
Nejlepší sportovec Turnova. Vítězem se stal 
třicetiletý Tomáš Dlabaja z oddílu orientačního 
běhu TJ Turnov v kategorii jednotlivců. (Více viz 
Sport – kalendárium). 
 
Konec bruslení 
24. února skončila bruslařská sezona na kluzišti 
v Alešově ulici. Kvůli teplu nebylo možné udržet na 
ploše led (více viz Sport – Městská sportovní).  
 
Sněhulák bez sněhu 
27. února se před šperkařskou školou objevil 
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sněhulák se zasněženým stromem. Vzhledem, že několik měsíců nesněžilo, bylo to pro mnohé jistě 
překvapením, a jistě příjemným. Sněhulák sice není ze sněhu, ale z igelitu, ale zato déle vydrží.  
O studentech školy nebylo v posledních letech mnoho slyšet, ve městě nebyla přítomnost umělecké 
školy moc znát. V poslední době se však před školou občas objeví podobná drobná instalace, snad se 
tedy studenti opět pustí do veřejných aktivit.  
 
Úklid parků 
Na konci února byl proveden jarní úklid městských parků a rázem se ze zimní krajiny stala krajina 
jarní. Úklid mj. obnáší na první pohled viditelné vyčištění trávníků od spadaného listí a nepořádku.  
 
 

BŘEZEN 
Majitel Juty se stal podnikatelem roku 
Jiří Hlavatý, dlouholetý zaměstnanec a od roku 2007 vlastník textilního podniku Juta, zvítězil v březnu 
ve 14. ročníku soutěže poradenské společnosti EY Podnikatel roku České republiky za rok 2013. 
V Turnově se pan Hlavatý příliš nepohybuje a nepatří k obecně známým osobám. (Více viz Firmy). 
 
Úřad práce se přestěhoval 
Turnovské pracoviště Úřadu práce České republiky se přestěhovalo ze dvou původních sídlišť 
(Palackého 192 – v budově Komerční banky a Skálova 72 – budova Městského úřadu) na náměstí 
Českého ráje čp. 94 (do budovy České spořitelny). Nové pracoviště bylo otevřeno 10. března. 
 

Seminář o kácení stromů 
4. března se v sále hotelu Karel IV. konal seminář, který informoval účastníky o problematice kácení 
dřevin v souvislosti s novou vyhláškou a občanským zákoníkem. Seminář organizoval odbor životního 
prostředí a byl přístupný zdarma. Přednášejícím byl JUDr. Ing. Filip Dientsbier, PhD., proděkan 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dlouholetý člen Legislativní rady vlády 
a rozkladové komise Ministerstva životního prostředí ČR. Pořadatele překvapila skutečnost, že 
zatímco na seminář dorazila řada lidí ze vzdálenějších míst (Adršpach, Praha, Hradec Králové či 
Vrchlabí), zástupci obcí spadajících pod Turnov se téměř neúčastnili.  
 
Výběrové řízení na stavbu terminálu bylo v pořádku 
5. března rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že výběrové řízení, které se konalo v roce 
2009 a jehož výsledkem byl výběr stavební firmy na stavbu dopravního terminálu u vlakového nádraží 
(Euromont Group), bylo v souladu se zákonem a město nemusí platit již dříve vyměřenou pokutu. Po 
výběrovém řízení tehdy totiž jiná firma podmínky soutěže napadla a začalo vyšetřování. Město tehdy 
celou soutěž zrušilo a uspořádalo novou, po níž terminál postavila firma Strabag Liberec. Termnál byl 
otevřen v říjnu 2011.  
Podle auditu, který nechalo zpracovat Ministerstvo financí, se ale objevily další chyby, byť drobné, 
kvůli kterým úřad vyměřil Turnovu 2,5 milionů korun pokuty. Město se proti pokutě odvolalo. Podle 
něj byly chyby nevýznamné, bývalá starostka Hana Maierová například uvedla, že po výměně 
stavbyvedoucího nikdo nezkontroloval, jestli má potřebné pověřovací razítko nebo nebyla dodržena 
délka obvodní zdi o dva metry.  
 
Vlajka pro Tibet 
K akci, při které si města a obce na celém světě připomínají výročí protičínského povstání, při kterém 
zemřelo kolem 55 000 Tibeťanů, se tradičně připojilo i naše město. Na radnici 10. března zavlála 
tibetská vlajka, stejně jako na radnicích dalších 582 českých měst a obcí, 96 škol (v Turnově na ZŠ 
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Skálova) a dvou univerzit (Masarykova v Brně a Univerzita v Pardubicích). V Turnově vyvěšení vlajky 
vždy schválí Rada města, a to na neomezenou dobu, po pár letech své rozhodnutí přezkoumá. K tomu 
došlo letos a opět s pozitivním výsledkem. Některé obce se k této akci nepřidávají s poukazem na 
možné poškození obchodních vztahů s Čínou. 
 
Jan Čapek designérem roku 2013 
Turnovský rodák Jan Čapek byl 10. března při udílení 
vyhlášen Designérem roku za set nafukovacích hraček Pes 
Bulík a Formule pro Fatra Napajedla. Hračky, kterými 
navazuje na populární nafukovací hračky Libuše Niklové, 
stvořil společně s Annou a Jerrym Kozovými a Zuzanou 
Lednickou. Už dříve byl oceněn např. za sadu lahví pro 
minerálku Mattoni. Jan Čapek je synem Vítězslava Čapka, 
sbormistra turnovského pěveckého sboru Musica Fortuna. 
Před dvěma roky společně vystupovali v celostátní televizní 
reklamě na pivo Velkopopovický Kozel, pro které Jan Čapek navrhl 1,5 l lahve. (Foto z časopisu 
Moderní dům a byt). 
 
Turnovský drahokam 
V pátek 14. března byl zahájen již 24. ročník loutkářského festivalu Turnovský drahokam. (Více viz 
Kultura – kalendárium, fotografie ve fotopříloze). 
 
Setkání starostů obcí spadajících pod Turnov 
17. března se na turnovské radnici konalo setkání starostů z obcí, které spadají pod město Turnov 
v rámci jeho kompetencí obce s rozšířenou působností. Na programu bylo několik prezentací 
z mnoha oblastí, např. možnost vzdělávání dospělých, meziobecní spolupráce, příprava na řešení 
krizových událost, požární ochrana a zásahy hasičů, dopravní obslužnost apod. Setkání se zúčastnilo 
27 starostů.  
 
Soutěž o kráse Krkonoš 
19. března byly v koncertním sále Základní umělecké školy vyhlášeny výsledky 13. ročníku výtvarné, 
fotografické a literární soutěže zaměřené na krásu našich hor. Soutěž iniciovala Správa Krkonošského 
národního parku k oslavě 50. výročí svého trvání. V Turnově se jí ujala knihovna (v rámci projektu 
Planeta Země – příroda na Zemi) ve spolupráci s Odborem životního prostředí turnovské radnice 
a Správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Vítězové, vyhlášení ve čtyřech kategoriích, získali mj. 
pamětní medaile k 50. výročí Krnap. Speciální ocenění získali žáci ZŠ Sobotecká, která je aktivní 
ekoškolou. Děti dostaly hromadnou vstupenku do ZOO Liberec.  
 
Turnovský štěk 
20. března se v Městském divadle konal 13. ročník divadelní přehlídky dětí a mládeže Turnovský štěk, 
který pořádá Žlutá ponorka. (Více viz Kultura – kalendárium, fotografie ve fotopříloze). 
 
Nejlepší čtenáři Turnova 
27. března byly na začátku jednání městského zastupitelstva vyhlášeny nejlepší čtenářské rodiny 
Turnova. (Více viz Kultura – knihovna, fotografie ve fotopříloze). 
 
ZŠ Skálova v Městském divadle 
27. března se v divadle konal program, který celý připravili žáci celé ZŠ. (Více viz Školství – ZŠ Skálova). 
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Ocenění turnovských učitelů 
Na Den učitelů, 28. března, byli na radnici tradičně oceněni turnovští učitelé ze škol, které zřizuje 
město. (Více viz Školství, fotografie ve fotopříloze). 
 
 

DUBEN 

Vznikla nová příspěvková organizace města 
1. dubna vznikla nová turisticko-kulturní organizace Turnovské památky a cestovní ruch. (Více viz 
Kultura). 
 
Příspěvky pro zaměstnanost z Evropské unie 
Od 1. dubna do 30. září v Turnově pracovalo pět lidí, kteří byli dlouhodobě v evidenci úřadu práce. 
Úřad práce poskytl městu Turnovu finance na mzdy pro tyto osoby, a to prostřednictvím Evropského 
sociálního fondu. V rámci projektu Veřejně prospěšné práce byla vytvářena pracovní místa pro lidi 
v evidenci úřadu práce. V Turnově tito zaměstnanci vykonávali pomocné a úklidové práce, oblečení 
byli ve žlutých vestách.  
 
Kampaň pro autisty 
2. dubna se webové stránky Libereckého krajského úřadu přebarvily na modro, konala se kampaň 
Česko svítí modře, ke které se Liberecký kraj připojil. 2. duben je vyhlášený jako Světový den zvýšení 
povědomí o autismu.  
Zastupitelstvo kraje zároveň zaslalo dotaci 1 milion korun do Turnova pro sdružení Slunce všem, které 
částku použilo na dofinancování vybudování Komunitního centra pro dospělé autisty, které bude 
jediným svého druhu v kraji. (Vybudování centra má přijít na necelých 6 milionů korun, Kraj na ně již 
v minulosti poskytl dotaci 3 500 000 korun). Centrum pro dvanáct osob má začít fungovat od roku 
2015. 
 
Setkání se starostou – centrum města 
Ve středu 2. dubna se v obřadní síni radnice uskutečnilo další setkání občanů města se starostou. 
Tentokrát se primárně řešily problémy a aktivity týkající se centra města. Setkání se účastnilo 
přibližně 30 občanů, které nejvíce trápily špatné možnosti parkování v centru města (nabízí se využít 
prázdného objektu Telecomu na Havlíčkově náměstí pro vybudování parkovacího domu, to však není 
jednoduché vzhledem k ceně objektu, 9 milionů, a několika věcným břemenům, které budovy 
zatěžují). Řešila se také čistota města, otevírací doba obchodů (je příliš krátká – večer Turnov zeje 
prázdnotou), hlučné chování návštěvníků restaurací a barů apod. Důležité informace se občané 
dozvěděli i o zobousměrnění Markovy ulice, což má ulevit dopravním špičkám, a o pustnoucím 
prostoru bývalé masny v centru měst. (Oboje viz samostatné zprávy, fotografie ve fotopříloze). 
 
Fórum zdravého města Turnova 
3. dubna se konalo 1. fórum zdravého města Turnova, kterého se zúčastnilo asi sedmdesát občanů. 
Mohli diskutovat, ptát se a podávat podněty několika odborníkům z vedení města a z městského 
úřadu. Lidé se vyjadřovali k různým tématům. Chybí jim například bydlení pro sociálně slabé 
obyvatele, zavedení tísňové služby pro seniory či záchytná parkoviště. Zlepšili by komunikaci mezi 
výrobci a absolventy středních škol. Bojí se úniku rakovinotvorných herbicidů z provozu Juty 
a exhalací ze závodu Kamax. Mnoho občanů se vyjadřovalo k málo přístupným hřištím pro děti (že ta 
u škol nejsou přístupná široké veřejnosti), rádi by rekonstruovali školu v Mašově a získali 
plnohodnotnou budovy základní školy v Turnově u nádraží (zde sídlí pouze první stupeň ZŠ Skálova). 
Lidé by také rádi viděli, aby byla vyřešena nová stavba či přestěhování Knihovny A. Marka, protože 
stávající prostory jí nevyhovují. Mladým lidem vadila špatně vyřešená místní doprava a neexistence 
komunitního centra pro mládež.  
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Celoměstská anketa: 
Na základě těchto výsledků byla vyhlášena celoměstská anketa, ve které se k daným tématům mohli 
během března vyjádřit všichni obyvatelé města na anketních lístcích (ty byly k dispozici na několika 
místech ve městě a na webových stránkách města).  
Odevzdáno bylo 414 platných lístků. S výsledky ankety byli seznámeni zastupitelé města na veřejném 
zasedání dne 24. dubna 2014 a z problémů definovaných na Fóru Zdravého města a problémů 
ověřených anketou bude sestaven komunitní plán. 
Přehled výsledků: (F = výsledek z fóra, A = výsledek z ankety) 

 Nedostatečná regulace průmyslových zón, zejména té na Vesecku, v nově vznikajícím územním 
plánu. Požadavek na regulaci průmyslové zóny Vesecko minimálně v rozsahu stávajícího 
regulačního plánu (F=1., A=2.) 

 Nestavět zimní stadion (F=9.-11., A=1.) 

 Přístup k nákupnímu centru Kontakt a Lidl (F=4., A=6.) 

 Kouření dětí a problematika drog u mládeže v městském parku, prodej alkoholu a tabákových 
výrobků mladistvým (F=8., A=4.) 

 Přístavba a vnitřní rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici vedoucí ke vzniku multifunkčního centra (F=7., 
A=9.) 

V ostatních případech se pořadí do 10. místa z fóra a ankety „nepotkalo“. 
 
Noc s Andersenem 
4. dubna se v Turnově konal další ročník čtenářské slavnosti Noc s Andersenem, i letos se jí zúčastnilo 
několik desítek dětí a dospělých, v knihovně a ve školách přespávalo s knihami 152 dětí. (Více viz 
kultura – kalendárium, fotografie ve fotopříloze). 
 
Pekárna Mikula slavila 20 let 
5. dubna se na hřišti vedle pekárny Mikula ve Studentské ulici čp. 1558 konala veřejná oslava 
20. výročí od založení pekárny. (Více viz Firmy, fotografie ve fotopříloze). 
 
Hlášení městského rozhlasu 
7. dubna proběhlo první hlášení městského rozhlasu, jehož obnovení schválili zastupitelé města 
v lednu (rozhlas naposledy fungoval v 60. letech 20. století). (Více viz Přílohy – Městský rozhlas). 
 
Mezinárodní den památek 
10. dubna byl Mezinárodním dnem památek a historických sídel. K tomuto svátku připravil Odbor 
školství, kultury a sportu vlastivědnou vycházku pro veřejnost. (Více viz Kultura). 
 
Otvírání Skaláku 
12. dubna proběhlo tradiční otvírání Skaláku. Účastnilo se ho 125 členů TJ a příznivců Skaláku. 
Otevírání bylo spojeno s tradiční brigádou, při které se ve Skaláku uklízelo. Všichni se sešli 
v Sedmihorkách na koupališti a k dispozici bylo pivo od sponzora akce, Pivovaru Rohozec, na závěr byl 
podáván výtečný guláš a k večernímu posezení zahrála kapela z Adršpachu Blues Band a asistence 
Greywolfa. 
A co brigádníci během akce stihli? Opravili cestu u Josefova pramene, uklízeli po vyfrézovaných 
pařezech u Hrubé Skály, likvidovali klestí a nálety na Pelešanské cesty a dodělali a opravili žebříky 
u Zelenáče a Manona (materiál k tomu byl hrazen z dotace Českého horolezeckého svazu). Pro lázně 
Sedmihorky stahali dřevo z lesů nad nimi, pro Obecní úřad Hrubá Skála opravili cestu Panenkou 
u Hrubé Skály (úřad hradil materiál), uklidili Cintorín (horolezecký hřbitov), Myší díru a Adamovo lože, 
vyčistili vodoteče a dešťová koryta a nasbírali celkem 300 kg odpadků!  
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Hrajeme si s řemesly 
12. dubna od 13.00 do 17.00 hodin se na skautském ostrově konala akce pro širokou veřejnost 
nazvaná Hrajeme si s řemesly. Skauti připravili výrobu velikonočních ozdob a pomlázek. 
 
Požární cvičení 
15. dubna se v turnovské požární stanici konalo taktické cvičení, jehož námětem byl nález 
radioaktivního materiálu. Cvičení se účastnili hasiči ze Semil, Turnova, Jilemnice, příslušníci 
31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci a pracovníci Celního úřadu pro Liberecký 
kraj. 
 
Policista přednášel seniorům 
15. dubna proběhla v penzionu pro seniory v Žižkově ulici přednáška městského strážníka Vladimíra 
Hladíka pro jeho obyvatele i další zájemce. Strážník informoval seniory o tom, jak se bránit 
nebezpečným jevům dneška a jak se chovat v různých krizových situacích. Mluvilo se o okrádání 
starých lidí na ulici, podvody, které na ně chystají organizované skupiny, prodejní reklamní akce apod. 
Informace se věnovaly i provozu internetu a nebezpečím, které číhají na síti, protože část seniorů už 
internet pravidelně využívá. Akci uspořádal Odbor sociálních věcí turnovské radnice. 
 
Umělecká díla 
15. dubna byla v Turnově instalována dvě nová umělecká díla, a to litinová plastika Postava ženy 
autora Daniela Bosiche z Chile, která ozdobila prostranství u Pacltovy huti, a funkční Sluneční hodiny 
Václava Šedivého, která byla instalovaná v parčíku v Sobotecké ulici naproti čp. 230 a 531. Instalaci 
plastik zajistila šperkařská škola. Václav Šedivý je její absolvent a Daniel Bosich plastiku vytvořil 
v průběhu svého studijního pobytu na SUPŠ. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Úpravy Metelkových sadů – plány 
16. dubna se v budově Obchodní a hotelové školy ve Zborovské ulici konalo setkání, na kterém byly 
veřejnosti představeny plány na rekonstrukci Metelkových sadů. Město na tuto akci v současnosti 
nemá peníze, ale plány jsou hotové a lidé je mohou připomínkovat. Projekt připravilo pražské 
architektonické studio AND (Jaromír Kosnar a Ondřej Smolík). V parku by měly být prostory pro 
všechny věkové kategorie, pro nejmenší děti hřiště s herními prvky (to je tam už nyní, ale zastaralé 
a neudržované), cvičební prvky s lanovkou pro starší děti, přístup k wifi pro ostatní. Součástí bude 
vodní plocha, eko-kout s naučnou výsadbou a volná travnatá plocha k odpočinku či společenským 
hrám. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Skauti sbírali peníze pro charitu – Pomozte dětem 
18. a 19. dubna se občané mohli v ulicích Turnova (na Nádražní ulici a na náměstí) setkat 
s turnovskými skauty, kteří se již poněkolikáté zapojili do celostátní charitativní akce Pomozte dětem. 
(Více viz Kultura – Junák). 
 
Opravy ulice 28. října 
O víkendu 19. a 20. dubna proběhlo předláždění příčných pruhů na chodnících, které byly v projektu 
naplánovány v jiném odstínu, než bylo provedeno. K předláždění v úseku od Mariánského náměstí po 
ulici Kinského došlo v rámci reklamačního řízení. Opravená ulice 28. října byla slavnostně 
zprovozněna 28. října 2013.  
 
Čteme všichni, vypráví jen někdo 
22. dubna se v turnovské knihovně konal 11. ročník soutěže ve vyprávění nazvané Čteme všichni, 
vypráví jen někdo. (Více viz Kultura – knihovna).  
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Den Země – uklízení města 
22. dubna se ve světě slaví Den Země. V Turnově se v jeho rámci uklízelo město. Do úklidu se zapojily 
všechny základní školy, část škol středních a některá občanská sdružení, a to od 16. do 25. dubna. 
Děti uklízely především kolem svých škol, ale vyčištěno bylo údolí Jizery v Dolánkách, okolí Stebénky 
i Vazoveckého potoka a některá místa v širším okolí (Hlavatice, Valdštejn, cesta do Sedmihorek 
a Kacanov). Sesbíráno bylo 430 kg odpadků.  
 
Křest horolezecké knihy 
24. dubna se v galerii turnovského muzea konal křest knihy mladé autorky Lucie Novákové Hrdě, 
tvrdě, mazaně. Křtu se zúčastnilo přibližně 500 návštěvníků, galerie muzea byla zcela přeplněna. 
Dorazily horolezecké legendy, např. Ladislav Haleš, Petr Prachtel, Jiří Novák, Miki Flanderka, Žežula 
Novotný, Guziš Záhora či Alena Čepelková.  
 
Dívka z Turnova se stala Miss Libereckého kraje 
26. dubna se v libereckém Domě kultury uskutečnilo finále soutěže krásy Libereckého kraje. 
Absolutní vítězkou se stala osmnáctiletá Nikol Červinková z Turnova a získala ocenění Miss Liberec 
Open. Nikol je studentkou Střední pedagogické školy v Nové Pace, v budoucnu by se chtěla stát 
muzikálovou herečkou a v současnosti hraje v ženském fotbalovém družstvu FK Pěnčín–Turnov. 
Maminkou Nikol je turnovská zastupitelka Šárka Červinková.  
 
Zahájení turistické sezony 
26. dubna proběhl 11. ročník akce Český ráj dětem, která zahajuje letní turistickou sezonu a je určena 
především rodinám s dětmi. (Více viz Kultura – Turnovské památky a cestovní ruch, fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Průtrž mračen 
28. dubna kolem čtvrté hodiny praskla nad Turnovem obloha a spustil se velmi silný déšť, chvílemi 
s kroupami, následovaný prudkou bouřkou. Na Hruštici se ulicemi směrem k Jizeře prohnala menší 
povodňová vlna, která spláchla kusy cest v parcích a nad jezem utrhla kus stráně. V Aleji legií museli 
hasiči odklidit naplavené bahno.  
 
Dálnice Českým rájem 
V polovině dubna se objevily nové informace v jednom z nejpalčivějších problémů Turnova a Českého 
ráje – povede skrz Český ráj dálnice? Donedávna platnou severní variantu vedení dálnice, resp. 
rychlostní čtyřproudé komunikace, z Hradce Králové do Liberce kraj ze svých plánů vyškrtl a nově 
začal počítat pouze se silnicí dvouproudovou až tříproudovou. Pro odpůrce stavby rychlostní silnice 
centrem Českého ráje se nejedná o zásadní zlom, pouze o zúžení plánované silnice z 25,5 metrů na 
20,75 (v případě tří pruhů) až 14, 75 (v případě dvou pruhů). V současnosti firma Valbek řeší nové 
trasování této silnice, stále tedy není jisté, zda velká silnice protne či neprotne střed Českého ráje.  
 
 

KVĚTEN 

Zobousměrnění Markovy ulice 
5. května večer byl zahájen obousměrný provoz automobilů Markovou ulicí. Dosud se v ní mohlo 
jezdit jen směrem zespodu k náměstí. Kvůli častým dopravním zácpám na náměstí bylo rozhodnuto, 
že Markovou ulicí budou moci osobní auta jezdit oběma směry. V této souvislosti došlo také ke 
změně na křižovatce u gymnázia, kde je nově hlavní směr z ulice Jana Palacha do ulice Antonína 
Dvořáka. Právě tady změna působila nejvíce problémů, řidiči ji často nezaregistrovali a doprava navíc 
natolik zhoustla, že se objevily zácpy a kolizní situace. Hned druhý den musela městská policie třikrát 
zastavovat a řídit, dopravu. (Fotografie ve fotopříloze). 
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Prodej restaurace Šetřilovsko 
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 24. dubna prodej restaurace a vedle stojícího 
roubeného domu na Šetřilovsku (ubytovna byla před pár lety zbořena). Areál na Šetřilovsku chtělo 
město prodat již před několika lety, ale narazilo na dovětek sto let staré darovací smlouvy, že jej jako 
dar městu není možné prodat. Lhůta však nyní vypršela a město se rozhodlo areál prodat. Již 
5. května Rada města odsouhlasila prodej Šetřilovska konkrétní zájemkyni, která v něm bude 
provozovat restauraci. Město se s novou majitelkou dohodlo na lhůtě splatnosti kupní ceny 3 měsíce, 
během kterých bude nová majitelka platit nájemné a pracovat na zprovoznění restaurace. Restaurace 
v létě začala fungovat, ovšem nezdá se, že by o tom Turnováci moc věděli. K 31. prosinci město 
odstoupilo od kupní smlouvy, protože kupní cena nebyla zaplacena. Zaplaceno nebylo ani nájemné. 
Protože restaurace funguje, rozhodlo se město, že provozovateli umožní fungovat v nájmu, pokud do 
konce února 2015 zaplatí dlužnou částku za nájem. Z prodeje nakonec úplně sešlo. 
 
Oslavy Dne vítězství 
7. května se konaly oficiální oslavy výročí konce 2. světové války. Proběhlo tradiční kladení věnců 
u pomníku ve Skálově ulici a pak zástupci města objeli všechny pomníky ve městě. Na odpoledne byl 
naplánován kulturní a zábavný program v městském parku, který se ale pro nepřízeň počasí 
neuskutečnil. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Svijanský pivovar slavil 450. výročí 
8. května slavil Svijanský pivovar 450. výročí svého založení a při této příležitosti uspořádal velkolepé 
oslavy ve svém areálu. Na ně dorazilo více než pět tisíc lidí. Mohli si poslechnout koncerty skupin 
Šlapeto, Čupr baby, Taxmeni, Plavci-Rangers a Ondřeje Hejmy. Konala se autogramiáda sportovců, 
mj. volejbalistů Dukly Liberec a fotbalistů libereckého Slovanu, soutěže v degustacích piv, prohlídky 
výroby a na závěr se konal velký ohňostroj. Do Svijan jezdila z Turnova kyvadlová doprava. 
 
Nový český film s podílem Turnovanů 
8. a 9. května se v kině Sféra konala premiéra nového českého filmu s názvem Hany. Režisér snímku 
Michal Samir pochází z Turnova, vystudoval zde gymnázium a byl členem ochotnického spolku. V roce 
2003 odešel do Londýna, kde vystudoval filmovou školu Drama Center London. Producentem filmu je 
Matěj Chlupáček, který pochází z Liberce. Dramaturgie se ujala společnost CinemArt, kde se filmu 
ujala Turnovačka Irena Kobosilová a později agendu převzal další Turnovák Jaroslav Stuchlík. 
8. května film v Turnově uvedli před zcela zaplněným kinem sami tvůrci. Film vypráví příběh skupiny 
lidí – návštěvníků oblíbeného baru v centru města, kteří prožijí večer s mnoha zvraty. Film Hany se 
zamýšlí nad nejistou dobou, která je někdy plná nevysvětlitelných, náhlých výbuchů násilí. (Fotografie 
ve fotopříloze). 
 
Férová snídaně 
10. května se konal 4. ročník pikniku Férová snídaně, které v Turnově organizují lidé ze společnosti 
Zázemí. Férová snídaně je nová mezinárodní akce, kterou se připomíná Světový den pro fair trade 
(druhá květnová sobota), v roce 2013 se konala již v 87 městech a letos poprvé i v Turnově. V těchto 
městech se lidé sejdou na jednom místě, aby společně posnídali jídlo, jehož produkce a výroba je 
šetrná k přírodnímu prostředí a lidským právům. Což je celý smysl trhu s fair trade výrobky.  
Po úspěchu akce se pořadatelé rozhodli, že férové snídaně budou pořádat pravidelně. Od 
prázdninových měsíců se konaly vždy každou první sobotu v měsíci v atriu muzea, nebo v tamní 
kavárně a Kamenářském domě. 
 
Den proti rakovině 
14. května procházeli ulicí města studenti ve žlutých tričkách a za příspěvek min. 20,- Kč obdarovávali 
kolemjdoucí umělou žlutou květinou do klopy. Tradiční sbírku na pomoc boji proti rakovině pořádala 
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již po osmnácté Liga proti rakovině po celé České republice. Letošní výtěžek byl určen na boj 
s rakovinou plic. Součástí je tedy osvětová kampaň, která upozorňuje veřejnost na to, že Češi patří do 
první pětice nejvíce kouřících národů, rakoviny plic v ČR přibývá o 1,5 procenta ročně, nárůst 
onemocnění se však týká výhradně žen, protože přibývá kuřaček, zatímco mužů kouří stále méně. 
Ročně umírá v Česku na nádor plic 5500 lidí, z toho 5200 kuřáků. 
 
Turnovský klub důchodců oslavil 50 let 
14. května se v turnovském klubu důchodců konala oslava 50 let trvání. (Více viz Kultura). 
 
Mladý Démosthenes 
V krajském kole mezinárodní soutěže Young Demosthenes zvítězila žákyně Základní školy Žižkova 
Nikol Hanzlová a postoupila tak do celostátního kola. (Více viz Školství – ZŠ Žižkova).  
 
Městem se šířila žloutenka 
Dva zastupitelé onemocněli v půlce května infekční žloutenkou typu A, všichni členové zastupitelstva 
proto museli absolvovat vyšetření. Žloutenka se šířila Turnovem i dále, ale epidemie nepropukla. 
Zaznamenáno bylo nejméně osm případů. Lidé, kteří s nemocnými přišli do styku, byli v péči 
okresních hygieniků. Pokud se u nich projevily jakékoliv netypické příznaky, byli okamžitě odesláni 
k vyšetření. I díky této cílené péči se žloutenku podařilo zastavit.  
 
Předvolební kampaň 
V sobotu 17. května probíhala v Turnově jedna z kampaní před volbami do Evropského parlamentu. 
Strana TOP 09 ji pojala poněkud netradičně a s podporou turnovského pekaře Jiřího Mikuly se 
kandidáti představili coby prodavači housek a dortů v prodejně pekárny Mikula v Nádražní ulici. 
Zákazníky obsluhoval předseda strany a exministr financí Miloslav Kalousek či senátor Jaromír 
Štětina. 
 
Český pohár v orientačním běhu 
17. a 18. května hostil Oddíl orientačního běhu TJ Turnov dvojzávod Českého poháru v orientačním 
běhu. Jednalo se o největší závody, které oddíl ve své historii uspořádal (Více viz Sport).  
 
Rodinný den na hvězdárně 
18. května se v turnovské hvězdárně konal Rodinný den s kulturním programem a atrakcemi pro malé 
i velké. Návštěvníci pozorovali slunce, prohlíželi si astronomickou techniku a zkoušeli fyzikální 
a chemické pokusy. (Více viz Kultura – kalendárium). 
 
Setkání se starostou – Pelešany 
19. května se v pelešanské hasičárně uskutečnilo setkání starosty města s občany. Setkání, na které 
dorazilo kolem čtyřiceti občanů, se zúčastnila i místní radní Eva Kordová. Nejprve se hovořilo 
o opravě mašovské návsi, kterou všichni zúčastnění vítali. Dále byli občané seznámení s přípravou 
nového územního plánu města a několika chystanými úpravami ve městě. Následovala chvílemi 
bouřlivá diskuze – občané nejsou spokojení s autobusovou dopravou do Pelešan, se stavem 
chodníků, nepořádkem na Zlaté stezce či s nekvalitní prací některých úředníků. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Vlajka pro Ukrajinu 
21. května zavlála na turnovské radnici ukrajinská vlajka. Tímto gestem jsme se připojili k symbolické 
akci organizace Člověk v tísni a poslali tak svou podporu Ukrajincům, kteří právě před půlrokem 
zahájili demonstrace na protest proti rozhodnutí vlády a prezidenta nepodepsat asociační dohodu 
s Evropskou unií.  
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Nová pamětní deska – Jiří Kristián Lobkowicz 
22. května byla v Turnově odhalena nová pamětní deska, a to turnovskému rodáku a především 
automobilovému závodníkovi Jiří Kristiánu Lobkowiczovi. Deska byla instalována na jeho rodném 
domě v Palackého ulici čp. 440, kde nyní sídlí prodejna Kniha U Jizery. Součástí slavnostního 
celodenního programu byly přednášky historiků pro školy a veřejnost a výstava dvaceti historických 
vozidel. Z Národního technického muzea byl zapůjčen vůz Bugatti 52. Jiří Kristián Lobkowicz se 
narodil 22. února 1907 a jako nadšený automobilový fanoušek začal brzy závodit. Auta se mu však 
stala osudným – na závodech na berlínském okruhu Avus dne 22. května 1932 havaroval a na místě 
zemřel. Text na desce nese nápis: „V tomto domě se narodil // 22. února 1907 // Jiří Kristián 
Lobkowitz // automobilový závodník.“ (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Volby do Evropského parlamentu 
23. a 24. května proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu. (Výsledky v Turnově viz 
Česko – kalendárium). 
 
Šperkařská škola oslavila 130. výročí 
24. května se v budově školy konala oslava 130. výročí od založení školy v roce 1884. (Více viz Školství 
– SUPŠ).  
 
Návštěva studentů ze Švédska 
Starosta Tomáš Hocke a místostarosta Otakar Špetlík přivítali v pondělí 26. května 2014 na radnici 
studenty Lidové vysoké školy Ädelfors ze švédského města Holsbybrunn. Devět studentů žurnalistiky 
se čtyřmi pedagogy navštívili Kost, Valdštejn a Hrubou Skálu a samozřejmě nechyběla prohlídka 
Turnova. Během pobytu studenti diskutovali i se zástupci radnice. Mluvčí města Radek Drašnar na 
webových stránkách města popsal, o čem se diskutovalo, a protože k takovým diskuzím v Turnově 
často nedochází, ocitujeme zde z jeho zprávy: „Můžete potvrdit nebo vyvrátit některá tvrzení, kterými 
jsou charakterizování Češi v zahraničí?“ zazněl ústy tlumočníka Tomáše Zakouřila požadavek jedné 
z účastnic setkání. „Říká se, že jsme národem pivařů. Pravda, hodně piva se u nás vypije, ale mnohem 
více vyrobí. Říká se, že jsme dobří hokejisté. Ale v těchto dnech se ukázalo, že to není tak docela 
pravda,“ reagoval starosta. Místostarosta Otakar Špetlík ještě doplnil: „O nás také cizinci říkají, že 
jsme pesimisté.“ Takovou zkušenost švédští studenti dosud neměli, všude jsou přijímáni dobře 
a nesetkali se s nějakým vysloveně negativním jednáním. Došlo také k hodnocení nedávných voleb do 
Evropského parlamentu, k nimž ve Švédsku přišlo přes 50 procent voličů. „Jsme stále mladou 
demokracií a nedůvěra lidí k Evropské unii je vysoká,“ uvedl k výsledku v naší republice Hocke. Další 
dotazy budoucích novinářů směřovaly k politické situaci v Turnově. Chlapce a děvčata ze švédského 
Holsbybrunnu zajímalo, jakou stranu zastupuje starosta a z jaké jsou místostarostové, které uskupení 
má ve městě největší moc. Chtěli také vědět, která rozhodnutí vedení města z poslední doby byla 
významná pro budoucnost Turnova. Padly i otázky k sociální situaci mladých rodin v České republice, 
genderové problematice, míře nezaměstnanosti, oborové struktuře trhu práce, otevřenosti státní 
správy. Nechyběly dotazy na český školský systém, liberalizaci měkkých drog, postihy za 
nedodržování dopravních předpisů či způsoby propagace oblasti z hlediska cestovního ruchu. „Turnov 
působí příjemným dojmem. Ulice a domy jsou tu opraveny. Z jakých finančních zdrojů jsou opravy 
hrazeny?“ zeptal se jeden z pedagogů. „Co si myslíte o novinářích?“ vyzvídali na úplný závěr studenti 
žurnalistiky. „Novinářům mám za zlé, že se snaží informovat lidi u nás převážně negativně. V médiích 
mi chybí více pozitivních zpráv. To přispívá k nedobré atmosféře ve společnosti. Ano, je potřeba, aby 
novináři informovali o skandálech a korupčních aférách, ale zpravodajství by přece mělo být 
vyvážené,“ netajil se svými názory starosta města Tomáš Hocke a popřál hostům ze Švédska příjemný 
zbytek jejich studijního pobytu v Turnově.  
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Memoriál Ludvíka Daňka, 15. ročník 
V úterý 27. května se konal 15. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka. (Více viz Sport – Přehled hlavních 
událostí). 
 
Zájezd seniorů do Vrchlabí 
29. května se uskutečnil zájezd turnovských seniorů do Vrchlabí a tamního Krkonošského centra 
environmentálního vzdělávání (Krtek). Zájezdu, který uspořádal Odbor životního prostředí jako 
součást programu Měsíce pro planetu Zemi, se zúčastnilo 43 Turnováků. Vedla jej paní Eva Kordová. 
 
 

ČERVEN 

Turistické autobusy 
1. června byl zahájen provoz části letních turistických autobusů v Českém ráji, a to už po popatnácté. 
V rámci turistických linek byly o prázdninových sobotách provozovány i retro spoje autobusů 
(v podobě historických autobusů 706 RTO a ŠL 11) na trase Turnov – Libuň – Jičín s přestupem na 
historické vlakové spoje v Libuni. (Více viz Turnov – Souhrnné zprávy ke konci roku – turistika).  
 
Přednáška pro seniory – o alergiích 
5. června se v budově Hotelové školy ve Zborovské ulici konala přednáška o alergiích. Přednášky 
alergoložky Jany Tomáškové se účastnilo přibližně 30 seniorů, kterým byla primárně určena. 
Občerstvení připravili studenti školy. Přednášku zorganizoval Odbor sociálních věcí turnovské 
radnice.  
 
Setkání starostů 
5. června se v Turnově setkalo 22 starostů z obcí Turnova jako obce s rozšířenou působností. V rámci 
projektu Systémové podpory meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností zvolili starostové hlavní téma, kterému se budou v další etapě věnovat – 
komunikace, bezpečnost a cyklostezky.  
 
O rohozecký soudek 
8. června se v restauraci Modřišicích konal 4. ročník soutěže v šachu O rohozecký soudek. (Více viz 
Sport – ŠK Zikuda). 
 
Požár v nádražní restauraci 
V noci na 11. června vypukl požár v nádražní restauraci, důvodem byla závada na elektroinstalaci. 
Nikomu se nic nestalo, ale škoda na vnitřním zařízení byla vyčíslena na 100 000 Kč – restaurace byla 
nějakou dobu uzavřena. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Vážná nehoda 
12. června bylo v rybníku u Sekyrkových Louček objeveno auto, které tam sjelo ze silnice. Uvnitř byly 
uvězněny dvě ženy – matka s dcerou, které ve vodě strávily přibližně 20 minut. Matka po převozu do 
nemocnice zemřela, dcera byla v kritickém stavu. Do rybníka auto sjelo pravděpodobně poté, co se 
vyhýbalo protijedoucímu vozidlu, bohužel se obrátilo na střechu, a tak i když se nepotopilo celé, obě 
ženy byly pod vodou. Na místě nehody zasahovali dva policisté z obvodního oddělení v Turnově, a to 
Jan Horáček a Roman Palič, kteří byli za okamžitý a bezchybný zásah navrženi na ocenění medailí za 
statečnost, kterou uděluje Policejní prezident. Oba se bez techniky a potřebného vybavení 
opakovaně potápěli k autu a v nulové viditelnosti, která ve vodě panovala, vypáčili dveře a snažili se 
vyprostit těla. Stále nevěděli, zda se v autě někdo nachází, a dveřmi nikoho nenahmatali, vypáčili tedy 
zadní kufr a v tu chvíli už k otevřenému autu dorazili záchranáři, kteří mohli ihned vyprostit obě ženy 
a zahájit resuscitaci. (Foto Police ČR). 
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Skauti proti leukémii 
13. a 14. června se turnovští skauti zapojili do 17. ročníku sbírky Společně proti leukémii, v rámci 
něhož myli auta autům na čerpacích stanicích Shell v Příšovicích a Benzina v Turnově (směrem na 
Sedmihorky). (Více viz Kultura – Junák). 
 
Restaurované sochy na bráně u muzea 
17. června byly na barokní bránu vedle muzea osazovány zrestaurované sochy. Sochy opravil 
restaurátor Petr Roztočil, a to od 22. listopadu 2013, kdy byly z brány sneseny dolů.  
 
Zdravé město Turnov – Letní škola 
Turnov hostil ve dnech 18. až 21. června Letní školu Národní sítě zdravých měst – přivítali jsme u nás 
více než osmdesát představitelů dalších českých obcí, které se na projektu Zdravé město podílejí. 
Program se uskutečnil především v Kulturním centru Střelnice. Kromě řešení konkrétních problémů 
byl naplánován i doprovodný program – prohlídka hradu Valdštejn, turnovského muzea a synagogy. 
Turnov je od roku 2013 členem Asociace Národní sítě zdravých měst. Jarní, letní a podzimní setkání 
členů se konají každý rok v jiném městě. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Slavnosti piva Skalák 
21. června pořádal Pivovar Rohozec již několikátý ročník pivních slavností, na které dorazilo kolem 
pěti tisíc lidí. (Více viz Firmy – Pivovar Rohozec, fotografie ve fotopříloze). 
 
Územní plán města 
Na jednání zastupitelstva města byl 26. června přijat nový územní plán města, který nahradil plán 
z roku 1996 a plánuje rozvoj města do roku 2025. V Turnově by v té době mělo žít o tisíc lidí více. 
V souvislosti s tím byly nově regulovány plochy pro individuální výstavbu na Hruštici, v Daliměřicích 
a v Durychově – Na Kamenci. Objevila se kritika, že plán více neřeší, jak více zahustit centrum města, 
aby v něm žil dostatečný počet obyvatel, když současný trend směřuje k vystěhovávání se do jeho 
okrajových částí. Byl zúžen koridor pro zamýšlenou rychlostní silnici S5 (R35) do úzkého pruhu od 
Ohrazenic po údolí Libuňky a byla odblokována místa, která byla dosud pro stavbu držena. 
K územnímu plánu bylo občany doručeno 290 námitek a 11 připomínek. Všechny byly náležitě dle 
zákona projednány, většině námitek vyhověno nebylo. 
 
 

ČERVENEC 

Kámen a šperk 
5. července proběhla v Turnově tradiční turistická akce vítající začátek sezony. Poprvé byla jen 
jednodenní. Program se konal na několika místech ve městě. (Více viz Kultura – Turnovské památky 
a cestovní ruch, fotografie ve fotopříloze). 
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Slavnosti svijanského piva 
12. července se v areálu pivovaru ve Svijanském Újezdu konal 25. ročník svijanských pivních slavností. 
Svijanský pivovar v posledních letech výrazně expandoval a z regionálního pivovaru se stal celostátní. 
Na slavnosti, které připomněly 450 let od založení pivovaru, přišlo kolem 16 000 návštěvníků, což je 
ohromující počet i v době megafestivalů. Podle pořadatelů bylo vypito 250 sudů prémiového světlého 
ležáku 450 a snědeno 1700 kopečků zmrzliny vyrobené z tohoto piva. Návštěvníci měli zájem i o další 
druhy piva – celkem ho vypili 700 sudů. V kulturním programu vystoupili např. Marta Kubišová či 
kapela Olympic.  
 
Zpěvák Hrůza byl zraněn ve rvačce 
17. července byl v Ostravě před barem ve Stodolní ulici napaden a těžce zraněn zpěvák, rodák 
z Turnova, Michal Hrůza. (Více viz Česko – kalendárium). 
 
Dolánky 2014 
19. července se v Dolánkách v nově vybudovaném kempu přímo pod Dlaskovým statkem konal 
pravidelný hudební festival, který se již několik let pokouší (se střídavým úspěchem) navázat na 
slavné Folkové noci na Frýdštejně. (Více viz Turnov – Okrajové části). 
 
Dopravní nehoda v Jenišovicích 
20. července nad ránem narazil do domu v Jenišovicích automobil jedoucí příliš rychle. Řidič auta byl 
vážně zraněn.  
 
 

SRPEN 

Oběšený na železničním mostě 
5. srpna ráno byl policii nahlášen nález člověka oběšeného na železničním mostě. Bylo potvrzeno, že 
se jednalo o občana blízké, policií nejmenované obce.  
 
Spadla větev 
Během pondělního dopoledne 11. srpna spadla před vchod letního kina silnější větev u vchodu 
rostoucího stromu. Nikomu se nic nestalo, větev pouze poškodila jedno pole plotu a zabránila 
otevření brány do areálu, čímž na nějakou chvíli uvěznila nájemce místního domku.  
 
Vlak srazil muže 
21. srpna byl na železniční trati mezi Turnovem a Malou Skálou sražen a usmrcen mladý muž. Policii 
se nepodařilo zjistit jeho totožnost, protože u sebe neměl žádné doklady a nikdo po něm 
v následujících dnech nepátral. Proto se pomocí fotografie mrtvého obrátila o pomoc na veřejnost. 
Jestli se oběť podařilo identifikovat, nebylo zveřejněno. 
 
Na sídlišti spadl strom 
Na konci srpna spadla v Květinové ulici vzrostlá borovice vejmutovka. Spadla neočekávaně, nefoukal 
vítr, nepršelo. Naštěstí se nikomu nic nestalo a ani nedošlo ke škodám na majetku. Turnovské stromy 
procházejí pravidelnými kontrolami specialistů a nadále je s nimi nakládáno podle jejich doporučení. 
Zmíněný strom nebyl posouzen jako rizikový.  
 
Turnovští na návštěvě v Jaworu 
Ve dnech 29. až 31. srpna se v polském Jaworu, partnerském městě Turnova, konaly tradiční 
Slavnosti chleba, na které se vypravilo několik oficiálních zástupců Turnova. V kulturním programu 
vystoupil pěvecký sbor Musica Fortuna a kapela Mackie Messer Band. Vypravila se i delegace 
z radnice, a to místostarosta Otakar Špetlík a radní František Zikuda, turnovské podnikatele zastoupil 
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pekař Jiří Mikula s výrobky své pekárny a představili se zde i kováři z turnovské šperkařské školy 
a brusič Petr Šťastný, a to na výslovné přání organizátorů. V Jawoře se vedle chleba oslavoval i perník. 
Turnov, ve kterém se perníkářství profesně již nikdo nevěnuje, vyslal do Jawora perníkářky Jiřinu 
Růtovou ze Všelibic a Elišku Josifovou ze Žantova u Kněžmostu. Ač nejsou místní, Turnováci je můžou 
dobře znát, protože v Turnově své řemeslo často představují, například na akcích pořádaných 
turnovským muzeem.  
 
Oprava kostela sv. Václava 
31. srpna v 16. byl slavnostně znovu vysvěcen kostelík sv. Václava na Bukovině. (Více viz Okrajové 
části, fotografie ve fotopříloze). 
 
 

ZÁŘÍ 

Město se zapojilo do projektu Dobrý úřad 
Od 1. září se město zapojilo do celostátního projektu, díky kterému umožňuje svým občanům 
hodnotit služby a kvalitu svých úředníků. Do připravených nádob občané vhodí kartičku se svou 
emailovou adresou a na tu jim potom přijde dotazník, který podle svého uvážení vyplní, a to do pěti 
dnů od návštěvy úřadu. Cílem je získat zpětnou vazbu od občanů a zahájit soutěživost mezi 
jednotlivými úřady. Speciální nádoby na kartičky jsou umístěny na všech úřadech.  
 
Mapa investic 
V září byla na stránkách města uveřejněna interaktivní mapa s přehledem všech významných investic, 
které proběhly v Turnově v minulých čtyřech letech. Na mapě Turnova jsou terčíky na místech, kde 
některá akce proběhla, a lidé se tak mohou podívat na vše, co se odehrálo například na místě jejich 
bydliště. Najdou zde fotografii a jednovětý popis akce (např. nové veřejné osvětlení v Dolánkách, 
nový povrch ulice Zborovská apod.). 
 
Babičko, dědečku převeď mě do školy! 
Během letních prázdnin vyhlásil Městský úřad kampaň Babičko, dědečku, převeď mně do školy!, 
v rámci které shánělo několik aktivních občanů důchodového věku, kteří pomáhali s hlídáním 
přechodů pro chodce v blízkosti škol a zabezpečili tak dětem bezpečnou cestu do škol (tito lidé museli 
být proškoleni a pravomoci se vztahovaly pouze na děti a mládež). Podnětem k vyhlášení kampaně 
byla petice 168 občanů, kteří žádali o hlídkování v Nádražní ulici, kde vnímali přecházení dětí přes 
rušnou silnici jako velmi rizikové. Zrovna tam ale řízení provozu civilními osobami neumožňuje zákon 
(přechody nejsou v těsné blízkosti škol). Kampaň se tedy týkala pouze přechodů v Žižkově a Skálově 
a v ulici 28. října. Už v jarních měsících roku se městští strážníci na hlídaní přechodů viditelně více 
zaměřili. V novém školním roce však žádný senior na přechodech hlídat nezačal. Zájem projevil jen 
jeden pán, ale zalekl se povinností s tím spojených. Město hledalo dál. 
 
Šachové klání Turnovský granát 
6. září se na Střelnici konal 8. ročník seriálu Grand prix 2014/2015 v šachu, kterého se zúčastnilo 86 
hráčů všech věkových kategorií z celé České republiky. (Více viz Sport – Šachový klub Zikuda). 
 
Zákaz podomního prodeje v Turnově 
Rada města na svém zasedání 8. září přijala vyhlášku zakazující podomní prodej na území města. 
Zákaz se netýká kulturních či charitativních akcí ani prodeje na trzích a v předzahrádkách. Zakázáno je 
nově obcházet byty s nabídkou jakéhokoliv zboží či služeb nebo nabízet produkty na ulicích města. 
Cílem je ochránit především starší občany, kteří se v posledních letech příliš často stávali oběťmi 
různých podvodníků vytvářejících na ně silný nátlak. I běžný občan se mohl pravidelně potkávat 
s „divnými lidmi“ v oblecích, například na náměstí, kteří nabízeli kosmetiku a parfémy zadarmo, 
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pokud jste si koupili jediný, který obvykle překonal tisícikorunovou hranici. Bylo velmi těžké se jich 
zbavit. A bylo očividné, že se zaměřovali na seniorky a ženy z nižších sociálních skupin. 
 
Světluška – charitativní sbírka na pomoc nevidomým 
10. září městem procházely světlušky, druhdy studenti turnovského gymnázia, a vybírali příspěvky na 
pomoc nevidomým spoluobčanům. Jednalo se o 12. ročník sbírky, kterou pořádá Nadační fond 
Českého rozhlasu. 
 
Oslavy divadelního výročí 
12. září se konaly oslavy 140. výročí založení turnovského divadla. (Více viz Kultura – Přehled 
nejvýznamnějších akcí, fotografie ve fotopříloze). 
 
O nejlepší marmeládu Českého ráje 
13. září uspořádala pekárna Mikula ve spolupráci s Hotelovou školou soutěž o nejlepší marmeládu. 
(Více viz Firmy, fotografie ve fotopříloze). 
 
Nová kniha o Českém ráji 
15. září byla na zámku Hrubý Rohozec pokřtěna kniha Stromy z ráje Českého, kterou napsala 
spisovatelka Marie Hrušková. (Více viz Kultura – Hrubý Rohozec). 
 
Evropský týden mobility 
V týdnu od 15. do 23. září se Turnov připojil k Evropskému týdnu mobility s tématem Naše ulice – 
naše volba. Jde o snahu měst komunikovat se svými občany a představit jim problémy dopravy 
a mobility, se kterými se města i jejich občané potýkají. V Turnově se akce koná již poněkolikáté a je 
doprovázena řadou dalších kulturních či osvětových akcí. Nejde však říct, že by Turnováci vnímali 
tento týden nějak výjimečně, mnozí z těch, kteří se některé akce zúčastní, zřejmě ani nevědí, čeho je 
součástí. To však význam jejího konání nesnižuje, myšlenky podobných „vzdělávacích“ akcí se do 
myslí lidí vkrádají jen pomalu.  

 15. září: Křest knihy Stromy z ráje Českého autorky Marie Hruškové a fotografa Zdeňka Mrkáčka, 
Zámek Hrubý Rohozec, 18.00 hodin. 

 16. září: Putování po památkách pro čtvrtý ročník základních škol. Děti navštívily synagogu, 
Rývovy sady s ukázkami cvičení ptáků-dravců a Dlaskův statek.  

 17. září: Den otevřených dveří na radnici. Zpřístupněny byly kanceláře vedení města a některých 
odborů a radniční věž. Od 9.00 do 11.00 byl čas vyhrazen školám, od 15.00 do 17.00 veřejnosti. 

 17. září: Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu – ekologicko-naučná akce pro děti 
z mateřských, základních a středních škol na sběrném dvoře na Vesecku 

 18. září: Evropský den bez aut – nejvýraznější akce týdne, během kterého je po většinu dne 
uzavřena Skálova ulice autům a předána chodcům. V programu vystoupil trojnásobný mistr 
světa Martin Šimůnek v biketrialu, proběhly ukázky policejního a sportovního výcviku psů, Žlutá 
ponorka připravila jízdy zručnosti na kole a výtvarnou dílnu, Středisko ekologické výchovy Český 
ráj zase smyslové aktivity pro všechny věkové kategorie zaměřené na seznámení s přírodou 
všemi smysly, které nesly název Vystupte z auta a pojďte s námi do lesa. Centrum pro rodinu 
Náruč připravilo jízdy zručnosti pro nejmenší (odstrkovadla, kola, tříkolky), Fokus vystoupil 
s představením Rapeři z Fokusu. Konala se také běžecká soutěž v orientačním běhu pod vedením 
TJ Turnov, Střední zdravotnická škola Turnov připravila ukázky první pomoci, měření tlaku a akci 
Zdravý zoubek. Sbor Hasičů města Turnova, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, 
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje a Městská policie prezentovaly svou techniku 
a výstroj. Děti mohly doslova prolézat hasičská auta. Během akce se prezentovaly i další 
organizace, např. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Eurocentrum Liberec 
(Fotografie ve fotopříloze). 
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 Program v Domě Na Sboře: Zázraky přírody s Vladimírem Kořenem – večerní pořad Vladimíra 
Kořena (mluvené slovo a projekce moderátora pořadu České televize Zázraky přírody) 

 19. září: Den otevřených dveří v čistírně odpadních vod v Turnově v Sobotecké ulici 

 20. září: V Rývových sadech se konala výuka tzv. Nordic walking – chůze se speciálními holemi. 

 21. září: Rodinné odpoledne na kolečkách, jízda na okruhu, paralelní slalom i soutěž 
o nejoriginálnější vlastní jezdítko. K zapůjčení byly čtyřkolky a koloběžky. Od 14.00 hodin na 
parkovišti u autobusového nádraží Na Lukách.  

 22. září: Promítání dokumentárního filmu Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama v kině Sféra, 
vstup byl zdarma.  

 23. září: Diashow Pavly Bičíkové v Cestovatelském klubu – Himálajské putování kolem svaté hory 
o dobrodružné cestě kolem třetí nejvyšší hory světa – Kanchenjungy. Kino Sféra. 

 
Den otevřených dveří na radnici 
17. září byla v rámci Týdne mobility otevřena veřejnosti radnice. Odpoledne mohli radnici navštívit  
obyvatelé města, dopoledne bylo vyhrazeno školám. V přízemí si děti poslechly vyprávění o historii 
radnice a poté zavítaly do pracovny starosty města, kde jim starosta vyprávěl o své práci a ukázal své 
insignie a předal propagační materiály. Poté se podívaly na to, jak bude v budoucnu vypadat 
sportoviště v Maškově zahradě a jako doslovný vrchol prohlídky děti vystoupaly na radniční věž 
a prohlédly si Turnov shora.  
 
Nehoda na železnici z Liberce do Turnova 
16. září se u Čtveřína stala nehoda, která vypadala velmi tragicky, ale naštěstí se obešla bez zranění. 
Na železničním přejezdu u Čtveřína rychlík najel na nákladní Avii a vláčel ji asi dvě stovky metrů. Autu 
na přejezdu upadlo kolo a řidič s ním nemohl odjet, opustil vozidlo a snažil se dovolat zaměstnancům 
Českých drah, ale blížící se vlak už nedokázali zastavit. Avie skončila omotaná kolem nárazníku vlaku 
Jako by byla z papíru. Avie vezla jablka do lažanské moštárny. Trať byla několik hodin uzavřena, na 
místo se sjely záchranné jednotky a evakuovaly cestující z vlaku. 
 
Vážná dopravní nehoda 
18. září došlo na křižovatce u gymnázia k vážné dopravní nehodě, kde osobní auto (jedoucí podle 
předpisů) smetlo motorkáře, který mu nedal přednost, když jel od Kamence. Mladý řidič motorky byl 
velmi vážně zraněn, téměř hodinu byl resuscitován přímo na místě nehody, než mohl být odvezen do 
liberecké nemocnice. Na této křižovatce došlo v květnu ke změně přednosti v jízdě. V souvislosti 
se zobousměrněním Markovy ulice, kdy se hlavní silnicí stal směr z ulice Jana Palacha do ulice 
Antonína Dvořáka.  
 
Den otevřených dveří v ZŠ Alešova 
19. září proběhl Den otevřených dveří a zahradní slavnost v budově ZŠ Skálova v Alešově ulici. (Více 
viz školství).  
 
Den otevřených dveří ve waldorfské ZŠ  
20. září proběhl Den otevřených dveří v nově vystavěné budově waldorfské základní školy 
v Daliměřicích. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Nový bufet v turnovské nemocnici 
22. září byl v nemocnici otevřen nový bufet pro personál, pacienty i návštěvy. (Více viz Zdravotnictví – 
nemocnice, fotografie ve fotopříloze). 
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Jeden den v Turnově 
23. září se v Turnově uskutečnil zvláštní program, který vymyslel a připravil novinář a autor 
fotopřílohy ke kronice Pavel Charousek. Ten v souvislosti se svou výstavou (Inventura Pavla 
Charouska II., která probíhala v Kamenářském domě) vyzval školy, aby každá vyslala skupinku 5–10 
dětí, které budou celý den dokumentovat vybraná témata života v Turnově. Odezva byla velká 
a každá škola vyslala své zástupce, kteří mimo vybraná témata fotili také vlastní školu. (Výběr 
z fotografií viz fotopříloha). 
A čemu se věnovali?  

 ZŠ Skálova: Téma Běžný život ve městě. Škola vyslala dvě skupiny dětí, a to Jana Votrubce, 
Terezu Hanlovou, Veroniku Sehnalovou, Barboru Hykovou, Adélu Jirkovcovou, Štěpána Galle 
a Pavla Daníčka. Fotili pod vedením učitelky Jany Knížové. 

 ZŠ 28. října: Téma Kostely, hřbitovy, náměstí. Fotoreportéry byly tyto dívky: Eliška Tomsová, 
Tereza Židů, Sarah Pekařová, Natálie Kolombová, Veronika Votrubcová, Kristýna Bursová a Marie 
Mašínová. Odpovědným učitelem byl Pavel Jirman. 

 ZŠ Žižkova: Téma Úřady a doprava. Zúčastnili se tito žáci: Pavel Kukla, Tadeáš Láska, Nikol 
Tučková, Bohdana Popových a Anna Langrová. Odpovědným učitelem byl Pavel Trojan. 

 Gymnázium: Fotografovaly tři studentky samostatně. Michaela Faktorová fotila mateřské školy 
(navštívila novou waldorfskou mateřskou školu v Hruborohozecké ulici, školku v zámečku v 
Bezručově ulici a stacionář Sluníčko u nádraží), Denisa Islová fotila nádraží a dopravní terminál 
a Kristýna Anežka Poláková opuštěné objekty a graffiti. Podařilo se jí vyfotit i předsedu strany 
TOP 09 Karla Schwarzenberga, který přijel na besedu se studenty školy. Odpovědnou učitelkou 
byla Elen Těhníková. 

 SUPŠ: Téma Památky ve městě, umělecká díla, zajímavá zákoutí. Do projektu se zapojili pod 
vedením Evy Jiřičkové studenti Veronika Dusilová, David Mirvald, Jasmína Jáňová, Pavlína 
Macková, Bianca Pivoňková a Václav Mach. 

 Střední zdravotnická škola: Téma Zdravotnictví. Fotila studentka Adéla Jandejsková, a to 
v Panochově nemocnici a v domově důchodců.  

 OAHŠ: Téma Cvičná školní kuchyně a doprava ve městě. Fotografovali studenti 4. ročníku oboru 
hotelnictví Jan Burda a Veronika Zámková. 

 
Oslava narozenin rádia 
Regionální liberecké rádio RCL (Radio Contact Liberec) slavilo 23. září na turnovském náměstí své 
23. narozeniny. V poledne proběhla Roadshow RCL, během kterého si moderátoři s návštěvníky 
připili šampaňským, dalších 23 návštěvníků dostalo sladké občerstvení z libereckého pekařství 
Jahůdka.  
 
Vzácná duha nad Turnovem 
V třetím zářijovém týdnu se nad Turnovem objevily nezvyklé duhy – tzv. halové jevy. Jedna „duha“ 
nekončila, resp. byl jí jen kousek, a druhá zase byla obrácená opačně, k zemi mířila obloukem 
a končila v nebi. Podle meteorologa Petra Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu vznikají 
halové jevy za vysoké cirrovité oblačnosti, která je ve výškách kolem 10 kilometrů, kde je teplota 
vzduchu minus 55 °C, a tyto oblaky jsou složeny jen z ledových krystalků. Zatímco kousek duhy je 
poměrně častým jevem, vyskytujícím se v desítkách ročně, „obrácená duha", správně se nazývající 
cirkumzenitální oblouk, je velmi vzácná. Pozorována je u nás jen jednou ročně. (Podle zprávy 
z Jabloneckého deníku, 23. 9. 2014).  
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ŘÍJEN 

Měření ovzduší v Malém Rohozci 
1. října bylo provedeno autorizované měření emisí na nové kalicí lince firmy Kamax, které ukazuje, že 
sledované hodnoty emisí jsou hluboko pod limity stanovenými v rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší. 
(Více viz Zprávy z okrajových obcí).  
 
Výstava Karel Vik, malíř a grafik 
2. října se v turnovském muzeu konala vernisáž výstavy díla Karla Vika. Výstava vznikla ve spolupráci 
s rodinou malíře a grafika a oproti všem předchozím výstavám na ní byly prezentovány nejen grafika, 
ale i malířská díla. Vernisáž byla navštívena velkým počtem turnovské kulturní veřejnosti. (Fotografie 
ve fotopříloze). 
 
Telefonní budky 
Na začátku října zmizela od budovy Telecomu (28. října 111) telefonní budka. Není divu, budky 
s veřejnými telefonními automaty už dnes nepoužívá snad nikdo, a tak v Turnově zůstávají stát snad 
jen dvě budky na náměstí před obchodním domem Achát (Skálova, čp. 92). 
 
Dvě ocenění pro DUV Granát 
V říjnu se na pražském výstavišti v Holešovicích konala tradiční výstava Hodiny a klenoty, jejíž 
součástí byl i 13. ročník soutěže klenotníků a zlatníků Šperk roku – Czech open. Ve dvou ze tří 
kategorií získali první místo designéři z turnovského DUV Granát. (Více viz Firmy – DUV Granát). 
 
Hřiště v Daliměřicích 
3. října proběhlo slavnostní otevření nově rekonstruovaného hřiště v Daliměřicích. (Více viz Turnov – 
Okrajové části, fotografie ve fotopříloze). 
 
Koulení chleba 
4. října se ve Struhách konalo druhé Koulení chleba, soutěž, kterou pořádala turnovská pekárna 
Mikula. (Více viz Firmy, fotografie ve fotopříloze). 
 
Volby do obecních zastupitelstev 
Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do obecních zastupitelstev (a ve třetině obvodů také první 
kolo senátních voleb). Letos poprvé probíhal jiný systém volení, v každé obci vznikla jedna volební 
listina se všemi stranami a jejich kandidáty a lidé mohli volit nejen jednu stranu, ale i strany úplně 
obejít a zaškrtnout příslušný počet zastupitelů napříč všemi stranami, případně oba způsoby 
zkombinovat. Turnov měl také jedno prvenství v rámci Libereckého kraje. Na kandidátce KSČM byl 
nejstarší kandidát kraje – devadesátiletý Zdeněk Bečka). (Výsledky voleb v republice – viz Česko 
kalendárium). 
Volební účast v Turnově byla 41,80 % voličů, což představuje 4898 voličů. To je o něco méně než 
republikový průměr. Zajímavostí je, že nebyl odevzdán ani jeden neplatný lístek. Volilo se tradičně ve 
13 volebních okrscích a hlasy byly oficiálně sečteny ve 21.45 hodin.  
O 27 míst v zastupitelstvu se ucházelo rekordních 297 kandidátů na rekordních 11 kandidátkách 
(v roce 2010 jich bylo 8).  
 
Přehled kandidujících stran: (převzato ze serveru www.turnovskovakci.cz) 

 1. TOP 09. Strana neskrývající své ambice, navíc posílená úspěchem na místní úrovni 
v prezidentských, parlamentních i evropských volbách. Přesvědčí pravicové voliče? Průměrný 
věk kandidátů: 44 let, 22 % žen. 
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 2. ČSSD (Česká strana sociálně demokratická). I zde může zafungovat „republiková vlna“, a také 
se zúročí, nebo nezúročí uplynulé čtyřleté období působení současných kandidátů 
v zastupitelstvu města. Průměrný věk kandidátů: 49 let, 37 % žen. 

 3. ANO 2011. Nová strana, u které může výrazně zapůsobit právě ona „republiková vlna“, ale 
i skutečnost, že za ni kandidují tváře, které dříve byly na kandidátce Nezávislého bloku. Tato 
kandidátka skrývá současně asi největší překvapení letošních voleb v Turnově, a to je „morální 
podpora“ Lumíra Šuberta (z 27. pozice), který po několik předcházejících období návrat do 
veřejného života striktně odmítal. Průměrný věk kandidátů: 44 let, 30 % žen. 

 4. ODS (Občanská demokratická strana) Tradiční vládnoucí koaliční strana v Turnově. Sveze se na 
„republikové vlně“, která je v současné době spíše negativní, nebo si turnovské voliče i nadále 
podrží? Průměrný věk kandidátů: 56 let, 22 % žen. 

 5. ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA. Bezkonkurenčně nejmladší kandidátka sestavená pod křídly 
ostřílené politické komunální matadorky Daniely Weissové. Mohou jen překvapit. Průměrný věk 
kandidátů: 34 let, 56 % žen. 

 6. STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ. Může doplatit na to, že její kandidáti, snad kromě Vítězslava 
Sekaniny, který dříve byl v zastupitelstvu za ODS, nejsou v Turnově více známí. Průměrný věk 
kandidátů: 35 let, 33 % žen. 

 7. NEZÁVISLÝ BLOK. Otázka zní, jestli se Tomáši Hockemu podaří zúročit více než roční působení 
ve funkci starosty do výrazné podpory voličů. 33 % žen. 

 8. TURNOV POTŘEBUJE ZMĚNU. Kandidátka sestavená z poměrně dobře známých jmen 
z veřejného i občanského života. Může se „svézt“ na současné vlně potřeby větších změn ve 
společnosti. Průměrný věk kandidátů: 47 let, 59 % žen. 

 9. KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová). Po odchodu 
Ondřeje Halamy, který již nekandiduje, to tato strana bude mít těžké… Průměrný věk kandidátů: 
43 let, 48 % žen. 

 10. KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy). Kromě lídra kandidátku neznáme. Otázkou 
bude, kam se postupně levicoví voliči přelévají, resp. jestli zůstávají…  

 11. TURNOVSKÁ KOALICE. Kandidátka složena ze zkušených komunálních, víceméně opozičních 
politiků, jako jsou Otto Jarolímek, Břetislav Jansa či Otakar Grund. Přesvědčí Turnováky, že jsou ti 
praví? Průměrný věk kandidátů: 52 let, 26% žen. 

 
Volební místa:  

1. OAHŠ Zborovská 519, učebna v levém rohu v přízemí (z pohledu na budovu) 
2. ZŠ 28. října 
3. ZUŠ náměstí Českého ráje 
4. Gymnázium  
5. ZŠ Mašov 
6. ZŠ Alešova 
7. ZŠ Alešova 
8. ISŠ Alešova 
9. ISŠ Alešova 
10. ZŠ Alešova 
11. HZ Hruborohozecká (hasičská zbrojnice) 
12. Gymnázium 
13. HZ Bukovina 

 
Výsledky (v závorce uvedeny výsledky minulých voleb v roce 2010) 

1. Nezávislý blok: 27,03 % hlasů, celkem 31 253, tj. 9 mandátů (22,36 %) 
2. Hnutí ANO: 14,13 % hlasů, celkem 16 333, tj. 5 mandátů 
3. TOP 09: 11,09 % hlasů, celkem 13 764, tj. 4 mandáty (10,32 %) 
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4. Turnov potřebuje změnu: 11,28 % hlasů, celkem 13 040, tj. 3 mandáty 
5. ČSSD: 9,02 % hlasů, celkem 10 430, tj. 3 mandáty (13,86 %) 
6. ODS: 7,54 % hlasů, celkem 8 720, tj. 2 mandáty (19,4 %) 
7. Strana svobodných občanů: 5,29 % hlasů, celkem 6 120, tj. 1 mandát.  

 
Turnovská koalice: 0 (15,86 %), KDU-ČSL: 0 (6,07 %), KSČM 0 (6,19 %), Věci veřejné 0 (5,95 %). 
 
Seznam nových zastupitelů:  
Z 27 zastupitelů je celkem 11 nových, kteří dosud v zastupitelstvu nepůsobili. 

 Nezávislý blok: Tomáš Hocke, Petra Houšková, Karel Jiránek, Eva Kordová, Miroslav Šorejs, Hana 
Maierová, Jiří Kos, František Zikuda, Jiří Tomášek 

 Hnutí ANO: Jaroslav Knížek, Jana Svobodová, Michal Kříž, Arnošt Černý, Tomáš Tomsa 

 TOP 09: Petr Soudský, Michal Loukota, Daniel Hodík, Jiří Mikula 

 TPZ: Martina Pokorná (kvůli povolebnímu vyjednávání rezignovala na mandát), Josef Uchytil 
(náhrada za Martinu Pokornou), Zbyněk Báča, Ivan Kunetka 

 ČSSD: Tomáš Hudec, Šárka Červinková, Jiří Rezler 

 ODS: Otakar Špetlík, Jaromír Frič 

 SSO: Vítězslav Sekanina 
 
Výsledek 
Po vcelku bouřlivém průběhu se rozhodli zastupitelé za NB uzavřít koalici s hnutím ANO o převaze 14 
ku 13 opozičních zastupitelů. (TOP 09 a TPZ a Svobodní odmítli uzavřít koalici s hnutím ANO). 29. října 
podepsaly obě strany koaliční smlouvu a zveřejnily rozdělené funkce. Všichni byli potvrzeni na 
veřejném zasedání zastupitelstva 6. listopadu, které se konalo na Střelnici.  
 

 Starosta: Tomáš Hocke (na ustavujícím zasedání zastupitelů byl zvolen v tajné volbě 16 hlasy) 

 Místostarostky: Petra Houšková (NB, předsedkyně Centra pro rodinu Náruč, 15 hlasů) a Jana 
Svobodová (ANO, prezidentka AC Turnov, zaměstnankyně muzea, 15 hlasů) 

 Rada města: za Nezávislý blok Tomáš Hocke (automaticky), Petra Houšková (automaticky), Eva 
Kordová (14 hlasů), Karel Jiránek (17 hlasů), Hana Maierová (14 hlasů) a František Zikuda (17 
hlasů), za ANO Jana Svobodová (automaticky), Jaroslav Knížek (16 hlasů) a Michal Kříž (16 hlasů).  

 Finanční výbor: Josef Uchytil, Jaroslav Knížek, Lumír Šubert, Jaromír Pekař, Jiří Kubíčka, Václav 
Hájek, Ondřej Fotr, Jiří Mikula a Milan Vašák. 

 Kontrolní výbor: Michal Loukota, Dagmar Brabcová, Jiří Vele, Karel Tokan, Jindřich Zeman, 
Kateřina Růžičková, Radka Šimůnková, Eva Honzáková, Petr Soudský, Josef Zajíček a Pavel 
Paickrt. 
Komise rady města:  
Komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky – předseda Tomáš Hocke (NB) 
Komise sportovní – předseda Jana Svobodová (ANO) 
Komise dopravní – předseda František Zikuda (NB)  
Komise letopisecká – předseda Petra Houšková (NB) 
Komise pro občanské záležitosti – předseda Eva Kordová (NB)  
Komise kulturní – předseda Otakar Špetlík (ODS)  
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předseda Michal Kříž (ANO) 
Komise sociálně bytová – předseda Eva Kordová (NB) 
Komise pro zdravotně sociální služby – předseda Jiří Tomášek (NB) 
Komise pro životní prostředí – předseda Tomáš Tomsa (ANO) 
Komise pro výchovu a vzdělávání – předseda Jana Rulcová (TOP 09) 
Komise pro městskou památkovou zónu – předseda Václav Hájek ml. (NB)  
Komise škodní a likvidační – předseda Arnošt Černý (ANO) 
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 Oddávající: starosta, místostarostky a Eva Kordová, Michal Loukota, Jaroslav Knížek, Jaromír Frič, 
Šárka Červinková, Hana Maierová a Otakar Špetlík. 

 Rada VHS Turnov: Tomáš Hocke, Petr Soudský a Milan Hejduk. Dozorčí rada VHS za Turnov: Jiří 
Mikula.  

 Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec: Tomáš Hocke a Jaroslav Knížek. 
 

Ustavující zasedání zastupitelstva 
6. listopadu se ve velkém sále Střelnice konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva, na kterém 
bylo odsouhlaseno vedení města v navrženém a výše uvedeném složení. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Žaloby na neplatnost voleb 
Na Všeni a v Žernově byly podány soudní žaloby na neplatnost výsledků voleb. V Žernově kandidovalo 
do sedmičlenného zastupitelstva devět samostatných kandidátů, nejvíce hlasů získal starosta Zdeněk 
Mrkvička. Ve Všeni o jeden mandát zvítězila kandidátka starosty Ivana Herbsta „Spolu pro Všeň“ před 
kandidátkou „Možnost volby“. Volby v obou obcích však soud prohlásil za platné.  
 
Starostové v okolních obcích 
Hrubá Skála: Jitka Šimková (nově) / Kacanovy: Michal Nožička (nově) / Karlovice: Vlasta Špačková, 
v létě ji nahradí Ondřej Havrda / Koberovy: Jindřich Kvapil / Malá Skála: Michal Rezler / Mírová pod 
Kozákovem: Jaroslav Votrubec / Ohrazenice: František Novák (nově) / Pěnčín: Karel Bičík / Přepeře: 
Luděk Sajdl / Příšovice: František Drbohlav (nově) / Rovensko pod Troskami: Jiřina Bláhová (nově) / 
Svijany: Petr Felkner (nově) / Sychrov: Jaroslava Kvapilová / Všeň: Ivan Herbst / Vyskeř: Jan Kozák 
(nově) / Troskovice: Jaroslav Louda. 
 
Návštěva hejtmana 
10. října navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta Základní školu 28. října. Liberecká občanská 
společnost zde v rámci projektu Občanská půjčovna Europe Direct zorganizovala besedu hejtmana se 
žáky 8. a 9. tříd (tato turnovská beseda byla poslední v řadě besed uskutečněných ve školách 
Libereckého kraje). Po krátkém úvodu začali žáci zahrnovat hejtmana dotazy, týkající se širokého 
spektra naší společnosti. Zajímaly je otázky financování sportu, kultury, řešení silniční dopravy 
v Turnově, ptali se na stavbu sportoviště v Maškových zahradách, ale také na osobní historii 
hejtmana, či jeho plat (hejtman přiznal, že má plat 83 000 Kč hrubého, který se stanovuje podle počtu 
obyvatel kraje). Žáci se ptali i na obtížnost přijímacích zkoušek na gymnázia (řízená krajem) a bylo jim 
doporučeno se pečlivě připravovat. Beseda se protáhla z plánovaných 45 minut na hodinu a půl. Na 
závěr návštěvy navštívil hejtman školní jídelnu a poobědval holandský řízek s bramborem.  
 
Oblečené sochy 
Na začátku října nasadil neznámý pachatel ocelovým sochám Strážci stromu, umístěným na 
kruhovém objezdu v dolní části Bezručovy ulice, čepice a šály. Bylo to příjemné zpestření pro 
všechny, kteří se rádi dívají kolem sebe. (Autorem soch je turnovský kovář David Szalay, na kruhový 
objezd byly umístěny v roce 2007).  
 
Vydán zpravodaj města za minulé volební období 
Na začátku října vyšel tiskem Zpravodaj Turnov 2010–2014 s přehledem toho, co se v Turnově 
v daném volebním období dělo. Občané jej dostali zdarma do svých schránek. 
 
Ocenění naučné stezky 
16. října se v Ostravě konala Výroční akce česko-polského dotačního přeshraničního programu Cíl3, 
kde Město Turnov spolu s partnerem Okresem Jawor získalo za Naučné stezky v česko-polském 
příhraničí první cenu o nejinspirativnější projekt. Soutěže se zúčastnilo sedmnáct projektů. Turnov si 



Kronika města Turnova 2014  |76 

 

odnesl i čtvrté místo za projekt Židovská kultura v česko-polském příhraničí realizovaný s Jelení 
Horou. V rámci projektu Naučné stezky v česko-polském příhraničí byly na české straně pořízeny 
zvukové panely v několika jazykových mutacích na náměstí Českého ráje a u vlakového nádraží, 
informační tabule k významným osobnostem Turnova a kamenářství, k židovství a k přírodním 
zajímavostem v Turnově. Na Zámecké naučné stezce z centra k zámku Hrubý Rohozec byla opravena 
lávka přes náhon Jizery a zpevněna zídka. Stezka byla zároveň prodloužena kolem Jizery ve směru ke 
Kotlerovu nábřeží. 
 
Falešný poplach 
19. října pozdě v noci oznámil jedenatřicetiletý muž na linku tísňového volání, že jeho známá skočila 
do řeky v Přepeřích a zatím nevyplavala. Na místo vyrazily tři policejní hlídky, hasiči a dvě posádky 
záchranné zdravotnické služby a po ženě přes dvě hodiny pátraly. Oznamovatel byl velmi hysterický 
a opilý a po delší době se přiznal, že si vše vymyslel. Policisté navíc našli údajně utonulou ženu 
v pořádku doma. Muž byl velmi agresivní a muselo proti němu být použito donucovacích prostředků. 
Po odvedení na policejní služebnu mu bylo naměřeno 3,14 promile alkoholu v krvi. Falešným 
nahlášením ohrozil mnoho záchranářů, kteří potmě a v silném proudu řeky nasazovali své životy 
a mohli chybět na jiném místě. Muži hrozí až tříleté vězení. Podle zpráv místních se jednalo se 
o recidivistu, který v minulosti podobným způsobem zalarmoval policii na pražském letišti.  
 
Beseda pro seniory o „šmejdech“ 
23. října se v domě s pečovatelskou službou na Výšince konala beseda se zástupci České obchodní 
inspekce v Liberci o tom, jak se bránit nekalým praktikám prodejců, kteří pořádají tzv. prodejní akce. 
(Více viz Zdravotnictví – Zdravotně-sociální služby).  
 
Preventivní policejní akce 
26. října se na několika místech v Turnově konala bezpečnostní akce Policie České republiky, která se 
jmenovala Buďte vidět, přežijete! Akce trvala tři hodiny a policisté oslovili kolem čtyřiceti chodců 
a cyklistů, se kterými řešili používání reflexních bezpečnostních prvků, aby byli na silnicích a 
chodnících vidět a nehrozilo jim nebezpečí. Od začátku roku do konce října bylo v okrese Semily 
zaznamenáno 39 dopravních nehod s cyklisty. Například 15. října byli vážně zraněni cyklista 
a chodkyně, kteří se srazili časně ráno v centru města.  
 
Cena starosty – medaile 
Starosta se rozhodl získat možnost ocenit občany, kteří vykonají něco 
důležitého pro město, ale na Cenu obce nebo čestné občanství 
nedosáhnou, protože jejich udělení řídí přísné podmínky. Těm starosta 
od tohoto roku předá Cenu starosty, s níž je spojeno předání nové 
medaile. První ocenění proběhlo v rámci oslav 28. října a další brzy na to, 
v rámci připomínky 17. listopadu.  
Ocenění se uděluje za přínosné aktivity v oblasti kultury, práce s mládeží, 
sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti podnikatelské, případně za 
mimořádný projev lidskosti či hrdinský čin. Četnost a termín udělování je 
zcela v kompetenci starosty města.  
Návrh medaile vytvořila studentka zdejší Střední uměleckoprůmyslové školy Zdenka Nosková. 
Studenti po oslovení starostou navrhli pod vedením pedagoga akad. sochaře Pavla Brožka kolem 
šedesáti návrhů, výtvarná rada školy z nich vybrala deset, ze kterých potom starosta se svými 
spolupracovníky zvolili dva, z nichž byly vytvořeny sádrové modely a nakonec byl vybrán vítězný 
návrh. Zajímavé je, že autorkou obou vítězných návrhů je jedna studentka. Konečný model o 
průměru 24 cm, podle návrhu Zdeňky Noskové, provedl v oceli Michal Honzejk, ražba proběhla ve 
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firmě FAS Rakousy. Škola za práci na návrzích obdržela 17.000 Kč, které podle svého uvážení 
studentům rozdělila. (Foto www.turnov.cz). 
 
Oslavy státního svátku 28. října 
Jako připomínka založení Československé republiky se v Turnově konala řada kulturních akcí. Hlavní 
oslavy se odbývaly na nově opravené mašovské návsi, která se tímto dnem uváděla do provozu. 
Street party zde začala v 10 hodin dopoledne ukázkami hasičské techniky, v 11 hodin zahrál 
Loutkářský soubor Na Židli představení Mašovská pohádka, ve 14 hodin byla přestřižena páska 
a zasazena památná lípa a k tomu vystoupily děti z mašovské školy a školky. V dalším programu, který 
měla na starosti Žlutá ponorka, vystoupilo Divadlo Rolnička a kapela Retro Five. Během pondělního 
odpoledne představitelé vedení města navštívili téměř desítku památníků i pomníčků obětí světových 
válek, větších i menších, aby v různých koutech našeho města položili květiny. Připomněli si tak jejich 
odhodlanost, hrdinství a odvahu, na kterou se nedá zapomenout. Další program se odehrál ve 
Skálově ulici, kde byly v 17.15 položeny věnce u pomníku. Slavnostní večer se konal v městském 
divadle od 18 hodin. Večerem provázela Eva Kordová, dětský pěvecký sbor Carmina zazpíval českou 
hymnu, při které povstalo celé, zaplněné divadlo. Poté pronesl proslov starosta města Tomáš Hocke 
a Carmina pod vedením sbormistra Martina Hyblera zazpívala další písně. Následovalo slavnostní 
předávání cen obce, medailí starosty (viz zpráva výše) a byl jmenován nový čestný občan. Na závěr 
proběhlo úžasné scénické představení Máchova Máje v podání pražské herečky Báry Hrzánové. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 

 Čestné občanství bylo uděleno akademickému malíři Václavu Žatečkovi. Učil výtvarnou 
výchovu na Lidové škole umění v Turnově a Lomnici nad Popelkou. Byl také dlouholetým pedagogem 
Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Později v letech 1990 – 2001 byl ředitelem této školy. 
Prosadil zde nový obor – umělecké odlévání kovů, zasadil se o rekonstrukci historické budovy školy a 
také se podílel na organizační a obsahové přípravě Vyšší odborné školy – restaurování kovů. Pan 
Václav Žatečka je také letitým členem pěveckého sboru Musica Fortuna, dále předsedou organizace 
výtvarných umělců Turnovské dílo a členem památkové komise Rady města. 

 Cenu obce získali operní pěvkyně Marcela Machotková a šperkař a designér Jiří Belda.  
Turnovská rodačka Marcela Machotková na Pražské konzervatoři vystudovala klavír a zpěv. Svoji 
divadelní kariéru započala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a také v Plzni. Od roku 1966 působila jako 
sólistka opery Národního divadla. Její životní rolí byla role Mařenky z Prodané nevěsty. Tuto roli 
zpívala jak v Národním divadle, tak i v cizině – ve Vídni, Haagu, Amsterodamu i Budapešti. Hostovala 
také ve Velké Británii i Finsku. Mezi její další významné role patřila Vendulka (Hubička), Julie 
(Jakobín), Kněžna (Čert a Káča) a mnohé další. 
Jiří Belda se po studiích Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově a také Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze stal profesorem na SUPŠ v Turnově. Kořeny své činnosti našel během 
dětství, protože pochází ze šperkařské rodiny – již jeho děda založil firmu Belda & Company v New 
Yorku. On sám je autorem první kopie korunovačních klenotů a také pečovatel o samotné originály 
těchto korunovačních klenotů. Věnuje se modernímu šperku a designu. Své práce vystavoval nejen 
v Čechách, ale i v zahraniční – Rakousko, Německo i Anglie. 

 Medaile starosty, nové ocenění, bylo uděleno těmto občanům: Vlastě Rytířové, Sylvě 
Kutkové, Martinu Hyblerovi, Zdeňku Edelovi, rodině Dutých a Marii Vítové.  
 
Z oblasti sociální medaili obdržela paní Vlasta Rytířová - dlouholetá pečovatelka v Domově důchodců 
v Turnově. Paní Rytířová pracovala nad rámec svých pracovních povinností. Vytvářela nadstandardní 
osobní vazby s obyvateli domova důchodců a vyzařovala z ní pozitivní energie všemi směry. Dnes se 
s ní můžeme setkat, vzhledem k jejímu zdravotnímu omezení, v recepci Domova důchodců Pohoda. 
V oblasti školské byla medaile předána paní Mgr. Sylvě Kutkové. Paní Kutková je velmi aktivní 
učitelka 1. stupně na ZŠ Žižkova. Má netradiční výukové metody, vstřícné jednání s rodiči a 
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individuální přístup ke každému žákovi. Velmi otevřeně a rozsáhle spolupracuje s rodiči i mimo školní 
prostředí. Podílí se na akcích Základní umělecké školy v Turnově i soutěžích pořádaných Střediskem 
pro volný čas dětí a mládeže. 
Třetí medaile byla udělena v oblasti kultury – panu MgA. Martinu Hyblerovi PhD. Turnovský rodák, 
absolvent skladby na Pražské konzervatoři. V roce 2009 úspěšně obhájil svoji disertační práci na 
Akademii múzických umění v Praze, kde se věnoval studiu dirigování. Píše skladby nejrůznějšího 
nástrojového seskupení určené jak pro koncertní pódia, tak i hudbu scénickou a filmovou. Upravuje 
a instrumentuje skladby starých mistrů i populární hudbu a jazz, např. Symphonic Album Mira Žbirky. 
Názvy skladeb Trosecká legenda, Pleskotský loupežník, Valdštejnská suita prozrazují, že město Turnov 
a okolí se stalo inspirací pro jeho tvorbu. Martin Hybler se stal pro turnovskou veřejnost nedílnou 
součástí. Vede pěvecký soubor Carmina, spolupracuje se souborem Musica Fortuna. 
Dalším oceněným se stal akademický architekt pan Zdeněk Edel. Pan Edel patří k významným českým 
architektům, a to vysoce ceněným v odborných kruzích. Obec architektů ocenila mimořádnou kvalitu 
rozsáhlého architektonického díla a udělila architektovi Zdeňku Edelovi cenu za celoživotní dílo – 
Grand Prix architektů 2014. K jeho nejznámějším realizacím patří rozsáhlá monumentální kompozice 
staveb v Praze 10, ve Vršovické ulici, zahrnující městskou terasu s administrativním komplexem 
zvaným Vlasta. Pan Edel je turnovským rodákem a po čase stráveném v Praze se do Turnova opět 
navrátil. Jeho synem byl PhDr. Tomáš Edel, historik a dlouholetý pracovník muzea v Českém Dubu. 
(Starosta blahopřál architektu Edelovi – fotografie ve fotopříloze) 
V oblasti společenské byla oceněna rodina Ivana Dutá a Oldřich Dutý z Mašova. Pěstouni, kteří 
vytvořili úžasné zázemí a rodinné soužití pro Oldřicha, Petra, Lukáše, Martina, Pavla, Natálku, Denisu, 
Vaška a Nikolku. Jejich dům je plný nejen dětí, ale i zvířat. Při veškeré své péči o děti se ještě dokáží 
starat o 40 druhů zvířat. 
Poslední medaile byla udělena paní PharmDr. Marii Vítové. Dlouhá léta jste ji mohli potkávat 
v turnovské lékárně. Paní Marie Vítová je praktikující věřící a léta se stará o kapli v Mašově. Právě ona 
se stala hlavní iniciátorkou a organizátorkou sbírky na mašovskou kapli, ve které se vybralo více než 
160 tisíc korun. 
(Životní údaje převzaty z www.turnov.cz). 
 
Vlajka pro Masaryka 
Již podruhé vyhlásil starosta města kampaň Vlajka pro Masaryka. Finanční prostředky určené na 
pohoštění hostů starosty byly věnovány na nákup 50 ks státních vlajek, které si mohl vyzvednout 
kdokoliv a posléze je vyvěsit na svůj dům. Snahou starosty je, aby bylo město ve významných dnech 
vyzdobeno.  
 
Mrtvá žena 
25. října byla u silnice R10, 50 metrů od čerpací stanice Shell, nalezena mrtvá žena, kterou podle 
všeho srazilo auto, jehož řidič z místa nehody ujel. Žena byla identifikována, jednalo se o 47 let starou 
ženu zbavenou svéprávnosti, v okolí benzínky se často pohybovala.  
 
Tragická nehoda 
29. října po 14. hodině došlo k dopravní nehodě, kdy auto couvající do garáže porazilo chodce, který 
přes veškerou snahu přivolaných záchranářů zemřel v sanitním voze na místě nehody. Obětí byl 
turnovský občan pan Jiří Maruška (76 let), celoživotní Turnovák, dřívější hlasatel turnovského 
rozhlasu po drátě a známá postava. Dlouhé roky roznášel po různých místech Turnova svá, často 
humorná zamyšlení, která chodil kopírovat do kopírovacího centra Printservis v ulici Antonína 
Dvořáka. Poslední, které se ke mně dostalo v říjnu, mělo název Co by mne těšilo. (Viz příloha kroniky).  
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LISTOPAD 
Svěcení kaplí 
1. listopadu proběhly na dvou místech Turnova výjimečné slavnosti. Byly svěceny nově opravené 
kaple, a to v 10 hodin v Mašově a ve 14 hodin v Daliměřicích. (Viz Zprávy z okrajových obcí, fotografie 
ve fotopříloze). 
 
Oslava výročí školy 28. října 
1. listopadu proběhly oslavy 80. výročí položení základního kamene Dívčí školy v ulici 28. října. (Více 
viz Školství) 
 
Bouda s lampionem 
1. listopadu se v parku za letním kinem (ve Skálově ulici) sešlo kolem osmi stovek účastníků 5. ročníku 
lampionového průvodu Bouda s lampionem. (Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších akcí, 
fotografie ve fotopříloze). 
 
Falešný poplach 
7. listopadu se na několika místech Turnova a v okolí Jizery odehrála rozsáhlá pátrací akce po 88letém 
muži z Bukoviny, který odešel z domu neznámo kam a panovala obava o jeho život a zdraví. 
8. listopadu bylo pátrání odvoláno, ukázalo se, že muž byl již 7. listopadu nalezen v centru města 
dezorientovaný a vyčerpaný a byl záchrannou službou odvezen do nemocnice. Selhala komunikace 
mezi jednotlivými složkami záchranného systému, které si zprávu nepředaly a desítky policistů 
a hasičů pátraly v terénu zbytečně.  
 
Světýlka pro svatého Martina 
11. listopadu se v Turnově 2, na stadionu ZŠ Alešova setkali žáci školy a další zájemci, aby společně 
přivítali svatého Martina. Sešlo se kolem čtyř stovek lidí, většina nesla rozsvícené lampiony a průvod, 
který se vydal po stadiónovém okruhu, doprovázel flétničkový soubor s písničkou o svatém 
Martinovi. Všem byla vyprávěna legenda o svatém Martinovi, který se objevil na bílém koni a věnoval 
šálu promrzlému žebrákovi. Svatomartinské rohlíčky všem napekla, jako sponzorský dar, pekárna 
Mikula. Jednalo se o první ročník akce, kterou si vymyslely učitelky ze ZŠ Alešova. Doufají, že se z ní 
stane tradice. Bylo by to pěkné, tak uvidíme… 
 
Poetika 2014 
11. a 12. listopadu proběhla na Střelnici recitační soutěž Poetika. Jednalo se o vyvrcholení 15. ročníku 
Festivalu poezie, což je celostátní akce, v rámci které uspořádala turnovská knihovna s turnovským 
Kulturním centrem několik kulturních akcí, přičemž tou hlavní se stala právě Poetika. (Více Kultura – 
kalendárium). 
 
Regionální produkt Český ráj 
11. listopadu proběhlo v Kamenářském domě u muzea setkání místních řemeslníků, zemědělců, 
výrobců potravin, dostavilo se zhruba třicet z nich. Během setkání byly propůjčeny certifikáty 
opravňující nosit značku Regionální produkt dalším třem nositelům – truhláři Mgr. Marku Vodičkovi, 
Ing. Josefu Wranovskému, který vyrábí křišťálové lustry a svítidla (firma Wranovsky Crystal, sídlo 
Vesecko 490 Turnov) a Janě Klazarové, zástupkyni firmy TYRES Kněžmost, s. r. o., která se zabývá 
ekologickým pěstitelstvím jablek. Certifikát výrobcům předala radní Libereckého kraje Ivana 
Hujerová. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Likvidace kuchyňského oleje 
Od poloviny listopadu začal Sběrný dvůr na Vesecku přijímat použitý kuchyňský olej a zajišťovat jeho 
ekologickou likvidaci. (Více viz Příloha – Odpadové hospodářství). 
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Oslavy 25. výročí Sametové revoluce 
17. listopadu jsme si připomněli 25. výročí Sametové revoluce, při které padl komunistický režim 
v Československu, a začali jsme žít ve svobodné demokratické zemi.  
Program byl zahájen na Střelnici, kde proběhla vernisáž prací studentů turnovských středních škol na 
téma vlastního vnímání revoluce. Následovalo předání medailí starosty města Tomáše Hockeho, 
kterými ocenil turnovské osobnosti 17. listopadu. Hlavní program se odehrál v divadle, kde proběhla 
panelová diskuze Čtvrtstoletí demokracie v Čechách o stavu české společnosti 25 let od pádu 
totalitního režimu. Besedy se zúčastnili: paní Helena Illnerová – přední česká fyzioložka a 
biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR a významná osobnost sametové revoluce, básník 
Adam Borzič – člen skupiny Fantasía a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar, Petr Honzejk – 
komentátor Hospodářských novin, rodák z Jablonce nad Nisou, Jan Ruml – český politik a aktivista 
v oblasti lidských práv, bývalý ministr vnitra a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Diskuzi 
moderovala Lenka Šumová, editorka vysílání Radiožurnálu a také zpravodajka Českého rozhlasu 
Sever.  
Po velmi zajímavé diskusi následovalo skvělé divadelní představení hry Václava Havla Audience 
v podání divadelního spolku Kašpar z Prahy, Vaňka hrál Jan Potměšil a sládka Jakub Špalek. Těch piv, 
co sládek během hry vypil…  
Medaile starosty města získali: první polistopadový starosta Václav Šolc, předlistopadový disident, mj. 
i spolutvůrce legendárního undergroundového časopisu Vokno Milan Frič, moderátor listopadových 
dnů Jiří Studený a aktivisté Josef Kunetka (především on se zasloužil, že odsud sovětská posádka 
odešla jako jedna z prvních v republice už 28. května 1990), Milan Brunclík, Daniela Weissová, Ivan 
Kunetka, Vojtěch Žák in memoriam (zemřel v roce 2013, za něho medaili převzal jeho syn Tomáš Žák), 
Tomáš Štecher in memoriam (za něho medaili převzala jeho dcera Dita Veselá), Zdeněk Fišer, Vojtěch 
Dohnal, Václav Hájek a Petr Vydra. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Skautská hra uzavřela Skálovu ulici 
22. listopadu odpoledne, od 16.00 do 18.00 hodin, byla pro automobily uzavřena Skálova ulice od 
náměstí po budovu sokolovny. Skauti zde hráli hru Vyzvědač na motivy příběhů z Rychlých šípů. (Více 
viz Kultura – Junák).  
 
Křižovatka u gymnázia 
V souvislosti s březnovou úpravou změny v přednostech v jízdě na křižovatce ulice Jana Palacha, 
Dvořákova a Výšinka docházelo k častému zmatení řidičů a následně k drobným nehodám (křižovatka 
má na svědomí i jednu smrtelnou – viz Kalendárium 18. září). 26. listopadu bylo na křižovatku 
namalováno výstražné žluté značení, instalovány betonové zpomalovače a navaděče a umístěno 
zrcadlo.  
 
Rozsvícení vánočního stromu 
30. listopadu od 16.30 hodin proběhlo na náměstí Českého ráje slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. Ten letošní patří k nejhezčím stromům, které tu v posledních letech stály. Městu krásnou 
jedli věnovala paní Marta Sedláčková z Koněvovy ulice v Turnově. Během slavnostního programu, 
kterého se zúčastnily tisíce Turnováků, vystoupily dramatický kroužek ZŠ Žižkova, žesťový soubor ZUŠ 
Turnov a pěvecký soubor Karmínek. Pro děti bylo nachystané zcela nečekané překvapení – hromada 
sněhu, na které mohly řádit jako v pravé zimě. Dva kontejnery sněhu nechala přivézt radnice ze 
zimního stadionu v Lomnici nad Popelkou. Poprvé bylo náměstí uzavřené dopravě, aby slavnost nic 
nerušilo. Řidiči náměstí objížděli přes nově zobousměrněnou Markovu ulici. Rozsvícení se zúčastnily 
asi tři tisíce Turnováků, náměstí bylo úplně plné. (Fotografie ve fotopříloze). 
Strom byl odstraněn až o posledním březnovém víkendu.  
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Pohádkový parní vlak 
30. listopadu vyrazil z Turnova do Rovenska pod Troskami parní vlak s Mikulášem, čertem a anděly. 
Vlak byl tažen parní lokomotivou 310. Akci pořádalo Centrum pro rodinu Náruč. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Průchod Františkánskou zahradou 
30. listopadu byl otevřen nově vybudovaný průchod Františkánskou zahradou z ulice 5. května kolem 
Kamenářského domu do ulice Skálovy. (Více viz Stavební úpravy, fotografie ve fotopříloze). 
 
 

PROSINEC 

Schválen plán zimní údržby 
Rada města schválila plán zimní údržby pro letošní zimu (plán se musí schvalovat každý rok). Oproti 
minulému roku došlo jen k nepatrným úpravám: nově přibyla údržba nové komunikace Na Piavě, bylo 
zakázáno solení chodníků v Bezručově ulici a v Hruborohozecké ulici od podchodu až po křižovatku 
s Bezručovou ulicí. Budou pluhovány a sypány drtí.  
 
Podepsána smlouva na stavbu sportovního areálu v Maškovce 
1. prosince byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem stavby sportovního areálu v Maškově 
zahradě. Stavba byla oficiálně, po mnoha letech jednání, zahájena. 8. ledna 2015 byly zahájeny 
stavební práce. 
 
Vážná dopravní nehoda 
3. prosince po poledni došlo u benzinové čerpací stanice na Kyselovsku ve směru z Turnova k vážné 
dopravní nehodě, ve které se střetl kamion s osobním vozidlem. Řidiči obou vozidel na místě zemřeli. 
Silnice byla na několik hodin uzavřena a nejezdily ani vlaky, protože kamion skončil v kolejišti. Během 
hodiny se vytvořila souvislá kolona vozidel od Bělé přes celý Turnov, která pomalu popojížděla po 
odkloněné trase. Silnice byla neprůjezdná až skoro do půlnoci. Vlaky začaly jezdit pozdě odpoledne, 
ale s omezením rychlosti. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů: profesionální hasiči z Turnova, 
Liberce, dobrovolní hasiči z Karlovic a Turnova. Jako pátá byla později povolána i jednotka drážních 
hasičů z Liberce. Na místě byli také záchranáři a státní a městští policisté. 
 
Zastupitelé projevili zájem o koupi budovy spořitelny 
8. prosince se konalo mimořádné zasedání Zastupitelstva města, na kterém bylo rozhodnuto, že 
město má zájem koupit budovu spořitelny na náměstí, kterou její vlastník (Česká spořitelna) nabídla 
k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Starosta města byl pověřen jednáním. Proti byli 
zastupitelé za uskupení Turnov potřebuje změnu a zastupitelé za ČSSD. Pokud se starosta s realitní 
kanceláří domluví na konečné nabídce, bude o koupi zastupitelstvo jednat znovu. Spořitelnu nakonec 
koupil soukromý podnikatel. 
 
Setkání se starostou – Turnov 2 
10. prosince proběhlo setkání zástupců města – starosty Tomáše Hockeho, místostarostky Petry 
Houškové a radní Evy Kordové – s obyvateli Turnova 2, kde žije téměř 40 % obyvatel města. Setkání 
se uskutečnilo v jídelně školy Alešova, kam dorazilo kolem třiceti občanů. Místním chybí pobočky 
institucí, které jsou umístěny v centru, zmiňovali Žlutou ponorku, knihovnu, Základní uměleckou 
školu či klub seniorů. Město chce tyto problémy řešit, uvažuje se o přístavbě ke stávající základní 
škole, nebo dokonce o stavbě nové budovy. Dále občané diskutovali o regeneraci sídliště a zmíněn 
byl i bazének, který se na sídlišti nachází (v blízkosti supermarketu Billa). V létě roku 2013 se mohli 
občané v anketě vyjádřit, zda si přejí obnovu, nebo zavezení bazénku, výsledek ankety byl půl na půl. 
Dalším tématem bylo plánované rozkopání ulice Kosmonautů, která byla nedávno opravena. Firma 
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RWE požádala o rekonstrukci inženýrských sítí, které musí město ze zákona dovolit. Dále lidé řešili 
možnost vybudovat nájezd na průtah městem v Ohrazenicích a s tím související sjezd ve Fučíkově 
ulici. Lidé požadují i opatření, která by ve Fučíkově ulici omezila nedodržování rychlosti a omezení 
pohybu kamionů. 
 
Nový ředitel turnovské nemocnice 
10. prosince proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele turnovské nemocnice. Výběrové řízení vyhrál 
bývalý místostarosta města Otakar Špetlík. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem dvanáct 
zájemců, do užšího kola postoupili tři, z nichž jeden dobrovolně odstoupil (Ing. Petr Soudský). Otakar 
Špetlík se od ledna 2015 ujme funkce výkonného technického ředitele, zdravotnický úsek i nadále 
zůstane pod vedením Martina Hrubého. 
 
Změny ve veřejné dopravě 
14. prosince tradičně probíhají změny v jízdních řádech autobusů a vlaků. Někdy větší, někdy drobné. 
V letošním roce byly spíše větší a týkaly se autobusové dopravy. Vypisujeme nejvýraznější změny: 
Nově byly posíleny přímé linky z Turnova do Liberce, nyní jezdí každou celou hodinu. / Upraveny byly 
spoje z okolních obcí tak, aby jejich příjezd navazoval na zaměstnanecké svozy do továren v Turnově, 
Vesecku a Ohrazenicích. / Nově byly zavedeny dva pozdně večerní spoje přes Kamenec do Pelešan. / 
Na zastávce u lékárny v ulici A. Dvořáka již nebudou stavět dálkové autobusy, které způsobovaly 
zácpy v ulici. Nově budou odjíždět pouze ze zastávky U masny.  
V rámci vlakové dopravy se její rozsah pro obyvatele Libereckého kraje zvýšil o cca 5 %. (Vlakovou 
službu u Českých drah objednává pro své obyvatele Liberecký kraj). Nově byly zavedeny přímé vozy 
na trase Praha – Tanvald, Liberec – Stará Paka a Železný Brod – Praha. V pracovní den pojede 
v Libereckém kraji 496 vlaků Českých drah (z toho 439 regionálních vlaků a 57 dálkových vlaků), 
o víkendu 442 vlaků (385 regionálních a 57 dálkových vlaků). 
 
Setkání se starostou – beseda  
16. prosince uspořádal v sále Základní umělecké školy Spolek rodáků a přátel Turnova besedu se 
starostou města Tomášem Hockem na téma Záměry rozvoje a největší akce města v dalším čtyřletém 
období.  
 
Strom splněných přání 
Od 1. do 19. prosince byl v Kamenářském domě u muzea instalován strom splněných přání s 273 
kartičkami, na které svá přání na dárky k Vánocům napsaly děti z dětských domovů v Libereckém kraji 
a čtyř z Valašska. Téměř všechny kartičky byly rozebrány a do 19. prosince se pod stromem začaly 
shromažďovat dárky. Turnovský strom splněných přání stál v Turnově již po desáté. Iniciátorkou této 
krásné tradice je turnovská restauratérka Vladimíra Paráková, která dříve instalovala strom ve své 
restauraci naproti muzeu. Od loňského roku, kdy restaurace přestala fungovat, jej chystá ve 
spolupráci s muzeem. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Vánoční trhy 
19.–21. prosince se v Turnově konaly 16. vánoční trhy, které organizovalo město s výraznou 
spoluprací Kulturního centra (kulturní program) a muzea (výběr prodejců a zázemí). Trhy se druhým 
rokem konaly především ve Skálově ulici a ne na náměstí. (Více Kultura – kalendárium. Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Betlémské světlo  
Každoroční akce skautů, při které po celé Evropě rozvážejí světlo z Betléma, Kristova rodiště, se 
konala i letos. Světlo přijelo vlakem do Vídně, kde ho rakouští skauti předali delegacím z celé Evropy. 
23. prosince od 17 hodin je pak ti turnovští předávali zájemcům na náměstí Českého ráje, pro které si 
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připravili i zpívání koled a živý betlém. Přišlo si pro ně asi pět stovek lidí. Už 20. prosince v 16 hodin 
proběhlo předávání světla s programem u kapličky v Ohrazenicích a 21. prosince ve 14 hodin na 
Valdštejně. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Sníh ve Struhách 
27. prosince začalo umělé zasněžování lyžařského areálu ve Struhách, a to díky tomu, že již třetí den 
po sobě mrzlo. Lyžovat se začalo 1. ledna v 10.00 hodin.  
 
Mašovský vánoční koncert s hasičským videovozem 
27. prosince se v nově opravené kapličce na mašovské návsi konal novoroční koncert kvarteta Ad 
Libitum s pěvkyní Jarmilou Klokočníkovou. Aby si jej užilo co nejvíc lidí, připravili místní hasiči 
„videovůz“. (Více viz Zprávy z okrajových obcí).  
 
Silvestrovské oslavy 
Již několik let se příchod nového roku v Turnově slaví soukromě, město pořádá oslavy až 1. ledna Na 
Lukách. Lidé hodně chodí na procházky, například na Valdštejně bývá otevřen občerstvovací stánek 
a u něj se postupně scházejí desítky až stovky lidí, kteří si navzájem přejí šťastný nový rok. V mnoha 
restauracích probíhají silvestrovské oslavy. A protože pyrotechnika v posledních letech nepatří 
k luxusnímu zboží, po celý den se ozývají výbuchy rachejtlí. Někteří Turnováci pořádají vlastní 
soukromé ohňostroje. S úderem půlnoci tak celé město bouchá a svítí. Většinou tak, že se z rachejtlí 
brzy vytvoří kouřová clona a pohled z vyhlídek tak nestojí za moc. Přes všechno veselí proběhla 
silvestrovská noc v Turnově klidně. V turnovské nemocnici ošetřili 15 pacientů, z nichž pouze jeden 
byl poraněn zábavní pyrotechnikou, ostatní měli otřesy mozku či zlomeniny.  
 
Konec roku pohledem policie 
Závěrečné oslavy proběhly bez problémů, policie nemusela zasahovat u žádné výjimečné události. 
Během posledních dvou dnů roku museli policisté řešit dvě sebevraždy turnovských občanů. Jednu 
z nich spáchal mladý 31 let starý muž, který ukončil svůj život kvůli dluhům ve výši kolem půl milionu. 
V posledních dnech roku proběhla amnestie na odevzdání zbraní a munice, lidé přinesli dohromady 
šest zbraní a stovky nábojů.  
 
Silvestrovský běh sídlištěm 
31. prosince ve 13 hodin se konal 41. ročník tradičního turnovského závodu Silvestrovský běh 
sídlištěm. Účastnilo se ho 81 závodníků v osmi kategoriích. Vítězem hlavního závodu se stal Matěj 
Berka z Kozákova, startující za AC Turnov s časem 20:25,3 min. (Více viz Sport – Přehled hlavních 
událostí, fotografie ve fotopříloze). 
 
Novoroční ohňostroj 
1. ledna o půl páté odpoledne se několik tisíc Turnováků setkalo Na Lukách, aby společně oslavili 
příchod nového roku. Bohatým programem, určeným především dětem, provázel DJ Jiří „Štěpa“ 
Štěpánek. O půl šesté vypukl tradiční novoroční ohňostroj, který ale zmizel pod příkrovem mlhy, která 
se odpoledne snesla nad Turnov. Lidé vypouštěli lampiony štěstí. Děti přinášely své vánoční 
fotografie a za to obdržely malý sladký dárek. Přinesené fotografie byly vystaveny v lednu na chodbě 
radnice. Na akci přispěla řada místních podnikatelů (Sponzoři: BusLine Semily, Ontex CZ, Pivovar 
Svijany a Trevos. Partneři: Autosklo Turnov, Crytur, Grupo Antolin Turnov, KV Final, Vianor – 
Pneuservis Turnov, Wassa, Triáda realitní kanceláře, ZIKUDA – Vodohospodářské stavby a Ing. Jan 
Golda).  
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Turnov – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
Počet obyvatel města 
K 31. prosinci bylo v Turnově evidováno 14 073 obyvatel a 329 cizinců s trvalým pobytem. K trvalému 
pobytu se v roce 2014 přihlásilo 493 osob, odhlásilo 317 osob. V rámci města se přestěhovalo na 
jinou adresu 369 obyvatel. Narodilo se zde 117 dětí. Trvalý pobyt mělo na úřadě nahlášeno 312 lidí 
(tj. bydlí v Turnově, ale z různých důvodů nemají hlášenou vlastní trvalou adresu). 
 
Trestná činnost v Turnově 
V roce 2014 bylo v Turnově a okolí evidováno celkem 521 trestních událostí, v rámci semilského 
okresu se jednalo o 36,77 % zaznamenaných případů. Z toho bylo objasněno 301 případů, což 
znamená 57,77 % (v roce 2013 to bylo 49,36%). Z celkového objemu dokumentované trestné činnosti 
na Turnovsku se jich přímo na území města Turnov odehrálo 69 %. (Více viz Orgány města – Police 
ČR).  
 
Krádeže aut 
Policisté zaznamenávali po celý rok poměrně velké množství krádeží aut nebo jejich vykrádání. Velké 
množství kamer umístěných v centru vytlačuje tuto činnost do okrajových částí měst (např. ulice 
Fučíkova, Boženy Němcové či Bedřicha Smetany). Velitel městských policistů Milan Drahoňovský 
popsal serveru turnovskovakci. cz následující zkušenost. Při noční kontrole ulic v okrajových částech 
našli tři auta s klíčky v zapalování a jedny dokonce ve dveřích. Policisté na auta s klíčky uvnitř nasadili 
botičku, aby s nimi nemohl odjet zloděj a auto s klíčky ve dveřích odvezli a přivezli zpátky majiteli 
druhý den před šestou hodinou ráno. 
 
Krádeže elektrických drátů 
V odlehlých částech města a okolí (Pelešany, Mašov, Pohoř, Rakousy, Vazovec, Dolánky, Loužek) 
začaly v letošním roce narůstat krádeže měděných drátů nadzemního elektrického vedení. Policie 
České republiky zaznamenala osm krádeží s podobným průběhem a požádala občany o pomoc 
s pátráním. Pachatelé v noci ustřihávali dráty v délce 50 až 200 metrů, přerušili dodávku elektřiny do 
blízkých domů, ale občané tomu nevěnovali pozornost, protože se domnívali, že důvod přerušení 
dodávky je jiný.  
 
Sportoviště v Maškově zahradě 
V roce 2013 bylo po mnoha letech nejistoty rozhodnuto o výstavbě sportoviště v Maškově zahradě 
(26. září 2013 odhlasovalo zastupitelstvo poslední změnu v připravované výstavbě sportovního areálu 
v Maškovce – bude se stavět letní bazén a zastřešené kluziště. Důvodem je neefektivnost 
nezastřešené stavby. Celý areál by v této podobě neměl stát více než 150 milionů korun).  
(Více viz souhrnná zpráva v kronice města za rok 2013).  
V roce 2014 se stavba připravovala, řešilo se její financování a v prosinci bylo vše korunováno 
podpisem smlouvy se stavební firmou. Hned v prvních lednových dnech roku 2015 byla stavba 
zahájena. Oficiálním investorem akce je Městská sportovní. Kalkulovaná provozní ztráta koupaliště 
max. 700 000 Kč ročně, ztráta zimního stadionu 2–3 miliony Kč ročně. Město přijalo na výstavbu 
areálu Maškova zahrada dlouhodobý investiční úvěr ve výši 60 milionů korun se splatností 10 let 
a s úrokovou sazbou 1,57 %. Zadluženost města k 1. 1. 2015: 106 491 / 1. 1. 2016: 82 985 / 1. 1. 2017: 
62á818 / 1. 1. 2018: 47 369 / 1. 1. 2019: 37 580 / 1. 1. 2020: 29 997 / 1. 1. 2021: 23 997 / 1. 1. 2022: 
17 997 / 1. 1. 2023: 12 000 / 1. 1. 2024: 6 000 / 1. 1. 2025: 0. 
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Přehled jednotlivých událostí v roce 2014: 

 Vyhlášení výběrového řízení 
V únoru 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu sportovního areálu. Stavba by mohla být 
zahájena v červenci. 

 Zrušení výběrového řízení 
Město zrušilo výběrové řízení, neboť ani jedna ze šesti přihlášených firem se nevešla do stanovené 
ceny 150 milionů korun. Nabídky se pohybovaly od 161 do 190 milionů korun.  

 Z jednání Zastupitelstva města 12. června – navýšení ceny 
Zastupitelstvo města schválilo zahájení výstavby sportoviště „Sportovní a rekreační areál Maškova 
zahrada Turnov“ v navýšené ceně 177 milionů bez DPH. Bylo vypsáno nové výběrové řízení. Toto 
zdržení způsobilo přehození pořadí, ve kterém se budou stavět jednotlivá sportoviště. Nejprve bude 
postaven zimní stadion (aby byl hotov na zimu 2015/2016) a poté teprve koupaliště.  

 Z jednání Rady města 3. listopadu  
Sportoviště Maškova zahrada – výsledek výběrového řízení (sdružení firem Společnost SYNER a BAK 
za nejnižší nabídkovou cenu ve výši 175 136 374,- Kč bez DPH). Řízení se zúčastnilo opět šest firem 
a všechny se do nabízené ceny vešly.  

 Z jednání Zastupitelstva města 27. listopadu 

Harmonogram stavby sportoviště v Maškových zahradách (předpokládaný harmonogram stavby: 
zahájení stavby: prosinec 2014, zahájení provozu zimního stadionu: listopad 2015, zahájení provozu 
koupaliště a dalších zařízení: květen 2016) 

 Z jednání Rady města 26. listopadu  
Zajištění stavby sportoviště v Maškově zahradě 

 Podepsána smlouva na stavbu sportovního areálu v Maškovce 
Dne 1. prosince byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem stavby sportovního areálu 
v Maškově zahradě. Stavba byla oficiálně, po mnoha letech jednání, zahájena. 8. ledna 2015 byly 
zahájeny stavební práce. 
 
Dům přírody 
Již několik let se řeší využití bývalé školy v Dolánkách u železniční zastávky. (Více viz Kronika 2013. 
Turnov – Souhrnné zprávy ke konci roku).  
Na jednání zastupitelstva 30. ledna bylo schváleno sepsání smlouvy o smlouvě budoucí – prodej 
objektu čp. 9 Ekocentru Oldřichov v Hájích. Situace však byla značně nepřehledná. Jako partner 
projektu někde figurovalo Ekocentrum, jinde ekologická organizace Střevlík (organizace jsou 
propojené). V březnu se objevila zpráva, že se Ekocentru podařilo získat nutných 10 % finanční 
spoluúčasti k přislíbené dotaci ve výši 30 milionů a stavba bude zahájena. Nakonec se tak však 
nestalo. V listopadu se opět objevila zpráva, že se začne stavět a že je to nutné stihnout do konce 
roku, což se opět nestalo.  
Projekt vzbuzoval nelibost řady zastupitelů i občanů – jednalo se o obavu z předražení, z příslibu 
města, že provoz bude nějakou dobu dotovat atd. Ještě v březnu 2015 se o projektu diskutovalo na 
zastupitelstvu. Podle všeho by měl dojít do zdárného konce.  
 
Nadace B. J. Horáčka 
V roce 2014 rozdělila Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji 198 000 Kč, které rozdělila mezi 
17 projektů. Nadace podporuje aktivity, které vedou k rozvoji duchovních hodnot, školství, vzdělávání 
a vědy, kulturních a sociálních hodnot, k ochraně přírodního prostředí, památek a tradic, k podpoře 
sociálních a zdravotních programů, tělovýchovy a sportu v regionu Českého ráje. Mezi podpořenými 
projekty letos byla dotace na opravu Řezníčkovy vily na Hrubé Skále (20 000 Kč), na opravu fasády 
turnovské sokolovny (20 000 Kč), na letní soustředění a nákup míčů pro oddíl volejbalu TJ Turnov 
(15 000 Kč), na opravu sochy sv. Františka v Karlovicích (15 000 Kč), na výrobu jarmarečních stánků 
pro školu v Jenišovicích (11 000 Kč). Po deseti tisících korun obdržely: ZŠ a MŠ pro tělesně postižené 



Kronika města Turnova 2014  |86 

 

Liberec, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, Centrum pro rodinu Náruč 
Turnov, Turistický oddíl mládeže Rovensko pod Troskami, ZŠ speciální a MŠ speciální Turnov, MŠ 
Turnov – Alešova ulice, TJ Sokol Rovensko pod Troskami, Nová naděje Turnov, Spolek Slunce všem 
Turnov, Spolek rodáků a přátel Turnova a obci Karlovice. Částku 7 800 Kč obdrželo Hudební divadlo 
dětem z Hradce Králové. 
 
Turistika v Českém ráji 

 Návštěvnost: Podle údajů Sdružení Český ráj se počet turistů, přijíždějících do Českého ráje, 
v roce 2013 mírně snížil. Informační centra v mikroregionu během léta navštívilo 138 176 turistů 
a místních obyvatel. Snížení se týkalo místních turistů, cizinců prý naopak přibylo. Nejčastěji k nám 
přijíždějí Němci, Holanďané a Poláci.  

 Turistické autobusy: Již po patnácté se o prázdninách vydaly na silnice v Českém ráji 
turistické autobusy, tentokrát na červené, žluté a hnědé lince. Za letní turistickou sezonu přepravily 
14 949 cestujících a 586 jízdních kol. Najezdily 36 258 km (o 1134 km více než v roce 2013). Nejvíce 
využívanou linkou je ta červená, která projíždí trasu Turnov - Vyskeř - Hrubá Skála - Vidlák - Újezd pod 
Troskami - Libuň - Jinolice - Prachov - Holín – Jičín. 
V rámci turistických linek byly o prázdninových sobotách provozovány i retro spoje autobusů 
(v podobě historických autobusů 706 RTO a ŠL 11) na trase Turnov – Libuň – Jičín s přestupem na 
historické vlakové spoje v Libuni. 1. června byl zahájen provoz na červené, žluté a hnědé lince a 
1. července na lince modré a zelené. Provoz byl ukončen na konci prázdnin, resp. na konci září. 
Turistické autobusy byly provozovány na několika linkách, přičemž na všech byla možná přeprava 
jízdních kol. Autobusy provozuje firma BusLine. Autobusy a cyklobusy jsou určeny pro snadnější 
přepravu zájemců k turistickým cílům v okolí a samozřejmě umožňují přepravovat i jízdní kola. Proto 
není problémem vydat se na cyklovýlet i do Jizerských hor.  

o Trasa I – červená: Turnov – Vyskeř – Hrubá Skála – Vidlák – Újezd pod Troskami – Libuň – 
Jinolice – Prachov – Holín – Jičín.  

o Trasa II – žlutá: Jičín – Jinolice – Březka – Mladějov – Sobotka – Libošovice – Vyskeř – 
Olešnice – Všeň – Turnov – Hrubá Skála – Turnov  

o Trasa III – modrá: Semily – Chuchelna – Radostná pod Kozákovem – Rovensko pod 
Troskami – Újezd pod Troskami – Libuň – Holín – Jičín.  

o Trasa IV – zelená: Semily – Chuchelna – Radostná pod Kozákovem – Karlovice – Hrubá 
Skála – Vyskeř – Kacanovy – Turnov – Mírová pod Kozákovem, Bělá – Rakousy – Malá 
Skála – Koberovy – Mírová pod Kozákovem, Smrčí, Loktuše – Radostná pod Kozákovem – 
Chuchelna – Semily 

o Trasa V – hnědá: Mladá Boleslav – Kosmonosy – Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště 
– Boseň – Kněžmost – Branžež – hrad Kost – Sobotka  

o Trasa VI. – fialová: Turnov – Jablonec nad Nisou – Bedřichov – Liberec  
 

 Greenway Jizera: Od 18. srpna do 5. října probíhal na cyklostezce Greenway Jizera, která od 
roku 2013 vede z Turnova (Dolánek) do Líšného, monitoring jejího využití. Během této doby kolem 
sčítače projelo 18 867 lidí, nejvíce vždy v sobotu odpoledne. Na základě toho bylo spočteno, že stezku 
využije zhruba sto tisíc lidí ročně, místních i turistů. Denní průměr v létě byl 381 uživatelů, o víkendu 
se zvýšil na 625. Nejvíce lidí využilo stezku 6. září, kdy stezkou projelo či prošlo 1418, jen o pár dní 
předtím, 1. září, to bylo jen 22 osob. 

 Zprávy o Českém ráji v zahraničí: Podle zpráv Sdružení Český ráj vyšly články o Českém ráji, 
v rámci propagace cestovního ruchu, nejméně ve čtyřech zemích – ve Velké Británii, v Polsku, Rusku 
a Dánsku. Britská a dánská média zvala na trávení aktivní dovolené v Českém ráji, v Polsku 
představovali fenomén pohádkového Jičína, ruské novináře zaujaly třeba Skotské hry na Sychrově. 
 

http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96589
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96590
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96591
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96592
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96593


Kronika města Turnova 2014  |87 

 

Drogy v Turnově 
Podle závěrečné zprávy sociálního odboru MěÚ o zneužívání drog v roce 2014. Vyplývá z ní, že na 
území města Turnova je z hlediska vysoké společenské závažnosti zneužíván pervitin, následuje 
poměrně masivní zneužívání marihuany. Zdejší drogová scéna se jeví jako stabilní, stále lze říci, že 
spíše uzavřená. Zdržuje se na tzv. uživatelských bytech. Ve srovnání s jinými městy se nedotýká 
nedrogové veřejnosti. Ze zprávy občanského sdružení Most k naději (působí v Liberci, stará se 
i o klienty z Turnova) vyplývá, že kvalita pervitinu se v posledním roce prudce zhoršila. Důvodem 
zhoršení kvality a větší nedostatkovosti zejména pervitinu je dle TP vyšší aktivita PČR v represivních 
opatřeních vůči drogové kriminalitě v rámci celého Libereckého kraje. Výsledkem těchto aktivit je z 
pohledu TP právě nižší nabídka a kvalita drog, jelikož „díry na trhu“ poměrně rychle zaplňují 
nezkušení vařiči. Mezi uživateli marihuany jsou mnohdy osoby velmi nízkého věku, nezřídka pod 15 
let. Na základě informací o. s. Most k naději lze říci, že téměř celá „toxi – scéna“ má přístup ke 
službám terénního programu (TP), nebo popřípadě jen ke sterilnímu injekčnímu materiálu. Klienti TP 
nemají problém s respektováním pravidel služby TP, zejména pak v případě výměnného programu, 
a tedy vrací použitý materiál pracovníkům za účelem odborné likvidace – za rok 2014 bylo vydáno 
5355 injekčních stříkaček a vráceno po použití 5295 kusů. 
 
Zdravé město Turnov 
Turnov je od roku 2013 členem Asociace Národní sítě zdravých měst, která sdružuje aktivní místní 
samosprávy, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do 
rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Aktivita souvisí i s tzv. místní 
Agendou 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti). 
Náklady Zdravého města v roce 2014: členský příspěvek do Národní sítě 26 746,30 Kč (1,90 Kč na 
obyvatele) / Fórum zdravého města (únor) 27 827,70 Kč / Letní škola Národní sítě 38 550 Kč.  
Příjmy Zdravého města v roce 2014: Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.6 – 
Podpora místní Agendy 21 – uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni 
na „Setkávání s veřejností“: 22 500 Kč.    
 
Souborný přehled aktivit, které do činnosti Zdravého města spadají: 
(O některých akcích viz podrobnější informace v kalendáriu) 
 

 Leden: Novoroční ohňostroj / Veletrh cestovního ruchu v nizozemském Utrechtu (15.–19. 
ledna) / Veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně (16.–19. ledna) / Výročí odjezdu turnovských 
Židů do koncentračních táborů (20. ledna) / Pasování prvňáčků na čtenáře / Setkání občanů 
v Daliměřicích (29. ledna) / Zkouška mysliveckých znalostí (30. ledna) / Veletrh cestovního ruchu ITF 
Slovakiatour v Bratislavě (30. ledna – 2. února) / 5. městský ples (31. ledna) / Veletrh cestovního 
ruchu Reisenmarkt v Drážďanech. 

 Únor: Křídla a kořeny naší rodiny (projekt Centra Náruč na podporu rodin) / Medaile starosty 
/ Fórum Národní sítě zdravých měst (17. února) / Školení městských policistů pro klienty Fokusu / 
Návštěva místostarosty v Domě s pečovatelskou službou Výšinka (19. února) / Veletrh cestovního 
ruchu Holiday World v Praze / Nejlepší sportovec Turnova / Veřejné setkání s projednáváním ceny 
vody (24. února) / Tisková konference o situaci v nemocnici. 

 Březen: Vítání občánků (1. března) / Seminář o právním režimu kácení dřevin / Veletrh 
cestovního ruchu ITB v Berlíně (5. až 9. března) / Veletrh cestovního ruchu Dovolená a region Ostrava 
(7. až 9. března) / Vlajka pro Tibet (10. března) / Veletrh cestovního ruchu Infotour Hradec Králové 
(14. až 15. března) / Veletrh cestovního ruchu Euroregiontour Jablonec nad Nisou (20. až 22. března) 
/ Veletrh cestovního ruchu MTT Wrocław (20. až 22. března) / Veletrh cestovního ruchu For Bikes 
Praha / Setkání starostů obcí s rozšířenou působností (17. března) / Vyhlášení výsledků soutěže 
Příroda na zemi – Krásy našich hor (19. března) / Ocenění nejlepších pedagogů (28. března) / 
Vyhlášení nejlepší turnovské čtenářské rodiny (27. března). 
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 Duben: Duben – Měsíc pro planetu Zemi, přednáška o Lužických horách pro žáky 7.–9. tříd ZŠ 
/ Setkání občanů se starostou (2. dubna) / Jednání obcí s rozšířenou působností (9. dubna) / Duben – 
Měsíc pro planetu Zemi, přednáška o Kokořínsku pro žáky ZŠ 28. října / Den památek (10. dubna pro 
veřejnost a 29. dubna pro školy) vlastivědná procházka po vybraných turnovských historických 
objektech / Veletrh cestovního ruchu v Lysé nad Labem (10.–13. dubna) / Školení seniorů v penzionu 
Žižkova městskými policisty (15. dubna) / Veřejné projednávání studie úpravy Metelkových sadů (16. 
dubna) / Veletrh cestovního ruchu v Konvent´a a Löbau. 

 Květen: Vlajka pro republiku (Fotografie ve fotopříloze) / Slavnost ke dni vítězství (7. května) / 
Veletrh cestovního ruchu Tourtec v Jelení Hoře (9.–10. dubna) / Férová snídaně v parku za letním 
kinem (10. května) / Parlament mládeže na setkání dalších parlamentů v Litoměřicích / Vítání 
občánků (17. května) / Setkání se starostou v Pelešanech (19. května) / Vlajka pro Ukrajinu 
(21. května) / Návrat legendy Bugatti Lobkowitz (22. května) / Zájezd pro seniory do Vrchlabí 
(29. května).  

 Červen: Soutěž ve sběru papíru a baterií / Přednáška pro seniory o alergiích / Setkání starostů 
obcí s rozšířenou působností (5. června) / Moje kořínky – výstava / Letní škola Národní sítě Zdravých 
měst (18.–20. června) / Loučení s předškoláky (19. června) / Setkání se starostou v penzionu v Žižkově 
ulici / Společná cesta k přírodním vědám - 4. společná dílna (17. a 18. června) / Schvální územního 
plánu města. 

 Červenec: Kámen a šperk v Českém ráji (5. července).  

 Srpen: Uložení pamětní schránky do kapličky v Mašově (20. srpna) / Svěcení kostelíku na 
Bukovině (31. srpna). 

 Září: Připojení Turnova do projektu Dobrý úřad / Otevřen Klub aktivních seniorů (4. září) / 
Dny evropského dědictví (6.–14. září) / 140. výročí divadla (20. září) / Křest knihy Stromy z Ráje 
českého (15. září) / Evropský týden mobility (15.–23. září) / Putování školáků po památkách (16. září) 
/ Evropský den bez aut (18. září) / Zahradní slavnost ve škole v Alešově ulici (19. září) / Den 
otevřených dveří ve waldorfské škole (20. září) / Uložení pamětní schránky v kapli v Daliměřicích (24. 
září) / Svatohubertská slavnost na Valdštejně (27. září) / Posvícení na Dlaskově statku / Vítání 
občánků / Jednání meziobecní spolupráce / Svatováclavská mše v kostelíku na Bukovině. 

 Říjen: Vlajka pro Masaryka / Vydání tištěného zpravodaje Turnov 2010–2014 / Setkání 
občanů okolních obcí (1. října) / Týden knihoven (6.–12. října) / Zahrada v přírodním stylu u MŠ a ZŠ 
Sluníčko (20. října) / Slavnost výročí vzniku samostatného Československa. 

 Listopad: Veletrh cestovního ruchu v Lipsku / Svěcení kaplí v Mašově a na Bukovině 
(1.listopadu) / 80. výročí Dívčí školy (1. listopadu) / Nejlepší sportovec Turnova (3. listopadu) / Výročí 
17. listopadu / Vítání občánků (29. listopadu) / Rozsvícení vánočního stromu (30. listopadu). 

 Prosinec: Ježíškova pošta / Vyhlášení soutěže Rozkvetlý Turnov a předvánoční setkání s Marií 
Hruškovou, autorkou knihy Stromy z Ráje českého (2. prosince) / Setkání podnikatelů v cestovním 
ruchu (3. prosince) / Mikulášská nadílka ve školách a školách (5. prosince) / Adventní koncert pro 
seniory (9. prosince) / Setkání se starostou v Turnově 2 (10. prosince) / Vánoční trhy (12.–14. 
prosince) / Adventní koncert v Mašově (27. prosince) / Setkání pěstounských rodin (14. prosince).  
 

Kdo nás opustil 

(Více viz Turnov – kalendárium) 
 
Solovjev, Jan: 7. února 
Mojsl, Jaroslav: 7. února 
Novák, Karel Vratislav: 12. února 
Maruška, Jiří: 29. října 
 



Kronika města Turnova 2014  |89 

 

Turnov – zprávy z okrajových částí 

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

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

 
Sokolovna Mašov 
Téměř kompletně rekonstruovaná sokolovna je místními občany hojně využívána. Nejvíce 
domovskou organizací – tj. TJ Sokol Mašov. Hodiny tělocviku zde tráví žáci místní školy a odpoledne 
zde sportují různé organizace a spolky. Ve velkém sále se konají kulturní akce, schůze či plesy. 
V sokolovně se nachází restaurace, která se o zázemí sokolovny stará.  
 
Přehled aktivit v roce 2014 (výběr) 
  
Rekonstrukce kapličky a oprava návsi 
Už v roce 2006 byla městem slíbena rekonstrukce návsi v Mašově, ale až do roku 2013 se nic nedělo. 
Místní dokonce sepsali petici, ve které opravu požadovali a kterou podepsalo 286 občanů. V roce 
2013 iniciovala mašovská občanka Marie Vítová finanční sbírku na opravu kapličky Navštívení Panny 
Marie v Mašově a vedení města přislíbilo, že k vybrané částce přidá finance a kaplička bude opravena 
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(sbírka vynesla 140 000 Kč). A současně se začala připravovat oprava celé návsi. Částka na opravu 
kapličky byla vyčíslena na 350 000 Kč a částka na opravu návsi na více než 5 milionů korun.  

 Oprava kaple 
První část oprav kapličky byla dokončena v únoru 2014 (střecha a věžička – opravy provedla firma 
Josefa Kose za 95 100 Kč). Oprava pak byla dokončena současně s opravou návsi. Truhlářské práce 
provedla firma pana Šimůnka, kované prvky dodalo Kovářství Mansfeld a zednické a ostatní práce 
provedla společnost Durango z Liberce. Kaple byla vysvěcena 1. listopadu, obřad provedl litoměřický 
biskup Mons. Mgr. Jan Baxant za účasti vikáře turnovské římskokatolické farnosti P. Václava Vlasáka.  

 Oprava návsi 
Na začátku července byla zahájena oprava návsi. Práce za 5,4 milionů korun provedla firma S a M 
silnice a mosty Česká Lípa. Nejprve byly vykáceny vzrostlé stromy a náves se dočkala zpevněných 
pojezdových ploch, parkovacích míst, prostoru pro pohyb pěších, dešťové kanalizace, nové zeleně 
a veřejného osvětlení. Vybudována byla přípojka elektrické energie pro kapličku a telefonní kabely 
byly umístěny pod zem. Vznikla nová autobusová zastávka s nástupním ostrůvkem a dřevěným 
přístřeškem. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Pamětní schránka 
20. srpna uložil starosta města Ing. Tomáš Hocke pamětní schránku do podlahy kaple. Zvenčí 
schránku zdobí nápis „Tato schránka s dokumenty byla uložena po dokončení celkové opravy kaple 
L. P. 2014“. Dovnitř byla uložena mapa města, denní tisk, kniha Kulturní památky Turnovska, pamětní 
mince, mobilní telefon, drobné mince, státní vlajka, vydání místních novin a časopisů  
a papírová taška Turnova či DVD a CD o našem městě. 

 Oslavy 28. října 
Jako připomínka založení Československé republiky se v Turnově konala řada kulturních akcí. Hlavní 
oslavy se odbývaly na nově opravené mašovské návsi, která se tímto dnem uváděla do provozu. 
Street party zde začala v 10 hodin dopoledne ukázkami hasičské techniky, v 11 hodin zahrál 
Loutkářský soubor Na Židli představení Mašovská pohádka, vystoupil taneční kroužek Moravská 
beseda se svým hudebním a tanečním vystoupením, ve 14 hodin byla přestřižena páska a zasazena 
památná lípa a k tomu vystoupily děti z mašovské školy a školky. V dalším programu, který měla na 
starosti Žlutá ponorka, vystoupilo Divadlo Rolnička a kapela Retro Five v sokolovně. Programem 
provázela Eva Kordová a celý den bylo krásné počasí. (Více viz Turnov – kalendárium, Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Mašově  
V roce 2014 slavil Sbor dobrovolných hasičů v Mašově 130 let své existence. (Více viz Kultura – Sbor 
dobrovolných hasič Mašov).  
8. února: Hasičský ples 
30. dubna: Pálení čarodějnic – sraz na návsi v Mašově, odkud vyrazil lampionový průvod s čarodějnicí 
do lomu pod Hlavaticí, kde byl zapálen oheň. Připraveno bylo občerstvení a hudba.  
8. května: Jablonec nad Jizerou (O pohár dráčka Soptíka) – předposlední, 15. místo 
10. května: Semily (O pohár dráčka Soptíka) – 8. místo 
17. května: Okrsková soutěž v Mašově  
21. června: Ploukonice (Dětský superpohár) – předposlední a poslední místo 
24. června: Košťálov-Kundratice – 5. místo 
30. srpna: Chocnějovice (Dětský superpohár) 
14. září: Libuň (O pohár dráčka Soptíka) 
4. říjen: Bozkov – závod hasičské všestrannosti (Plamen) – 5. místo 
18. října: Vysoké nad Jizerou – závod hasičské všestrannosti (Plamen) – 6. místo ze 40 družstev 
25. října: Roprachtice – slavnostní vyhlášení výsledků Poháru dráčka Soptíka za rok 2014 – 8. místo 
30. října: Oslavy 130. výročí sboru – společně s oslavami 28. října 
6. prosince: hasičárna v Mašově – Vánoční besídka 
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17. května se konala okrsková hasičská soutěž mužů a žen v Mašově. Ve vloženém závodu se 
představilo družstvo nejmladších dětí SDH Mašov na nestandardní trati požárního útoku. 
 
V Mašově vznikla nová ulice 
Správně bychom měli napsat, že ulice vzniká už nějakou dobu (staví se tam nové rodinné domy), ale 
30. ledna zastupitelé odhlasovali její nové jméno – Na Úvozu.  
 
Karneval v Mašově 
2. února se v mašovské sokolovně konal karneval, který navštívil rekordní počet lidí – více než dvě 
stě. Karnevaly v Mašově pořádá oddíl rekreačního sportu Mašov, patřící pod TJ Turnov.  
 
Krádež hřbitovní brány 
Mezi 15. a 19. únorem odcizil zloděj vstupní kovanou bránu ze hřbitova v Mašově.  
 
Setkání se starostou – Pelešany 
19. května se v pelešanské hasičárně uskutečnilo setkání starosty města s občany. (Více viz Turnov – 
kalendárium). 
 
Mašovský vánoční koncert s hasičským videovozem 
27. prosince se v nově opravené kapličce na mašovské návsi konal novoroční koncert kvarteta Ad 
Libitum s pěvkyní Jarmilou Klokočníkovou. Kaplička byla diváky 100 % naplněná, což, vzhledem 
k tomu, že se do ní vejde 15 diváků, nebylo takovým překvapením. Co však překvapením bylo, byla 
iniciativa místního hasičského spolku. Ti si byli vědomi malé kapacity kapličky, a proto „vyrobili“ 
přenosový vůz. Do korby hasičské Avie umístili promítací plátno, dovnitř kapličky kameru a přenášeli 
koncert do prostoru mašovské návsi. Koncert si tak mohlo vychutnat dalších zhruba sto návštěvníků. 
Připraveno bylo i občerstvení v podobě svařáku, a tak mašovské vánoční setkání proběhlo asi tak, jak 
má správné sousedské setkání vypadat. (Fotografie ve fotopříloze). 
Zdroj: Webové stránky http://www.masovske.estranky.cz, http://www.sdh-masov.estranky.cz a další. 
 

BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA A LOUŽEK 
Bukovina se nachází necelé 3 km severovýchodně od Turnova, v roce 2001 zde bylo evidováno 120 
adres a 107 obyvatel. Katastrální území Bukoviny tvoří ještě Dolánky u Turnova, Kobylka a Loužek.  
Dolánky u Turnova leží na severním okraji města na soutoku Vazoveckého potoka s Jizerou. 
V Dolánkách bylo v roce 2001 evidováno 21 adres a v roce 1991 28 obyvatel. Dolánky jsou známou 
turistickou lokalitou, a to zejména díky areálu Dlaskova statku, který byl v roce 2010 prohlášen 
národní kulturní památkou. Dolánky patří k oblíbeným cílům procházek Turnováků. V Dolánkách se 
nachází železniční stanice na trati Liberec–Pardubice.  
Kobylka se nachází asi 2,5 km severovýchodně od Turnova, je zde 59 adres a v roce 2001 zde bylo 
hlášeno 100 obyvatel.  
Loužek se nachází u řeky Jizery asi 1,5 km proti proudu od Dolánek. Je zde 13 adres se 13 obyvateli.  
V Bukovině se nachází kaple sv. Václava (patří farnosti Jenišovice), hasičárna (čp. 71), socha svatého 
Jana Nepomuckého nad vesnicí v aleji vedoucí k hlavní silnici na Záborčí. Další křížek se nachází 
v Loužku, přímo v centru osady, v roce 2013 byl restaurován (restaurátor Hynek Bláha z Vysokého 
Újezda). Nově vede přímo kolem křížku cyklotrasa Greenway Jizera. V Kobylce, za vsí u hlavní silnice 
do Malé Skály, se nachází hřbitov.  
Na Bukovině několik let působí Osadní výbor Bukovina – Kobylka – Dolánky, jehož předsedou je Jiří 
Zadražil. (Zdroj: www.wikipedie.cz ad.) 
 

http://www.wikipedie.cz/
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Areál v Dolánkách 
V posledních letech se v Dolánkách rozvíjí čilá aktivita – stává se z nich jeden z hlavních cílů turistů 
i výletníků z Turnova a okolí. Centrem kulturních aktivit je Dlaskův statek, spravovaný turnovským 
muzeem. Přibyla top restaurace Ábelův mlýn, na černo vystavěná výletní restaurace U Ávie (naproti 
Ábelovu mlýnu na místě, kde se Vazovecký potok vlévá do Jizery) a několik dalších občerstvoven. 
V Dolánkách začíná v roce 2013 otevřená cyklostezka Greenway Jizera a končí vodní cesta z Malé 
Skály, sjíždějí se sem desítky raftů a kánoí. A k jezu se chodí Turnováci koupat. Dolánky jsou výchozím 
místem, ze kterého se vyráží na výlety Vazoveckým potokem k Bartošově peci a na Frýdštejn. 
 
Dolánecké pláže 
V roce 2012 byly vybudovány a veřejnosti zpřístupněny nové pláže u řeky Jizery v ohybu řeky 
nedaleko Hrubého Rohozce v místě, kde hlavní tok řeky vytváří s náhonem téměř ostrov. Vznikla zde 
místa, kudy je možné snadněji vlézt do řeky a vykoupat se, a objevila se i dvě volejbalová hřiště – ta je 
možné využívat zdarma, dokonce si zdarma vypůjčit vybavení (ve stánku U Ávie). V areálu je několik 
laviček k posezení. Turnováci zatím areál příliš nevyužívají. V roce 2014 vyhrála výběrové řízení na 
údržbu hřiště firma Severočeské komunální služby z Jablonce nad Nisou za 376 000 Kč, vč. DPH ročně. 
 
Dům přírody 
V budově bývalé školy u železniční zastávky by měl vyrůst Dům přírody. (Více viz Turnov – souhrnné 
zprávy ke konci roku). 
 
Přehled aktivit v roce 2014 (výběr) 
Masopust 
15. února se na Dlaskově statku konal Masopust, který pořádali muzejníci z turnovského muzea. 
Poprvé se do něj zapojili i někteří bukovinští sousedé, resp. po předchozí domluvě umožnili průvodu 
masopustních maškar navštívit jejich stavení a připravili jim občerstvení a všichni si dohromady 
zatančili. Odpoledne pak následoval kulturní masopustní program na statku.  
 
Festival Dolánky 2014 
19. července se v Dolánkách v nově vybudovaném kempu přímo pod Dlaskovým statkem konal 
pravidelný hudební festival (Více viz Kultura – festivaly). 
 
Náves na Bukovině 
Během července a srpna vznikla na Bukovině nová náves, resp. byly opraveny parcely č. 17 a 108 
podle projektu Lukáše Špetlíka a Jany Bradáčové. Na návrhu se podílelo také Středisko ekologické 
výchovy Český ráj a místní občané na veřejném projednávání v dubnu 2014. rekonstrukce spočívala 
v odstranění stromů, v úpravě terénu, rozprostření ornice, založení mlatových chodníků 
a trávníkových ploch a ve výsadbě listnatých stromů a okrasných keřů. Kvůli přítomnosti 
neudržovaného domu na sousedním pozemku bylo prostranství obehnáno živým plotem z habrů. 
Úprava veřejného prostranství stála městskou pokladnu 109 000 Kč.  
 
Oprava kostela sv. Václava 
31. srpna v 16 hodin byl slavnostně znovu vysvěcen kostelík sv. Václava na Bukovině, který během 
předchozích měsíců prošel obnovou. Byla opravena střecha, atiky, fasády a vnitřní výmalba. Na 
opravě se podíleli i místní obyvatelé a městskou pokladnu přišly náklady na 80 000 Kč. Kostel vysvětil 
litoměřický biskup Jan Baxant. Kostelík byl poprvé vysvěcen 30. září 1939. (Fotografie ve fotopříloze). 
Slavnostní mše  
28. září ve 14. hodin proběhla v kostelíku Sv. Václava na Bukovině slavnostní mše oslavující 75. výročí 
otevření kostela. Mši sloužil vikář turnovské římskokatolické farnosti Václav Vlasák.  
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Tamzpátky 2014 
18. října se na závěr vodácké a koloběžkářské sezony na Maloskalsku a na Greenway Jizera konal 
závod Tamzpátky 2014, který pořádala Žlutá plovárna. Závod dvojic, který vedl z Dolánek po 
Greenway Jizera na koloběžce na Malou Skálu (v Hospůdce v Křížkách každá dvojice musela povinně 
dohromady vypít jedno lahvové pivo) a zpět do Dolánek na lodi, se odehrál v kategorii muži, ženy 
a smíšené dvojice. Startovné na posádku činilo 200 Kč a zahrnovalo zapůjčení koloběžek a plastových 
kánoí Samba. Závodu se zúčastnilo 40 posádek, vítězem mužských dvojic i celkovým se stala posádka 
Matěj Koudelka a Martin Koudelka (celkový čas 1:21:30), na celkově druhém místě a jako vítěz 
smíšených dvojic skončila posádka Simona Holanová a Martin Bauer starší (celkový čas 1:21:49).  
 

MALÝ ROHOZEC, MOKŘINY A VAZOVEC 
Malý Rohozec se nachází 3 km severně od centra města, v roce 2010 zde bylo evidováno 112 adres, 
a v roce 2001 288 obyvatel. Katastrální území Malý Rohozec má rozlohu 2,82 km2 a leží v něm 
i Mokřiny a Vazovec. Mokřiny se nacházejí asi o půl kilometru dál, v daných letech v nich bylo 
evidováno 12 adres a trvalý pobyt zde hlásil jeden člověk. Vazovec tvoří domy obklopující Vazovecký 
potok, nachází se v něm 28 adres se 30 obyvateli. (Zdroj: www.wikipedie.cz).  
V Malém Rohozci se nachází známý stejnojmenný pivovar, kterému se v posledních letech daří velmi 
dobře. (Více viz Firmy). O občanskou aktivitu v obci se stará Rohozecký okrašlovací spolek a působí 
zde i Osadní výbor Malý Rohozec – Mokřiny – Vazovec, v jehož čele stojí Jiří Drahoňovský. Na začátku 
Vazoveckého údolí, ve směru od Dolánek, se nachází chovná líheň pstruhů. Nad obcí byla koncem 
20. let 20. století postavena silnice z Turnova na Železný Brod. Na Vazoveckém potoce byly 
v minulosti činné brusírny a mlýny, budova čp. 8 byla před několika lety zbořena. Přibližně ve druhé 
třetině údolí se nachází vodojem, postavený v 50. letech 20. století. Turisté v údolí obdivují 
především vývěr pramene, tzv. Bezednici u čp. 28 na začátku údolí, a na jeho konci pak Bartošovu 
pec. Nad údolím mezi Dolánkami a Vazovcem se nachází skalní ostroh Vápeník, kdysi na něm stávalo 
hradiště, dnes je na něm stará zahrádkářská kolonie. Na Malém Rohozci působí pobočka Městské 
knihovny Antonína Marka, bývá otevřena každé úterý odpoledne a má ve zdejším fondu 1200 titulů.  
V areálu Na Pískách, tj. mezi sochou sv. Josefa nad obcí a malorohozeckým zámkem, je již několik let 
nachystáno zasíťování pro výstavbu nových rodinných domů, začal být stavěn první dům. (Zdroj: 
www.wikipedie.cz ad.) 
 
Rohozecký okrašlovací spolek 
Okrašlovací spolek na Malém Rohozci vznikl v roce 2010 za účelem zkvalitňování životních podmínek 
obyvatel v obci, jako hlavní cíl se v současnosti klade vybudovat v obci nové hřiště, chránit její životní 
prostředí, pořádat akce pro veřejnost a podporovat komunitní život obce. Členové spolku se scházejí 
v prostorách rohozecké pobočky Městské knihovny. Spolek během roku uspořádal řadu akcí, jejich 
výběr viz níže, z těch neuvedených to bylo např. ještě letní kino (dvoudenní), drakiáda a štědrodenní 
setkání sousedů na Vršku plné přání, koled a svařáku. 
 
Kauza firmy Kamax 
Rohozecký okrašlovací spolek napadl rozšiřování závodu firmy Kamax a inicioval vznik petice, která 
požadovala přeměření kvality ovzduší. (Více viz kapitola Firmy). 
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Přehled aktivit v roce 2014 (výběr) 
(Většina společenských akcí byla organizována Okrašlovacím spolkem, nebylo-li tomu tak, je to zde 
uvedeno) 
 
Masopust 
15. února uspořádal ROS průvod masopustních masek do Dolánek, kde se připojil k masopustnímu 
reji na Dlaskově statku. Z Rohozce se letos vypravily tři smrtky, jeden ponocný s kominíkem, ženich s 
nevěstou, černá vdova, hasič a cikánka. 
 
Ochrana obojživelníků 
Ve spolupráci se Svazem ochránců přírody Bukovina se ROS opět účastnil projektu na ochranu 
chráněných obojživelníků. Vystavěli 500 metrů ochranných plotů a potom celý měsíc žabky dvakrát 
denně přenášeli. Na rozdíl od loňského roku bylo podstatně více žab přeneseno v lokalitě 
u Rohozeckého pivovaru než u Červeného dvora. 
 
Jarní úklid obce 
12. dubna proběhl tradiční úklid obce. Protože jaro nastoupilo rychle, zaskočila brigádníky vzrostlá 
vegetace v příkopech a podél silnic, ze které vybírali odpadky. Podařilo se nasbírat deset pytlů 
odpadků z různých částí Malého Rohozce, Dolánek a Vazovce. 
 
Den Země – uklízení města 
22. dubna se ve světě slaví Den Země. V Turnově se v jeho rámci uklízelo město a úklid byl 
organizován městským úřadem. Do úklidu se zapojily všechny základní školy, část škol středních 
a některá občanská sdružení, a to od 16. do 25. dubna. Děti uklízely především kolem svých škol, ale 
vyčištěno bylo údolí Jizery v Dolánkách, okolí Stebénky i Vazoveckého potoka a některá místa v širším 
okolí (Hlavatice, Valdštejn, cesta do Sedmihorek a Kacanov). Sesbíráno bylo 430 kg odpadků.  
 
Pálení čarodějnic 
30. dubna za krásného počasí už popáté proběhlo pálení čarodějnic a tentokrát s rekordní účastí – 
dětí přišlo skoro čtyřicet a dospělých přes sto. Díky peněžní dotaci od města byly pro děti připraveny 
pěkné ceny do soutěží a děsuplná stezka odvahy. 
 
Slavnosti piva Skalák 
21. června pořádal Pivovar Rohozec již několikátý ročník pivních slavností, na které dorazilo kolem 
pěti tisíc lidí. (Více viz Firmy – Pivovar Rohozec, fotografie ve fotopříloze). 
 
Hasičské cvičení 
24. června se na zámku Hrubý Rohozec konalo cvičení hasičů z Turnova, Semil, Liberce a několika 
sborů dobrovolných hasičů. Námětem cvičení byl požár ve sklepení zámku a uvěznění umělců 
chystajících výstavu. Hasiči zachraňovali čtrnáct osob s různými zraněnými ze sklepení i z oken u kaple 
pomocí výškové techniky.  
 
Letní kino Na Černavě 
Během letních měsíců proběhlo pět promítání letního kina. Většinou se jednalo o dětská představení. 
Každý dětský divák obdržel malý dárek, občerstvení a popcornu, co se do něj vešlo. Oproti 
předchozímu roku byl zvýšen výkon zvukové aparatury a vylepšena celková logistika akce (například 
byl využit městský informační systém). 
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Turnaj v badmintonu 
30. srpna proběhl Na Černavě badmintonový turnaj zahrnující třicet zápasů. Turnaj se poprvé 
odehrával na novém badmintonovém hřišti, které vzniklo díky vydatné pomoci Petra Zikudy 
a Okrašlovacího spolku. 
 
Měření ovzduší v Malém Rohozci 
1. října bylo provedeno autorizované měření emisí na nové kalicí lince firmy Kamax, které ukazuje, že 
sledované hodnoty emisí jsou hluboko pod limity stanovenými v rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší. 
Ve dnech 10.–14. listopadu proběhlo další měření kvality ovzduší na území Malého Rohozce. Měření 
ovzduší probíhalo pomocí mobilní měřicí jednotky Zdravotního ústavu Ústí nad Labem. Probíhalo za 
zhoršených rozptylových podmínek, za provozu nové kalicí linky firmy Kamax.  
Výsledky: Oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxid uhelnatý ležely hluboko pod limitní koncentrací. Prach – 
suspendované částice, frakce PM10 byl pod úrovní limitní koncentrace s dobou průměrování 24 
hodin. Ozón byl také pod limitní koncentrací. Překročení imisního limitu bylo zaznamenáno 
u Benzo(a)pyren. V komentáři je uvedeno, že lze předpokládat, že po většinu roku, kdy nebudou 
panovat zhoršené podmínky, bude i tento údaj v pořádku.  
 
Drakiáda 
18. října se konala drakiáda, tentokrát se (na rozdíl od roku 2013) povedla. Přišlo nečekaně hodně lidí 
a všichni si užili krásný podzim s pouštěním draků. Opékaly se buřty na ohýnku a v popelu pekly 
brambory. Draci létali a díky finančnímu příspěvku z MÚ Turnov mohly být všem dětem darovány 
malé dárky a vítězové letecké soutěže (Karolína Křečková a Vojta Matura) získali parádní ceny. 
 
Mikulášská nadílka 
5. prosince poprvé po dlouhé době vyrazil na obchůzku po obci Mikuláš s čertem a anděly. Byly 
nakoupeny kostýmy (na akci přispělo město). Mikuláš obešel asi dvacet domovů. Čerti (J. Opluštil jr., 
L. Berndt) trochu zlobili, ale krásný anděl (T. Řehořová) a dobrý Mikuláš (J. Ajchler) je drželi pěkně 
pod kontrolou. 
 
Sousedské vánoční setkání 
24. prosince se na Vršku konalo tradiční vánoční setkání, které přilákalo velké množství sousedů. Pije 
se svařák, ochutnává cukroví a všichni si přejí krásné svátky.  
 

DALIMĚŘICE A HRUBÝ ROHOZEC 
Daliměřice se nacházejí na severo-severozápadě Turnova, v roce 2009 zde bylo evidováno 362 adres, 
v roce 2001 zde trvale žilo 1338 obyvatel. Katastrální území Daliměřice má výměru 2,76 km2 a patří 
do něj i Hrubý Rohozec.  
Hrubý Rohozec je část města obklopující zámek Hrubý Rohozec. Ve stejných letech bylo evidováno 18 
adres se 71 obyvateli. (Zdroj: www.wikipedie.cz). 
Dominantou této části města je zámek Hrubý Rohozec, který je předmětem dlouholeté restituční 
kauzy, která řeší možné vrácené zámku dědičce rodu Desfours-Walderode Johanně 
Kammerlanderové. Zatím je však stále majetkem státu a je spravován Památkovým ústavem. Na 
Daliměřicích, v zahradě domu čp. 21, se nachází kulturní památka – pískovcová socha sv. Jana 
Nepomuckého. Na Daliměřicích funguje družstvo hasičských dobrovolníků, které v květnu oslavilo 
120 let své existence, od roku 1983 mají svou hasičárnu v ulici Hruborohozecké čp. 207, starostou je 
Josef Ulrich. Je zde také tělocvična TJ a dvě hřiště. V obci působí mateřská škola (MŠ Bezručova). 
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Přehled aktivit v roce 2014 (výběr) 
 
Setkání se starostou – Daliměřice 
29. ledna proběhlo další s řady setkání starosty s občany jednotlivých částí města, na kterých se řeší 
přednostně problémy dané lokality. Tentokrát se setkání uskutečnilo v hasičárně v Daliměřicích 
a zúčastnilo se ho kolem šedesáti občanů. Diskuze se stočila na několik bodům, například na obavu 
místních z dostavby firmy Kamax. Jako velký problém vnímali občané Daliměřic zvýšení cen vody. (Viz 
Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku). 
 
V kapličce v Daliměřicích opět zazní zvon 
Neznámý občan, resp. občan, který chtěl zůstat v anonymitě, přinesl v polovině 
ledna na radnici pečlivě zrestaurovaný a dlouho nezvěstný zvonek z daliměřické 
kapličky. Město zajistilo jeho zavěšení a Daliměřicemi tak opět může znít zvonění.  
 
Daliměřický sportovní den 
28. června se konal Daliměřický sportovní den, který uspořádal Oddíl rekreačních 
sportů Daliměřice TJ Turnov ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
Daliměřice. Aktivity se odehrávaly v tělocvičně i na venkovním hřišti, připraveny byly kopaná, 
orientační běh, skákání, běhání, házení  
 
Nová kniha o Českém ráji 
15. září byla na zámku Hrubý Rohozec pokřtěna kniha Stromy Ráje českého, kterou napsala 
spisovatelka Marie Hrušková. (Více viz Kultura – Hrubý Rohozec). 
 
Den otevřených dveří ve waldorfské ZŠ  
20. září proběhl Den otevřených dveří v nově vystavěné budově waldorfské základní školy 
v Daliměřicích.  
 
Hřiště v Daliměřicích 
3. října proběhlo slavnostní otevření nově rekonstruovaného hřiště v Daliměřicích. Oprava zahrnovala 
pokládku nového povrchu, nové mantinely a nový plot okolo hřiště směrem do Bezručovy ulice. Práce 
prováděla firma Precol a částečně členové TJ Turnov sami, cena se vyšplhala přes 3 miliony korun. 
Náklady hradilo město, které se s TJ Turnov dohodlo, že dojde k převodu hřiště do městského 
majetku (do té doby nemohlo město opravy provést, neboť nemůže investovat do cizího majetku, 
a TJ Turnov neměla potřebné finance). Rozměry nového hřiště jsou 40x20 metrů a 2 metry výběhy 
a mantinely okolo. Pro pokládku byl zvolen povrch Sport court power game z USA, špičkový umělý 
povrch pro víceúčelové venkovní použití, který se klade na dvě vrstvy drenážního asfaltu. Stav hřiště 
byl již nejméně deset let velmi špatný, kvůli němu se před pár lety přestala na hřišti hrát liga v malé 
kopané. Nyní je možné na hřišti hrát házenou, fotbal, ale i třeba jezdit na kolečkových bruslích. Část 
provozních hodin bude vyčleněna veřejnosti. V budoucnu se plánuje i zajištění zimního zastřešení 
nafukovací halou a hřiště bude vybaveno ještě novým osvětlením a snad přibude i potřebné zázemí.  
(Foto www.turnovskovakci.cz a www.turnov.cz, fotografie ve fotopříloze). 
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Svěcení kaplí 
1. listopadu proběhly na dvou místech Turnova výjimečné slavnosti. Byly svěceny nově opravené 
kaple, a to v 10 hodin v Mašově a ve 14 hodin v Daliměřicích. Oba akty provedl litoměřický biskup 
Mons. Mgr. Jan Baxant za účasti vikáře turnovské římskokatolické farnosti pana Václava Vlasáka.  
20. srpna byla do mašovské kaple uložena pamětní schránka, do kaple v Daliměřicích byla pamětní 
schránka uložena 24. září. Schránka obsahovala časopisy Hlasy a ohlasy Turnovska, Turnovsko v akci, 
papírovou tašku s logem města, skleněnou figurku želvy s granátkem, CD o Turnově, brožuru 
o skalním městě, výroční brožuru o Městském divadle v Turnově a pamětní mince a místní noviny. 
Daliměřická kaple sv. Václava byla postavena v roce 1889, patřila do jenišovické farnosti, ale správu 
nad ní vykonával kaplan ze zámku. 
 
Úklid schodiště pod zámkem 
V prosinci se sešla asi dvacítka dobrovolníků, která se rozhodla, že uklidí schodiště vedoucí od zámku 
dolů pod trať. V kapli visel zvon, který měly Daliměřice již od roku 1847. Byl dodán 20. listopadu 
a posvěcen ke cti sv. Václava. Zrekvírován byl patrně roku 1917 a poté se z dobročinné sbírky občanů 
a Mikuláše Des Fours pořídil roku 1921 zvon nový. Ten vzala válka roku 1942. Podle ohlašovacího 
rekvizičního listu na něm byl mj. nápis Dr. Mikuláš Des Fours Walderode 1921. (Zdroj: www.turnov.cz 
dle daliměřické kroniky). 
 
Daliměřická hasičárna 
Pravidelné pořady Posezení při dechovce, jednou, dvakrát měsíčně. Obvykle vystupuje dechová 
hudba Turnovanka: 18. ledna, 8. března, 22. března, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 
29. listopadu, 13. prosince. 
 

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

http://www.turnov.cz/
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Turnov – stavební úpravy 

 
Obchody:  
Dlaskův statek, prodejní stánek na parkovišti 
Začátek dubna – demolice starého a stavba nového stánku na parkovišti u Dlaskova statku, 
parkoviště má v nájmu forma Sundisk, provozující mj. Žlutou plovárnu na Malé Skále.  
Hluboká čp. 143 
Na konci března přestala fungovat dlouholetá prodejna oděvů Kožená móda v Hluboké ulici čp. 143. 
Od května se do provozovny přestěhovala prodejna oděvů Kity móda, dosud sídlící přes ulici „Na 
schodech“ čp. 282.  
Hluboká čp. 144 
V létě byla zrušena prodejna pečiva (Jizerskohorské pekárny) v přízemí domu čp. 144. Dříve zde 
dlouhá léta sídlila prodejna (a ještě dříve v zadní části i pekárna) Takano (turnovského majitele pana 
Tulačky). Ten přibližně v roce 2009 skončil a pekárnu (v té době už sídlící ve Studentské ulici) prodal 
pekárně Mikula, prodejnu převzaly zmíněné Jizerskohorské pekárny. V opuštěné prodejně došlo 
k zásadní přestavbě, bylo zrušeno ustupující schodiště (do prodejny se vstupovalo hlouběji od ulice) 
a byla vystavěna nová výloha lemující uliční čáru. V říjnu zde byla otevřena firemní prodejna 
mobilního operátora T-mobile. 
Hluboká čp. 278 
Prodejna Zverimex – zvířata a potřeby pro zvířata, se na konci března začala stěhovat a v květnu 
otevřela novou prodejnu v Palackého ulici čp. 440 na místě prodejny Kniha U Jizery. V Hluboké ulici 
byl na jejím místě na začátku července otevřen second hand – prodejna s oděvy z druhé ruky. 
Hluboká čp. 279 
Od nového roku přestala fungovat drogerie v Hluboké ulici čp. 279. Byla v centru poslední 
nezařazenou ve velké síti drogérií. 5. dubna byla v obchodě instalovaná nová výkladní skříň, která 
nahradila starou kovovou ze 70.–80. let 20. století. V polovině května zde byl otevřen obchod Hobby 
sport, dříve sídlící ve 3. patře obchodního domu Achát na náměstí.  
Hluboká čp. 281 
V lednu skončila i prodejna sportovních oděvů Kerbo v Hluboké ulici čp. 281. Byla nahrazena novou 
prodejnou oděvů.  
Hluboká čp. 282 
V květnu se prodejna oděvů Kity móda přestěhovala naproti přes ulici do čp. 143 a na jejím místě byl 
na začátku prázdnin otevřen second hand – prodejna oděvů z druhé ruky.  
Trávnice 401 
Obchod s kancelářskými potřebami pana Němečka, který zde sídlil dlouhá léta, se na podzim 
přestěhoval nedaleko, do Krajířovy ulice 481. 
Krajířova 482 
V létě byl na tomto místě zrušen bazar s dětským oblečením. Fungoval zde jen několik let. 
Nádražní čp. 1062 
Během roku přestala fungovat prodejna Resim v Nádražní ulici. Firma vystavěla novou halu 
v Nudvojovicích. 
Nádražní čp. 1118 
Na podzim 2014 byla otevřena nová kavárna v nově opraveném domě u železničních kolejí. Kavárna 
a vinárna dostala jméno Café Kolej. Nabízí vína z vinařství Jan Plaček, Hradil, Bzenia atd. a kávu 
nejvyšší kvality – SweetCity Coffee. 
Nádražní čp. 1298 
Na začátku roku ukončila činnost i dlouholetá prodejna nábytku Rubín v Nádražní ulici čp. 1298, od 
dubna se prodejna opět otevřela a opět prodává nábytek – jde však o firmu Styl, která provozuje 
prodejnu nábytku i v 1. patře obchodního domu Vesna na Havlíčkově náměstí. 
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Palackého čp. 147 – Obchodní dům Baťa 
Na začátku července byla v bývalém obchodním domě Baťa otevřena prodejna lahůdek a bistro 
U Bati, a to po několika měsících trvající rekonstrukci. Baťa se ze svého domu odstěhoval ke konci 
roku 2012. 
Palackého čp. 440 
Dlouholetá prodejny knih nazvaná Kniha U Jizery (majitel provozuje i antikvariát a prodejnu knih 
Bartůněk v ulici 5. května, čp. 704) skončila a byla nahrazena prodejnou zverimexu.  
 
 
Stavby, opravy: 
Dětská hřiště 
Na konci roku 2014 bylo opraveno několik dětských hřišť ve městě, byly na ně dosazeny nové herní 
prvky. Na hřiště v Dolánkách, v Metelkových sadech a na sídlišti Výšinka přibyly prvky od společnosti 
Alestra z Chrudimi v ceně téměř 190 000 Kč a dvě hřiště na Malém Rohozci vybavila herními prvky 
firma TR Antoš z Turnova za 112 000 Kč.  
Dotace na opravy v památkové zóně 
V roce 2014 se v památkové zóně města uskutečnily opravy dosahující výše 1,5 milionu korun, na 
které vlastníkům částečně přispělo město Turnov ze svého rozpočtu nebo díky příspěvku Ministerstva 
kultury (program regenerace městských památkových zón). Částka, kterou město od ministerstva 
získalo, činila 940 000 korun, z nichž bylo použito pouze 761 000 korun, protože nebyly připraveny 
další projekty, na které by bylo možné peníze použít.  
Opraveny byly tyto objekty:  
Kostel sv. Mikuláše – oprava soklových omítek západní strany kostela. Celková cena opravy 155 000 
korun, z toho 62 414 zaplatila farnost, 15 490 korun přidalo město ze svého rozpočtu a 77 000 korun 
bylo přidáno z příspěvku ministerstva.  
Ohradní zeď u budovy turnovského vikářství za celkovou cenu 801 500 korun, z toho 321 350 
zaplatila církev, 80 150 korun přidalo město a 400 000 korun byl příspěvek ministerstva.  
Muzeum Českého ráje – výměna oken ve 3. patře výstavní budovy za celkovou sumu 568 000 korun, 
z toho 284 106 hradil zřizovatel muzea Liberecký kraj a 284 000 přibylo z ministerstva.  
Drobná údržba 
Město Turnov spravuje majetek v hodnotě více než 1,111 miliard korun. Na menší opravy a údržbu 
bylo v roce 2014 vyčleněno 15 milionů korun z městského rozpočtu.  

 Opraveno veřejné osvětlení v Mašově v Koutech za 30 tisíc korun, na Bukovině od kostelíku za 
34 tisíce korun, v úseku Kobylka–Bukovina za 61 tisíc korun  

 Oprava osvětlení a chodníku v ulici Nad Perchtou za 109 tisíc korun 

 Oprava cesty od dolánecké železniční zastávky na Kobylku za 34 tisíce korun  

 Oprava lávky přes trať v Dolánkách za 16 tisíc korun 

 Oprava opěrné zdi na schodech u Svěrácké brány za 150 tisíc korun  

 Oprava schodiště do parku u letního kina za 73 tisíce korun  

 Oprava altánu Kopalovy vyhlídky na Šetřilovsku za 35 tisíc korun  

 Nový plot v dolní části Mariánského hřbitova za 50 tisíc korun 

 Nové autobusové zastávky na Valdštejnsku a u čerpací stanice Benzina za 60 tisíc korun  

 Rekonstrukce dvou městských bytů v ulici 5. května za 280 tisíc korun  

 Úprava hřiště na Kobylce za 18 tisíc korun (obyvatelé pracovali zdarma, město zaplatilo materiál)  
 
Františkánská zahrada, průchod 
30. listopadu byl pro veřejnost otevřen nově vybudovaný průchod z ulice 5. května (naproti 
Havlíčkovu náměstí) přes prostor kolem Kamenářského domu do Skálovy ulice, kde ústí v barokní 
bráně vedle kašny. Projít lze i kolem Kamenářského domu do parku za letním kinem. Záměr 
vybudovat tento průchod se objevil již zhruba před dvaceti lety, ale dlouho tomu bránily majetkové 
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vztahy. V roce 2014 projevil soukromý vlastník pozemků v bývalé Františkánské zahradě (nadační 
fond Konvent Pax) ochotu pozemky prodat a zastupitelé schválili finance (175 000) na realizaci 
přechodu.  
5. května Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení. V rozpočtu města byla v tu chvíli 
vyčleněna částka 500 000 Kč na jeho realizaci. Do prvního kola řízení se nikdo nepřihlásil. Firma byla 
vybrána až v dalším kole výběrového řízení, kdy byla tato zakázka spojena se zakázkou na opravu 
povrchu ulice Na Sboře. Stavbu provedla firma ESCO, s. r. o., Jičín, za nabídkovou cenu těsně pod 
jeden milion korun.  
18. září bylo zahájeno bourání zdi mezi klášterní zahradou (dnes zahradnictví Hájek) a prostorem 
u Kamenářského domu u muzea.  
K otevření průchodu došlo v neděli 30. listopadu. Průchod je z obou stran opatřen mřížemi, které se 
na noc zavírají. Od listopadu do března je průchod otevřen od 5.00 do 20.00 hodin, od jara do 
podzimu od 5.00 do 22.00 hodin. 
Průchod je využíván především školními dětmi a také často lidmi na procházce městem. Zdá se, že se 
brzy stane zautomatizovanou zkratkou z ulice 5. května do parku a do Skálovy ulice. Jako by tam byl 
odjakživa… (Fotografie ve fotopříloze). 
Restaurování křížů  
V letních měsících bylo restaurováno několik drobných sakrálních památek – křížků a soch. Zakázku 
zadalo město hromadně, a tak památky opravil restaurátor Hynek Bláha z Vysokého Újezda. Jednalo 
se o sochu sv. Jana Nepomuckého v Daliměřicích na parcele č. 118 (kulturní památka), kříž v Loužku 
na parcele č. 94 a kříž na Výšince na parcele č. 1644/1. Celková cena oprav vyšla téměř na 167 000 Kč. 
Proběhla i oprava soklu pod křížem na Bukovině. 
Opravy kaplí 
V průběhu roku byly opraveny kaple v Mašově, na Bukovině a v Daliměřicích (vitráže). (Více viz 
samostatné zprávy). 
Oprava železné lávky  
29. dubna proběhla oprava lávky, která vede přes železniční trať z Dolánek do Turnova – pod 
Vápeníkem. Lávka má železnou konstrukci, kterou je třeba čas od času natřít a vyspravit zrezivělá 
místa.  
5. května čp. 27 
V létě byla na domě opravena fasáda a klempířské prvky. Barva domu je 
zelenošedá.  
5. května čp. 43  
V létě byla opravena přední fasáda na domě čp. 43. původní břízolitová byla 
nahrazena světle meruňkovým odstínem s hnědými šambránami. 
5. května čp. 64 
Na konci dubna začala oprava fasády na tzv. Šolcově domě.  
Antonína Dvořáka čp. 569 
V domě, kde v roce 2014 začala působit tiskárna Agentura Promotion, byla 
vyměněna původní okna za nová, šedá plastová.  
Bezručova čp. 616 
Na začátku července začalo bourání stávajícího domu. Do konce roku nebyla 
dokončena. Na této a sousední parcele má vyrůst nový polyfunkční dům stavěný firmou Flimex. 
Bukovina, náves  
Během července a srpna vznikla na Bukovině nová náves, resp. 
parcely č. 17 a 108 byly opraveny podle projektu Lukáše Špetlíka 
a Jany Bradáčové. Na návrhu se podílelo také Středisko 
ekologické výchovy Český ráj a místní občané na veřejném 
projednávání v dubnu 2014. Rekonstrukce spočívala v odstranění 
stromů, v úpravě terénu, rozprostření ornice, založení mlatových 
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chodníků a trávníkových ploch a ve výsadbě listnatých stromů a okrasných keřů. Kvůli přítomnosti 
neudržovaného domu na sousedním pozemku bylo prostranství obehnáno živým plotem z habrů. 
Úprava veřejného prostranství stála městskou pokladnu 109 000 Kč.  
Bukovina, oprava kostela sv. Václava 
31. srpna v 16 hodin byl slavnostně znovu vysvěcen kostelík sv. Václava na Bukovině. (Více viz Zprávy 
z okrajových částí).  
Divadlo, foyer 
Obložení stěn ve vstupním foyer bylo nově přečalouněno a údržby se dočkal i křišťálový lustr 
v hledišti.  
Dolánky u Turnova, Rakoušův sroubek  
V dubnu začala rekonstrukce Rakoušova sroubku v blízkosti Dlaskova statku. Sroubek je v majetku 
Muzea Českého ráje a již byl ve velmi špatném stavu. Na opravu sroubku přispělo i Město Turnov.  
Dolánky, stará škola  
Na začátku roku 2014 byla zbourána budova staré školy v Dolánkách (u cesty do Loužku). Škola zde 
vyrostla v roce 1897 podle nákresů Františka Cejnara, stavitele z Mokřin. Postavil ji turnovský stavitel 
Václav Soukup. Později ji nahradila novostavba školy u vlakové zastávky. Dům byl už ve velmi 
špatném stavu, napůl sesutý. (Foto Muzeum Českého ráje v Turnově a www.seznam.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
Dolánky, drážní domek 
Na konci roku byl srovnán se zemí drážní domek pod Vápeníkem (u železné lávky přes dráhu). Domek 
byl téměř rozpadlý. Demolici inicioval Rohozecký okrašlovací spolek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durychov, novostavba 
Na místě bývalého Podklášterského mlýna (v zatáčce ulice Výšinka a ulice Na Stebni), zbouraného 
v roce 2011, se v květnu začala stavět nová sportovní hala. Za ní byla již dříve postavena sportovní 
hala na bowling a tenis. (Fotografie ve fotopříloze). 
Husova čp. 77 – Žlutá ponorka 
Došlo k výrazným stavebním úpravám v interiéru, hrazeným z dotace. (Více viz Školství – stavební 
úpravy) 
Hluboká čp. 144 
Na začátku května byla zahájena oprava fasády domu v Hluboké ulici čp. 144. V přízemí sídlí prodejna 
pečiva Jizerské pekárny, dříve pekárna a prodejna Takano (ca do roku 2000).  
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Husova čp. 598 
Na konci října byla zahájena oprava fasády. Kvůli aplikovanému polystyrénovému zateplení byla 
stržena ozdobná římsa vedoucí nad přízemním podlažím. Ostatní prvky historické fasády (bosáž) byly 
zachovány a zakryty zateplovacími prvky. 
Jiráskova ulice, dlažba 
V červnu byla předlážděna Jiráskova ulice.  
Jana Palacha, chodník 
V srpnu proběhla oprava levé strany chodníku ve směru od Sobotecké ulice a vjezdu do gymnázia. Byl 
položen nový povrch a proveden výkop pro položení optického kabelu, jehož náklady hradila firma 
Pamico, která optické kabely ve městě pokládá. Celkové náklady byly 480 000 Kč a výběrové řízení 
vyhrála a realizaci provedla firma Eurovia CS z Prahy. Uvažuje se i o pokračování oprav chodníků 
směrem na Kamenec, ale ty jsou prozatím odloženy, protože si vyžádají větší zásahy do kanalizační 
sítě.  
Kompostárna 
Na začátku října byla zahájena úprava turnovské kompostárny za rohozeckým pivovarem. 
Kompostárna zvýšila svou kapacitu na 2700 tun odpadu za rok. Otevřena byla v červnu 2015. 
Obyvatelé Turnova ji mohou využívat zdarma a nově se k nim mohou za úplatu připojit obyvatelé 
okolních obcí, a to za poplatek. Za některé však budou poplatky hradit obce. Celkové náklady na 
úpravy byly 13,400.000 Kč, město získalo od Státního fondu pro životní prostředí dotaci ve výši 
4,8 milionů korun a příspěvek firmy EKO-KOM (firma se zabývá zpracováním tříděného odpadu) byl 
6 milionů korun. Kompostárnu provozují Technické služby Turnov. 
Krajířova čp. 490 
Došlo k výměně oken v prvním patře. Stará dřevěná byla nahrazena plastovými.  
Malý Rohozec, bourání bývalé sokolovny 
Stav bývalé ledárny na Malém Rohozci, využívané i jako sokolovny, je již dlouhodobě špatný. Již před 
lety (cca osmi) byly kolem stavby vykáceny stromy, odkopány základy a zbourán její kus, zdálo se, že 
to jsou možná přípravy k opravě. Poté ale vše usnulo a až v poslední době se opět začalo něco dít. 
Zdá se však, že všechny kroky vedou k jejímu zbourání.  
Malý Rohozec, Na Pískách 
Na podzim vyrostla v prostoru Na Pískách, který je již několik let zasíťovaný a čeká na zástavbu, hrubá 
stavba prvního domu.  
Mariánský hřbitov, nový vchod 
Od začátku července se areál hřbitova otevřel pro přístup i u smuteční síně a stal se tedy pro 
návštěvníky průchozím. Nový vchod byl nadále otevřen od dubna do října od 8.00 do 19.00 hodin.  
Metelkovy sady – plastika Křídla 
Byla opravena plastika Křídla, kterou poškodil padající strom v září 2013. 
Nádražní čp. 1383-1385 
V květnu byla opravena (a zateplována) fasáda bytového domu v Nádražní ulici.  
Náměstí Českého ráje čp. 26 
Na začátku října byly v domě, kde sídlí Informační centrum a odbor Kulturní památky a cestovní ruch, 
vyměněna dřevěná okna za bílá plastová.  
Nudvojovice, nová hala 
V začátku roku zahájila firma Resim výstavbu nové haly, hned vedle své stávající haly – 
v Nudvojovické ulici u čp. 1681. Vyroste výrobně-montážní hala včetně administrativní části 
o půdorysu 980m2. 
Palackého čp. 175, výměna oken 
V objektu bývalého sídla prvorepublikové firmy Herman a Palma byla v únoru vyměněna okna.  
Pod Stránkou, oprava kanalizace 
Od 9. června do 30. července byla uzavřena ulice Pod Stránkou z důvodů rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace, kterou prováděla společnost Šebesta VHS z Jablonce nad Nisou.  
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Přepeřská, vozovka pod viaduktem 
Stav vozovky pod viaduktem je velmi špatný. Silnice je ve vlastnictví Libereckého kraje. V polovině 
roku byla provedena lokální oprava nejvíce poškozených míst.  
Skálova ulice, novostavba 
17. února byly ve Skálově ulici na volné parcele vedle čp. 72 vykáceny nádherné šeříky, které na jaře 
vždy bohatě kvetly. Na místě je plánovaná výstavba domu s kavárnou. Škoda jen, že už nevyšel čas 
nechat šeříky vykvést naposledy.  
V půlce března byl zahájen výkop rozvodů vedle čp. 75, 3. dubna se na pozemek dostali archeologové 
a během několika hodin vykopali pět hlubokých sond, ve kterých nalezli základy původních budov. 
V květnu začala stavba. Na začátku července vyrostlo během pár dnů první patro. Na podzim již byla 
stavba dokončena a probíhaly úpravy v interiéru a na dvoře za budovou. (Fotografie ve fotopříloze). 
Skálova čp. 69 
10. března vybourali starou historickou výlohu v pekařství Šumava ve Skálově ulici, čp. 69. Dřevěná 
výloha byla nahrazena téměř totožnou novou, bez náhrady však byl zničen vchod obložený starými 
historickými dlaždicemi bílé barvy, na zdi u vchodu byla dlaždice s nápisem Kolář Turnov.  
Skálova čp. 67 a 68 
V polovině července začal nový majitel domu ve Skálově ulici, ve kterém dříve sídlila Městská policie, 
s úpravami.  
Skálova, čp. 71 – výměna oken 
V létě byla vyměněna okna ve 3. patře budovy – ve výstavním sále muzea. Podle pokynů 
památkového ústavu byla původní kovová okna vyměněna za bílá dřevěná. Jako důvod bylo uvedeno, 
že kovová okna, která se vyrábějí v dnešní době, by v pohledu z ulice působila příliš masivně.  
Skálova čp. 90 
1. října byla zahájena oprava fasády domu čp. 90, kde dnes sídlí prodejny Pompo hračky a Time Out 
oděvy. V souvislosti s pracemi byly demontovány části historických výkladců, do sběru byly odvezeny 
železné (stále funkční, i když nepoužívané) rolety a část výkladních oken byla vyměněna za nová 
dřevěná. Naštěstí zůstaly na místě zaoblené skleněné části výloh směřujících do vchodů. Zřejmě 
proto, že dnes už nikdo takové výlohy nevyrábí a možností majitelů je buď je nechat a vyspravit, nebo 
vybourat a vyměnit za nové hranaté. Naštěstí byla zvolena první varianta. Železných rolet skrytých za 
cedulemi se jmény obchodů je však škoda, ničemu nepřekážely a mohly být ještě někdy uvedeny do 
provozu. Dům získal světle pistáciovou barvu, o jejíž vhodnosti v historickém centru města by se dalo 
ještě podiskutovat. 
Skálova ulice, Šimákův dům 
V květnu zahájili majitelé rozsáhlou rekonstrukci interiéru Šimákova rodného domu ve Skálově ulici, 
vedle domu se objevila hromada pískovcových bloků zevnitř domu (podle vyjádření majitelky byl dům 
vevnitř celý předělán). 23. května bourali komíny. Rekonstrukce probíhala celý rok. 
Skálova ulice, schody od Svěrácké brány 
Na konci května byla opravena zídka na začátku schodů u Svěrácké brány, která tvoří jejich hranici se 
zahradou Šimákova domu. Drobné opravy byly provedeny i v dláždění samotných schodů.  
Skálova ulice, zídka u šperkařské školy 
9. června začali opravovat zídku podél chodníku u šperkařské školy ve Skálově ulici. Byla už ve velmi 
špatném stavu a odpadávaly z ní celé kameny. Pro studenty šperkařské školy, kteří na zídce s oblibou 
posedávají, ji firma opatřila dřevěnými sedátky. Na začátku července se opravy dočkaly i místní 
schody vedoucí na dvou místech zídky do parku.  
Skálova čp. 600, Chlapecká škola 
V říjnu byly hlavní vstupní dveře do školy odvezeny k opravě a nainstalovány byly zpátky až v prosinci. 
Opravena byla i věžička na budově, a to především kvůli zaneřádění častým pobytem holubů v jejím 
interiéru. Věž byla dezinfikována a byla opatřena sítěmi, aby tam holubi již nemohli sídlit. Opravy 
financovalo město se školou.  
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Sobotecká ulice, bývalá jatka 
V polovině července byla zahájena demolice areálu bývalých jatek, které již mnoho let chátraly 
a hyzdily příjezd do města. Jatka zbourala firma Maxi group z Prahy za 468.243 korun. Demolice 
proběhla v souvislosti s následnou výstavbou rekreačního areálu Maškova zahrada, aby se 
v bezprostřední blízkosti moderního komplexu nenacházely ošklivé chátrající budovy. Těsně před 
koncem roku byla dokončena tak, že po nich nezbyla ani stopa. V zadní části zbyla pouze jedna 
budova SO 04 sklad, která je v majetku Městské sportovní Turnov a bude odstraněna v rámci 
výstavby Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada. (Fotografie ve fotopříloze). 
Sobotecká, skleníky 
V prosinci začala demolice skleníků, těch historických i novějších, v areálu bývalého Maškova 
zahradnictví. Skleníky musely ustoupit výstavbě sportoviště v Maškově zahradě.  
Stebénka, úprava břehu 
Na konci dubna začala firma 1. jizerskohorská stavební z Hodkovic nad Mohelkou zpevňovat cestu na 
pravém břehu Stebénky. Na cestu byla položena geotextilie a drcené kamenivo, a to v délce 467 
metrů. Úprava přišla městskou pokladnu na 438 000 Kč. 
Šetřilovsko, lávka  
21. října byla pro veřejnost uzavřena lávka spojující 
Metelkovy sady se Šetřilovskem – místo častých 
procházek. Lávka byla uzavřena z preventivních důvodů, 
protože její kvalita je nedostatečná. Město připravuje 
instalaci nové lávky v roce 2015. Přestože je lávka při 
vstupech zabezpečena dvěma pevnými břevny, podle 
stop ve sněhu (30. prosince) se přes ni vesele chodí dál.  
Tázlerova čp. 268, demolice 
26. března začala demolice domu čp. 268 v Tázlerově 
ulici, dokončena byla okolo 5. dubna. Demolici 
předcházelo odborné zaměření pracovníků památkového ústavu. Nezbývá než doufat, že místo 
domu, který vzhledově i objemově uzavíral prostor ulice, vyroste adekvátní náhrada. Stavět kvalitní 
stavby se Turnovu v poslední době moc nedaří. 
Tázlerova čp. 256, demolice 
Nový majitel domu jej začal na konci července zezadu ubourávat, do konce roku byl celý dům 
zdemolován a suť odvezena.  
Tázlerova, čp. 262 
Dům byl během roku stavebně upraven.  
U nádraží, budova vlakového nádraží 
Na podzim byla v části hlavní budovy vlakového nádraží vyměněna okna – v přízemní části vpravo od 
hlavních vstupních dveří. V prosinci byly vyměněny hlavní vstupní dveře za nové na fotobuňku. 
Původní dřevěné dveře z doby výstavby budovy byly nachystány k odvezení na skládku. 
Nejmenovaným občanem města byly zachráněny, dotyčný si je odvezl domů. Město už několik let 
vyvíjí tlak na České dráhy, které jsou vlastníkem budovy, aby byla tato důležitá stavba náležitě 
opravena. Zatím se nic nedělo, pokud ale opravy budou tak necitlivé a tak nerespektující klasicistní 
vzhled budovy, to snad, aby s tím raději ještě počkali… 
Valdštejn, oprava a zabezpečení zdi 
Rada města schválila na svém zasedání 5. května zadání zakázky na zajištění a konzervaci tarasní zdi 
pod 3. skalním blokem a konzervaci zdi pod jižní vyhlídkou na hradě Valdštejně firmě Reopa z Liberce.  
Zdi pod skalními bloky Valdštejna se opravují již několik let. Tato oprava byla financována z příspěvku 
Ministerstva kultury (letos 800 000 Kč), z rozpočtu města (600 000 Kč) a zbytek zajistila městská 
organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Konečná cena se pohybovala kolem 2,5 milionů 
korun. Stavba probíhala od srpna do října.  
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Zborovská ulice, parčík 
Z popudu obyvatel Zborovské ulice došlo k jednání o zřízení parčíku, což město reflektovalo 
a rozhodlo se připravit projekt. Vyčlenilo částku 150 000, celková částka na úpravu se pohybuje 
kolem 450 000 Kč. Občané navrhli městu, že se na zřízení budou podílet finančně i vlastní prací.  
Židovský hřbitov, domek  
Po celý rok 2013 byl domek prázdný poté, co se odstěhovali předchozí nájemci. Domek se hřbitovem 
vlastní Židovská obec, nájemce zajišťuje hřbitovu základní údržbu a dozor. V přízemí domu je malá 
expozice k dějinám místní židovské obce, která byla v květnu 2014 dočasně odstraněna, informační 
tabule zplesnivěly. Po opravení, resp. nové výrobě, bude expozice obnovena. Od ledna 2014 se do 
domu nastěhovala nová nájemnice, nebydlí v něm stále, ale využívá ho při svých občasných pobytech 
v Turnově.  
V červenci se vedoucím Správy hřbitovů a budov ve firmě Matana a.s. stal Ing. Mojmír Malý, který 
vystřídal dlouholetou správkyni Blanku Rozkošnou. Matana je firma založená v roce 1992 Židovskou 
obcí v Praze, aby zajišťovala správu většiny nemovitostí v jejím vlastnictví.  
Žižkova ulice, penziony 
Penziony nejsou v dobrém stavebně-technickém stavu. V letošním roce byla zahájena oprava střech, 
která bude pokračovat i v roce dalším. 
Žižkova ulice, novostavba 
Vedle čp. 520 vyrostl v roce 2013 nový obytný dům. Vedle něj začaly být na konci roku kopány 
základy pro další. (Fotografie ve fotopříloze). 
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Počasí v Turnově 

 
Záznamy o počasí jsou výsledkem subjektivního pozorování kronikářky, která nemá žádné 
profesionální měřící zařízení. Teploty měří na domácí meteostanici ve svém bytě uprostřed Turnova. 
Ranní jsou měřeny obvykle kolem 6 hodiny ráno (o víkendu z pochopitelných důvodů o něco později).  
 
Zima přelomu roku 2013 a 2014 překvapila všechny svou mírností. Dlouho jsme čekali, že konečně 
dorazí, ale nestalo se. Česko podle všeho zažilo svou nejteplejší zimu v historii, ovšem ne 
naměřenými teplotami v rámci jednotlivých dnů, ty sice občas překročily rekordy, ale často ani ne. 
To, co činilo tuto zimu výjimečnou, byla délka, po kterou teplé dny trvaly, v podstatě bez přerušení. 
A neobvyklé bylo i malé množství srážek, přibližně jen polovina běžného stavu. Průběh zimy se 
vymykal i v jiných částech světa. Po 110 letech napadl sníh na egyptské pyramidy, Velká Británie 
bojovala s historickými dvouměsíčními povodněmi a USA hlásily rekordní mrazy. Podle všeho je na 
vině naše neekologické chování, které způsobuje globální oteplování, a na nestandardní počasí si 
budeme muset v budoucnu zvykat.  
Nový rok navázal na nezvykle teplé zimní počasí, které tuto zimu panovalo. Vánoce trhaly v teplotách 
rekordy a i když se ke konci roku 2013 ochladilo a občas teploty klesly na nulu, trvalá zima stále 
nedorazila. S myšlenkou na lidi bez domova, na zvířata či na milovníky tepla je to dobře, stejně se 
však mnozí z nás nemůžou ztotožnit s tím, že jim při procházce venku nezčervená nos nebo že na 
silvestrovské oslavy vyrazili ven v podzimním oblečení, přičemž čepice a rukavice mohli nechat doma. 
Houbaři také ohlásili, že hojně rostou houby, zejména hlívy, čirůvky, ucho Jidášovo i penízovky. Ne 
všude ale probíhala tak, jako v Čechách. Například severoamerický kontinent má za sebou nejhorší 
zimu za posledních 20 let. Největší mrazy nastaly hned na počátku ledna, v Kanadě naměřili -30 °C, 
v New Yorku a na Floridě například -26 °C. 
 
1.–5. ledna: Počasí v prvních lednových dnech bylo vcelku jasné, obvykle bez slunce, ale nemrholilo, 
ani nesněžilo. První letošní slunce jsme mohli nad Turnovem spatřit hned po ránu 3. ledna, svítilo celý 
den a ten byl opravdu jako malovaný. První hustý déšť jsme naproti tomu zažili už v neděli 5. ledna 
večer – snad aby většině národa, která druhý den nastupovala do práce po dlouhém vánočním volnu, 
nebylo líto, že volno končí. Druhý den jsme ráno vyráželi do práce skrz hustou mlhu, která jakoby 
ilustrovala i politický začátek nového českého roku (nová koalice se konečně dohodla na jménech 
budoucích ministrů, pročež problémy začal dělat, jak se dalo čekat, prezident). Naštěstí se mlha 
během dopoledne rozpustila a nastal další krásný slunečný den s jarním počasím. Takže trochu 
nepřehledné, lehký zmatek, ale zlepšení je snad nablízku.  
6.–12. ledna: V druhém lednovém týdnu stále panovalo teplo a většinou slunečno, dny působily 
naprosto jarně. Ke konci týdne se v médiích začaly objevovat zprávy předpovídající ochlazení – zprávy 
hlásily: „Jaro končí, přichází zima“. Ale ona nakonec nepřišla. Neobvyklé počasí kralovalo rozhovorům 
téměř při všech setkáních. 7. ledna padly teplotní rekordy na více než dvaceti měřících stanicích 
v Česku. 
13.–19. ledna: Třetí týden začal, co se zimy týká, slibně, ale „úleva“ z pondělního ranního mrazu, kdy 
řidiči po dlouhé době museli škrábat silně zamrzlá skla, přešla brzy, už během dne a jednoznačně ve 
dnech dalších se opět oteplilo, teploty se držely kolem 5-6°C, slunce svítilo málo, ale když, tak pěkně 
hřálo. Sem tam lehce mrholilo. V sobotu 18. ledna však opět zářilo v plné síle a na teploměrech se 
objevilo i 12°C! 
20.–26. ledna: Konec čtvrtého týdne konečně přinesl zimu, celý týden se o tom mluvilo a snad 
málokdo tomu věřil, ale v úterý 21. 1. kolem poledne začal poletovat drobný snížek a ve středu ráno 
bylo bílo na trávnicích a autech, nešlo ale ani tak o sněhovou vrstvu, spíše o sněhovou námrazu. Ale 
aspoň to vypadalo jako zima, navíc se teploty pohybovaly kolem -1°C. Na horách konečně mohli začít 
uměle zasněžovat sjezdovky a lyžaři začínají slavit. V sobotu pak mráz vypukl naplno, ráno teploty 
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kolem -5°C a slunečno. Byl to krásný mrazivý den. Neděle byla podobná, ráno v Turnově naměřili 
kolem -16 °C! 
27. ledna – 2. února: V pondělí 27. ledna dopoledne mráz o něco polevil, slunce přestalo svítit 
a začalo konečně sněžit. Sněhu nenapadlo zvlášť hodně, ale v letošní zimě se radujeme z každého. 
V dalších dnech už ovšem žádný nepřipadl, bílo zůstalo jen na trávnicích a nevyužívaných plochách. 
Teploty se držely těsně kolem nuly, v noci i ve dne, bylo tedy spíše mrazivo a téměř pořád zataženo. 
V pátek teploty vyšplhaly nad nulu a téměř všechen sníh roztál. Podle očitého svědka v Praze 
u Národního technického muzea kvetly sakury v celé aleji.  
3.–9. února: Teploty se pohybovaly v noci těsně pod nulou, ve dne většinou vyšplhaly docela vysoko 
nad ni. Pondělí, úterý, pátek a zejména sobota byly nádherné slunečné dny, které se tvářily výlučně 
jarně. Ptáci zpívali, slunce hřálo, vzduch voněl…  
10.–16. února: Počasí se nemění, stále máme spíše jaro než zimu. Většinu týdne bylo polojasno, sem 
ta vysvitlo slunce, které docela hřálo. Vzduch bez něj byl ale poměrně chladný, a občas foukal chladný 
vítr. Každý den je ale možné otevřít okno a dlouze větrat, aniž by člověk v místnosti mrznul. Ve 
čtvrtek večer byl krásný západ slunce, nebe se na dlouhou dobu zabarvilo na sytě růžovou barvu. 
Například na Šumavě naměřili 18 °C, čímž byl pokořen rekord z roku 1994. 
17.–23. února: Stále panuje jarní počasí, teploty po ránu kolem nuly, nebo těsně nad ní, během dne 
se většinou oteplilo a kromě pátku i svítilo slunce. V pátek večer hustě pršelo, což je dobře, o déšť (či 
sníh) máme letos velkou nouzi a podle předpovědí pršet nemá ještě dlouho. V sobotu po ránu halila 
Turnov hustá mlha, kolem 11. dopoledne se rozzářilo slunce a neděle byla nádherná už od rána! 
Podle zpráv se do Čech už vrací stěhovaví ptáci – špačci a čápi, je to o tři týdny až měsíc dříve, než 
bývá obvyklé. 
24. února – 4. března: Na začátku týdne nás čekala mrazivá rána, která vystřídalo slunečné počasí. Od 
středy do pátku se slunce více schovávalo a počasí bylo o něco teplejší. Ve čtvrtek Turnov opět 
pokryla hustá mlha. V sobotu odpoledne se rozjasnilo a zbytek dne, stejně jako neděle, byl nádherně 
slunečný a jarní. O příchodu jara se už nedá pochybovat.  
3.–9. března: Teplo panovalo celý týden, ale zatímco začátek byl bez slunce a s teplotami po ránu 
kolem 5-6 °C, ve středu odpoledne se začalo výrazněji ochlazovat, ale zároveň vysvitlo slunce a další 
rána až do konce týdne už byla mrazivá, ale dny zářivě slunečné. Slunce krásně hřálo, v zahradách už 
dávno vykvetly sněženky a začaly se objevovat bledule, v lesích ve Farářství rozkvetly fialové podléšky 
a stromům a keřům už se nalévaly pupence. V pondělí byl silný vítr a v úterý krátce, asi 
desetiminutově, sprchlo. Jinak je o déšť velká nouze a podle předpovědi to tak bude i nadále. 
10.–16. března: Celý pracovní týden bylo krásně, svítilo slunce a bylo teplo. Ve čtvrtek a pátek 
dokonce padaly teplotní rekordy na mnoha místech republiky. Už v průběhu týdne nás ale 
předpovědi připravovaly na to, že o víkendu se počasí razantně zhorší, což se také stalo. V sobotu o 
půl osmé ráno začalo v Turnově pršet a prudce se ochlazovat. Odpoledne se k tomu přidal silný vítr 
a toto studené, větrné a deštivé počasí vydrželo i v neděli. Byly to však první skutečné srážky tohoto 
roku – příroda je opravdu potřebuje.  
17.–23. března: Už od pondělí se počasí začalo pomalu zlepšovat. Do čtvrtka bylo ale zataženo, jen 
teploty rostly. Ve středu večer hustě pršelo. Teploty se pohybovaly ráno kolem 6-8 °C a přes den 
kolem 15 °C. Ve čtvrtek nás přivítalo chladnější ráno, ale jasná obloha a začal zářivý slunečný den. 
V sobotu k večeru se začalo prudce ochlazovat, hustě pršelo a neděle už byla studená a deštivá. Na 
horách nasněžilo až 25 cm sněhu.  
24.–30. března: Tento týden patřil k chladnějším, v pondělí ještě poprchávalo, ale v dalších dnech se 
počasí vyjasnilo. K nedávným zářivým dnům jsme měli daleko, ale zato to více vypadalo jako v březnu. 
Teploty po ránu byly kolem 3 °C, během dne kolem 10 °C. Příjemné překvapení nám ale nabídl pátek, 
kdy se oteplilo a začalo svítit slunce a poté následoval krásný slunečný a teplý víkend (teploty přes 
den kolem 20 °C, na slunci se dalo chodit s krátkým rukávem). Kam se člověk podíval, tam byly mraky 
výletníků… 
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31. března – 6. dubna: V pondělí se počasí lehce změnilo, sluníčka bylo méně a bylo více zataženo. 
Přesto však bylo po celý týden příjemné, jarní počasí. Teploty po ránu byly kolem 8–9° C a bylo 
většinou zataženo. Během dne pak začínalo svítit (a hřát) slunce, panovala však spíše střídavá 
oblačnost a teploty se pohybovaly kolem 15, a když vysvitlo slunce, kolem 20 °C. Nejkrásnějšími dny, 
kdy se chodilo v krátkém rukávu a se slunečními brýlemi, byly v Turnově středa a čtvrtek.  
7.–13. dubna: Počasí v tomto týdnu více odpovídalo tomu správnému jarnímu a aprílovému. 
Neprožili jsme zářivé horké dny, ale užívali jsme chladných a zatažených rán plných ptačího zpěvu, 
oteplení přicházelo, když zasvítilo slunce, to se však často schovávalo a občas i drobně pršelo. Pravý 
apríl byl ve středu 9. dubna, počasí se z teplého jara ve studené a větrné deštivo měnilo co půl 
hodiny. Přesto procházka po městě a parcích je optimistická – všude už je zeleno, a přestože lístky na 
stromech ještě nejsou úplně rozpučelé, dojem je zelený. A co umí, tak kvete! 
14.–20. dubna: Začátek týdne byl velmi studený, hned v pondělí se prudce ochladilo a apríl přinášel 
střídání přeháněk, silného větru a chvil zdánlivého klidu. V pondělí se objevily i kroupy. Ještě větší 
překvapení přišlo v úterý, ráno byly pouhé 3-4 °C a o půl desáté dopoledne začalo sněžit, padaly 
velké, opravdu velké vločky (skoro by se chtělo napsat vloky, kdyby čeština takové slovo znala). Ty se 
samozřejmě na zemi neudržely, ale pohled z okna na rozkvetlé stromy zasypávané sněhovými 
vločkami byl zvláštní. Odpoledne pak už jen pršelo. Ve středu odpoledne se začalo počasí trochu 
zlepšovat, slunce více svítilo, a i když foukal silný vítr a bylo chladno, zdálo se, že bude lépe. A bylo, 
jasné počasí, které nás čekalo ve čtvrtek, však s sebou přineslo rekordní mrazy, v Turnově bylo po 
ránu 17. dubna kolem 0-2 °C, řidiči škrábali auta, ale protože už od rána svítilo slunce, brzy bylo po 
mrazu veta. V jižních Čechách však například naměřili teplotu až -14,7 °C (v Jezerní slati). V pátek už 
zas moc hezky nebylo, odpoledne bylo mrholivo a studeně vlezlo, podle předpovědi to měl být ale 
poslední závan takového počasí. A hned v sobotu bylo krásně, teplo a slunečno a neděle byla ještě 
hezčí. Teploty přes den na slunci kolem 20 °C a slunce se rozhodně nelajdalo. Jelikož to byl zrovna 
velikonoční týden, počasí na svátek a prodloužený víkend nemohlo být lepší.  
21.–27. dubna: O velikonočním pondělí bylo sice teplo, ale pod mrakem a v dalších dnech nás čekala 
řada bouřek a průtrží mračen. První přišla kolem sedmé hodiny večer v úterý a pak přes noc pršelo, 
středa opět začala hezky, bylo slunečno a kolem 20 °C a večer opět přišla bouřka, ve čtvrtek byly 
bouřky dvě. Chvíli pršelo i v sobotu. Celkově to byl týden typicky jarní s aprílovým počasím, se 
sluncem, které chvíli svítilo a hřálo a pak se zase schovávalo za mraky. Je dobře, že trochu pršelo, 
nicméně pořád je o dost více sucho, než by bylo dobré.  
28. dubna – 4. května: V tomto týdnu nás provázelo chladnější počasí, s výjimkou středy, kdy bylo 
celý den krásně teplo a slunečno. V pondělí kolem půl čtvrté se strhla opravdová průtrž mračen, 
kterou doprovázely i kroupy (viz Kalendárium). Sváteční čtvrtek 1. května začal krásně, ale po obědě 
se ochladilo, zatáhlo a začalo pršet. Další dny pak byly chladné a deštivé. Slunce občas vysvitlo, ale 
brzy zase mizelo.  
5.–11. května: Týden začal rekordně chladnou nocí, po republice padaly chladové rekordy. V Turnově 
byla těsně po ránu teplota těsně nad nulou. Přes den svítilo slunce, ale stále bylo spíše chladno. 
V úterý se oteplilo a stále bylo jasno. Ve středu začal den slibně, ale kolem půl desáté začalo hustě 
pršet a bylo chladno. Musely být zrušeny městské oslavy konce 2. světové války. Další dny bylo počasí 
střídavé, spíše chladné, často pršelo, ale v mezičase svítilo slunce a docela hřálo. Celkově je počasí 
jarní a příjemné.  
12.–18. května: Máme za sebou chladný týden s velkými srážkami, které dokonce na Moravě 
zahrozily povodněmi. Na Slovensku, v Polsku a Bosně a Hercegovině povodně vypukly. Slunce po celý 
týden svítilo málo, byl silný vítr a i ten má na svědomí v okolních zemích spoustu škod. V Česku byl 
nejsilnější ve čtvrtek, kdy se některými regiony prohnala dokonce větrná smršť. Slunce vysvitlo jen 
občas a na chvíli. Počasí se pomalu začalo zlepšovat až v neděli, slunce sice ještě nevylezlo, ale ve 
vzduchu bylo cítit oteplení. Teploty se po celý týden pohybovaly kolem 8–9 °C po ránu a kolem 14–
15 °C během dne. Příští týden se má výrazně oteplit, tak uvidíme… 
19.–25. května:  
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Týden jsme zahájili s nadějí, že má být výrazně teplejší počasí, což ale pondělní dopoledne ještě 
nepotvrzovalo. Naštěstí už kolem desáté vykouklo sluníčko a od toho okamžiku se vše začalo obracet 
k lepšímu. Další dny už bylo krásně a v odpoledních hodinách až horko. Po ránu nás vítalo přibližných 
13–15 °C, odpoledne na slunci teploty dosahovaly ke třiceti. V pátek měly do Česka dorazit velké 
bouřky a přívalové deště, ty se naštěstí Turnovu vyhnuly, silná přeháňka proběhla až v sobotu 
v podvečer.  
26. května – 1. června: Hned od pondělního rána bylo krásně a slunečno, například v pondělí večer 
ve 20.00 bylo 20 °C. V úterý bylo stále teplo, ale slunce se schovávalo. V minutě zahájení Memoriálu 
Ludvíka Daňka (14.30 hod.) přišla přeháňka, která se poté ještě několikrát opakovala. A do pátku to 
bylo stejné – ochladilo se na ca 15–17 °C, bylo pod mrakem a každý den přišel nejméně jeden prudký 
déšť. Naštěstí se sobotním ránem, kdy byl zahájen 20. ročník Staročeských trhů, se počasí zlepšilo 
a po celý víkend bylo teplo (foukal jen trochu chladný vítr) a slunečno.  
2.–8. června: Celý týden bylo hezky a slunečno a postupně se oteplovalo. Po ránu bylo kolem 15 °C 
a odpoledne dost přes 20 °C. Celé dny se již dalo chodit s krátkými rukávy. V sobotu a v neděli poté 
panovalo opravdové letní počasí, bylo horko a teploty na slunci dosahovaly 30 °C. Celé okolí bylo 
zaplněno výletníky, po Jizeře plula spousta vodáků na raftech a kánoích, na cyklostezce nebylo kvůli 
cyklistům a in-line bruslařům k hnutí. A tak to bude po celé léto, pokud bude hezké počasí. 
9.–15. června: První dny týdne byly velmi teplé. Teploty překračovaly rekordy, po ránu bylo kolem 
20 °C a např. na měřiči s hodinami u nemocnice svítil v úterý kolem 11 hodiny dopoledne údaj 40 °C! 
Ve středu se počasí začalo pomalu měnit, bylo stále horko, ale větší oblačnost a podle předpovědi 
hrozily velmi silné bouřky (V Sasku, odkud k nám přicházely, připravily o život 6 lidí). Do Turnova ale 
nakonec nedorazily, v širším regionu byly hlášeny silné bouřky a velké kroupy, ale v Turnově ani 
nekáplo. Od čtvrtka už bylo citelně chladněji, přestože slunce stále docela dost svítilo, vzduch byl 
o poznání chladnější a foukal vítr, teploty po ránu kolem 15 °C, přes den cca 20 °C.  
16.–22. června: Prožili jsme chladnější týden, který by se dal charakterizovat jako chladné léto. 
S výjimkou středy, kdy bylo od rána slunečno a teplo, byly dny už od rána spíše zatažené s teplotami 
kolem 14 °C a slunce svítilo jen chvílemi. Často foukal chladný vítr a vypadalo to, že každou chvíli 
začne pršet. To se však stalo až v pátek, kdy se dvakrát hustě rozpršelo, a krátce pršelo i v neděli po 
ránu. Většina lidí se vybavila dlouhými rukávy a slabší povahy i svetříky či kabátky.  
23.–29. června: Už od pondělního rána bylo krásně a brzy se začalo oteplovat, naděje však vydržela 
jen do středy, kdy začalo poprchávat a odpoledne přišla i malá bouřka. Teploty se pohybovaly kolem 
20 °C. V následujících dnech bylo spíše zataženo, občas s deštěm, občas se sluníčkem.  
30. června – 6. července: první dny týdne byly vyloženě aprílové s teplotami kolem 20 °C. Střídala se 
zatažená obloha se sluncem a přeháňkami. O něco lépe začalo být ve čtvrtek, bylo spíše jasno 
a teploty rostly až do velmi horkého počasí, v neděli bylo až 30 °C.  
7.–13. července: Horké počasí z konce minulého týdne dlouho nevydrželo. Ačkoliv v pondělí a úterý 
bylo stále teplo, už v pondělí kolem osmé ráno začalo pršet a kolem desáté dopoledne přišla prudká 
bouřka. Stejný scénář se opakoval v úterý s tím, že bouřka, která v poledne dorazila nad Turnov, byla 
opravdu prudká a dva hromy, které uhodily přímo v centru, vyřadily mj. z provozu telefonní ústřednu 
Městského úřadu. Od středy se výrazně ochladilo a každou chvíli pršelo. Teploty po ránu byly jen 
kolem 14 až 16 °C. Pravé letní počasí se vrátilo až v neděli, znovu se dalo i opalovat.  
14.–20. července: Celý týden bylo krásné teplo. Slunce se z počátku týdne trochu schovávalo, ale od 
středy zářilo naplno, a tak jsme zbytek týdne prožili v horkém, o víkendu v rekordy lámajícím létě. 
Pršelo jen jednou, v noci na čtvrtek, což příjemně osvěžilo vzduch. 
21.–27. července: V pondělí se celou republikou proháněl prudký vítr s hustým deštěm. Na několika 
místech proběhly lokální povodně, nebo padaly stromy a museli zasahovat i hasiči. U nás (a podle 
meteorologické mapy opravdu jen v malém okruhu našeho regionu) nepršelo ani trochu. Bylo 
zataženo, velmi dusno a horko. Pršelo až v noci na úterý, ale jen chvíli a lehce. Další dny byly stále 
letní, ale slunce svítilo méně, ve čtvrtek se ochladilo a slunce téměř nesvítilo. Teploty se pohybovaly 
ráno kolem 18 °C a odpoledne kolem 25 °C, a když zafoukal vítr, museli jsme obléct lehké svetříky. 
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Konec týdne však již vysloveně parný, teploty přesahovaly třicítky. V neděli ve 22 hodin přišla bouřka 
a spustil se hustý déšť.  
28. července – 3. srpna: Pondělí bylo ještě parné, ve čtyři hodiny odpoledne se spustila průtrž 
mračen a asi půl hodiny opravdu silně pršelo a ochladilo se. I přesto bylo výrazně dusno, a to po celý 
zbytek týdne. Sluníčko se ale hodně schovávalo, což nebylo moc příjemné. O víkendu slunce svítilo víc 
a bylo horko. Sem tam proběhly malé přepršky.  
4.–10. srpna: V úterý nás poprvé přivítalo chladné ráno pozdního léta doprovázené hustou mlhou. 
Kolem půl osmé začalo svítit slunce a pak už bylo teplo a slunečno. Ve středu bylo chladno, lehce 
mrholilo, ale v celé republice pršelo hodně a hustě. Od čtvrtka se oteplilo, bylo většinou slunečno 
a teplo a o víkendu opět propukla vedra, která definitivně ukončil hustý, letní déšť v neděli 
v podvečer.  
11.–17. srpna: Prožili jsme rekordně nejchladnější týden letošního léta. Od pondělního rána bylo 
zataženo, deštivo, teploty se pohybovaly kolem 20 °C po ránu a 22 °C během dne, ale postupně se 
začalo ochlazovat. Slunce téměř nevysvitlo a každý den alespoň jednou pršelo. Přibližně od čtvrtka 
byla opravdu na srpen zima, podle celostátní předpovědi se teploty v noci pohybovaly kolem 10 °C 
a před den jen kolem 17 °C. V Turnově bylo o něco tepleji, po ránu klesaly na cca 13 °C. V sobotu 
večer přišel silný déšť, v neděli už bylo tepleji a slunce začínalo více svítit.  
18.–24. srpna: I když se počasí oproti předchozímu týdnu zlepšilo, po předchozích vedrech už nebylo 
ani stopy. Rána byla chladná (po ránu cca 12-13 °C), ale během dne bylo docela teplo a slunečno. 
Nedělní dopoledne bylo naprosto aprílové, střídavě pršelo a zářilo slunce, odpoledne se vyjasnilo a až 
do večera nepršelo.  
25.–31. srpna: Poslední týden srpna bylo hezky a docela slunečno (střídavě oblačno), teploty 
odpoledne se pohybovaly mezi 20 až 25 °C. Slunce ještě hodně hřálo, když vysvitlo, bylo horko, když 
se schovalo, oblékali jsme dlouhé rukávy. Sem tam přišla krátká přeháňka. V rámci týdne se vymykalo 
úterý, kdy jsme se probudili do hustého mrholení a 12 °C a celý den bylo chladno a deštivo, teploty 
nevylezly nad 17 °C. Nejpěkněji bylo ve čtvrtek. Stále však panovalo velké sucho.  
1.–7. září: První školní den se dětem nevyvedl. Od rána bylo zataženo a většinu dne propršelo. 
Teplota pro ránu 14 °C. Ještě v úterý ráno pršelo, později přestalo, ale celý den by tmavý a zatažený. 
Ve středu během dopoledne se však počasí začalo měnit, později vysvitlo slunce a oteplilo se a zbytek 
týdne, včetně víkendu, bylo krásně slunečno a teplo až horko. V neděli teploty vystoupaly k 30 °C. 
8.–14. září: Začátek týdne přinesl stále ještě teplé počasí, teploty po ránu se pohybovaly kolem 18 °C, 
ale přes den už se slunce často schovávalo za mraky. V pondělí v deset hodin večer, po několika 
hodinách vzdáleného blýskání (bouřka ale nedorazila) začalo hustě pršet. Úterý bylo stejné, ale bez 
deště. Ve středu se začalo trochu ochlazovat a čtvrtek a pátek bylo střídavě oblačno a občas pršelo 
nebo mrholilo. Nejhezčím dnem týdne byla sobota, kdy se naplno rozzářilo slunce a panovalo krásné 
nerušené teplo. V neděli v 9 hodin ráno ale přišla opravdová průtrž mračen (na Moravě dokonce 
některé řeky po tomto přívalovém dešti vystoupaly na 3. povodňový stupeň a Znojemskem protekla 
stoletá voda). Pršelo asi hodinu a potom se objevilo slunce. Zbytek dne bylo střídavě oblačno, teplo 
a hodně pršelo.  
15.–21. září: V pondělí se ale opět začalo oteplovat. Teploty se v tomto týdnu po ránu pohybovaly od 
13 °C (úterý) po 17°C (čtvrtek). Většinou bylo hezky, slunce často svítilo, v úterý ve čtyři hodiny 
odpoledne, po horkém dnu, přišla průtrž mračen, do které svítilo slunce. Ve středu začal při stále 
pěkném a slunečném počasí foukat poměrně hodně silný vítr. V pátek pozdě večer přišel vytrvalý 
a hustý déšť a bylo slyšet vzdálené hřmění. Sobotní ráno bylo cítit deštěm, i když nepršelo, přes den 
se ale udělalo hezky a teprve neděle byla zatažená a odpoledne i deštivá.  
22.–28. září: V tomto týdnu jsme zažili první mrazík, a to ve středu, kdy řidiči na některých místech 
poprvé škrábali skla na autech. Od pondělí bylo zataženo a pošmourno, často mrholilo, foukal vítr 
a sem tam se spustil déšť. Teploty po ránu začaly klesat, v pondělí na 13 °C, ve středu 7 °C a v sobotu 
12 °C. Přes den bylo spíše zataženo, jen studená středa přinesla jasno a slunečno. Nejméně hezky 
bylo v pátek – celý den mrholilo. Teploty v týdnu se vyšplhaly nejvíce na 16 °C. V sobotu jsme se ještě 
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probudili do mrholení, ale už dopoledne se oblačnost protrhala a následující víkendové dny bylo 
nádherně – teplo a slunečno, teploty na slunci i 25 °C.  
29. září – 5. října: Teploty se v tomto týdnu pohybovaly kolem 10–13°C po ránu a kolem 18 °C 
odpoledne. Slunce svítilo z počátku týdne jen občas a ve středu krátce pršelo. Od čtvrtka do soboty 
jsme si užívali slunce více, ale neděle už byla opět zatažená bez slunce. Bylo ale stále teplo, nebylo 
pošmourno a deštivo.  
6.–12. října: V pondělí a v úterý bylo hezky s teplotami po ránu 12°C a odpoledne kolem 18 °C. Ve 
středu se ale zatáhlo a od rána mrholilo, mírně se ochladilo a teprve odpoledne přestalo a začalo 
svítit sluníčko. Ve čtvrtek bylo krásně slunečno a teplo, ale v pátek už se opět zatáhlo a odpoledne 
mrholilo. Střídalo se to i o víkendu. V sobotu jsme se probudili do krásného, slunečného a teplého 
dne, ale kolem oběda se sluníčko schovalo, teploty se ale udržely na cca 20 °C. Neděle byla krásná 
a slunečná hned poté, co se rozpustila ranní mlha. Stále prožíváme teplý a spíše příjemný podzim.  
13.–19. října: V tomto týdnu nás ještě pěkný podzim neopustil, ale dočkali jsme se i deště. Díky tomu 
začaly opět růst houby, jen stále ne v okolí Turnova. Teploty na začátku týdne byly ještě vysoké – po 
ránu 14–15 °C a přes den 16–20 °C, později začaly klesat na ranních 11–12 °C a odpoledních 15 °C. 
Pondělí bylo hezké, v úterý, ve středu a ve čtvrtek bylo krásně, ale vždy jednou za den přišel hustý 
déšť. V pátek bylo zataženo a deštivo celý den a sobota nás přivítala hustou mlhou a vyjasnilo se 
teprve po poledni, neděle byla opět střídavě oblačná s trochou podymy.  
20.–26. října: V pondělí po ránu bylo 12 °C a brzy začalo svítit slunce, den byl hezký a teplý. Od 
úterního rána se ale začalo ochlazovat a po zbytek týdne už ranní teploty nepřekročily 10 °C. V úterý 
bylo polojasno, ale v noci přišel silný vítr s deštěm a ve středu už celý den mrholilo a bylo chladno. Na 
horách napadl první sníh. Ve čtvrtek bylo znovu polojasno a nejhezčím dnem týdne byl pátek. Po 
velmi chladném ránu (5 °C) byla v Turnově mlha a do ní začalo vycházet jiskřivé slunce, které mlhu 
rozpustilo a připravilo krásný den. Slunce ještě trochu hřálo, takže tam, kam dosvítilo, bylo teplo. 
Teploty přes den se pohybovaly kolem 11 °C. O víkendu bylo zataženo, ale docela teplo. Nepršelo 
a vzduch byl podzimně svěží. O víkendu se měnil čas z letního na zimní, takže v neděli jsme si mohli 
déle pospat, ale zároveň už v pět hodin odpoledne začala být tma. 
27. října – 2. listopadu: Máme za sebou krásný zlatý podzimní týden. V pondělí po ránu nás přivítala 
ještě zatažená obloha a 6 °C, v poledne ale začalo svítit slunce a bylo krásně. Sváteční den v úterý byl 
přenádherný, lepší jsme si snad ani nemohli přát. Po ránu sice bylo skoro mrazivo -3,5 °C, ale pak 
vyšlo slunce a hřálo a svítilo ostošest. Stejně krásně bylo i ve středu. Ve čtvrtek a v pátek bylo o něco 
méně slunce a o něco tepleji, ale sobota nám to opět vynahradila. V poledne začalo sluníčko svítit 
a bylo krásně teplo. Až neděle přinesla zvrat. Oteplilo se na 8 °C po ránu a bylo mlhavo a zataženo. 
Ale nepršelo.  
3.–9. listopadu: Teplé počasí nás stále neopustilo. Ranní teploty v tomto týdnu dosahovaly až k 11 °C 
(ve čtvrtek). Teploty přes den dosahovaly k 15 °C a například v neděli v 9 hodin večer bylo ještě 12 °C. 
Po většinu týdne bylo zataženo, ale v úterý, ve středu a v sobotu slunce krásně svítilo. Nejhezčím 
dnem byla středa, která přivítala Turnováky nezvykle krásným východem slunce plným zářivé růžové 
barvy. 
10.–16. listopadu: V tomto týdnu už téměř úplně opadalo listí ze stromů, rázem se otevřely výhledy 
na místa, dosud skrytá za jejich korunami. V parcích se stále můžeme brodit zlatavým a zářivě 
hnědým listím, v příštím týdnu už jistě tyto závěje zhnědnou a ztratí kouzlo. S počasím to bylo 
smutnější, většina týdne byla zatažená, nicméně nadmíru teplá. Teploty po ránu se pohybovaly po 
ránu kolem 11 °C, přes den pak kolem 13 °C. Výjimku tvořil pátek, kdy nás přivítalo chladnější ráno, 
což nám vynahradilo slunce, které po většinu dne zářilo. V sobotu začal foukat vítr a opět bylo 
zataženo a v neděli po ránu začalo mrholit a přestalo až v poledne. 
17.–23. listopadu: V tomto týdnu přišel typický listopad, stromy jsou opadané a listí ztratilo svou 
zářivost, slunce jsme ani nezahlédli a první dva dny týdne usilovně mrholilo. Ve středu se začalo 
ochlazovat a z ranních teplot kolem 10 °C klesl teploměr na 5 °C a zpátky se už nevrátil. Ve středu byl 
silný vítr. Stále je však teplo větší, než bývá v tomto ročním období obvyklé.  
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24.–30. listopadu: Počasí se nezměnilo, celý týden bylo zataženo a docela teplo. Pouze středa 
přinesla ochlazení o dva stupně a s tím související dopolední sluníčko. Ranní teploty první dva dny 
kolem 5 °C, další dny pak kolem 2-3 °C. Přes den teploty nijak zvlášť nevyrostly. 
1.–7. prosince: Téměř celý tento týden proběhl ve znamení podzimního pošmourna. Teploty se po 
ránu pohybovaly kolem 2 °C a k večeru kolem 3 °C a mrholilo. V pondělí propukla skoro v celé 
republice ledovková kalamita, která trvala do úterý. Našemu regionu se vyhnula, jinde ale působila 
obrovské škody (viz Česko – kalendárium). V úterý kolem šesté hodiny večerní se mrholení proměnilo 
v drobný sníh, který zůstával jen na autech. Byl to první letošní sníh v Turnově. Změna počasí přišla ve 
čtvrtek – oteplilo se, foukal vítr a po část dne svítilo slunce. Atmosféra byla téměř jarní. Teploty se 
zvýšily na cca 6 °C po ránu i k večeru. Od pátku do neděle zůstaly teploty vysoké, ale slunce se 
schovalo a opět bylo pošmourno.  
8.–14. prosince: V pondělí po ránu byly 3 °C a bylo lehce nasněženo. Už kolem osmé byl sníh roztátý 
a začalo mrholit. Odpoledne se ale vyjasnilo a svítilo slunce. Přes noc se výrazně ochladilo a v úterý 
jsme po ránu naměřili první mráz – bylo -1 °C a řidiči poprvé škrábali namrzlá okna svých aut. Během 
dne bylo mrazivo a jasno, v Turnově mírně mžilo, ale déšť ještě ve vzduchu namrzal a na zem 
dopadalo bílé ledové jiskření, které drželo a netálo. Přes toto mlžné jiskření občas svítilo slunce a bylo 
to velmi pěkné. Od čtvrtka se oteplovalo a v sobotu už bylo přes den 9 °C, po ránu a k večeru byly 
teploty kolem 7 °C. Večer přišel silný vítr a někteří Turnováci zaznamenali i blesky! V pátek po ránu, 
těsně před zahájením turnovských vánočních trhů, na chvíli vysvitlo slunce. Teplo vydrželo do konce 
týdne, v neděli ale od rána jemně mžilo.  
15.–21. prosince: V tomto týdnu bylo mimořádně teplo, teploty se po ránu pohybovaly od 3 do 6 °C. 
Většinou bylo zataženo a od středy do pátku v různých částech dne mrholilo. Sluníčko vysvitlo krátce 
ve středu dopoledne a nejtepleji bylo v pátek – počasí bylo téměř jarní, ještě ve 22 hodin bylo skoro 
8 °C. V sobotu večer se začalo ochlazovat a začal foukat studený vítr. V neděli už bylo po celý den 
kolem 2°C.  
22.–28. prosince: I tento týden byl z počátku nadprůměrně teplý, ale v jeho závěru jsme se dočkali 
ochlazení a sněhu. Nejtepleji bylo do středy a Štědrý den vypadal, jako by se odehrával o tři měsíce 
později. V pondělí a v úterý bylo zataženo s teplotami kolem 4-5 °C, ale od středy se obloha 
rozjasňovala, na Štědrý den vysvitlo slunce a s přestávkami svítilo po oba svátky vánoční. V pátek po 
poledni začalo chumelit a s přestávkami chumelilo až do večera, a tak jsme se v sobotu probudili do 
bíla (sněhu ale nebylo moc). Naměřili jsme také dosud největší mráz, a to -3,5 °C. A kaluže byly 
poprvé v letošní zimě zamrzlé.  
29.–31. prosince: Počasí konce roku se vydařilo – z minulého týdne bylo nasněženo a v pondělí 
a v úterý většinu dne svítilo sluníčko a mrzlo. Panovala krásná vánoční atmosféra. Teploty se 
pohybovaly kolem -4 °C, v úterý ráno -7 °C. V úterý po obědě se zatáhlo a začal znovu padat jemný 
sníh. Ve středu už bylo zataženo a večer začal sníh nenápadně tát, napůl jemně mrholilo a sněžilo 
dohromady, ale žádná plískanice. Bylo kolem -2 °C. Přes noc se ze skoro deště stal opět sníh a první 
ráno roku 2015 bylo bílé a jemně mrazivé.  
 
Podle zpráv Českého meteorologického ústavu byl rok 2014 nejteplejším rokem za období, ve kterém 
je počasí v Česku systematicky sledováno. Nadprůměrně teplých bylo deset měsíců, což se za 
posledních devět let stalo pouze dvakrát (2008, 2011). Ve srovnání s průměrem teplot za období let 
1971 až 2000 jsou v poslední době nezvykle teplé téměř všechny roky. V pražském Klementinu 
stoupla průměrná teplota od roku 1850 o zhruba dva stupně. Úhrny srážek se naopak v posledních 
letech v celoročních průměrech pohybovaly většinou kolem normálu, a to navzdory povodním 
v některých letech. Srážky přicházejí nikoli rovnoměrně, ale spíše nárazově. Počasí obecně vykazuje 
vysokou nestabilitu a výrazné výkyvy, které prokazatelně souvisí s globálním oteplováním, přičemž 
hlavní příčinou změn klimatu je téměř jistě lidská činnost. 
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Průměrné denní teploty: leden 0,88 °C, únor 2,38 °C, březen 6,36 °C, duben 10,52 °C, květen 
13,39 °C, červen 18,10 °C, červenec 20,79 °C, srpen 16,65 °C.  
 
Průměrné roční teploty: 1993/1994 9,73 °C; 1994/1995 10,10 °C; 1995/1996 8,43 °C; 1996/1997 
9,13 °C; 1997/1998 10,36 °C; 1998/1999 9,45 °C; 1999/2000 10,60 °C; 2001/2002 10,05 °C; 
2002/2003 8,95 °C; 2003/2004 8,81 °C; 2004/2005 9,38 °C; 2005/2006 10,18 °C; 2006/2007 12,49 °C; 
2007/2008 10,66 °C; 2008/2009 9,83 °C; 2009/2010 9,43 °C; 2010/2011 9,00 °C; 2011/2012 9,81 °C; 
2012/2013 7,83 °C; 2013/2014 9,69 °C.  
(Dle výroční zprávy Městské teplárenské, údaje se vždy vztahují k topné sezoně, tj. září–srpen, 
pokračování v dalším ročníku kroniky). 
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Město Turnov – základní informace 

 
Základní informace 
Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města, náměstí, se nachází 
267 metrů nad mořem na pozici 50° 35′ 15" severní šířky a 15° 9′ 26" východní délky. Turnov leží 
v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 
Výměrou 2 273 ha se Turnov řadí na 5. místo v okrese. Město se organizačně dělí na 5 katastrálních 
území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: 
Turnov s Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky 
u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. 
V Turnově žije něco přes 14 000 obyvatel, čímž se řadí na ca 92. místo v republice. Počet stále mírně 
klesá, na konci roku 2014 činil počet obyvatel 14 073 osob. (Více viz Turnov – souhrnné zprávy ke 
konci roku). 
 
Správní území města 
Turnov je obcí s rozšířenou působností (úřad III. stupně). Od změny územního členění státu v roce 
2003 byl Turnov ustanoven obcí s rozšířenou působnosti (ORP), což znamená, že vykonává výkon 
vybraných činností přenesené působnosti (státní právy) pro obce spadající do jeho správního obvodu 
(ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Liberec). V roce 2010 to 
bylo 37 obcí: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Kobyly, Ktová, 
Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, 
Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, 
Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, Všeň, 
Vyskeř, Žďárek a Žernov. 
 
Město Turnov vlastní nebo zřizuje tyto organizace: 
Městské společnosti s ručením omezeným 
Městské společnosti je možno definovat jako výdělečné, tj. podnikatelské subjekty. Stoprocentní 
účast v těchto společnostech má Město Turnov, které také vlastní veškerý jejich majetek 
a společnosti si jej od města pronajímají za úhradu. Rada města plní funkci valné hromady a jmenuje 
jednatele.  

 Městská teplárenská Turnov 

 Technické služby Turnov 

 Městská sportovní Turnov  

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

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

 Zdravotně sociální služby Turnov 

 Turnovské památky a cestovní ruch (od 2014 sloučení Regionálního turistického informačního 
centra a hradu Valdštejna) 
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 Městská knihovna Antonína Marka 

 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá Ponorka 

 Základní škola ul. Skálova 

 Základní školy ul. 28. října 

 Základní škola ul. Žižkova 

 Základní škola Mašov 

 Základní umělecká škola 

 Mateřská škola ul. 28. října 

 Mateřská škola ul. Alešova 

 Mateřská škola ul. Bezručova 

 Mateřská škola Mašov 

 Mateřská škola ul. Zborovská 

 Mateřská škola ul. Jana Palacha 

 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko  

 Waldorfská mateřská škola 

 Dětské centrum 
 
Organizační složky městského úřadu 

 Sbor hasičů Města Turnova 
 
Orgány města 

 Městská policie 
 
Ostatní 

 Městský útulek pro psy 

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

 Jawor (Polsko), od roku 1999, 25 tisíc obyvatel 

 Niesky (Německo), od roku 2002, 11 tisíc obyvatel 

 Keszthelly (Maďarsko), od roku 2002, 24 tisíc obyvatel 

 Murska Sobota (Slovinsko), od roku 2005, 14 tisíc obyvatel 

 Alvesta (Švédsko), od roku 2006, 19 tisíc obyvatel 

 Idar-Oberstein (Německo), od roku 2006, 40 tisíc obyvatel, kamenářské středisko SRN 

 Reeuwijk (Nizozemí), který byl partnerským městem od roku 1992 jim přestal v roce 2013 být 
 

Pravidelné příspěvky města  
Dotace spádovým obcím 
V minulých letech bývala rozdělována částka až 250 000 Kč ročně, v roce 2014 se jednalo pouze 
o částku 50 000 Kč, která byla rozdělena pouze na protidrogovou prevenci v rámci mikroregionů 
Libereckého kraje, a to po podání jejich žádostí.  
Mikroregion Jizera – 17 932 Kč / Mikroregion Český ráj – 8 207 Kč / Mikroregion Tábor – 7 136 Kč / 
Mikroregion Podkozákovsko – 16 725 Kč. 
 
Členské příspěvky 
V roce 2014 platilo město členské příspěvky v následujících organizacích v celkové výši téměř 
220 000 Kč:  

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 14 342 Kč 

 Sdružení obcí Libereckého kraje – 18 700 Kč 

http://www.slunickoturnov.cz/
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 Sdružení Český ráj Turnov – 72 625 Kč 

 Svaz měst a obcí České republiky – 30 815 Kč 

 Euroregion Nisa – 71 710 Kč 

 Mikroregion Jizera – 11 690 Kč 

 Síť zdravých měst – 26 746 Kč 
 
Město je členem těchto sdružení 
Vodohospodářské sdružení Turnov / Sdružení Český ráj / Euroregion Nisa / Sdružení obcí Libereckého 
kraje / Svaz měst a obcí České republiky / Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska / 
Mikroregion Jizera / Národní síť Zdravých měst ČR. 
 
Městský úřad Turnov 
Městský úřad je orgánem výkonu veřejné správy v příslušném správním obvodu. Tvoří jej starosta, 
místostarostové, tajemník a další pracovníci. V čele úřadu stojí starosta. 
Městský úřad zajišťuje činnosti jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti. V oblasti 
samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města a zastupitelstvo města. Metodicky řídí 
a usměrňuje organizace, které si obec zřídila. Pro občany zajišťuje informační a poradenský servis, 
přijímá a vyřizuje jejich stížnosti, náměty a návrhy. Pomáhá výborům ZM a komisím RM v jejich 
činnosti. Za výkon samostatné působnosti je MěÚ odpovědný Radě města. 
Ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Liberec. 
Na městském úřadu pracovalo k 31. prosinci 113 zaměstnanců.  
 
Sídla Městského úřadu:  
Městský úřad sídlil v roce 2014 v pěti budovách. Stále se uvažuje o renovaci bývalého sirotčince ve 
Skálově ulici 466, kam by se měli přesunout úředníci ze dvou domů ve Skálově čp. 84 a 72. Na začátku 
roku 2012 opustila Městská policie dům ve Skálově čp. 67 a 68, který byl v roce 2014 prodán.  
 
Hlavní budova radnice, Dvořákova 335 

 VEDENÍ MĚSTA 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města 
Ing. Jaromír Pekař, místostarosta (po volbách Mgr. Petra Houšková) 
Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta (po volbách Mgr. Jana Svobodová) 
Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus 

 ODBOR FINANČNÍ: 11 pracovníků, vedoucí odboru Bc. Jana Chodaničová 

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

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU: 10 pracovníků, vedoucí odboru Ludmila Těhníková 

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

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

 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: 4 pracovníci, tajemník Ing. Miroslav Šmiraus 

 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ: 8 pracovníků, vedoucí odboru Bc. Jan Zárybnický 
 
Skálova ulice čp. 84 

 ODBOR SPRÁVNÍ: 9 pracovníků, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka 

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

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

 ODBOR DOPRAVNÍ: 20 pracovníků, vedoucí odboru Pavel Vaňátko 

 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD: 5 pracovníků, vedoucí odboru Hana Lustigová 

 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU: 4 pracovníci, vedoucí odboru Mgr. René Brož 
 
Skálova ulice čp. 466 

 ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ: 3 pracovníci, vedoucí odboru Petr Weiss 

 MĚSTSKÁ POLICIE - 15 pracovníků, strážník pověřený řízením Luboš Trucka 
 
 

Z činnosti odborů Městského úřadu Turnov 

ODBOR ROZVOJE MĚSTA 

Odbor vydává stanoviska a vyjadřuje se ke stavebním záměrům na území města a obcí spadajících 
pod Turnov v rámci výkonu obce s rozšířenou působností. Odbor poskytuje informace k územně 
plánovacím dokumentacím všem občanům. Za Městský úřad vydává koordinovaná stanoviska.  
 
V roce 2014 vydal odbor 261 závazných koordinovaných stanovisek, 13 územně plánovacích 
informací, 1 informaci podle zákona č.106/1999 Sb., 1 odpověď na prošetřenou stížnost podle zákona 
č.500/2004 Sb. Z Odboru bylo odesláno 1256 písemností, přijato bylo 813, bylo uzavřeno 24 smluv 
a zpracováno 7 materiálů pro jednání Rady města a 98 materiálů pro jednání Zastupitelstva města. 
Komise pro rozvoj a správu majetku se v roce 2014 sešla šestkrát. 
 
Územní plánování 

 Územní plán: Odbor rozvoje města zpracoval Opatření obecné povahy k vydání Územního 
plánu (dále ÚP) Turnov včetně vyhodnocení všech 335 námitek podaných v 290 
písemnostech a 11 připomínek podaných ve 4 písemnostech. Zastupitelstvo města schválilo 
Územní plán 26. června a účinnosti nabyl 26. července.  

 Územní studie bytových zón: Hruštice-Károvsko, Durychov-Na Kamenci a Daliměřice. 
Zastupitelstvo je odsouhlasilo 28. srpna usnesením č. 327/2014, 1. září nahradily stávající 
regulační plány bytových zón z roku 2002. 

 Územní plány okolních obcí: V roce 2014 došlo k projednávání územních plánů obcí v rámci 
ORP Turnov (20 obcí má schválený nový Územní plán od roku 2007, 5 obcí jej má 
rozpracovaný) 

o Malá Skála – V roce 2014 proběhla na žádost obce opakovaná jednání s orgány 
ochrany přírody (Správa CHKO Český ráj a OŽP MěÚ Turnov) k rozsahu návrhových 
ploch ve zpracovaném návrhu ÚP. 

o Vyskeř – 23. dubna proběhlo veřejné projednání k návrhu 
o Jenišovice – V roce 2014 proběhla opakovaná jednání s orgány ochrany přírody OŽP 

MěÚ Turnov k rozsahu návrhových ploch ve zpracovaném návrhu ÚP. 
o Kacanovy – Pořízen návrh změny č. 1. Dne 21. srpna proběhlo společné jednání 

s dotčenými orgány. 
o Radimovice – Pořízen návrh ÚP. Společné jednání proběhlo dne 21. února a veřejné 

projednání dne 13. srpna. Nový ÚP byl schválen v platnost 8. října, účinnost 30. října. 
o Ohrazenice – Pořízen návrh ÚP. Dne 28. května proběhlo veřejné projednání návrhu 

ÚP. Nový ÚP byl schválen 24. října s účinností od 14. října. 
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o Příšovice – Pořízen návrh ÚP. Dne 1. dubna proběhlo veřejné projednání návrhu ÚP. 
Pořizování převzato od Ing. arch. Věry Blažkové, která se stala starostkou Semil. Bude 
zpracován nový návrh, který bude znovu projednán. 

o Klokočí – Zpracována Zpráva o uplatňování ÚP za uplynulé období (od 3. 9. 2010) – 
schválena Zastupitelstvem obce 19. září. 

o Čtveřín – Pořízena územní studie lokality Z22, která byla projednána s vlastníky 
6. října. 

  
Strategický plán Turnova 
Odbor zpracoval monitoring Akčního plánu města za rok 2014 a aktualizaci seznamu projektů 
a záměrů pro období 2014–2020 za město Turnov. Zastupitelstvo projednalo monitoring 
18. prosince. 
 
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
Odbor spolupracoval s Krajským úřadem na přípravě daného dokumentu, jehož návrh krajské 
zastupitelstvo schválilo 25. února a 30. listopadu podepsalo smlouvu s externím zpracovatelem (SAUL 
Liberec). V dokumentu jsou zapracovány požadavky Turnova: Turnov nesouhlasí s vedením 
komunikace S5 územím města a Turnov požaduje, aby Liberecký kraj pořídil územní studii „Řešení 
obchvatu silnice II/283 ve směru Turnov – Semily“. 
 
Další:  

 Studie proveditelnosti kapacitní silnice R35 v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice 

 Dopravní a technická studie variant řešení obchvatu Turnova 

 Studie proveditelnosti železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec. Firma IKP CE Praha 
zpracovala pro SŽDC studii, kterou v roce 2014 musela dopracovat v šesti variantách. 
Ekonomické hodnocení ale u všech variant vychází negativně (velký rozsah infrastruktury 
a provozu, z čehož plynou vysoké investiční i provozní náklady), bude se navrhovat, jakými 
opatřeními tento problém vyřešit 

 
Projekty města 

 Zahrada waldorfské mateřské školy v přírodním stylu – realizace a dokončení 

 Společná cesta k přírodním vědám (Hvězdárna) – realizace a dokončení  

 Společná cesta k vědě a technice – realizace a dokončení s polským Jaworem 

 Dům přírody Český ráj – projednávání  

 Sport překračuje hranice – realizace projektu byla zastavena 
 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

Odbor se stará především o městský majetek, jeho údržbu a opravy, podílí se na přípravách 
projektových dokumentací staveb, oprav a úprav městského majetku, bytových zón apod. Od roku 
2013 se odbor stará o zajištění kancelářského materiálu pro chod Městského úřadu a o úhradu 
energií a pojištění majetku. Pro rok 2014 měl k dispozici 92 000 Kč.  
 
Stavební akce, na které byla získána dotace 

 Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059. dotace z Operačního programu Životní 
prostředí ve výši 2324 tis. Kč, celkové náklady: 5.484.295,25 Kč, dodavatel: SPIDERS, s.r.o. Liberec 

 Nový palác na 3. skalním bloku se skalním podložím hradu Valdštejn (zajištění a konzervace 
torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem a konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou), žádost o dotaci 
z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2014 na pokračování 
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obnovy a restaurování hradu Valdštejn, dotace 737 tis. Kč, celkové náklady 1525 tis. Kč, Dodavatel: 
Reopa, s.r.o. Liberec 

 Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu, žádost o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí: 01/2014, dotace 1.660 tis. Kč, celkové náklady 1792 tis. Kč, dodavatel: TR Antoš, 
s.r.o. Turnov 

 Turnov – rozšíření městského kamerového systému, 1. etapa, žádost o dotaci z Ministerstva 
vnitra: 02/2014, dotace 329 tis. Kč, celkové náklady 371 tis Kč, dodavatel: Telmo, a.s. Praha 

 Zahrada waldorfské mateřské školy v přírodním stylu, žádost o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, dotace 647 tis. Kč, celkové náklady 813 tis. Kč, Dodavatel Gardenline, s.r.o. 
Litoměřice 

 
Komunikace 

 Průchod Františkánskou zahradou, náklady 1187 tis. Kč 

 Cesta okolo Stebénky, náklady 680 tis. Kč 

 Rekonstrukce chodníku J. Palacha, náklady 379 tis. Kč 

 Rekonstrukce chodníku Alešova, náklady 249 tis. Kč 

 Veřejné osvětlení Bukovina, náklady 60 tis. Kč 

 Veřejné osvětlení Nad Perchtou, náklady 160 tis. Kč 

 Vstupní brána hřbitov Mašov, náklady 43 tis. Kč 

 Autobusové zastávky u čerpací stanice Benzina a u Trevosu, náklady 67 tis. Kč (zastávky byly 
realizovány ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Pelešany). 

 
Zajištění spolupráce s Technickými službami 
Úkoly vyplývají ze smlouvy uzavřené s Technickými službami Turnov, s.r.o., která obsahuje práce na 
čistotě města, zimní údržbě, opravách komunikací a mobiliáře, opravách a údržbě veřejného 
osvětlení, údržbě a opravách hřbitovů, provozování veřejných WC atd. Celkové náklady v této 
smlouvě dosáhly 11 653 tis. Kč. V roce 2014 se jednalo o nižší náklady zejména z důvodu mírnější 
zimy. 

 Oprava opěrné zdi ve Svěrácké bráně, náklady 150 tis. Kč 

 Oprava schodiště do parku u letního kina, náklady 73 tis. Kč 

 Oprava cesty na Kobylce (k zastávce Dolánky), náklady 34 tis. Kč 

 Plot na Mariánském hřbitově (doplnění v dolní části), náklady 50 tis. Kč 

 Oprava altánu v parku Šetřilovsko – Kopalova vyhlídka, náklady 35 tis. Kč 

 Oprava lávky přes trať v Dolánkách, náklady 16 tis. Kč 

 Veřejné osvětlení Kobylka- Bukovina, náklady 35 tis. Kč (osvětlení se budovalo za účasti 
občanů z této části města pod vedením osadního výboru) 

 

Bytový fond 

 Domy s pečovatelskou službou: V roce 2014 byla uskutečněna dlouho plánovaná výměna střešní 
krytiny na domech s pečovatelskou službou Žižkova čp. 2032 a čp. 2047. Celkem bylo vynaloženo na 
tuto rekonstrukci 5 092 tis Kč. Další dva domy čp. 2030 a čp. 2031 na tuto rekonstrukci ještě čekají. 

 Rekonstrukce bytu č. 24 čp. 1450 Přepeřská (110 tis. Kč) 

 Rekonstrukce bytu č. 5 čp. 1002 5. května (85 tis. Kč) 

 Další drobné náklady na bytový fond: 1 407 tis. Kč 

 Byla zahájena příprava PD pro další etapu výstavby inženýrských sítí pro městské pozemky na Hruštici 
 
Další (výběr) 

 Dětská hřiště: Bylo zřízeno nové veřejně přístupné hřiště na Malém Rohozci, kde byly dodány 
herní prvky společností TR Antoš, s.r.o. v celkové ceně 112 203 Kč. V průběhu roku byly 
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doplněny herní prvky na hřištích na sídlišti Výšinka, dětském hřišti v Metelkových sadech 
a u brouzdaliště v Dolánkách. Herní prvky dodaly společnost Alestra, s.r.o. a Technické služby 
Turnov, s.r.o. za 267 542 Kč. 
 

Městské organizace, nebytové prostory a radniční budovy, opravy 

 MŠ 28. října: Výměna tří dveří (48 tis. Kč), šestiboký altán (616 tis. Kč) 

 MŠ Zborovská: Venkovní úpravy (722 tis. Kč), výměna radiátorů a termohlavic (123 tis. Kč), 
vnitřní úpravy sociálního zázemí v polovině školy (1 661 tis. Kč) 

 MŠ a ZŠ Sluníčko: Zahrada v přírodním stylu (1 791 tis. Kč) 

 ZŠ Skálova: Broušení parket ve třech třídách (57 tis. Kč), rekonstrukce osvětlení ve třech třídách 
(60 tis. Kč), Termohlavice na radiátory (70 tis. Kč), renovace vchodových dveří (50 tis. Kč), 
opatření proti holubům (53 tis. Kč) 

 ZŠ Alešova: Rekonstrukce sociálního zázemí (2 361 tis. Kč), Realizace zateplení (5 568 tis. Kč) 

 ZŠ Žižkova: Termohlavice na radiátory (156 tis. Kč), úprava rozvodů topení (114 tis. Kč), 
dokončení výměny střešních žlabů (83 tis. Kč), výměna povrchu na venkovním hřišti 
(1 114 tis. Kč) 

 ZŠ Mašov: Oprava střechy nad jídelnou (36 tis. Kč), výměna tří oken (36 tis. Kč), oprava brány 
a části oplocení (61 tis. Kč) 

 OAHŠ: Oprava střechy – výměna hřebenáčů (125 tis. Kč), klimatizace místnosti se serverem 
(66 tis. Kč) 

 Gymnázium: Broušení a nátěr podlah ve 2. patře (41 tis. Kč), rekonstrukce osvětlení ve 2. patře 
a chodeb (79 tis. Kč), termohlavice (86 tis. Kč), výměna řídící jednotky v kotelně (70 tis. Kč) 

 ZUŠ: Stavební úpravy učebny bicích (96 tis. Kč), termohlavice (26 tis. Kč), oprava části střechy 
(32 tis. Kč) 

 Žlutá ponorka: Rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. patře (85 tis. Kč), zateplení půdy 
(70 tis. Kč), úprava a oprava osvětlení (56 tis. Kč), oprava elektroinstalace a akumulátorových 
kamen (80 tis. Kč), celková rekonstrukce (1 225 tis. Kč) 

 Hvězdárna: Zprovoznění WC a stavební opravy (34 tis. Kč) 

 DD Pohoda: Označení DD Pohoda (106 tis. Kč) 

 Valdštejn: Oprava domku WC a venkovního sezení (60 tis. Kč), zajištění 3. skalního bloku 
(1 525 tis. Kč) 

 Radnice čp. 335: Výměna tří střešních oken v odboru správy majetku (99 tis. Kč), výměna 
klimatizační jednotky v místnosti se serverem (40 tis. Kč), instalace topných kabelů do žlabů 
(52 tis. Kč) 

 Skálova čp. 466: Výměna dvou čerpadel na topení (47 tis. Kč), výměna zadních dveří (38 tis. Kč), 
Informační systém (25 tis. Kč) 

 Informační centrum na náměstí: Výměna oken a oprava vchodových dveří (108 tis. Kč) 

 Hasičárna Daliměřice: Zateplení stropu (73 tis. Kč) 

 Hasičárna Kobylka: Oprava střechy (35 tis. Kč) 

 Fokus ve Skálově ulici: Výměna vchodových dveří (35 tis. Kč), Nové oplocení (49 tis. Kč)  

 Středisko volného času dětí a mládeže v Krčkovicích: Vodovodní přípojka (218 tis. Kč) 
 
Pojištění majetku 
V roce 2014 pokračovala smlouva s ČSOB pojišťovnou, jejíž platnost skončila 31. 12. 2014. Z tohoto 
důvodu bylo vypsáno nové výběrové řízení na pojistitele majetku města. V této soutěži byla 
nejúspěšnější Generali Pojišťovna, a. s., která bude pojišťovat majetek města od 1. 1. 2015 za roční 
částku ve výši 500 tis. Kč na rok.  
 



Kronika města Turnova 2014  |121 

 

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU 

Odbor cestovního ruchu, který se staral o turistický ruch a informoval turisty i občany o kulturním 
dění ve městě, zanikl ke konci roku 2013. Resp. spojil se s hradem Valdštejnem do nové příspěvkové 
organizace města pod názvem Turnovské památky a cestovní ruch. (Informace viz Kultura).  
 

FINANČNÍ ODBOR 

Finanční odbor se stará o finance města. Zpracovává vnitřní agendu – účetnictví, fakturace, platební 
styk, inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další. Odbor také připravuje rozpočet 
města a stará se jeho schválení a vedení. Pracovníci mají na starosti správu úvěrů, které město 
v současnosti má. V tomto ohledu vše probíhalo bez zásadních problémů.  
 
Platební styk   
V roce 2014 byl veden platební styk u České spořitelny (17 běžných účtů a 1 úvěrový), u Komerční 
banky (2 BÚ a 1 ÚÚ), u Československé obchodní banky (2 BÚ), u Českomoravské záruční a rozvojové 
banky (2 BÚ a 2 ÚÚ), u Poštovní spořitelny (1 BÚ), u České národní banky (1 BÚ), u Equa bank 
(1 spořicí účet) a J&T Banka (1 termínovaný vklad).  
 
Rozpočet města 
Rozpočtované příjmy ve výši 340,7 mil. Kč, plnění ve výši 350,7 mil. Kč, tj. vyšší o 10 mil. Kč, 
rozpočtované výdaje ve výši 409,6 mil. Kč, plnění ve výši 311,4 mil. Kč, tj. úspora činí 98,2 mil. Kč 
(rezerva na areál sportoviště v Maškově zahradě). Financování plněno na 100 %, tj. splátky úvěrů 
a přijaté úvěry dle rozpočtu 
 
Úvěry 
Realizovány splátky dlouhodobých úvěrů a zajištěny mimořádné splátky v březnu 2014 1 úvěru 
u České spořitelny a 2 úvěrů u ČMZRB. Byl vyčerpán dlouhodobý úvěr na investiční akce roku 2013 
a 2014 ve výši 34 mil. Kč. 
 
Procentní rozdělení pracovních náplní: 35 % účetnictví / 30 % místní poplatky včetně vymáhání 
a příjmových pokladen / 8 % rozpočet / 7 % platební styk, banky, úvěry / 7 % mzdy a personalistika /  
10 % městské organizace včetně kontrol příspěvkových organizací / 3 % ostatní. 
 

ODBOR SPRÁVNÍ 

Odbor má na starosti vedení matrik, evidence obyvatel, agendu občanských průkazů a cestovních 
dokladů a spadá pod něj i oddělení krizového řízení a požární ochrany. V roce 2014 odbor správní 
zajišťoval dva druhy voleb. Prvními volbami byly volby do Evropského parlamentu konané v měsíci 
květnu. Druhé volby byly volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2014. Odbor měl v rozpočtu města na 
rok 2014 v příjmové části položku v celkové výši 12 889 tis. Kč. 
 
Oddělení matriky 
Matriční úřad Turnov je největší matrikou okresu Semily a vedl v roce 2014 celkem 45 matričních knih 
pro 15 obcí svého správního obvodu. Odbor metodicky řídí a provádí kontroly vedení matričních knih 
a sbírek listin u matričních úřadů v Příšovicích, Sychrově, Jenišovicích, Hrubé Skále a Rovensku pod 
Troskami, které spadají do jeho správního obvodu.  
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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, od 1. ledna 2014 přibyl Kamenářský dům v areálu muzea a synagoga. Obřad je možné 
realizovat i na jiném, snoubenci vybraném místě. V roce 2014 proběhlo 146 svatebních obřadů, 21 na 
Hrubém Rohozci, 57 na Valdštejně, 39 v Turnově, 19 na Malé Skále a 10 na ostatních místech.  
 
Vítání občánků 
Odbor nově organizoval slavnostní vítání občánků, které proběhlo v roce 2014 čtyřikrát, a to tradičně 
v galerii Muzea Českého ráje před obrazem Pobití Sasíků.  
1. března: 21 dětí (8 kluků a 13 holčiček) / 17. května: 28 dětí (18 kluků a 10 holčiček) / 27. září: 24 
dětí (20 kluků a 4 holčičky) / 29. listopadu: 16 dětí (10 kluků a 6 holčiček). 
 
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 2014 celkem 14 073 občanů ČR a 329 
cizinců s trvalým pobytem. Úřední adresu (na Městském úřadě v ulici Antonína Dvořáka 335) mělo 
v evidenci obyvatel celkem 678 občanů města, bohužel vzhledem k legislativě má tento jev trvale 
vzestupnou tendenci. 
 
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 2014 toto oddělení zpracovalo 4 455 žádostí na úseku občanských průkazů a 2 443 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. 
V roce 2014 oddělení krizového řízení pracovalo převážně na novelizaci a úpravě všech dokumentů 
týkajících se zpracování dokumentace na krizovou připravenost, tzn. Krizový plán města Turnov, 
Havarijní plán města Turnov, Povodňový plán, Dílčí plán obrany atd. Kromě toho byla průběžně 
prováděna aktualizaci kontaktů v nepřeberném množství tabulek, které jsou umístěny ve všech 
plánech a nejsou bohužel vzájemně propojeny. 
V květnu 2014 byl v obci Tatobity únik pohonných hmot z nádrže havarované cisterny s ohrožením 
spodních vod. Vše bylo řešeno ve spolupráci s hasiči. V průběhu roku byla Jizera 2x v prvním stupni 
povodňové aktivity a v tuto dobu probíhal monitoring všech toků v obcích spadajících pod Turnov. 
 
Požární ochrana 
Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města Turnova.  
V roce 2014 tvořilo hasičský sbor města 17 hasičů. Za období 2014 byla jednotka povolána k 66 
mimořádným událostem, z toho k 25 dopravním nehodám, 28 požárům a 10 technickým zásahům.  
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Jednotka se zúčastnila 3 taktických cvičení pořádaných HZS Libereckého kraje. 
 
Protipovodňová ochrana 
Na základě programového dokumentu „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“ 
(schváleného vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000) začali jednotliví správci povodí, 
v našem případě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, připravovat na významných vodních tocích návrhy 
protipovodňových opatření. Výchozím dokumentem pro město Turnov se stala 2D studie zadaná 
Povodím Labe Hradec Králové a zpracovaná firmou DHI Hydroinform, a.s. Praha, která řeší návrhy 
protipovodňových opatření zejména v intravilánech velkých měst na toku řeky Jizery.  
Pro město Turnov byla navržena tři opatření:  
1. Přestavba pevného jezu na říčním km 80,259 na vakový sklopný (uskutečněno, investice za 66 mil. 
Kč, kapacita zvýšena ze 100 m3/s na současných 400 m3/s, což v reálu představuje snížení hladiny 
proti toku o 20 až 50 cm.) 
2. Rozšíření průtočného profilu koryta řeky na říčním km 79,759 
3. Výstavba protipovodňové hráze (s možností komunikace na koruně hráze). 
 
Přehled získaných dotací na projekty 

 Digitální povodňový plán města Turnov, doplnění monitorovacího a hlásného systému města 
Turnov – Státní fond životního prostředí, 12 051 508 Kč 

 Zvyšování akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce – Liberecký kraj, 
550 000 Kč 

 Zefektivnění systému varování před povodněmi – Liberecký kraj, 15 797 Kč  
 

DOPRAVNÍ ODBOR 

Odbor dopravy zajišťuje několik agend souvisejících s komunikacemi a vozidly: vede registr vozidel 
a řidičů (vydává řidičské průkazy), vykonává silniční správní agendu pro silnice 2. a 3. třídy v obvodu 
obce s rozšířenou působností, vede agendu městské hromadné dopravy, taxislužby a stanic měření 
emisí. Odbor projednává přestupky řidičů a řeší pokuty.  
Rok 2014 se nesl ve znamení ekonomického oživení a s tím souvisejícím růstem počtu přihlašovaných 
vozů do provozu. 

 
Registr vozidel 
(Uvádíme stav k 31. prosinci 2014 (v závorce uveden stav k 31. prosinci 2013). 
V obvodu obce s rozšířenou působností evidováno 26 521 (25 573) osobních vozidel, 3147 (3008) 
nákladních vozidel, 5858 (5705) motocyklů, 40 (40) autobusů, 176 (144) traktorů, 4355 (4168) 
nákladních přívěsů. Řidičů odbor evidoval 27 411 (26 899). 
 
Autoškoly 
Na území obce v současnosti funguje sedm autoškol. Aby řidič získal oprávnění k jízdě – řidičský 
průkaz, musí navštěvovat hodiny teoretické i praktické výuky a posléze z obojího skládá zkoušku před 
zkušebním komisařem spadajícím pod pravomoc obce. V roce 2014 zkoušky absolvovalo 630 (333) 
uchazečů, z nich 102 (77) neprospělo z pravidel silničního provozu a 75 (71) propadlo při zkoušce 
praktické jízdy.  
 
Přestupky a pokuty 
V roce 2014 bylo řešeno 16 674 přestupků proti pravidlům silničního provozu, za ně bylo uděleno 148 
pokut ve správním řízení v celkové výši 1 358 000 Kč (v roce 2013 to bylo 190 pokut za 1 311 000 Kč). 
V příkazním řízení bylo uděleno pouze 382 (6000) pokut za 721 000 Kč (9 880 700), blokových pokut 
bylo 143 (983) za 45 000 Kč (843 000 Kč).  
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

Činnost odboru byla zajišťována čtyřmi pracovníky. Dva pracovníci zajišťovali především státní 
památkovou péči. Jedna pracovnice pak úsek školství a sportu na úseku samosprávy. Odbor 
administroval na různých úrovních sedm dotačních programů v oblasti školství, sportu, kultury 
a památkové péče. Takto rozdělil mezi 169 úspěšných žadatelů celkem 8 593 165 Kč. (školství – 
podpora volnočasových aktivit / sport – podpora sportovní subjektů v rámci tělovýchovné činnosti 
a Sportovní fond / kultura – Kulturní fond / památková péče – Památkový fond, Program regenerace 
městské památkové zóny a Podpora obnovy kulturních památek ORP Turnov). 

Školství v oblasti samosprávy a sport 
Odbor se staral o agendu všech škol, které spravuje město Turnov, evidoval, koordinoval 
a kontroloval jejich činnost. Zajišťoval základní informovanost o turnovském školství, připravoval 
zápisy do mateřských a základních škol. Vedle toho připravil i několik kulturních a společenských akcí 
(Loučení s předškoláky, Mikulášská nadílka, Vlastivědné putování po památkách, Ocenění pedagogů 
v rámci Mezinárodního dne učitelů).  
V roce 2014 koordinoval činnosti potřebné pro převzetí zřizovatelských kompetencí Základní školy 
Zborovská. 
 
Sport 
Na dotacích bylo pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5 750 000 Kč, a to 16 sportovním 
subjektům, dále byla financována akce Nejlepší sportovec města Turnova 70 000 Kč, na projekt 
Trenér-učitel 40 000 Kč, 400 000 Kč na memoriál Ludvíka Daňka a odměny sportovcům 50 000 Kč. 
Administrativně, organizačně a finančně zajistil účelové dotace poskytnuté ze Sportovního fondu, 
které činily 100 000 Kč. Sportovní fond byl navýšen o sponzorský dar firmy Zikuda ve výši 50 000 Kč. 
Administrativně a organizačně zajišťoval jednání správní rady Sportovního fondu, která se v roce 
2014 sešla 3x. 
 
Památková péče 
Památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávní a státní správy.  

 
 Státní správa 

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

 Bylo vydáno a uzavřeno 87 závazných stanovisek a správních rozhodnutí při spolupráci 
s 4 zástupci NPÚ, ú. o. p. v Liberci. Dále bylo prověřeno a vyřízeno 249 koordinovaných stanovisek 
pro stavební úřady. 

 Z městského rozpočtu, prostřednictvím fondu na obnovu objektů, které se nacházejí 
v městské památkové zóně, bylo rozděleno celkem 100 000 Kč (čp. 90 Skálova ulice – fasáda, čp. 300 
A. Dvořáka – střešní krytina). 

 V roce 2014 byla Ministerstvem kultury ČR přidělena z fondu finanční podpory pro obnovu 
nemovitých kulturních památek prostřednictvím ORP částka 797 000 Kč, která byla rozdělena mezi 
6 žadatelů. Tři žádosti v rozsahu 761 000 Kč byly uspokojeny v rámci Programu regenerace MPZ 
(Opěrná zeď u Děkanství Turnov, část soklu na kostele sv. Mikuláše a okna ve IV. podlaží u Muzea 
Českého ráje).  

 
 Samospráva 

 Realizace akce k Mezinárodnímu dni památek – Poznáváme památky. Akce se konala 
10. dubna (Více viz Turnov – kalendárium) 
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 Z finančních prostředků na opravu drobných památek na území města bylo provedeno 
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Daliměřicích, kříže Na Loužku, kříže Na Stebni a kříže na 
Bukovině, dále instalována mříž do kostela Narození Panny Marie, bylo povrchově obnoveno 
umělecké dílo Strážci stromů na kruhovém objezdu a pomník obětem 1. a 2. sv. války na Mariánském 
hřbitově a vyrobeny pamětní schránky do kaplí na Bukovině, Mašově a Daliměřicích. 

 
Kultura a společenské akce 
Bylo rozděleno na dotacích pro místní kulturu 892 575 Kč. Z celkového počtu 56 žádostí bylo ve 
výběrovém řízení 51 žádostí vyřízeno kladně, pět žádosti byly zamítnuto.  
 
Komise 
Odbor organizoval činnost pěti komisí města – pro výchovu a vzdělávání (2 zasedání) / pro kulturu 
(7zasedání) / sportovní (8 zasedání) / pro regeneraci městské památkové zóny (3 zasedání) / 
letopiseckou (1 zasedání). 
 

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ 

Odbor přestupkového řízení řeší přestupky ve věcech, které úřad spravuje, ale i ostatní přestupky, 
pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. V souvislosti s novelizací příslušných 
zákonů byly na odbor z krajského úřadu převedeny některé přestupky dle zákona o zbraních a také 
rybářství. Nárůst přestupkové agendy se pravidelně zvyšuje každým rokem cca o 5 %. Odbor řeší mj. 
i odstraňování autovraků z veřejných prostranství. Odbor vykonává přestupkovou agendu i pro 
některé ostatní obce, a to a základě smluv. Těch bylo v roce 2014 uzavřeno 35, přičemž obce za to 
Turnovu zaplatily částku v celkové výši 176 000 Kč. Smlouvy byly v roce 2014 obnoveny na další čtyři 
roky 

 V roce 2014 byly uloženy pokuty v celkové výši 103 400 Kč a náklady řízení činily 12 000 Kč.  
 V průběhu roku 2014 došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno k vyřízení 404 přestupků a 81 

přestupků bylo převedeno ke zpracování z roku 2013. Proti občanskému soužití 58 %, 

majetkové 27 %, proti veřejnému pořádku 4 % a 11 % ostatních.  

 Zpracováno bylo dále 674 zpráv pro potřeby Policie ČR, SZ a soudy.  

 V roce 2014 odbor spolupracoval zejména s obcí Frýdštejn, Mírová pod Kozákovem, 
Rovensko pod Troskami a také Pěnčín, kde se navršily problémy, které si vyžádaly úzkou spolupráci 
mezi naším odborem a vedením dotčených obcí.  

 Odbor nabízí i návody a rady občanům v rovině občanskoprávní, trestně právní atd. Zájem 
v roce extrémně narostl, zejména z důvodu nového občanského zákoníku.  
 

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 

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

 Vydává parkovací průkazy pro vozidla těžce postižených osob. V roce 2014 193 průkazů.  
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 Poskytl sociální poradenství ve 2 450 případech. 

 Sociální kurátoři poskytli pomoc 93 občanům v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody. 
V 8 případech byla zajištěna intervence ve výkonu trestu odnětí svobody.  

 Drogový koordinátor je pracovníkem odboru. V průběhu celého roku byl realizován projekt 
občanského sdružení Most k naději, které provádí sekundární protidrogovou prevenci pomocí 
terénních pracovníků na území Turnova už od roku 2008.  

 Odbor ve spolupráci s Ministerstvem práce a Policií České republiky uspořádal tři 
přednáškové akce. 

 Pracovníci odboru vyhledávají děti, které potřebují sociálně-právní ochranu. Jde především 
o děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo tyto 
nevykonávají, popř. zneužívají.  

 Městský úřad a jeho odbor byl ustanoven opatrovníkem nezletilých dětí ve 204 případech. 
Pracovníci se účastnili 223 soudních jednání.  

 V roce 2014 došlo k zásadním změnám ve vedení spisové dokumentace. Dne 1. ledna 2014 
nabyla účinnosti směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19 září 2013 o stanovení rozsahu 
evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí 
a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.  

 Kurátoři pro děti a mládež poskytli v roce 2014 celkem 68 dětem a mladistvým pomoc či 
poradenství, přičemž ve 14 případech bylo řešeno protiprávní jednání, které bylo v 5 případech 
ukončeno přestupkovým řízením a 9 mladistvých bylo zastupováno v trestním řízení soudním. 

 Ve sledovaném roce bylo celkem 29 rodin navštíveno z důvodu stanoveného soudního 
dohledu nad výchovou dětí. Tyto návštěvy byly vykonány v každé rodině minimálně 1x za půl roku, 
ale většinou šlo o intenzivnější spolupráci.  

 Od 1. 1. 2013 je nově dána orgánům sociálně-právní ochrany dětí povinnost pořádat 
případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin. V roce 2014 bylo 
zorganizováno 8 takových konferencí, kterých se zúčastnili i pedagogičtí pracovníci, zástupci PČR 
a příslušní pediatři. V rámci pořádání případových konferencí došlo k navázání intenzivní spolupráce 
s Úřadem práce v Turnově.  

 Za rok 2014 došlo na Turnovsku v deseti rodinách k domácímu násilí, kterému byly přítomny 
nezletilé děti, z čehož celkem 4 osoby byly z rodiny vykázány. 

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

 V rámci zvýšení image odboru i města se vedoucí odboru pravidelně účastní členské schůze 
Svazu osob postižených civilizačními chorobami - pobočky Turnov – v r. 2014 za účasti cca 150 osob 
se zdravotním postižením. 

 Odbor sociálních věcí uspořádal dvě akce pro seniory a osoby se zdravotním postižením – 
přednášku „Alergie a její vliv na kvalitu života“ s MUDr. Janou Tomáškovou a „Srdeční onemocnění – 
jak jim předcházet, jak je diagnostikovat a léčit“ s primářem MUDr. Jiřím Tomáškem.  

 Podílel se, spolu s D-klubem, na uspořádání několika představení pro seniory se 
zvýhodněným vstupným (divadlo – pořad Pohovka s Ivo Šmoldasem).  

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

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

 V roce 2014 proběhl monitoring komunitního plánu sociálních služeb – některé aktivity byly 
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již splněny a další budou součástí akčního plánu na rok 2015. 
 
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
Komise, která je zvláštním orgánem obce, především navrhuje a posuzuje preventivní programy 
týkající se sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2014 zasedala v lednu a v září. 
 
Fond na podporu sociální oblasti 

 Byl zřízen v roce 2009. V roce 2014 byla vyhlášena dvě kola grantových řízení. V prvním kole 
bylo rozděleno 879 300 Kč celkem dvanácti organizacím, ve druhém kole bylo rozděleno 342 681 Kč 
celkem devíti organizacím. (Více viz Zdravotnictví). 
 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Odbor životního prostředí se stará o stav životního prostředí ve městě a jeho okolí, ošetřuje zeleň, 
eviduje a kontroluje nakládání s domácími zvířaty, řídí myslivectví i veterinární péči, zastupuje stát 
v péči o lesy a zajišťuje činnosti související s životním prostředím. Pracuje na úrovni samosprávy 
i státní správy.  
 
Samospráva 
Správa městské zeleně 
Úprava pozemku v ulici Antonína Dvořáka – výsadba skalníků, oplůtek u lékárny / Nákup a výsadba 
nových květin na MěÚ, přesazení stávajících rostlin / Výsadba stromu Pohádkovníku při Andersenově 
noci / Výsadba borovice u lékárny a javoru v Bezručově ulici / Přesazení stromů v Patočkově sídlišti / 
Dosadba trvalek v kruhových objezdech / Rekonstrukce veřejného prostoru Bukovina / Odstranění 
popínavých rostlin na DD Pohoda / Odměny do soutěže Rozkvetlý Turnov / Přesazení stromů u ZŠ 
Žižkova / Výsadba hrušní a třešní na Bukovině / Dosadba jabloní na Malém Rohozci / Výsadba keřů 
v parku u Maškovy zahrady / Dosadba květin do mobilních nádob / Řez keřů a odplevelování výsadeb 
ve školní zahradě ZŠ ve Skálově ulici / Řez keřů a odplevelování výsadeb ve školní zahradě u gymnázia 
/ Řez stromů, keřů a odplevelování výsadeb v MŠ Zborovská, Kosmonautů, J. Palacha a v Mašově / 
Úprava zeleně v ulici Nádražní / Celoroční péče o 70 ks závěsných nádob na letničky v Turnově / 
Pravidelná zálivka nově vysazených stromů / Instalace zábran k trvalkovým záhonům / Seč 
cyklostezek na území Turnova a turistické stezky na Hlavatici (2 x ročně) / Opravy kotvení, drobné 
výsadby a úpravy zeleně / Vyvěšení ptačích budek po městě / Pravidelná péče o plochy výsadeb 
realizovaných z OPŽP. 
 
Stromy 
Zdravotní řez hrušně u urnového háje na Hruštici / zdravotní řez lip a břízy u ZŠ Alešova / pokácení 
vrby pod Hlavaticí / zdravotní řez, redukce směrem k překážce a úprava podchodné výšky u lip na 
sídlišti u nádraží / kácení stromů v parku u letního kina a v ulici Nádražní / zdravotní řez a redukce 
směrem k budově u lip u DD Pohoda / úprava podchodné výšky u myrobalánu u DD Pohoda / 
pokácení suchých stromů a bezpečnostní řez stromů v parku u letního kina / bezpečnostní řez 
modřínu u ZŠ Skálova / bezpečnostní řez jasanu v ul. 28. října / znalecký posudek břízy v ul. 28. října / 
obvodový řez břízy v ul. 28. října / bezpečnostní řez vejmutovky v ul. Družstevní / zdravotní řez 
stromů v MŠ J. Palacha / pokácení douglasky v Patočkově sídlišti / redukční řez borovice v Patočkově 
sídlišti / ošetření stromů v MŠ Zborovská / redukce jasanu ve vnitrobloku v Žižkově ulici / pokácení 
lípy v Mašově / frézování pařezu v Mašově / pokácení smrků v ulici Nádražní / výřez náletů nad 
OAHŠ, na břehu u nemocnice, na Károvsku, v ul. Nádražní / ukotvení jeřábů v ulici Nádražní / 
pokácení stromů Na Skalici / pokácení stromů v urnovém háji na Hruštici / pokácení stromu 
v Nudvojovicích / zdravotní řez stromu v parku u letního kina / zdravotní řez stromů v urnovém háji 
na Hruštici / redukční řez stromů na koupališti v Dolánkách / redukční řez javoru v ulici Zborovské /  
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redukční řez smrků v ulici Zborovské. 
 
Příměstské lesy 
Struhy: zpracování stromů poškozených větrem a ochrana proti kůrovci 
Kadeřavec: ochrana mladé kultury proti buřeni, vyžínání v oplocence, oprava oplocenky 
Hlavatice: ochrana proti buřeni, proti škodám zvěří, výřez akátových výmladků  
 
Náhradní výsadba: V roce 2014 byla provedena náhradní výsadba 35 ks stromů (včetně kotvení). 
Náhradní výsadba je Městu ukládána na základě § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny jako kompenzace ekologické újmy za pokácené dřeviny. 
 
Ornice: V roce 2014 bylo z deponie Vesecko vydáno 169 m3 ornice.  

 
 

Státní správa 
Vodovodní úřad 
Odbor vydal v roce 2014 84 rozhodnutí, z toho se 24 týkalo čistíren odpadních vod, 21 vodovodů 
a kanalizací a 15 studní. Na správních poplatcích bylo vybráno 88 900 Kč. Odbor spolupracuje 
s občany a ostatními orgány či obcemi v problematice nakládání s vodami. Vykonává vodoprávní 
dozor, v jehož rámci kontroluje dodržování vodního zákona. Odbor spolupracuje s Odborem správním 
v oblasti protipovodňové problematiky.  
 
Ochrana ovzduší 
Do evidence bylo v roce 2014 přijato 80 zdrojů znečištění ovzduší. Odbor poskytoval konzultace 
provozovatelům zdrojů znečištění ovzduší, bylo zajištěno měření kvality ovzduší v okolí průmyslové 
zóny Vesecko.  
 
Odpady 
Odbor zpracoval evidenci osob zpracovávajících nebezpečné odpady, které musejí zpracovávat roční 
hlášení o odpadech. Bylo vydáno jedno souhlasné rozhodnutí s nakládáním s nebezpečnými odpady, 
jedné osobě byl tento souhlas odebrán a bylo uloženo 18 pokut za porušení zákona o odpadech.  
 
Státní správa lesů 

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

 V roce 2014 odbor vydal 42 rozhodnutí  
 
Státní správa myslivosti 

 Celkový počet vydaných rozhodnutí v roce 2014 byl 31 

 Průběžně je vedena evidence 397 držitelů loveckých lístků včetně mysliveckých hospodářů, 
honiteb, uživatelů honiteb, bylo vydáno 8 loveckých lístků 

 Bylo provedeno úřední přezkoušení a ustanovení 41 mysliveckých stráží 

 Byla provedena registrace 15 stanov honebních společenstev 
 
Rostlinolékařská péče 
Na základě vlastní kontroly nebo stížností občanů bylo zasláno 56 výzev k likvidaci plevelů na 
neudržovaných pozemcích a poté byla provedena jejich kontrola  
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Veterinární péče  
Byla vydána dvě rozhodnutí o povolení svodu malých a drobných zvířat 
 
Ochrana zvířat proti týrání 

 Bylo vydáno 7 rozhodnutí o pokutě. 

 Byla prováděna měsíční kontrola dodržování služeb poskytovatelem pro psí útulek a průběžná 
kontrola hospodaření domova pro kočky. 

 
Rybářství 

 Bylo vydáno 113 rybářských lístků v celkové částce 28 900 Kč.  

 Byla vedena evidence rybářských stráží v působnosti Městského úřadu  
 

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

 V březnu 2014 proběhl seminář JUDr. Ing. Filipa DIENSTBIERA, Ph.D. na téma „Právní režim 
kácení ve světle vyhlášky č. 189/2013 Sb., a nového občanského zákoníku“. Konference byla 
určena pro zástupce státní správy, samosprávy, správce zeleně na obecních a městských 
úřadech, realizátory kácení 

 Co roste a žije v lese: výtvarná soutěž u příležitosti pořádání 3. ročníku Svatohubertské slavnosti 
pro MŠ nejen z Turnova, ale i pro MŠ z území obce s rozšířenou působností.  

 Měsíc pro planetu Zemi – Den země 2014 (v rámci projektu Příroda na zemi) 

 Byla jednou jedna hora: vzdělávací pohádky pro MŠ na téma třídění odpadu a ochrana životního 
prostředí 

 Pro ZŠ: CHKO Lužické hory: se zajímavostmi o Lužických horách seznámil žáky 7.–9. ročníků ZŠ 
pan Ing. Tomáš Besta, vedoucí Správy CHKO Lužické hory.  

 Pro ZŠ: CHKO Kokořínsko: Ing. Marcela Holubová představila žákům 5. a 6. ročníků ZŠ CHKO 
Kokořínsko.  

 Příroda a krajina Pojizeří: Přednáška o kráse Pojizeří byla určena seniorům i široké veřejnosti. 
Přednášejícím byl pan RNDr. Václav Petříček. 

 Květinová dílna: 3 x výtvarná tvůrčí dílna pro seniory s floristkou Anetou Novotnou. 

 Večer Na Sboře – zázraky přírody s Vladimírem Kořenem. V září proběhl večerní pořad 
mluveného slova a projekce moderátora pořadu Zázraky přírody Vladimíra Kořena pro širokou 
veřejnost. 

 Rozkvetlý Turnov: soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě. 

 Křest knihy Stromy z ráje Českého. 15. 9. 2014 na zámku Hrubý Rohozec 

 Evropský týden mobility 16. 9. – 19. 9 

 Svatohubertská slavnost na hradu Valdštejn, na sobotu 27. září 2014 
 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 Ke konci roku 2014 byl počet živností v Turnově 10 938 (zvýšen o 598 oproti loňskému roku). 
Počet podnikatelů vzrostl o 73 na 7189. Živnosti: řemeslných bylo 3269 (o 122 více), vázaných 
984 (o 60), koncesovaných 692 (o 291 více) a volných 5993 (o 125 více).  

 Z oborů volné živnosti „Výroba, obchod a živnosti neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského 
zákona“ byly nejvíce zastoupen „Velkoobchod a maloobchod“ – 3 072 živností, pak 
„Zprostředkování obchodu a služeb“ – 2 580, následovaly „Ubytovací služby“ – 767 živností. 

 V rámci kraje jsou zastoupeny i živnosti umělecky zaměřené: „Zlatnictví a klenotnictví“ s počtem 
125 živností, „Broušení technického a šperkového kamene“ se 177 živnostmi, „Umělecko-
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řemeslné zpracování kovů“ s 276 živnostmi a řemeslná živnost „Zpracování kamene“ s 23 
živnostmi. 

 Dále jsou u nás ve vyšší míře provozovány „Povrchové úpravy kovů“ s 393 živnostmi, dále 
„Výroba bižuterie“ s 365 živnostmi, „Výroba a zpracování skla“ s 235 živnostmi. I řemeslná 
živnost „Hostinská činnost“ s číslem 759 a „Zednictví“ s počtem 367 patří mezi dosti žádané 
živnosti. 

 Veškeré úkony při ohlášení živnosti či změnách podnikatelů jsou zpracovávány na JRF – 
Jednotném registračním formuláři přímo do počítače. Těchto podání eviduje odbor za rok 2014 
celkem 1 975, což je o 130 více než v roce minulém, o 452 se zvýšil i celkový počet procesů v RŽP 
(registru živnostenského podnikání) na 3 992! 

 Již 10. rokem zajišťuje odbor zveřejňování informací na vývěskách Města – je jich celkem šest. 
Cílem je informovat občany města o zajímavostech a dění  

 Kontrolní pracovnice provedly v roce 2014 celkem 312 kontrol podnikatelů. 
 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

Tajemník Městského úřadu je zástupcem úřadu pro pracovněprávní vztahy, je nadřízený všem 
pracovníkům Městského úřadu a je odpovědný starostovi města. Tajemník navrhuje Radě města 
personální a organizační změny. Prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení Rady 
a Zastupitelstva.  
V průběhu roku 2014 nastoupilo na Městský úřad 7 a pracovní poměr ukončilo 21 zaměstnanců.  
Na vzdělávání a školení pracovníků bylo vynaloženo 147 034 Kč.  
 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

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

 Koordinace úklidových prací; spolupráce s úklidovou firmou; jednorázové zásahy; příprava 
a realizace výběrového řízení na úklidové práce v dvouletém cyklu.  

 Koordinace prací údržby; spolupráce s dodavateli; řízení a dohled u jednotlivých zásahů; plán 
prevence  

 Autoprovoz; plánování a realizace pravidelných preventivních servisních prohlídek + STK; 
komunikace s jednotlivými autosprávci + řidičem; objednávky a dohled u jednorázových 
servisních zásahů.  

 Mobilní komunikace; realizace změn a nastavení u jednotlivých uživatelů včetně 
zaměstnaneckých SIM (rušení SIM, nové objednávky, aktivace služeb,…); komunikace 
s operátorem; měsíční rozúčtování fakturace dle vnitřní směrnice.  

 Změny a úpravy v navigačních systémech úřadu.  

 Péče o vnitřní zařízení úřadu (mobiliář); komunikace se všemi zaměstnanci a řešení jejich 
individuálních požadavků na vybavení kanceláří, kuchyněk, hygienického zázemí, společných 
prostor, prostor pro občany, atd.; systematické plánování postupné obnovy tohoto zařízení;  

 Evidence vnitřních směrnic úřadu.  

 Koordinace činnosti jednotlivých pracovišť odboru.  

 Strategické plánování a řízení celého odboru, zejména v IT oblasti.  

 Příprava rozpočtu na jednotlivá období, včetně rozpočtových opatření; plánování a průběžná 
kontrola plnění rozpočtu.  

 Řízení projektů realizovaných v dikci odboru.  
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 Příprava a realizace výběrového řízení realizovaných v dikci odboru.  

 Spolupráce se všemi odbory a průběžné zdokonalování jejich pracovních podmínek.  

 Řešení složitých a konfliktních situací uvnitř odboru i těch, které přesahují jeho rámec.  
 
Podatelna 

 V programu Athena bylo evidováno přijatých písemností 21 542, odesláno bylo 41 513 
písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, obyčejné 
zásilky ad.). Úbytek odeslané korespondence byl způsoben především úbytkem komunikace 
Dopravního odboru (radary).  

 Bylo vydáno 804 ověřených výpisů z Czech Pointu, týkajících se Katastru nemovitostí, 
Živnostenského rejstříku ad. 

 Na úřední desce Městského úřadu Turnov bylo vyvěšeno v elektronické i fyzické formě 277 
dokumentů, z toho odesláno 64 písemností. Jednalo se o písemnosti z úřední desky i ztrát 
a nálezů 

 Zaevidováno 79 nálezů, trvajících z loňska 31 a vyřízených 48 a 29 ztrát. 

 Poskytování informací občanům cca 30-40/den. 

 Tisk formulářů cca 1/den. 

 Obsluha telefonní ústředny cca 160 hovorů/den. 

 Obsluha faxového přístroje cca 1 spojení/den. 
 

Oddělení informačních technologií 
 
Hlasové služby 
Hlasové služby (tj. telefony) pro Městský úřad i v roce 2014 zajišťovala firma Pamico Czech, s. r. o., 
v budově Skálova čp. 466 jsou hlasové služby řešeny provizorně pomocí virtuální VOIP ústředny. 
Telefonní systém ovšem dosluhuje a jen v roce 2014 došlo ke dvěma velkým a dvěma malým 
výpadkům. V budově radnice již nové telefonní linky připojovat nelze – kapacita stávající ústředny je 
vyčerpána. 
 
Hardware 
Dnešní úřady a firmy se již absolutně neobejdou bez počítačů, jejich vyřazování a likvidace 
nefunkčních probíhá průběžně zpravidla dvakrát ročně v návaznosti na obnovu techniky. V roce 2014 
bylo mj. nakoupeno 36 nových stolních počítačů, 31 LCD monitorů a 13 notebooků.  
Celkem bylo v budovách úřadu provozováno formou servisních smluv 19 velkoformátových 
multifunkčních (kopírovacích a skenovacích) strojů. V rámci celého úřadu bylo v roce 2014 provedeno 
cca 675 tisíc kopií nebo tisků na digitálních strojích Kyocera a Minolta a cca 414 tisíc tisků na síťových 
tiskárnách. Lokální tisk byl cca 40 tisíc listů. Celkový objem tisku za rok 2014 přesáhl 1,1 milionů 
stránek. 
 
Servery 
Úřad pracuje se serverem a systémem Nowell Open Workgroup Suite, který město pořídilo v roce 
2011. Začal využívat antivirus a antispam ExcelloVirus Free. Je to externí služba, která zajišťuje 
kontrolu spamu a virů v e-mailech. 
 
Software – Spisové služby 

Spisovou službou prošlo 41 513 odeslaných a 22 887došlých písemností. 

Software – Datová schránka 
Během roku 2014 bylo datovou schránkou úřadu odesláno 165 16 a přijato 8 314 datových zpráv. 
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Ekonomický systém GINIS 
V roce 2014 probíhal rutinní provoz ekonomického modulu. Dále se zaváděl modul Usnesení, který 
byl do ostrého provozu uveden v létě 2014. Byl proveden převod majetku ze systému Helios do  
systému Evidence majetku od firmy Gordic. Proběhlo propojení systému pohledávek v Ginisu se 
spisovou službou Athena. Proběhlo propojení pokladen systému Ginis s platebním terminálem. 
Platby z terminálu jdou rovnou do systému plateb pokladen v Ginisu podle zvoleného typu platby na 
terminálu. Proběhlo napojení systému GINIS na systém základních registrů 
 
Licence softwaru 
Jako bezpečnostní software pro stanice je dlouhodobě využíván bezpečnostní balík firmy Eset –Nod. 
Všechny uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem Windows 7 v 64bitové verzi 
a kancelářským balíkem Microsoft Office verze min. 2010. 
Poštovní server a uživatelský klient pro mailovou poštu je řešen aplikacemi Novell GroupWise2014. 
 
CzechPOINT 
V roce 2014 bylo provedeno celkem 1 116 výpisů. Největší zájem byl o služby agendy výpisů 
z katastru nemovitostí (461 výpisů) a agendy rejstříku trestů (268 výpisů). Dále bylo v agendách 
matriky provedeno 506 změn a 757 změn v agendách evidence obyvatel. 
 
Platební terminál 
V roce 2014 byl zprovozněn platební terminál na odboru dopravním v přízemí budovy Skálova 72 na 
automatizované vybírání poplatků. Odpovědní pracovníci úřadu (jejichž práce souvisí s platebním 
terminálem) mají možnost po přihlášení svým jménem a heslem přistupovat k platebnímu terminálu 
z počítače vzdáleně přes webové rozhraní. Zároveň byla k terminálu instalována kamera na sledování 
provozu terminálu. Kamera je napojena na kamerový systém městské policie.  
 
Webové stránky města 
Webové stránky www.turnov.cz jsou od roku 2012 provozovány v redakčním systému AS4U. V roce 
2014 bylo zobrazeno 1 661 099 stránek na webu města uživateli ze 124 zemí světa. V meziročním 
srovnání dochází k nárůstu počtu přístupů. Nejhledanější fráze (vyjma turnov apod.) jsou městský 
úřad turnov, turnovsko v akci, městský úřad, sběrný dvůr turnov, turnov akce, odbor dopravy turnov, 
matrika turnov, stavební úřad turnov atd. 
 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Působnost 

 Stavební úřad vykonává v přenesené působnosti funkci obecného stavebního úřadu pro 28 
obcí na Semilsku, Jablonecku a Liberecku (jedná se o obce Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, 
Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, 
Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko 
pod Troskami, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vyskeř, Žďárek a Žernov).  

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

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

 Stavební úřad přiděluje popisná čísla a stanovuje adresy. Při demolici objektu je jeho číslo 
rušeno a nový objekt získává číslo nové.  
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Činnost v roce 2014 

 V roce 2014 bylo zahájeno 1448 správních řízení a rozhodnuto bylo o 1354 podáních a celkem 
sekretariátem prošlo 7261 dokumentů.  

 Obecním stavebním úřadem bylo vydáno 103 územních rozhodnutí, 27 spojených územních 
a stavebních řízení, 5 změn využití území, 204 územních souhlasů, 64 územních souhlasů spojených 
s ohlášením, 33 ohlášení, 3 ohlášení změn stavby před dokončením, 135 stavebních povolení, 
2 změny stavby před dokončením, 19 dodatečných povolení, 105 oznámení užívání, 133 kolaudačních 
souhlasů, 6 předčasných užívání, 2 zkušební provozy, 31 změn užívání stavby, 2 pořízení 
dokumentace, 24 ohlášení odstranění stavby, 7 povolení odstranění stavby, bylo zahájeno 12 řízení 
o odstranění nepovolené stavby, bylo provedeno 35 kontrolních prohlídek, vydáno 347 vyjádření 
včetně souhlasů s dělením nebo scelováním pozemků, byly povoleny 3 výjimky a bylo vydáno 
27 kolaudačních rozhodnutí. Speciálním stavebním úřadem silničním bylo vydáno 6 ohlášení stavby, 
15 stavebních povolení, 12 kolaudačních souhlasů. Vyvlastňovacím úřadem bylo v roce 2014 vydáno 
jedno rozhodnutí. V roce 2014 byly podány 2 bezdůvodné stížnosti na postup stavebního úřadu 
a 1 důvodná stížnost na postup stavebního úřadu, kde však nebyla uložena nápravná opatření. 
Stavební úřad v roce 2014 poskytl 4 informace podle zák. č. 106/1999 Sb. 

 V agendě čísel popisných bylo v roce 2014 přiděleno v městě Turnov 8 čísel popisných na 
rodinné domy, 4 na ostatní stavby. Bylo vydáno potvrzení o existenci 7 adres.  

 V roce 2014 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 33 stavebních povolení a ohlášení se 
vznikem 34 bytů v rodinných domech v celkové orientační hodnotě nákladů 114 mil. Kč 

 Na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) bylo vydáno 
20 stavebních povolení v hodnotě 46 milionů Kč. Zkolaudováno bylo 47 bytů v rodinných domech 
a 21 v bytových domech. 

 Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) bylo v roce 2014 vydáno 
15 stavebních povolení s orientační hodnotou staveb 108 milionů Kč. Na rekonstrukce, nástavby, 
přístavby nebytových objektů bylo vydáno 21 stavebních povolení v hodnotě staveb 118 milionů Kč.  

 Na ostatní stavby (inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 10 stavebních povolení 
v hodnotě 45 milionů a na jejich rekonstrukce 21 stavebních povolení v hodnotě 41 milionů Kč.  

 Celkem za rok 2014 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 123 stavebních povolení 
a ohlášení na stavby v orientační hodnotě 267 mil Kč.  
 
Povolené stavby v roce 2014 (výběr) 

 Kavárna včetně přípojek ve Skálově ulici (Helixen, s.r.o., 4 mil Kč) 

 st. úpravy prodejny potravin čp. 2148 (Lidl Česká republika, v.o.s.) 

 jednopodlažní nástavba kotelny a přístavba kovového schodiště Palackého 175 (Elexus, s.r.o., 
1,15 mil Kč) 

 st. úpravy interiéru čp. 94 (Česká Spořitelna a.s.) 

 st. úpravy vytápění v bytovém domě Granátová 1928–29. Odpojení od centrálního zdroje 
vytápění (SBD Turnov) 

 odstranění Tázlerova 268 

 st. úpravy čp. 154 na rodinný dům a šperkařskou dílnu 

 st. úpravy soc. zařízení na kiosek na fotbalovém hřišti (MST, s.r.o.) 

 generální oprava střechy objektu C Palackého 493 (TERRA společnost, s r.o., 600 tis Kč) 

 st. úpravy soc. zařízení – zřízení kiosku (Městská sportovní Turnov) 

 bezobslužný parkovací systém u stávajícího parkoviště v Palackého ul. (Radomír Špetík) 

 st. úpravy soc. zařízení v přízemí na úsek rozpékání pečiva Skálova 92 (Tesco Stores ČR, a.s.) 

 změna stavby před dokončením – Logistický areál Turnov Vesecko (Amix Production, s.r.o.) 

 odstranění objektu Bezručova 616 (Flimex, s.r.o.) 



Kronika města Turnova 2014  |134 

 

 st. úpravy části přízemí na kadeřnictví a kosmetický salon A. Dvořáka 328 

 přístavba pěstírny krystalů (Crytur, s.r.o.) 

 st. úpravy Nádražní 1118 na kavárnu, rozšíření šaten a dílen Vesecko 491 (ONTEX CZ, s.r.o., 20 
mil Kč) st. úpravy garáží a skladu v areálu Turnov (SČVAK, a.s.) 

 změna stavby přístavby tenisové haly Na Stebni 2255 (KREYSA-byty ) 

 st. úpravy výrobní haly – přístavba haly – zastřešení a zateplení stávající skladové a manipulační 
plochy (ONTEX CZ, s.r.o., 35 mil Kč) 

 bytový dům Pacltova 2261 – 16 bytů (Ing. Jan Konejl) 

 oprava fasády Děkanská 87 (Římskokatolická farnost – děkanství Turnov) 
 

 (Více informací viz výroční zpráva).  
 
 

Organizační složky městského úřadu 

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA 

Adresa: Hruborohozecká 388, Turnov, 511 01 (Daliměřická hasičárna) 
Velitel: Martin Bartoníček 
Charakteristika: Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města 
Turnova. Členové jednotky pracují v jednotce na základě smlouvy o dobrovolném členství při svých 
běžných zaměstnáních a jsou delegováni do jednotky z 6 občanských sdružení (Bukovina, Daliměřice, 
Turnov, Pelešany, Mašov, Kadeřavec) působících na úseku požární ochrany v územním obvodu 
města.  
V roce 2014 tvořilo hasičský sbor města 17 hasičů. Za období 2014 byla jednotka povolána k 66 
mimořádným událostem, z toho k 25 dopravním nehodám, 28 požárům a 10 technickým zásahům.  
 
Z akcí 2014 
Jednotka se zúčastnila 3 taktických cvičení pořádaných HZS Libereckého kraje:  

 taktické cvičení – plnění vodou závěsného bambivaku – vrtulníku letecké hasičské služby na 
letišti Lomnice nad Popelkou 

 krajská soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, vynikající 4. místo 

 výcvik pořádaný HZS LK ve flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě 

 výcvik - požární útok na hořící objekt spolu s výcvikem práce s termokamerou organizovaný 
velitelem SHM Turnov a HZS Turnov směnou „C“ 

 taktické cvičení IZS LK – požár sklepa, zámek Hrubý Rohozec 

 prověřovací cvičení – únik nebezpečných látek na vodní hladině, Rakousy 

 výcvik na vodní hladině – záchrana osob 

 taktické cvičení – požár paseky v lese, Kacanovy 
 
Požární cvičení 
15. dubna se v turnovské požární stanici konalo taktické cvičení, jehož námětem byl nález 
radioaktivního materiálu. Cvičení se účastnili hasiči ze Semil, Turnova, Jilemnice, příslušníci 
31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci a pracovníci Celního úřadu pro Liberecký 
kraj. 
 
Soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel 
24. května se v hasičské zbrojnici ve Frýdlantu konala krajská soutěž hasičských družstev, jejímž 
tématem bylo vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Turnovští hasiči se soutěže zúčastnili vůbec 
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poprvé a skončili na čtvrtém místě z osmi, za Frýdlantem, Železným Brodem a Lomnicí nad Popelkou. 
Pro všechna družstva byly zajištěny vraky různých typů automobilů a připravené scénáře tvořila 
zpravidla dvě vozidla s figurantem v jednom z nich. 
 
Turnovský kynolog zvítězil v soutěži 
11. až 13. června se v Kaznějově konal 5. ročník Mezinárodního setkání kynologických týmů USAR 
(Urban search and rescue team – Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), který 
zorganizoval Hasičský záchranný sbor České republiky. V rámci setkání se konala soutěž devíti týmů, 
při které týmy zasahovaly při imaginární záchranné misi v zemi Kaznějovsko, kterou postihlo velké 
zemětřesení, při kterém byla spousta lidí zavalena. Každý tým pracoval ve složení dvou psovodů 
a dvou psů a během společné akce byl nasazen dvakrát v noci a dvakrát přes den. Na prvním místě se 
umístil tým ve složení turnovského kynologa Pavla Málka (působí u turnovských hasičů) a Martina 
Nejedlého z Hlučína. Nalezli 17 z dvaceti hledaných osob.  
 
Hasičská cvičení 
24. června se na zámku Hrubý Rohozec konalo cvičení hasičů z Turnova, Semil, Liberce a několika 
sborů dobrovolných hasičů. Námětem cvičení byl požár ve sklepení zámku a uvěznění umělců 
chystajících výstavu. Hasiči zachraňovali čtrnáct osob s různými zraněními ze sklepení i z oken u kaple 
pomocí výškové techniky.  
28. června se hasiči zúčastnili výcviku ve Vysokém Mýtě na trenažéru zvaném FlashOver kontejner 
(FOK), který simuluje podmínky požáru v těsných prostorách. 
 
Nový stroj pro hydraulické vyprošťování 
Na konci roku 2014 získali hasiči nové přenosné vyprošťovací zařízení, které nahradilo techniku 
starou až 25 let. Nové zařízení poslouží především u dopravních nehod a vyprošťování osob 
z havarovaných aut. Stará technika již nedostačovala pro práci na karoseriích moderních vozů. 
Zařízení stálo přes 540 000 Kč, financovat je pomohly Liberecký kraj a Město Turnov.  
 
Setkání se starostou 
V polovině prosince navštívil turnovské hasiče starosta města Tomáš Hocke s místostarostkou Janou 
Svobodovou. Oba hasičům poděkovali za jejich celoroční práci. Přítomný zástupce Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje Jakub Otmar ohodnotil spolupráci mezi turnovskými hasiči 
a profesionálními kolegy na výbornou. Vedení města předalo hasičům nové hydraulické vyprošťovací 
zařízení. 
 
 
V Turnově je i pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který je řízen z Liberce 
a v Turnově má pobočku – Požární stanice Turnov. V jejím čele stojí npor. Ing. Jakub Otmar. Požární 
zbrojnice se nachází na Trávnicích (Trávnice 863). 
 
Hasiči – den otevřených dveří 
13. června se lidem otevřely hasičské zbrojnice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, 
územního odboru Semily. Otevřená byla i turnovská zbrojnice, kde si zájemci mohli prohlédnout 
zázemí, výzbroj i zásahovou techniku. Dopolední hodiny byly vyhrazeny školám.  
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Orgány města 

MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV 

Adresa: Skálova 466 
Velitel: Luboš Trucka 
Charakteristika: Město Turnov založilo orgán Městské policie v roce 1992, zřízení této instituce není 
pro obce povinné, jedná se tedy o nadstandardní službu pro občany. Městská policie pomáhá 
udržovat ve městě pořádek a ulehčuje tak státní Policii České republiky, a to dvacet čtyři hodin 
denně. Mezi hlavní úkoly Městské policie patří pravidelné pochůzky zaměřené na ochranu osob a 
majetku, veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu. Další úkoly: platby za používání 
veřejného prostranství / hlášení komunikačních závad / odchycení zatoulaných psů / řešení 
odložených autovraků / spolupráce se soudem a s odbory Městského úřadu při doručování zásilek do 
vlastních rukou / řešení dopravních přestupků / problémy spojené se špatnou průjezdností městem / 
jednání přestupkové komise / zajišťování bezpečnosti při přepravě peněz městských organizací.  
Rok od roku se navyšuje zatížení Městské policie při řešení dopravní problematiky – nyní převažuje. 
 
Rok 2014:  
V roce 2014 pracovalo u Městské policie 15 strážníků. 
 
Kamerový systém 
Ve městě jsou od roku 2004 instalovány kamery, které zachycují dění na ulicích a pomáhají tak 
strážníkům s kontrolou veřejného pořádku. Kamery jsou umístěny v následujících lokalitách: náměstí 
Českého ráje na čp. 26 / Havlíčkovo náměstí na čp. 111 / Hluboká ulice na čp. 147 / Palackého ulice 
na čp. 175 / Nádražní ulice na rohu ulic Nádražní a Kosmonautů / nádraží ČSAD / náměstí B. J. 
Horáčka / Skálova ulice na budově chlapecké školy a na atletickém stadionu / Jana Palacha (na 
křižovatce nad gymnáziem) / 2 kamery na parkovišti na Výšince v Perlové ulici / v roce 2014 nová 
v ulici Palackého na křižovatce s ulicí Trávnice. V roce 2014 pokračoval přechod na jeho plnou 
digitalizaci. (Dozorčí pracoviště ve služebně ve Skálově ulici viz fotografie ve fotopříloze).  
 
Statistika činnosti za rok 2014: 
Velmi je využívána internetová komunikace s občany, za rok 2013 je evidováno 998 e-mailů s žádostí 
o pomoc, radu nebo řešení konkrétních situací, které byly zaznamenány občany města. Kromě toho 
také probíhala početná komunikace pomocí telefonu, kdy bylo evidováno v průměru 687 telefonátů 
za měsíc (nárůst oproti minulosti). 
Rok 2014 byl pro strážníky velmi náročný jak z hlediska vlastní činnosti, tak i z té represivní. Tlak 
občanů na řešení problémů byl čím dál větší a mnohdy i nad rámec pracovních a právních možností 
městské policie. Stávalo se, že nebylo možno vyhovět všem požadavkům občanů, a to i třeba 
z časových důvodů. 
Celkový počet úkonů strážníků byl 4205 (v předcházejícím roce 4882), mj. např. počet odchycených 
zvířat: 163 (96), počet přestupků proti veřejnému pořádku: 857 (650), počet vozidel, na která byla 
umístěna „botička“ (protože nesprávně parkovala – botička brání v odjezdu do příchodu policie 
a zaplacení pokuty): 389 (593), počet zjištěných dopravních přestupků: 1880 (2282), počet měření 
radarem: 881 (969). 
 
Nález želvy: 3. října byla na urnovém háji na Hruštici nalezena vzácná želva, chráněný druh, která 
nebyla čipovaná. Strážníci želvu nechali prohlédnout veterinářem a odvezli do záchranné stanice 
Archa při ZOO Liberec. Zda se o ní přihlásil vlastník, není známo.  
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Program primární prevence:  
I v roce 2014 pokračoval projekt, který je určen především pro 
školy všech stupňů, speciální školy, domovy důchodců a domovy 
s pečovatelskou službou, organizace a instituce pracující s 
dětmi, seniory nebo handicapovanými občany. V roce 2014 se 
uskutečnilo 31 akcí.  
 
Přehled akcí (kompletní): 
17. 3. Přednáška: Prevence společensky nebezpečných jevů, pro studenty SUPŠ v domově mládeže 
4. 4. Přednáška: Noc s Andersenem, pro děti v knihovně 
15. 4. Přednáška: Naučte se bránit, pro seniory v domově na Výšince 
13. 5. Přednáška: Prevence bezpečnosti v silničním provozu, pro děti v ZŠ Sobotecká, 1.–5. třídy 
20. 5. Přednáška: Prevence společensky nebezpečných jevů, pro děti v ZŠ Sobotecká, 6.–9. třídy 
7. 6. Bouda na ulici, v parku pro děti 
10. 6. Přednáška: Zaostřeno na drogy, pro střední školu v Alešově ulici 
23. 6. Akce Střední zdravotnické školy 
25. 6. Přednáška: Rizika internetové komunikace, ISŠ Zborovská  
Prázdniny: Preventivní akce na cyklostezce Greenway 
16.–22. 9. Týden mobility 
18. 9. Akce v ZŠ Tatobity ZŠ 
21. 9. Rodinné odpoledne na kolečkách na Autobusovém nádraží Turnov, Žlutá ponorka 
11. 11. Přednáška: Prevence bezpečnosti v silničním provozu, ZŠ Žižkova, zvlášť třídy 4. A, 3. B, 4. C 
18. 11. Přednáška: Prevence společensky nebezpečných jevů, studenti SUPŠ 
19. 11. Přednáška: Rizika internetové komunikace, ZŠ Žižkova, zvlášť třídy 9. A, 3. A, 4. A 
24. 11. Přednáška: Prevence společensky nebezpečných jevů, ZŠ Žižkova, zvlášť třídy: 6. A, 3. C, 4. B, 

6. B 
25. 11. Přednáška: Zaostřeno na drogy, studenti SUPŠ 
25. 11. Přednáška: Rizika internetové komunikace, ZŠ Žižkova, zvlášť třídy: 7. C, 6. C 
28. 11. Přednáška: Jak se nestát obětí podvodu, ochrana a zdraví seniorů, Domov pro seniory Výšinka 
1. 12. Přednáška: Prevence společensky nebezpečných jevů, ZŠ Žižkova, 3. A 
2. 12. Přednáška: Rizika internetové komunikace, ZŠ Žižkova, 9. A 
4. 12. Prevence společensky nebezpečných jevů, ZŠ Žižkova 7. C 
 
Program jednotlivých pořadů je popsán ve výroční zprávě organizace. 
 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, ÚZEMNÍ ODBOR SEMILY, OBVODNÍ ODDĚLENÍ 

Adresa: Žižkova 1871 
Vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský 
 
Počet policistů 
V roce 2014 pracovalo v turnovském oddělení 27 policistů (jako ideální je stanoven počet 28). Jeden 
policista byl na dlouhodobé stáži u jiného útvaru.  
 
Z činnosti státní policie na území Turnova 
Podle policie lze konstatovat, že situace je v posledních pěti letech poměrně významně stabilizovaná 
na nízké úrovni kriminality, zásadně nižší, než tomu bylo v letech 2004–2009. 
(Zimní kontrola chat a služebna viz fotografie ve fotopříloze).  
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Trestní řízení: V roce 2014 bylo v Turnově a okolí evidováno celkem 521 trestních událostí, v rámci 
semilského okresu se jednalo o 36,77 % zaznamenaných případů. Z toho bylo objasněno 301 případů, 
což znamená 57,77 % (v roce 2013 to bylo 49,36%). Z celkového objemu dokumentované trestné 
činnosti na Turnovsku se jich přímo na území města Turnov odehrálo 69 %. Celkový počet případů v 
Libereckém kraji za rok 2014 byl 12 504 případů, z toho po okresech: LB – 5 533, CL – 3 019, JN – 
2 535, SM – 1 417; celková objasněnost kraje byla 47,96 %, okres Semily vykazuje objasněnost vyšší – 
53,99 %. 

 Majetková trestná činnost: Celkem 251 případů. Nejvíce prostých krádeží (128 případů). 
Objasněnost je pouze 32 %. Přetrvává veliké množství krádeží železa, dalších vykupovaných surovin, 
zejména barevných kovů. Případů vloupání bylo 93, o 43 méně než v roce 2013. Objasněnost 
37,63 %. Potěšující je nízká kriminalita páchaná na vozidlech. V roce 2014 jich bylo odcizeno pouze 
27, nejnižší počet od roku 2000. Vloupání do vozidel jenom 12, což je rovněž nejnižší číslo historie. 

 Násilná trestná činnost: Celkem 42 událostí s objasněností 78,57 %. Za rok 2014 pouze 
2 případy vykázání násilné osoby z domácnosti v rámci řešení domácího násilí. 

 Ostatní trestná činnost: hospodářská kriminalita – 70 případů, výtržnictví, sprejerství, 
podávání alkoholu mladistvým, toxikomanie, maření výkonu úředního rozhodnutí – 64 případů. 
Ublížení na zdraví z nedbalosti, pracovní úrazy, zanedbání povinné výživy, dopravní nehody s trestně 
právními následky a v neposlední řadě i postih řidičů pod vlivem alkoholu a drog – 94 případů. 

 IT kriminalita: Stále více se rozšiřuje páchání tzv. IT kriminality, a to i na trestní úrovni. Jedná 
se především o podvody na inzertních portálech, podvody při platbách, prolomení přihlašovacích 
údajů k chráněným aplikacím internetového bankovnictví, k emailovým účtům atd.  
Přestupkové řízení: Celkem 1162 případů převážně majetkového charakteru, na úseku občanského 
soužití, veřejného pořádku a dopravních přestupků.  
Doprava: Nejedná se o dominantní činnost policistů. Častá účast je při dopravních opatřeních na 
rychlostní komunikaci R35 a R10. Mj. bylo za rok 2014 přistiženo 41 řidičů pod vlivem alkoholu 
a 31 řidičů pod vlivem drog. V roce 2014 bylo policisty OOP Turnov uděleno v dopravě celkem 
410 blokových pokut v celkové výši 195 900 Kč. 
Veřejný pořádek: V rámci hlídkové a kontrolní činnosti bylo v roce 2014 zkontrolováno celkem 
2 979 osob a 2 066 vozidel. v roce 2014 omezeno na svobodě celkem 95 osob, 8 z nich dodáno do 
výkonu trestu odnětí svobody. Bylo vypátráno celkem 28 osob v celostátním pátrání. Bylo uděleno 
celkem 32 pokut v celkové výši 19 200 Kč. 
 
Místa v Turnově nejvíce zatížená kriminalitou jsou následující: centrum města Turnova, sídliště 
u nádraží, ulice Studentská, okolí Nádražní ulice a samotné nádraží, dále sídliště na Výšince. Ulice 
Přepeřská, vilová čtvrť v okolí ulice Fučíkova. Exponovaná jsou i parkoviště u nákupních center. V roce 
2014 byla trestnou činností nejzatíženější oblast Daliměřic, Nudvojovice a ulice Přepeřská, 
sídliště u nádraží. 
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Vedení města 

 
V říjnu 2014 se konaly volby do obecních zastupitelstev. Jejich výsledky jsou uvedeny v kapitole Turnov 
– kalendárium. Informace v této kapitole se vztahují k období před volbami. Přehledné zpracování 
o novém vedení města, komisích a další bude uvedeno v kronice za rok 2015.  
 
V Zastupitelstvu města působili tito členové: 
Šárka Červinková, zvolena za ČSSD 
Petr Dvořák (za Mgr. Aleše Hozdeckého), zvolen za ODS 
Mgr. Jaromír Frič, zvolen za ODS 
Mgr. Ondřej Halama, zvolen za KDU-ČSL 
Ing. Tomáš Hocke, zvolen za Nezávislý blok, od března 2013 je starostou Turnova 
MUDr. Daniel Hodík, zvolen za TOP 09 
MUDr. Martin Hrubý, zvolen za Nezávislý blok 
Tomáš Hudec, zvolen za ČSSD 
RNDr. Otto Jarolímek, CSc., zvolen za Turnovskou koalici 
Karel Jiránek, zvolen za VV 
Eva Kordová, zvolena za Nezávislý blok 
Milan Kratochvíl, zvolen za ČSSD 
Ivan Kunetka, zvolen za Turnovskou koalici 
PhDr. Hana Maierová, zvolena za Nezávislý blok 
MUDr. Lumír Mitáček, zvolen za ODS 
Ing. Jaromír Pekař, zvolen za ODS 
Mgr. Martina Pokorná, zvolena za Turnovskou koalici  
Jiří Rezler, zvolen za ČSSD 
Ing. Zdeněk Romany (za Mgr. René Brože), zvolen za TOP 09 
Ing. Tomáš Sláma, MSc., zvolen za ODS 
Ing. Petr Soudský, zvolen za TOP 09 
doc. PhDr. Alena Svobodová, zvolena za KSČM 
Mgr. Otakar Špetlík, zvolen za ODS 
MUDr. Jiří Tomášek, zvolen za Nezávislý blok 
Ing. Tomáš Tomsa, zvolen za Nezávislý blok 
Bc. Jan Ulrich (za MUDr. Jana Berndta), zvolen za Turnovskou koalici 
 
V Radě města působili tito členové: 
Mgr. Ondřej Halama 
MUDr. Martin Hrubý 
Karel Jiránek 
Eva Kordová 
PhDr. Hana Maierová, od března 2013 Ing. Tomáš Hocke 
Ing. Jaromír Pekař 
Ing. Tomáš Sláma, MSc. 
Mgr. Otakar Špetlík 
František Zikuda 
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Starosta města 
Od voleb do března 2013 zastávala funkci starostky PhDr. Hana Maierová (Nezávislý blok), od března 
2013 Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Důvodem výměny bylo zvolení Hany Maierové do krajského 
zastupitelstva a její jmenování do funkce náměstkyně hejtmana a radní pro cestovní ruch, 
památkovou péči a kulturu.  
 
Místostarostové města 
Místostarosty města byli Ing. Jaromír Pekař a Mgr. Otakar Špetlík, oba za ODS.  
 
Kompetence starosty a místostarostů pro období 2010–2014 
Starosta:  
MěÚ – Odbor rozvoje města, Odbor správy majetku, Odbor školství, kultury a sportu 
Oddělení památkové péče, kancelář tajemníka, Odbor správní – kontrolní činnost, Odbor cestovního 
ruchu 
Hrad Valdštejn 
Technické služby Turnov  
Vodohospodářské sdružení – Rada sdružení 
Poskytuje informace do sdělovacích prostředků 
Odpovídá za styk s veřejností 
Dle zákona č. 138/1973 Sb. o vodách v platném znění, a nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně 
před povodněmi, řídí povodňovou komisi 
Zastupuje město ve Sdružení obcí Libereckého kraje – SOLK, ve Svazu měst a obcí ČR – rozvoj 
a cestovní ruch, ve Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska, v Mikroregionu Jizera a ve 
Sdružení Český ráj 
 
Ing. Jaromír Pekař, místostarosta:  
MěÚ – Finanční odbor (rozpočet, rozbory, akcie, zajišťování finančních prostředků a kontrola), Odbor 
sociálních věcí (zdravotnictví, sociální věci), Odbor dopravní 
Sbor hasičů Města Turnova, Sbor dobrovolných hasičů 
Městská teplárenská Turnov, s. r. o. 
Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 
Nempra, s. r. o. 
Zastupuje město ve Svazu měst a obcí ČR – (finanční a sociální problematika), ve Vodohospodářském 
sdružení Turnov – je členem dozorčí rady, v Mikroregionu Podkozákovsko a v Euroregionu Nisa  
 
Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta:  
MěÚ – Odbor životního prostředí, Odbor školství, kultury a sportu 
Zahraniční spolupráce 
Mateřské školy, základní školy, základní umělecká škola a Středisko volného času dětí a mládeže 
Městská knihovna Antonína Marka 
Kulturní centrum, s. r. o.  
Městská sportovní Turnov, s. r. o.  
Technické služby Turnov – problematika životního prostředí 
Zastupuje město v Mikroregionu Český ráj  
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Komise Rady města Turnova 

Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Rada města Turnova. V jejich čele stojí členové 
zastupitelstva a členy komisí jsou odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, 
tak i z řad ostatních občanů města. Komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí 
odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího 
aktu, kterým i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. Starosta může pro projednání 
s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, a tím se stane 
komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na 
svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. V Turnově se uvedené působnosti týká komise pro 
ochranu subjektivních občanských práv a komise přestupkové. Komise, kterých se netýká předchozí 
ustanovení, jsou ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a náměty. Na 
jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, 
požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. 
Jednání komisí se řídí platným jednacím řádem, který byl schválen radou města 25. 4. 2001. 
Členové komisí pro volební období 2010–2014 byli radou jmenováni na řádném zasedání dne 
20. prosince 2010, od té doby došlo k několika změnám. 
 

Do listopadu 2014 bylo složení komisí následující: 
Komise kulturní  
ThMgr. Ondřej Halama, Jana Adamová, PhDr. Mgr. René Brož, Bc. Radek Drašnar, Mgr. Petr Haken, 
PhDr. Vladimíra Jakouběová, Jiří Kohoutek, Eva Kordová, Mgr. Petr Kučera, Dagmar Landrová, Mgr. 
Bohuslav Lédl, PhDr. Hana Maierová, PhDr. Vratislav Mareš, David Pešek, Mgr. Otakar Špetlík, Petr 
Záruba a Jana Zajícová. 
 
Komise škodní a likvidační  
Mgr. Jaromír Frič, Ivan Boháč, Ing. Anna Holasová, Richard Mochal a Denisa Brožová. 
 
Komise sportovní  
František Zikuda, PhDr. Mgr. René Brož, Petr Bydžovský, Jiří Duda, Tomáš Hudec, RNDr. Otto 
Jarolímek, Ing. František Jungmann, Vít Jůza, CSc., Jan Konejl, Jindřich Kořínek, Pavel Mikeš, Mgr. Aleš 
Mikl, Jiří Mikula, Mgr. Filip Stárek, Ing. Pavel Svatoš, Mgr. Otakar Špetlík, Jiří Šteffan, Ing. Tomáš 
Špinka, Mgr. Karel Štrincl, Ing. Milan Šorejs, Jiří Vele, Ing. Jaroslav Zahrádka a Ing. Mgr. Tomáš 
Zakouřil. 
Komise se scházela pravidelně, novou komisi upozornila na problémy s organizacemi Orel a Sokol, 
které na minimální sportovní činnost žádají vysoké příspěvky. 
 
Komise pro městskou památkovou zónu  
Ing. Tomáš Hocke, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. David Marek, Ing. Petr Chval, Miroslav Jirčák, 
PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jiří Mašek, Ing. Josef Pekař, Karel Sekený, ak. mal. Václav Žatečka 
a Ing. Barbora Luková. 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání  
Mgr. Jaromír Frič, Bc. Zbyněk Báča, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Zdeňka Čiháková, Bc. Radek Drašnar, 
Mgr. Ivo Filip, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Jana 
Rulcová, Doc. PhDr. Alena Svobodová CSc., Mgr. Stanislava Šmucrová, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Karel 
Štrincl a Mgr. Jaroslava Štoudková. 
 
Komise pro zahraniční vztahy  
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Karel Jiránek, PhDr. Miroslav Cogan, Paed. Dr. Jaroslava Dudková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Jan Grégr, 
MUDr. Václav Severa, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Václav Zakouřil, Mgr. Michal Loukota, Marian Šulc 
a František Zikuda. 
 

Komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky  
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Vratislav Balounek, Ing. Milan Carda, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Petr Čepický, 
Ing. Petr Chval, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., PhDr. Hana Maierová, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír 
Pekař, Ing. Zdeněk Romany, Ludmila Těhníková, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Veselý, Ing. Eva 
Zakouřilová a František Zikuda. 
 
Komise dopravní  
František Zikuda, Ing. Jiří Bubák, Mgr. Milan Drahoňovský, Jaroslav Frýda, Otakar Grund, Ing. Tomáš 
Hocke, Pavel Charousek, Miroslav Jech, Ing. Jan Otmar, Ing. Jaromír Pekař, Milan Pekař, Libor Preisler, 
Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Roubíček, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Petr Štěpánek, Luboš Trucka, 
Mgr. Pavel Vaňátko, Jiří Vocásek, Josef Vojtíšek a Jan Zima. 
Komise se scházela pravidelně, řešila podklady zadané městem i připomínky občanů. K řešení pro 
novou komisi zůstaly tyto problémy: deformace předmostí u mostu na Malý Rohozec nad I/10 / 
přechod pro chodce na křižovatce Husova, Komenského u Žluté ponorky / úprava vyhlášky města 
o poplatku za zábor veřejného prostranství / řešení křižovatky Výšinka – Svobodova pro odbočení 
z Výšinky vpravo a zpět / zvýšení kapacity příjezdové komunikace k lokalitě Na Pískách a na Mokřiny 
s ohledem na plánovanou zástavbu / oprava komunikace II/610 pod viaduktem Přepeřská / 
nedostatečná kapacita parkoviště u nemocnice – projednat možnost zpoplatněného parkování 
v areálu nemocnice / parkování nákladních automobilů v různých částech Turnova v rozporu 
s dopravním značením / parkování osobních automobilů na zelených plochách na sídlištích / 
parkování osobních automobilů v prostoru chodníků na Výšince před firmou Granát / parkování u MŠ 
Bezručova. 
 
Komise pro občanské záležitosti  
Eva Kordová, Jana Adamová, Jarmila Bažantová, Jana Čejková, Bc. Radek Drašnar, Eva Dudová, 
Ing. Jaromír Ducháč, Mgr. Petra Houšková, Pavel Charousek, Karel Janák, Mgr. Hana Kocourová, 
Dagmar Landrová, PhDr. Hana Maierová, Marie Meixnerová, Ing. Josef Pekař, Božena Zajíčková 
a Jan Zárybnický. 
 
Komise letopisecká  
PhDr. Hana Maierová, Bc. René Brož, Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. David Marek 
a Dalibor Sehnoutka.  
 
Komise pro zdravotně sociální služby  
MUDr. Jiří Tomášek, Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Dana Drbohlavová, Bc. Jana Chodaničová, Iva 
Jirčáková, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Jaromír Pekař, MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Adéla Stehlíková 
a Bc. Martina Kunčíková.  
 
Komise sociální a bytová  
Milan Kratochvíl, Ivan Boháč, Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Jana Čepková, Vladislava Ejemová, Irena 
Holiday, Mgr. Petra Houšková, Břetislav Jansa, Luďka Kanclířová, Mgr. Hana Kocourová, Marie 
Macháčková, Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková a Bc. Martina Kunčíková. 
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Komise pro životní prostředí  
Ing. Tomáš Tomsa, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Petr Halama, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Ing. Jan 
Mertlík, Ing. Milena Pekařová, Vít Preisler, Iveta Sadecká, Ing. Zuzana Sedláková, Ing. Miloslava 
Šípošová, Mgr. Otakar Špetlík a Mgr. Ondřej Illich. 
 

Výbory Zastupitelstva města 

Výbory zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstvo města dle § 117 zákona 128/2000 
Sb., o obcích. Povinně zřizuje výbory finanční a kontrolní. Jednání výborů se řídí platným jednacím 
řádem. Složení výborů pro volební období 2010–2014 schválilo Zastupitelstvo města na svém 
zasedání 8. listopadu 2010.  
 
Výbory zastupitelstva pracovaly v roce 2014 v tomto složení: 
Výbor kontrolní:  
Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. – předsedkyně výboru, Václav Fanta, Jindřich Zeman, Ing. Anna 
Holasová, Dagmar Brabcová, Ing. Petr Soudský, Jiří Vele, Karel Tokan a Mgr. Eva Jiřičková. 
Výbor finanční: 
Jiří Kubíček, Ing. Václav Hájek, Ing. Jaroslav Knížek, Karel Jiránek, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, 
Tomáš Veber a Ing. Lumír Šubert. 
Výbor pro otázky Panochovy nemocnice Turnov: 
Ing. Tomáš Hocke – předseda výboru, Eva Kordová, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Jiří Tomášek, 
PhDr. Hana Maierová, MUDr. Lumír Mitáček, Šárka Červinková, Karel Jiránek, Bc. Jan Ulrich, Ing. Petr 
Soudský a doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. 
 

Zvláštní orgány obce 

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

Osadní výbory 

V roce 2014 byly v Turnově činné tři osadní výbory: 
 
Osadní výbor Bukovina – Kobylka – Dolánky 
Jiří Zadražil – předseda výboru, Petr Baier, Klára Bičíková, Mgr. O. Špetlík, Miroslav Dobiáš, Vladislava 
Ejemová, Dominik Jareš, Jaroslav Pivrnec a Jiří Štefánek.  
 
Osadní výbor Malý Rohozec – Mokřiny – Vazovec 
Jiří Drahoňovský – předseda výboru, Kateřina Poslušná, Marian Necpal, Lukáš Berndt, Jiří Opluštil, 
Lenka Opluštilová a Blanka Koudelková. Osadní výbor má 21 členů a jeho funkční období je čtyřleté 
(znovuzvolen v březnu 2015). Osadní výbor se schází pravidelně vždy poslední pondělí v měsíci 
(obvykle) v knihovně na Malém Rohozci. Zasedání jsou veřejná a veřejnost je zvána k účasti 
a vyjádření svých názorů a připomínek k fungování obce. 
 
Osadní výbor Mašov 
Jan Šritr – předseda výboru, Lukáš Taussig, Miloslav Sojka, Jiří Vencl, Ludmila Peterková, Jana 
Maierová, Milan Pekař, Jaroslav Štekl, Jan Bárta, Jana Veberová, Michal Marek a Petr Čapek. 
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Záznamy z jednání rady a zastupitelstva města 

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

Rada města 

Z jednání Rady města 13. ledna 2014 (výběr) 
Výstavba sportovního areálu v Maškově zahradě – vypsání výběrového řízení / Oprava střech na 
domech s pečovatelskou službou v Žižkově ulici čp. 2032 a 2047 – vypsání výběrového řízení / 
Výstavba zahrady v areálu novostavby waldorfské školky – vybrána firma Gardenline z Litoměřic za 
cenu 686 973 Kč vč. DPH / Stavební úpravy ve Žluté ponorce – vypsání výběrového řízení / Schválení 
projektové dokumentace pro zřízení chodníku, veřejného osvětlení a rekonstrukce přístupové 
komunikace do průmyslové zóny Vesecko / Zřízení přístupové komunikace ke kompostárně na 
Malém Rohozci / Zpevnění cesty podél Stebénky – výsledek výběrového řízení, vybrána firma s velmi 
nízkou nabídkou, a to 1. jizerskohorská stavební z Hodkovic nad Mohelkou za cenu 438 000 Kč – 
nutný přísný dozor / Vyčištění koryta Odolenovického potoka od pivovarského rybníka do Ohrazenic 
– schválení kácení stromů / Vykácení lip u pelešanského hřbitova – narušují stabilitu hřbitovní zdi / 
Problematika vodného a stočeného / Plány na investice majetku Městské sportovní (fotbalový 
stadion, hřiště Mašov, nátěr střechy mašovské sokolovny, chodník okolo atletického stadionu 
a oprava zdi) – rada schválila vypsání jednotlivých výběrových řízení / Schválen nákup vozidla pro 
Městskou policii, a to Škody Yeti od firmy Havex za 330 000 Kč.  
 
Z jednání rady města 10. února 2014 (výběr) 
Sportovní areál v Maškově zahradě – schválení harmonogramu a zadávací dokumentace / Stavební 
úpravy v ZŠ Alešova – vypsání výběrového řízení / Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti 
při ZŠ Žižkova v Turnově – vypsání výběrového řízení / Údržba areálu přírodního koupaliště 
v Dolánkách na dobu 2 let – vypsání výběrového řízení / Snížení kapacity ZŠ Skálova z 880 na 680 
žáků. 
 
Z jednání Rady města 13. února 2014 (výběr) 
Stavební úpravy ve Žluté ponorce – výsledek výběrového řízení: vybrána firma Vnučko z Třtěnic za 
767 000 Kč na stavební úpravy a Nábytek Styl z Turnova za dodávku nábytku za 305 000 Kč. 
 
Z jednání Rady města 3. března 2014 (výběr) 
Sportovní areál v Maškově zahradě – vypsání výběrového řízení na technický dozor stavby / Venkovní 
úpravy při MŠ Zborovská – vypsání výběrového řízení / Montáž termostatických hlavic v ZŠ Žižkova, 
ZŠ Skálova a Alešova, gymnáziu a v ZUŠ – vypsání výběrového řízení / Pojištění majetku města – 
vypsání výběrového řízení / Údržba areálu přírodního koupaliště v Dolánkách na dobu 2 let – výsledek 
výběrového řízení, vybrána firma Severočeské komunální služby z Jablonce nad Nisou za 376 000 Kč / 
Kompostárna na Malém Rohozci – vypsání výběrového řízení / Schváleny účetní uzávěrky městských 
organizací / Schváleny rozpočty městských organizací na rok 2014. 
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Z jednání Rady města 10. března 2014 (výběr) 
Stavební úpravy v ZŠ Alešova – výsledek výběrového řízení, vybrána firma Stavex-GH z Jablonce nad 
Nisou za cenu 2 000 000 Kč / Úpravy na fotbalovém hřišti (sociální zařízení a kiosek) – výsledek 
výběrového řízení, vybrána firma Stavex-GH z Jablonce nad Nisou za cenu 755 000 Kč. 
 
Z jednání Rady města 27. března 2014 (výběr) 
Hrad Valdštejn – zajištění skalního masivu III. skalního bloku, poslední etapa – vypsání výběrového 
řízení / Oprava střech na domech s pečovatelskou službou v Žižkově ulici čp. 2032 a 2047 – výsledek 
výběrového řízení, vybrána firma Fast střechy z Náchoda za cenu 4 756 000 Kč. / Stavební úpravy v ZŠ 
Alešova – výsledek výběrového řízení, vybrána firma Stavex-GH, ta posléze odstoupila, vybrána druhá 
firma v pořadí Instav z Jablonce nad Nisou za 2 160 000 Kč / Navýšení parkovného pod Valdštejnem 
kvůli nové povinnosti platit DPH. 
 
Z jednání Rady města 7. dubna 2014 (výběr) 
Kompostárna na Malém Rohozci (dotace) / Chodník k supermarketům Lidl a kontakt / Montáž 
termostatických hlavic v ZŠ Žižkova, ZŠ Skálova a ZŠ Alešova, gymnáziu a ZUŠ Turnov za cenu 316.266 
Kč včetně DPH od firmy Světlo Turnov / Směna budov mezi Městem Turnov a Libereckým krajem – 
čp. 514 ve Skálově ulici (Fokus Turnov) za část objektu čp. 373 ve Skálově ulici (Střední 
uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Turnov). Rozdíl v ceně majetku kraj uhradil a směna 
byla platná k 7. 3. 2014 / Prodloužení nájmu zajišťujícího průchod z ulice Ladislava Petrnouška do 
ulice Jiráskovy přes části pozemků p. č. 442 a 445 za 5000 Kč měsíčně, a to do 31. 3. 2019 / Náves 
v Mašově – vypsání výběrového řízení / Demolice bývalých jatek – vypsání výběrového řízení / vize 
výstavby nové Městské knihovny. 
 
Z jednání Rady města 5. května 2014 (výběr) 
Hrad Valdštejn – zajištění skalního masivu III. skalního bloku, poslední etapa – výběrové řízení vyhrála 
firma Reopa Liberec / Průchod Františkánskou zahradou z ulice 5. května do parku za Kamenářským 
domem – vyhlášení výběrového řízení / Prodej restaurace a roubenky na Šetřilovsku / Bezplatné 
propůjčení prostor na předzahrádky restaurací – výpis, kterých provozovatelů se to týká / 
Prodloužení zápůjčky kiosku pod Hlavaticí stejnému provozovateli / Schválení vykácení stromů na 
návsi v Mašově kvůli její rekonstrukci / snaha občanů zřídit parčík ve Zborovské ulici – vypsání 
výběrového řízení.  
 
Z jednání Rady města 29. května 2014 (výběr) 
Technický dozor investora pro stavbu Sportovního a rekreačního areálu v Maškově zahradě / 
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKOKOM (prodloužení). 
 
Z jednání Rady města 9. června 2014 (výběr) 
Zahrada v přírodním stylu u waldorfské školy na Daliměřicích. Cena 721 tisíc korun bude 
spolufinancována ze státního rozpočtu z operačního programu Životní prostředí částkou téměř 650 
tisíc korun / Oprava ulice Na Sboře v souvislosti s položením přípojky plynu k nově stavěné kavárně / 
Odmítnutí umístění bankomatu Komerční banky v prostorách Infocentra na náměstí / Odsouhlasení 
k nákupu zařízení, které by umožnilo bezhotovostní platby automatu na správní poplatky, který je 
umístěn v budově úřadu ve Skálově ulici / Převod pozemků s atletickým stadionem ve Skálově ulici 
z vlastnictví TJ Sokol Turnov do vlastnictví města / Oprava chodníku v ulici Jana Palacha – vypsání 
výběrového řízení / Zákaz parkování kamionů u autobusového nádraží Na Lukách / Pronájem 
kočárovny na Valdštejně pro prodejkyni řemeslných výrobků za 6000 Kč za tři letní měsíce / Demolice 
bývalých jatek – výsledek výběrového řízení (PMPS Liberec s.r.o. za nabídkovou cenu 352.324 Kč 
včetně DPH). 
 



Kronika města Turnova 2014  |147 

 

Z jednání Rady města 26. června 2014 (výběr) 
Demolice bývalých jatek – výsledek výběrového řízení (vítězná firma odstoupila, smlouva byla 
uzavřena s druhou v pořadí, tj. MAXI Group s.r.o. z Prahy za nabídkovou cenu 468 243 Kč včetně DPH) 
/ Kompostárna na Malém Rohozci – výsledek výběrového řízení (z došlých nabídek zůstala jediná 
platná, výběrové řízení bylo zrušeno a vypsáno nové) / Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním 
stylu – vypsání výběrového řízení, příprava žádosti o dotaci.  
 
Z jednání Rady města 7. července 2014 (výběr) 
Kompostárna – plánované opravy, uzavření, nákup potřebného zařízení / Výměna sportovního 
povrchu na venkovním hřišti při ZŠ Žižkova – výsledek výběrového řízení (Linhart, s. r.o. za 
nabídkovou cenu 1 114 467,- Kč vč. DPH. Výměna povrchu bude probíhat v průběhu září 2014) / 
Oprava chodníku v ulici Jana Palacha – výsledek výběrového řízení (EUROVIA CS, a.s., Praha za cenu 
480.735,-Kč vč. DPH).  
 
Z jednání Rady města 4. srpna 2014 (výběr) 
Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu – výsledek výběrového řízení (TR Antoš, s.r.o., Na 
Perchtě 1631, Turnov za nabídkovou cenu 1 829 256 Kč včetně DPH) / Projekt rekonstrukce Nádražní 
ulice – výsledek výběrového řízení (PUDIS, a.s. za cenu 867 026,- Kč vč. DPH) / Fotbalové hřiště s 
umělou trávou – záměr zřízení – tipování vhodných lokalit (travnaté hřiště v ulici 1. máje, travnaté 
hřiště v ulici Koškova (za železniční tratí), volný pozemek v Maškově zahradě) / Omezení vjezdu do 
městského parku u Žluté ponorky z důvodu nadměrného poškození komunikací v parku / 
Rekonstrukce hřiště v Mašově – zadání výběrového řízení / Přesun ZŠ v Sobotecké ulici do prostor ve 
škole ve Zborovské ulici / Zvýšení počtu pracovníků v Městské knihovně a rozšíření pracovní doby. 
 
Z jednání Rady města 28. srpna 2014 (výběr) 
Pořízení software a hardware do škol, součást projektu – výsledek výběrového řízení (M Computers, 
Dačice za 682 343 Kč včetně DPH) / Stavební úpravy MŠ Zborovská / Stavební úpravy ZŠ Alešova / 
Valdštejn – oprava tarasní zdi / Oprava kaple v Mašově – vícepráce.  
 
Z jednání Rady města 8. září 2014 (výběr) 
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje / Schválení daru od Nadace Jistota KB ve výši 173 342,- Kč 
na zakoupení dvou laterálních lůžek Latera pro Zdravotně sociální služby / nabídka ke koupi bývalého 
kina v Žižkově ulici / Koupě parcely parc. č. 3040/1 ve Struhách, na kterou má město zpracovanou 
studii volnočasových aktivit / Průchod Františkánskou zahradou – výsledek výběrového řízení (ESCO, 
s.r.o., Jičín, nabídková cena 989 824 Kč vč. DPH) / Rekonstrukce komunikace Na Sboře – vyhlášení 
nového výběrového řízení / Pojištění majetku Města Turnov na období 2015–2017 – výsledek 
výběrového řízení (Generali Pojišťovna, a.s., Praha, s nabídkovou cenou všech pojištění za 1 rok: 
500 410,- Kč, za 3 roky: 1 501 230,- Kč) / Oprava střech penzionu v Žižkově ulici (FAST Střechy 
z Náchoda za vysoutěženou cenu 4 135 663 Kč bez DPH) – vícepráce za 63 156 Kč) / Studie úprav ulic 
Husova, Žižkova „Zóna 30“ – představení výsledku (AF- CITYPLAN, s.r.o., Praha za 53 240,-Kč vč. DPH) 
/ Síťování městských pozemků v areálu Hruštice-Károvsko pro budoucí výstavbu rodinných domů / 
Rekonstrukce hřiště v Mašově – změna finančního plánu, zrušení výběrového řízení / Schválení cen 
tepelné energie poskytované MTT Turnov ve výši 555,-Kč/GJ na období 9/2014 – 8/2015 / Rozšíření 
Městského kamerového dohlížecího systému Turnov v lokalitě Palackého ul. a křižovatka Trávnice – 
výsledek výběrového řízení (Telmo, spol. s r.o., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha za nabídkovou 
cenu 370.455 Kč včetně DPH) / Záměr prodeje čp. 72 ve Skálově ulici pro potřeby Muzea Českého ráje 
(tedy do vlastnictví Libereckého kraje) / Schválení pokácení vzrostlé lípy na mašovské návsi z důvodu 
špatného zdravotního stavu. 
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Z jednání Rady města 25. září 2014 (výběr) 
Rekonstrukce návsi v Mašově – vícepráce / Kompostárna Turnov – výsledek výběrového řízení 
(agriKomp Bohemia, s.r.o., Střelice u Brna za cenu 13 397 133 Kč, vč. DPH) / Omezení vjezdu do 
městského parku – nastavení pravidel / Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově, II. etapa – výsledek 
výběrového řízení (Petr Vykrut z Ostravy za cenu 956 264 Kč, včetně DPH).  
 
Z jednání Rady města 6. října 2014 (výběr) 
Výběr vozidla na měření rychlosti – vyhlášení výběrového řízení / Pořízení služebního psa pro 
městskou policii / Parkování u autobusového nádraží – nově vymezena místa pro osobní a i nákladní 
vozy / Plán zimní údržby pro období 2014–2015 / Kácení stromů na území Turnova / Pronájem 
pozemků v Malém Rohozci p. č. 589 pro využití Rohozeckého okrašlovacího spolku / Vyhodnocení 
činnosti sportovní komise – hodnoceno kladně s výjimkou Orla a Sokola, kteréžto organizace na 
minimální sportovní činnost čerpají příliš vysoké příspěvky/ Vyhodnocení činnosti dopravní komise. 
 
Z jednání Rady města 29. října 2014 (výběr) 
Měření rychlosti mobilním zařízením – vypsání výběrového řízení / Schválení kácení stromů 
rostoucích mimo les / Vykoupení pozemků p. č. 742/2, 744 a 745, k. ú. Mašov u Turnova od Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR pro činnost SDH Pelešany / Domek výběrčího na parkovišti pod 
Valdštejnem – vypsání výběrového řízení / Odměny medailistům v celkové výši 50 000 Kč / Výše 
vodného a stočeného / Kamax / Kompostárna – vícepráce.  
 
Z jednání Rady města 3. listopadu 2014 (výběr) 
Sportoviště Maškova zahrada – výsledek výběrového řízení (sdružení firem Společnost SYNER a BAK 
za nejnižší nabídkovou cenu ve výši 175 136 374,- Kč bez DPH) / Mobilní kluziště – prodej.  
 
Z jednání Rady města 12. listopadu 2014 (výběr) 
Jmenování komisí Rady města / Rozdělení kompetencí ve vedení města / Obsazení dozorčích rad 
obchodních společností města / Změna jednacího řádu rady města / Medaile starosty města – 
17. listopad 2014 / Jmenování členů do školské rady / Platy Městského úřadu Turnov.  
 
Z jednání Rady města 26. listopadu 2014 (výběr) 
Schválení kronikářského zápisu za rok 2013 / Zajištění stavby sportoviště v Maškově zahradě / 
Schválení rámcové partnerské smlouvy s OPS pro Český ráj (Jedná se o důležitý dokument pro čerpání 
dotace v dotačním období 2014–2020) / Složení komisí rady města / Koupě objektu České spořitelny 
/ Průchod Františkánskou zahradou – vícepráce za 93.446 Kč, včetně DPH.  
 
Z jednání Rady města 10. prosince 2014 (výběr) 
WC u Terminálu – prodloužení smlouvy o užívání v restauraci Albion / Domek výběrčího na parkovišti 
pod hradem Valdštejn – výsledek výběrového řízení (TEST, s. r. o., Lomnice nad Popelkou za cenu 482 
132,-Kč včetně DPH) / Monitoring Akčního plánu za rok 2014 / Pronájem části bývalého kina v Žižkově 
ulici.  
 
Z jednání Rady města 18. prosince 2014 (výběr) 
Rekonstrukce komunikace Na Sboře – výsledek výběrového řízení (M-SILNICE, a.s., Pardubice za cenu 
709.829 Kč, vč. DPH).  
 
Z jednání Rady města 31. prosince 2014  
Finanční záležitosti – návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2014. 
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Zastupitelstvo města 

 
Z jednání Zastupitelstva města 30. ledna 2014 

 Dům přírody 
Schváleno sepsání smlouvy o smlouvě budoucí – prodej objektu čp. 9 Ekocentru Oldřichov v Hájích. 
(Více viz samostatná zpráva). 

 Návrh rozpočtu města 
Zastupitelstvo schválilo rozpočet v příjmové části ve výši 320 826 000 Kč, ve výdajové části ve výši 381 
221 000 Kč a financování ve výši 60 395 000 Kč a rozpočty peněžních fondů na rok 2014. V tom je 
zahrnuto mj. financování Maškovy zahrady, prodej za zhruba 17 milionů, běžné výdaje v rozmezí 
2013, městské organizace – hygienické zázemí na ZŠ Alešova a MŠ Zborovská, snad i ZŠ Skálova, 
terminál veřejné dopravy služby 520 000, toalety terminál 350 000 za rok, Informační centrum náklad 
1,9 mil. Kč, návrh na posílení kulturního fondu města z 850 000 Kč na 880 000 Kč a dopravní značení 
vodorovné i svislé 300 000 Kč.  

 Dále se řešilo: Snížení ceny za prodávaný dům v Tázlerově ulici čp. 256 za cenu 1 600 000 Kč. 
/ Schválení jména nové ulice v Mašově – Na Úvozu / Program prevence kriminality jako podpůrný 
materiál při žádosti o státní dotaci na další kamery do ulic (Trávnice a Palackého ulice) / Snaha o to, 
aby v Turnově zůstalo kontaktní místo Okresní správy sociálního zabezpečení / Zahájení vysílání 
městského rozhlasu. 
 
Z jednání Zastupitelstva města 27. února 2014 

 Problematika ceny vody 
Turnov je členem Vodohospodářského sdružení (VHS), jeho občané platí jednu z nejvyšších cen za 
vodu v republice, snaha o řešení. (Více viz samostatná zpráva). 

 Příspěvky z Kulturního fondu 
V první kole bylo na podporu kulturních akcí v Turnově rozděleno 847 100 Kč z celkově vyčleněných 
850 000 Kč, a to takto: Akce s přímou podporou 396 100 Kč / Příspěvky na činnost spolků 21 000 Kč / 
Příspěvky na kulturní akce 405 000 Kč / Příspěvky na publikační činnost 25 000 Kč / Do rezervy 2900 
Kč. (Podrobný rozpis viz kapitola Kultura).  

 Příspěvky na obnovu objektů v památkové zóně 
Město rozdělilo 100 000 Kč mezi dva žadatele, a to takto: Skálova čp. 90 – oprava historických reliéfů 
a soklů výloh, oprava fasády domu, výměna výloh, vchodových dveří 40 000 Kč / Antonína Dvořáka 
čp. 300 – výměna střešní krytiny 60 000 Kč. Tři žadatelé byli odmítnuti, neboť nesplnili podmínky 
(Trávnice čp. 154, Havlíčkovo náměstí čp. 32, Antonína Dvořáka čp. 569).  

 Vlajka pro Tibet 
Zastupitelstvo souhlasilo s připojením Turnova k této kampani, a to na dobu neurčitou.  

 Dále se řešilo: Prodej domu v Tázlerově ulici – vybrána vyšší ze dvou nabídek, dům prodán za 
1 890 000 Kč / Schválení vykoupení pozemků v okolí železniční tratě od Českých drah (čísla parcel 
3888/131, č. 3890/30, č. 3890/33 a č. 3890/34 za 38 000 Kč).  
 
Z jednání Zastupitelstva města 27. března 2014 

 Vyhlášení nejlepší čtenářské rodiny (Více viz Turnov – kalendárium). 

 Nabídka filmového archivu JUDr. Milana Brunclíka 
Milan Brunclík, novinář, který doposud zajišťuje vysílání turnovské televize Bonus TV (přístupné na 
webových stránkách města, 2 x měsíčně), navrhl městu, že mu daruje svůj bohatý videoarchiv, pokud 
mu zaplatí jeho digitalizaci a zajistí potřebné uložení a ochranu archivu. (Odhadnutá cena za 
digitalizaci archivu je cca 2 miliony Kč). Zastupitelé předali návrh k projednání Kulturní komisi. Ta jej 
jednomyslně podpořila.  
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 Rozdělení příspěvků ze sociálního fondu 
Z Fondu na podporu sociální oblasti je možné v letošním roce rozdělit celkem 1,15 milionu korun. 
Správní rada fondu přijala celkem 15 žádostí o finanční prostředky a v souladu se statutem fondu 
navrhla rozdělit v prvním kole celkem 879 300 korun dvanácti subjektům. (Více viz kapitola 
zdravotnictví a Sociální služby).  

 Rozdělení příspěvků z programu Regenerace městské památkové zóny 
Město získalo od Ministerstva kultury 940 000 Kč z programu Regenerace městských památkových 
zón. Město schválilo rozdělení příspěvku na opravy kostela sv. Mikuláše, městských hradeb a výměnu 
oken v Muzeu Českého ráje. (Více viz kapitola Stavební úpravy). 

 Rozdělení příspěvků ze sportovního fondu 
Pro letošní rok bylo z městského rozpočtu na sportovní aktivity vyčleněno 100 tisíc korun. Sportovní 
organizace, kluby a oddíly předložily své žádosti o finanční příspěvek na sportovní akce, 22 z nich 
správní rada sportovního fondu navrhla vyhovět a dvě zamítnout. V prvním kole podpory bude 
rozděleno 69 tisíc korun. (Více viz kapitola Sport). 

 Rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 
Komise pro volnočasové aktivity dětí mládeže posoudila celkem 25 žádostí o příspěvek a všem 
vyhověla. Z celkových financí (150 000 Kč) se rozhodla v prvním kole rozdělit částku 131 200 Kč. (Více 
viz Kultura).  

 Rozdělení příspěvků na zahraniční spolupráci 
Komise pro zahraniční vztahy rozhodla, že na podporu zahraniční spolupráce rozdělí dvanácti 
žadatelům 70 000 Kč. Dalších 30 000 Kč využije město při kontaktu především s partnerskými městy. 
(Více viz Kultura). 

 Dále se řešilo: Pravidla pro používání městského rozhlasu a varovného systému / Výsledky 
měření emisí na Vesecku / Prodej domů ve Skálově ulici čp. 67 a 68. 
 
Z jednání Zastupitelstva města 24. dubna 2014 

 Prodej restaurace Šetřilovsko 
Zastupitelé schválili prodej výletní restaurace Šetřilovsko soukromému zájemci za 3,5 milionů korun. 
Po dlouhé době, kdy se rozhodnutí o jeho osudu stále odkládalo, je tak rozhodnuto. Restaurace, 
kterou kdysi město získalo darem, se znovu stane soukromým majetkem. Nový majitel chce navázat 
na prvorepublikovou tradici výletní restaurace. (V roce 2015 se situace opět zkomplikovala – noví 
majitelé neuhradili kupní cenu a prodej byl zrušen). 

 Vodohospodářské sdružení 
Cena vodného a stočného patří v Turnově k nejvyšším v republice, což občané velmi kritizují. Vedení 
města hledá cesty, aby se cena již dále nezvyšovala. S vedením ostatních obcí, které jsou členy 
sdružení, se dohodlo, že v příštích letech budou více přispívat na investice a že připraví plán oprav do 
roku 2018.  

 Dále se řešilo: Plán financování rekonstrukce návsi v Maškově zahradě / Snaha přestěhovat 
zpět kontaktní místo České správy sociálního zabezpečení, které bylo v letošním roce zrušeno. To se 
však nedaří pro neochotu příslušného úřadu. / Výsledky ankety o tom, co občany ve městě trápí 
nejvíce (viz Fórum města 17. února a následná anketa) – postesknutí, že se občané málo zajímají 
o dění ve vlastním městě / Diskuse o budoucnosti Městské knihovny Antonína Marka / Prodej domů 
čp. 68 a 69 ve Skálově ulici – objevily se dvě nabídky – jedna počítá se zřízením cukrárny, apartmánu 
a dvou bytů a druhá se sociálním podnikem / Příspěvky na činnost spolkům. 
 
Z jednání Zastupitelstva města 29. května 2014 

 Prodej domů čp. 68 a 69 ve Skálově ulici 
Zastupitelé rozhodli o prodeji obou domů zájemcům, kteří v dražbě nabídli vyšší cenu. V domech 
vznikne cukrárna s prodejnou regionálních potravin, apartmány a dva byty.  
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 Slunce všem – příspěvek na stavbu denního centra 
Zastupitelé schválili příspěvek 400 000 Kč a půjčku 200 000 Kč spolku Slunce všem na stavbu denního 
centra pro dospělé osoby s autismem. Centrum vyroste u nádraží naproti sportovní hale TSC. Na 
stavbě se podílí i Liberecký kraj. 

 Petice občanů pro větší kontrolu na přechodech pro chodce 
Petici, která požaduje vyšší dohled policistů na přechody pro chodce, především v době, kdy po nich 
chodí děti do škol a ze škol, podepsalo 168 občanů. Jednalo se především o Nádražní ulici, ale 
problém je například i v ulici Husově. Odbor dopravy navrhl, že by dohled mohli vykonávat poučení 
občané jako brigádníci. Zda bude možné toto řešení uvést v platnost, bude prověřeno. Zatím byl 
dohled nařízen městským strážníkům. A z osobní zkušenosti můžu potvrdit, že se strážníci po ránu 
u přechodů objevují ve větší míře.  

 Počet zastupitelů 
Zastupitelstvem neprošel návrh na snížení počtu jeho členů na 21, resp. 23. Turnov bude mít i nadále 
27 členů. 

 Hospic v Liberci 
Město bude přispívat na provozování prvního hospice v Libereckém kraji, který vznikne k lednu 2015 
v Liberci, a to částkou 5 Kč na obyvatele (tedy asi 71 000 Kč). 

 Speciální škola ve Skálově ulici 
zastupitelé souhlasili s převedením této školy od zřizovatele Libereckého kraje pod svou správu 
a zároveň ji přestěhovat do budovy ve Zborovské ulici. Diskuse k tomuto tématu byla bouřlivá. 

 Archiv Milana Brunclíka 
Zastupitelé neschválili nabídku Milana Brunclíka, který nabídl svůj videoarchiv za cenu digitalizace 
(cca 2 miliony korun) městu, přičemž digitalizaci by provedl sám. Problémem zůstává neznámý, spíše 
jen tušený obsah archivu a cena digitalizace. Existuje podezření, že velká část archivu vznikla při 
natáčení reportáží pro město, které tuto službu autorovi již platilo. Přesto hrozí, že město přijde 
o unikátní videozáznamy své historie. (osobní poznámka kronikářky-historičky: Chápu, že Město 
nemůže archiv „koupit“, když neví, co v něm je. A bohužel se mi zdá, že nebylo učiněno dost pro to, 
aby byl obsah více objasněn. Chybí mi vstřícné kroky na obou stranách. Ztráta však může být velká). 

 Dále se řešilo: Překvapivě mnoho závad na novém hlásném systému varování občanů – firma 
musí do 20. června všechny nedostatky odstranit / Pytlový systém sběru tříděného odpadu – systém 
je nákladný, ale prý efektivní, protože občané více třídí / Hrozba pokuty 2,4 milionů korun za 
pochybení při stavbě terminálu / Zpráva kontrolního výboru pro stavbu Domu přírody v Dolánkách. 
 
Z jednání Zastupitelstva města 12. června 2014 

 Sportoviště v Maškově zahradě 
Zastupitelstvo města schválilo zahájení výstavby sportoviště „Sportovní a rekreační areál Maškova 
zahrada Turnov“ v rozsahu – areál koupaliště a zimního stadionu včetně doprovodných staveb 
s maximálním limitem 177 milionů bez DPH. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Z jednání Zastupitelstva města 26. června 2014 

 Územní plán města 
Byl přijat nový územní plán města, který nahradil ten předchozí z roku 1996. Připravoval se pět let.  

 Sociální zařízení na Terminálu 
Zastupitelstvo se rozhodlo řešit výstavbu vlastního sociálního zařízení na autobusovém terminálu 
v roce 2015. Od roku 2013 je platná dohoda o možnosti využití sociálního zázemí pro cestující v blízké 
restauraci Albion za roční paušální nájem 350 000 Kč. Při stavbě Terminálu se počítalo s tím, že WC 
vznikne v budově vlakového nádraží, která měla projít celkovou rekonstrukcí. České dráhy tuto 
rekonstrukci ale neustále odsunují, proto se hledá jiné řešení.  
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 Dětská hřiště 
Na opravu dětských hřišť ve městě bylo vyčleněno 400 000 Kč. Do konce roku byla tato částka 
proinvestována. (Více viz Stavebné úpravy). 

 Sociální zázemí v Dolánkách 
Firmě Sundisk, která spravuje parkoviště u Dlaskova statku, bylo přiděleno 100 000 Kč na realizaci 
vodovodní a kanalizační přípojky pro zřízení mobilního sociálního zařízení v tomto místě.  

 Rozpočet města 2013 
Bez výhrad byla přijata finanční uzávěrka hospodaření města za rok za rok 2013. 

 Speciální školy 
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení nové organizace „Základní školy, Turnov, Zborovská 519, 
příspěvková organizace“, která převzala Základní školu s kapacitou 190 žáků a obory vzdělání 79-01-
C/01, Základní školu s kapacitou 150 žáků 79-01-B/01 a Základní školu speciální s kapacitou 24 žáků, 
včetně školní družiny. Jedná se o tzv. Speciální školy dosud sídlící v Sobotecké ulici pod správou 
Libereckého kraje.  

 Mříž ke kostelu Narození Panny Marie 
Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov bylo přiděleno 138 000 Kč na výrobu a osazení mříže do 
vstupu do kostela, která umožní bezpečné nahlížení do kostela pro místní i turisty v době, kdy se 
nekonají mše a další akce, během kterých je kostel otevřen. Kostely bývají z bezpečnostních důvodů 
mimo tento čas zavřeny.  

 Dále se řešilo: problémy ve Sdružení Český ráj / rozdělení finančních prostředků pro 
sportovní kluby v rámci náhrady za placenou daň z nemovitostí / zajištění přímých přenosů z jednání 
zastupitelstva / prodej kotelny v Žižkově ulici (za 3,4 milionů, vznikne pneuservis a čtyři byty). 
 
Z jednání Zastupitelstva města 28. srpna 

 Vysílání městského rozhlasu 
Byla změněna vysílací hodina hlášení městského rozhlasu, který vysílá od 7. dubna, z dopoledních 
10.00 na 13.00. Objevily se stížnosti, že dopolední vysílání ruší občany, kteří spí po nočních směnách.  

 Videoarchiv Milana Brunclíka 
Zastupitelstvo opět odmítlo nabídku JUDr. Milana Brunclíka, který nabídl svůj letitý videoarchiv 
městu s tím, že mu město zaplatí jeho digitalizaci ve výši 2 000 000 Kč.  

 Rekonstrukce Nádražní ulice 
Město chce rekonstruovat Nádražní ulici ve směru od Hotelu Beneš do Ohrazenic, která patří kraji. 
Pokud město nechá zpracovat projekt na své náklady, může tím pomoct rekonstrukci urychlit.  

 Dále se řešilo: Obchodní a Hotelová škola – plány činnosti / Střední uměleckoprůmyslová 
škola – plány činnosti / Výsledky auditu stavby Integrovaného terminálu veřejné dopravy Turnov – 
I. etapa, který auditní orgán ministerstva financí zpochybnil a vyměřil pokutu. Město s jeho výsledky 
nesouhlasí.  
 
Z jednání Zastupitelstva města 25. září 

 Koupě pozemků Na Lukách 
Zastupitelstvo rozhodlo o koupi pozemků Na Lukách (p. č.2781/14) v blízkosti kynologického cvičiště. 
Jedná se o cca 7842m2 pozemku dle územního plánu určeného jako zeleň sídelní. Pro město je 
pozemek zajímavý jak vzhledem k cestě areálu kynologů, tak i jako místo, kde by po revitalizaci mohlo 
být umístěné dětské hřiště, zastávka fitness stezky či obdobná aktivita pro oživení prostoru. 

 Dále se řešilo: schválení příspěvků na podporu sociální oblasti v druhém kole / zpráva 
o hasičském sboru / dofinancování Greenway Jizera ve výši 480.334 Kč / Finanční úřad v Turnově – 
jednání o zachování jeho pracoviště / byly odsouhlaseny příspěvky na volnočasové aktivity dětí 
a mládeže, ze sportovního fondu a kulturního fondu. 
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Z jednání Zastupitelstva města 6. listopadu 

 Výsledky voleb 
V Zastupitelstvu zasedne 11 nových zastupitelů. Ve lhůtě 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb 14. 10. 
2014 nebyly podány žádné protesty o neplatnosti voleb a volby byly ukončené a mandáty lze 
považovat za řádně zvolené. Zastupitelé složili své sliby. Volba členů komisí. Volba starosty 
a místostarostů v tajné volbě. Zastupitelka Pokorná se vzdala svého mandátu, na její místo nastoupil 
Josef Uchytil. Volba členů Rady města. Zvolení členů finančního výboru a kontrolního výboru. 
Jmenování oddávajících (ZM jmenuje oddávajícími tyto zastupitele: Eva Kordová, Šárka Červinková, 
Mgr. Michal Loukota, Ing. Jaroslav Knížek, Mgr. Jaromír Frič, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar 
Špetlík.) Jmenování zástupců Města do VHS a nemocnice.  

 Výše vodného a stočného 
ZM zavazuje zástupce Města Turnov v radě Vodohospodářského sdružení Turnov k hlasování, kterým 
nedojde k navýšení vodného a stočného pro rok 2015 a dojde ke snížení investičních aktivit 
Vodohospodářského sdružení Turnov. 
 
Z jednání Zastupitelstva města 27. listopadu 

 Prodej budovy České spořitelny 
Společnost Česká spořitelna se rozhodla prodat výstavní budovu spořitelny na náměstí přes realitní 
kancelář. Zastupitelé spíše podporují, aby ji Turnov koupil do svého vlastnictví a zabránil tak jejímu 
nevhodnému využití (Proti byli zastupitelé za uskupení Turnov potřebuje změnu a zastupitelé za 
ČSSD). Starosta Hocke byl pověřen jednáním se spořitelnou.  

 Dále se řešilo: Úprava pozemků za supermarketem Billa v Nádražní ulici pro zásobování, příp. 
parkování / Smluvní pokuta pro stavitele budovy waldorfské školy na Daliměřicích za zpožděné 
předání díla / Harmonogram stavby sportoviště v Maškových zahradách (Předpokládaný 
harmonogram stavby: zahájení stavby: prosinec 2014, zahájení provozu zimního stadionu: listopad 
2015, zahájení provozu koupaliště a dalších zařízení: květen 2016). 
 
Z jednání Zastupitelstva města 8. prosince 

 Prodej budovy České spořitelny 
Zastupitelstvo pověřilo starostu města podáním nabídky na koupi nemovitosti. 
 
Z jednání Zastupitelstva města 18. prosince 

 Dotační fondy města 
Bylo rozhodnuto o tom, že ve správních radách dotačních fondů nebudou zasedat potencionální 
příjemci dotací. 

 Hlasovací zařízení 
Řešila se možnost pořídit hlasovací zařízení pro zastupitele, které by umožnilo občanům jasně vidět, 
kdo a jak hlasoval. Cena je však příliš vysoká (100 000 Kč) a výhody zanedbatelné. Proto nebyl jeho 
nákup odsouhlasen. 

 Dále se řešilo: rozpočtové provizorium / prodej restaurace Šetřilovsko, problémy s uhrazením 
kupní ceny (více viz Turnov – kalendárium z května) / Greenway Jizera – problémy s přidělením 
dotace. 
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Školství – školní rok 2013/2014 
 

V kronice pro rok 2014 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2013/2014. Školní rok 
tradičně zahajují školy v září a ukončují v červnu. Školy vypracovávají výroční zprávy, které se 
částečně stávají podkladem pro zápis do kroniky.  
Sekundárně zde budou zmíněny i základní informace ze školního roku 2014/2015, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2014. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2015. 
 
Aktivity škol v současnosti jsou velice bohaté a není možné je v kronice všechny podchytit. Vynechat 
je úplně by ale bylo škoda, proto jsou u různých škol uvedeny části jejich činnosti, aby si čtenář mohl 
udělat představu o jejich rozsahu a pestrosti.  
 
Základní informace 
Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas Žlutá 
ponorka a Základní umělecké školy, ostatní školy ve městě zřizuje Liberecký kraj. Kraj zřizuje také 
speciální Základní školu v Sobotecké ulici, což je škola určená dětem se specifickými potřebami (od 
1. ledna 2015 převzalo školu pod správu Město Turnov). 
 
Organizace školního roku 2013/14 pro základní a střední školy v našem kraji byla následující: 

 Začátek školního roku připadl na 2. září 2013. 

 Podzimní prázdniny proběhly ve čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2013. 

 Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončily v neděli 5. ledna 2014. 

 Zápis do 1. ročníků proběhl na základních školách Turnově ve dnech 15. ledna až 15. února 
2014. Slavnostní zápis se uskutečnil ve středu 15. ledna 2014. 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 31. ledna 2014. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 
10. března do 16. března 2014. 

 Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 17. a pátek 18. dubna 2014. 

 Ředitelské volno bylo vyhlášeno v pátek 2. května a v pátek 9. května 2014, po státních 
svátcích. 

 Hlavní letní prázdniny trvaly od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014. 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství 

 
Nový školní rok 2013/2014 
2. září 2013 byl v České republice zahájen nový školní rok. Do prvních tříd na Turnovsku nastoupilo 
322 prvňáčků, nejvíce do ZŠ v Žižkově ulici (71). Středním školám oproti loňskému roku ubylo 93 
studentů – nejvíce na „hotelovce“, vzhledem k vývoji v posledních letech, kdy se spekulovalo 
dokonce o řízeném zániku, není divu. Naopak masivní zájem o umístění dětí letos pocítily mateřské 
školy. Jde o trend související s demografickým vývojem obyvatelstva.  
 
Školy v České republice 
V České republice nastoupilo do škol přes 1,2 milionu žáků základních a středních škol a konzervatoří. 
Do prvních tříd nastoupilo 112 tisíc prvňáčků, což bylo o 7000 více než 1. září 2012. Prvňáčků přibývá 
už několik let, problémy s nedostatkem míst, které už několik let řeší mateřské školy, se tak zvolna 
přesouvají na první stupeň. Naproti tomu středoškoláků bylo letos o 19 tisíc méně než v předchozím 
roce. 
 
Nový školní rok zahájil hejtman 
Na Střední zdravotnické škole zahájil nový školní rok hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Bylo to 
vůbec poprvé, co hejtman školní rok zahajoval v Turnově. Na Střední uměleckoprůmyslové škole 
a Vyšší odborné škole v Turnově zahájila školní rok náměstkyně hejtmana Hana Maierová, bývalá 
starostka Turnova. (Viz Fotokronika 2013).  
 
Výstavba waldorfské mateřské školy v Daliměřicích 
V srpnu 2013 začala výstavba nové waldorfské mateřské školy v Daliměřicích. Dokončena byla 
k zahájení školního roku 2014/2015. Mezitím, ve školním roce 2013/2014, se děti učily v náhradních 
prostorách Obchodní a hotelové školy ve Zborovské ulici.  
 
Nový ředitel ZŠ Skálova 
Od 1. srpna 2013 byl novým ředitelem ZŠ ve Skálově ulici jmenován Michal Loukota, který nahradil 
dlouholetého ředitele Romana Mareše.  
 
Povinná výuka druhého cizího jazyka a zlomků 
Od 1. září začalo platit nové nařízení ministerstva školství, které povinně zavádí výuku druhého cizího 
jazyka na 2. stupni základních škol, nejpozději v osmé třídě. Nově se zlomky začaly učit už na prvním 
stupni. Do osnov také povinně přibývají finanční a dopravní výchova a děti se musejí vzdělávat 
i v oblastech boje proti korupci, ochrany za mimořádných událostí, sexuální výchovy a obrany státu. 
Opět více škol používá nové písmo Comenia Script, z turnovských však žádná (nejbližší je 
v Tatobitech).  
 
Školení ředitelů škol 
Na přelomu března a dubna se v Příchovicích na dvoudenním školení sešli ředitelé mateřských 
a základních škol a dalších školských zařízení ze správního obvodu Turnova. Většina času byla 
věnována rozboru nového občanského zákoníku ve vztahu ke školství. 
 
Ocenění turnovských učitelů 
Na den učitelů, 28. března, byli na radnici tradičně oceněni turnovští učitelé ze škol, které zřizuje 
město. Setkání se zúčastnil starosta města Tomáš Hocke, vedoucí Odboru školství René Brož 
a ředitelé škol. A kteří učitelé byli oceněni? Ze ZŠ ve Skálově ulici to byla učitelka 1. stupně Hana 
Čepeláková, ze ZŠ v ulici 28. října vedoucí školní družiny Iveta Rudolfová, ze ZŠ v Žižkově ulici 
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angličtinář a tělocvikář Jan Rakouš, ze ZŠ v Mašově učitelka 1. třídy (v tomto školním roce) Veronika 
Brožková, z MŠ v ulici J. Palacha Svatava Dékányová a ze ZUŠ Romana Zemenová. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Duben – Měsíc pro planetu Zemi 
1. dubna se pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd základních škol uskutečnila přednáška 
o Lužických horách. Přednášel vedoucí správy CHKO Lužické hory Tomáš Besta. 
 
Poslední zvonění 
29. a 30. dubna se do ulic vydali studenti, které za pár dnů čekala maturitní zkouška, aby oslavili tzv. 
poslední zvonění před svatým týdnem. Už ráno se městem rozléhá pískot, troubení a zvonění, které 
provozují studenti v nápaditých maskách. Od kolemjdoucích žádají finanční příspěvek na pomaturitní 
večírek. Dospělí zůstávají obvykle v bezpečí, buď přispějí, nebo ne. Mladší žáci a studenti, kteří se 
maturantům připletou do cesty (což je skoro jisté, protože právě na ně maturanti číhají před vchody 
do škol), musejí buď přispět do kasičky, nebo jsou pomalování rtěnkami, politi voňavkami či octem, 
nebo jinak poznamenaní. I odpoledne tak ve městě potkáte zmalované a nevábně vonící děti 
a mládež. Výlohy turnovských obchodů také již několik dnů či týdnů zdobí maturitní tabla.  
 
Loučení s předškoláky 
19. června se ve Žluté ponorce konalo loučení s předškoláky, které uspořádal městský odbor školství, 
kultury a sportu. Během dopoledne se zde vystřídalo kolem 160 dětí ze všech turnovských mateřinek. 
Děti na poprázdninový odchod do školy připravil starosta města Tomáš Hocke a podaroval je 
pamětním listem. Čas byl i na zábavu. Loutkový soubor Na Židli zahrál dětem pohádku O kropenaté 
slepičce.  
 
Atletický trojboj všestrannosti s Adamem 
19. června se na stadionu Ludvíka Daňka konalo finále 9. ročníku atletických závodů určených pro 
žáky 1. až 5. tříd základních škol Libereckého kraje. Soutěží se zúčastnilo 96 třídních kolektivů se 1688 
malými atlety a do finále pak postoupilo 160 dětí z 50 škol. Snahou organizátorů je přitáhnout děti ke 
sportu tak, aby se stal běžnou součástí jejich životů. Letošní ročník se konal pod patronací českého 
reprezentanta v desetiboji Adama Sebastiána Helceleta, odchovance turnovské atletiky. V rámci 
kolektivů se nejvýše z turnovských škol umístila ZŠ Skálova, a to třída 5. A, která skončila na 5. místě. 
Na stupni vítězů se z turnovských škol umístil pouze Ondřej Medek ze stejné třídy stejné školy.  
 
Naše odpadky nejsou pro skládky 
Děti z turnovských škol se již tradičně zapojily do soutěže ve sběru papíru a použitých baterií, kterou 
připravil odbor životního prostředí. V průběhu ročníku bylo sesbíráno celkem 130 290 kg papíru 
a 44 kg baterií. Nejvíce papíru nasbírali žáci ze základní školy v Mašově, kde každý přinesl v průměru 
214 kg. Nejvíce baterií dokázaly nashromáždit děti ze školy v Žižkově ulici – celkem 40 kg. Jako 
odměnu školy získají finance na nákup odměn, nebo zajištění výletu.  
(ZŠ Mašov: 18 430 kg papíru, 0 kg baterií, odměna 4000 Kč / ZŠ 28. října: 60 720 kg papíru, 0 kg 
baterií, odměna 3000 Kč / ZŠ Skálova: 27 300 kg papíru, 0 kg baterií, odměna 2000 Kč / Speciální 
škola: 4.020 kg papíru, 4 kg baterií, odměna 2000 + 1000 Kč / ZŠ Žižkova: 19 820 kg papíru, 40 kg 
baterií, odměna 1000 Kč). 
 
Mateřská škola v Ohrazenicích 
14. října 2014 byla v Ohrazenicích nově otevřena zrekonstruovaná mateřská škola (čp. 41), která se 
oprav dočkala po padesáti letech provozu. Před pěti lety byla provedena dostavba pro další třídu, 
kterou poté kritizovala hygienická kontrola pro nedostatečný počet toalet a umyvadel. Proto muselo 
dojít k dalším úpravám, které byly hrazeny z obecního rozpočtu. Vznikl nový vstupní prostor, 
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rozšířené zázemí pro personál, bezbariérový vchod a nové sociální zařízení. Opravena byla i zahrada. 
Rekonstrukce vyšla na 2,3 miliony korun (obecní rozpočet činí zhruba 10 milionů). Ohrazenice mají 
kolem 1100 obyvatel, školku navštěvuje zhruba 40 dětí.  
 
Základní škola v Jenišovicích 
Základní škola v Jenišovicích získala v září Cenu hejtmana Libereckého kraje v soutěži Stavba roku 
Libereckého kraje. V roce 2013 byla zateplena, dostala nová okna a v roce 2014 byly instalovány nové 
elektrické rozvody a byla vymalována.  
 
Projekt Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost 
Do uvedeného projektu je zapojeno celkem 13 obcí regionu Turnovska a 16 základních škol a bude 
realizován do června 2015. Na realizaci projektu byla získána dotace ve výši téměř 7,5 mil. Kč, což 
pokryje veškeré náklady. V rámci projektu bude pořízeno také IT vybavení a software (16 ks 

notebooků, 80 ks a SW na tablety - výukový program), které jsou součástí tohoto výběrového řízení. 
Vše bude rozděleno mezi zapojené školy. Dodavatelem počítačového zařízení se po výběrovém řízení 
stala firma M Computers z Dačic s nabídkou 563 920 Kč.  
 
Maturity českým studentům moc nevycházejí 
V prvním, základním kole maturit neuspělo 39 %. Opravnou zkoušku skládalo nejvíce studentů 
z matematiky, u té v řádném termínu propadlo dokonce 47,2 % studentů. V opravném termínu 
neuspělo 44 % maturantů.  
 
Příměstské tábory 
Skauti  
Skautské středisko v létě organizovalo tematické příměstské tábory. Program každého tábora byl 
sestaven na pět dnů, denně od 8.00 do 16.00 hodin na Skautském ostrově v Turnově. Cena byla 
1500 Kč. Účastnit se mohly děti od 1. do 7. ročníku ZŠ.  
30. 06. – 04. 07. 2014 Svět za hranicemi fantazie – Avatar, vedoucí Kateřina Šollarová 
07. 07. – 11. 07. 2014 Hurá na safari, vedoucí Zdeňka Rysová 
14. 07. – 18. 07. 2014 Odysseův návrat, vedoucí David Koudelka 
21. 07. – 25. 07. 2014 Hudební tábor, vedoucí Vendula Bičíková 
28. 07. – 01. 08. 2014 Křížem krážem aneb tábor s angličtinou, vedoucí Sabina Roubičková 
04. 08. – 08. 08. 2014 Hobitova cesta, vedoucí Anna Černá 
11. 08. – 15. 08. 2014 Mimoni a loupež století, vedoucí Zdeňka Rysová 
18. 08. – 22. 08. 2014 Na vrchol Mount Everestu, vedoucí Pavla Emmerlingová 
25. 08. – 29. 08. 2014 Cesta do Bradavic, vedoucí Dominika Hübnerová 
 
Povyk 
Občanské sdružení zorganizovalo ve spolupráci s Náručí jarní příměstský tábor ve dnech 10.–14. 
března. Jeho náplní měly být zimní sporty, ale z důvodu jarního počasí se většina programu 
odehrávala pod střechou – v klubovnách a tělocvičnách, kde na účastníky čekaly tradiční návštěvy 
tělocvičny, lezecké stěny, bazény a spousta deskových a jiných společenských her. Sraz byl každý den 
v 7.30 v prostorách Náruče, ceny byla 220 Kč na den.  
 
TJ Turnov 
TJ Turnov připravila atraktivní prázdninový program v podobě týdenního kursu s denním docházením 
pro děti ve věku 7–14 let se zaměřením na sportovní aktivity. Konaly se dva běhy: 7.–11. července a 
14.–18. července vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin. Ceny byla 1200 Kč. V programu 
byly: atletika, florbal, fotbal, rafty, basketbal, házená, volejbal, netradiční hry, stolní tenis, squash, 
orientační běh apod. Tábor se odehrával ve sportovní hale TJ Turnov.  
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Stavební aktivity ve školách: (výběr dle výročních zpráv a zpráv z odboru školství) 
Každoročně je prázdninové volno využíváno k opravám a stavebním aktivitám v budovách škol. Dílčí 
opravy se samozřejmě dějí i mimo prázdniny. (Opravy financované městem viz Turnov – Odbor správy 
majetku.) 
 

 MŠ 28. října: byla provedena venkovní hydroizolace suterénu a úpravy sociálního zařízení 
v celkové hodnotě 378 000 Kč. Dále pak proběhly první úpravy pozemku pro budoucí zahradu 
v hodnotě 800 000 Kč. 

 MŠ Mašov: V mateřské škole v Mašově byla provedena úprava sociálního zařízení 
a plynového domečku v celkové hodnotě 216 000 Kč. 

 MŠ Zborovská: Rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení v odděleních Sluníček a Berušek / 
Výměna dlažby na chodbě (oddělení Berušek) / Výmalba chodeb / Výměna starých topných těles / 
Vybudování vestibulu mezi budovami, osvětlení, výmalba, stříška nad schody / Výměna schodišť / 
Venkovní úpravy (nová zábradlí, nájezd pro kočárky, dlažba). 

 ZŠ Skálova: Zateplení a rekonstrukce WC (Alešova) – jedna z nejdůležitějších akcí ve školách 
tohoto roku. Byla zahájena v březnu 2014 a skončila na konci prázdnin (opravu provedla firma 
Spiders, s.r.o. za nabídkovou cenu 5 740 967, včetně DPH). (Fotografie ve fotopříloze) / Výměna 
termoregulačních hlavic (Skálova i Alešova) / Rekonstrukce parket a nové osvětlení ve 3 učebnách 
(Skálova) / Nový nábytek do dvou učeben (Skálova) / Vybavení školy prezentační technikou – 
dataprojektory, interaktivní tabule z evropských peněz / Zvětšení zahrady / Přivedení teplé vody 
k umyvadlům u WC dívky v přízemí / Oprava řídící jednotky plynových kotlů / Oprava hromosvodů / 
Oprava střechy na jídelně / Přebroušení parket / Nová světla ve 3 třídách / Nákup konvektomatu do 
jídelny / Vytvoření učebny etické výchovy / Malování v několika třídách, kabinetech / Menší 
truhlářské opravy ve třídách / Oprava stroje hodin na věži / Nové interaktivní tabule a dataprojektory 
z projektu EU. 

 ZŠ Žižkova: byla provedena oprava střechy a žlabů a výměna pěti oken v celkové hodnotě 
180 000 Kč, v září byly opraveny povrchy venkovních hřišť v celkové hodnotě 400 000 Kč. 

 Gymnázium: Byly vymalovány prostory chodeb, město financovalo opravu topení, proběhly 
opravy podlah a osvětlení ve třídách (v tom se bude pokračovat ve druhé polovině roku 2014 a v roce 
následujícím). 

 Zdravotnická škola: V domově mládeže byly zakoupeny matrace do lůžek, bylo vymalováno 
2. podlaží. V okolí DM bylo vybudováno venkovní posezení. Na jídelně a na spojovacím krčku s DM 
byla opravena střecha. 

 Základní umělecká škola: Rekonstrukce učebny bicích nástrojů ve 4. patře budovy, dále 
odhlučněna stěna mezi učebnami 309 a 310. Dále byly vyměněny termostatické hlavice u radiátorů, 
opraven plynový kotel. 

 Žlutá ponorka: V rámci česko-saského dotačního programu bylo opraveno přízemí a druhé 
patro školy. Celkové cena méně než 1 milion korun, stavbu prováděla firma Vnučko, s. r. o., s kvalitou 
odvedených prací nepanovala spokojenost.  
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Mateřské školy 

 
Základní informace 
V Turnově je osm mateřských škol (28. října, Alešova, Bezručova, Mašov, Zborovská, J. Palacha, 
Kosmonautů, Hruborohozecká). Od 1. 7. 2013 se Základní škola speciální a mateřská škola speciální 
Kosmonautů 1641 sloučila s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 do jednoho zařízení s názvem 
Mateřská a základní škola Sluníčko.  
 
Školkovné 
Pro školní rok 2013/2014 byla výše úhrady za měsíční návštěvu mateřské školy, tzv. školkovné, 
stanovena pro každou školu jinak (v loňském roce byla cena jednotná – 420 Kč za měsíc). 
MŠ 28. října: 290,- Kč / MŠ Alešova: 400,- Kč / MŠ Bezručova: 420,- Kč / MŠ Mašov: 400,- Kč / MŠ 
Zborovská: 420,- Kč / MŠ Jana Palacha: 300,- Kč / MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů: 420,- Kč / 
waldorfská MŠ: 420,- Kč 
 
Zápisy do mateřských škol na rok 2012/2013 
Zápisy do mateřských škol proběhly 24. května vždy v příslušné škole. Bylo podáno 249 přihlášek, 
přijato pak bylo pouze 163 dětí, z toho 34 mimoturnovských. 86 dětí nebylo do škol přijato. Základní 
kritéria, která musí všechny děti (a jejich rodiče) splnit jsou: minimální věk 3 roky, trvalé bydliště 
v Turnově a zaměstnanost obou rodičů. Všechny děti, které tato kritéria splnily, byly přijaty. Velký 
zájem o přijetí do turnovských škol, kterému však nemůže být většinou vyhověno, je od rodičů 
z Kacanov, Všeně a Příšovic.  
 
Počet žáků ve školním roce 2013/2014 (2012/2013): 

 MŠ 28. října: 74 (74), nově přijatých: 28, odmítnuto: 14, odchod do ZŠ: 26, odklad: 5 

 MŠ Alešova: 52 (52), nově přijatých: 17, odmítnuto: 6, odchod do ZŠ: 16, odklad: 1 

 MŠ Bezručova: 65 (65), nově přijatých: 20, odmítnuto: 10, odchod do ZŠ: 14, odklad: 2 

 MŠ Mašov: 45 (45), nově přijatých: 14, odmítnuto: 13, odchod do ZŠ: 12. odklad: 4 

 MŠ Zborovská: 92 (92), nově přijatých: 26, odmítnuto: 12, odchod do ZŠ: 26, odklad: 6 

 MŠ Jana Palacha: 54 (54), nově přijatých: 20, odmítnuto: 6, odchod do ZŠ: 18, odklad: 5 

 MŠ Sluníčko: běžná 104 (104), speciální 20 (20), nově přijatých: 45, odmítnuto: 36,  

 MŠ waldorfská: 52 (52), nově přijatých: 17, odmítnuto: 0, odchod do ZŠ: 15, odklad: 0 
 
Mimoturnovské školky měly celkem 563 dětí. Počet žáků v mateřských školách okolních obcí v roce 
2013/2014 

 Jenišovice: 70 / Mírová pod Kozákovem: 77 / Ohrazenice: 39 / Olešnice: 25 / Paceřice: 28 / 
Přepeře: 55 / Příšovice: 50 / Rovensko pod Troskami: 50 / Hrubá Skála: 28 / Malá Skála: 45 / 
Pěnčín: 40 / Svijanský Újezd: 28 / Tatobity: 28 / Všeň: 28 

 
Vznik soukromých miniškolek 
V roce 2014 se v Turnově otevřely dvě soukromé miniškolky, které nabízejí maminkám hlídání dětí 
mladších tří let, které ještě nemohou 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.  
 
Miniškolka Beruška 
Vznikla v Pelešanech čp. 34 z iniciativy Dany Šéfrové a Moniky Menclové (bývalé majitelky bazaru 
s dětským oblečením v Krajířově ulici). Miniškolka má kapacitu 10 dětí (stanoveno hygienickým 



Kronika města Turnova 2014  |160 

 

úřadem). Během roku počet dětí, které službu pravidelně využívají, stoupl na dvacet (děti obvykle 
nechodí každý den). Denní provoz je zahájen v 7 hodin ráno, v 9.00 je svačina, poté se jde na 
procházku, většinou do lesa, který je hned za domem, nebo v případě špatného počasí na zakrytou 
terasu, či si děti hrají v herně. Po obědě již některé odcházejí, ostatní jsou spát. Odpolední program 
končí až v 17.00 hodin. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Miniškolka Spirálka 
1. ledna byla otevřena miniškolka uprostřed Turnova, která se jmenuje Spirálka (Antonína Dvořáka 
čp. 2243). Miniškolku provozuje firma Spirála Turnov. Kapacita školky je 25 dětí ve věku od dvou let. 
Děti jsou rozděleny do dvou skupin a ve školce mohou strávit čas od 7 do 17 hodin. Miniškolka 
přejala vzdělávací stanovy z běžných mateřských škol. Cena za měsíc hlídání je 999 Kč, strava, 
dovážená ze školní jídelny, je hrazena zvlášť.  
 
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. Cena za den pobytu je 
stanovena na 200 Kč. (Více viz Zdravotnictví – Náruč). 

 
 
Přehled akcí ve školním roce 2013/2014  
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
 
Turnovský kos:  
15. dubna se v sále Základní umělecké školy uskutečnil 16. ročník pěvecké soutěže Turnovský kos, 
kterého se účastnilo téměř 70 zpěvaček a zpěváčků. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích, 
moderoval Aleš Ressler.  

 
Turnovská puzzliáda 
V březnu proběhl v mateřské škole Sluníčko 8. ročník Turnovské puzzliády, ve které soutěží děti 
z mateřských škol z Turnova, z Přepeř a Ohrazenic. Vítězem se stal Tomáš Zítka z MŠ Sluníčko, druhé 
místo vybojoval Ondra Vraňan také z MŠ Sluníčko a pěkné třetí místo získala Veronika Hejduková 
z MŠ Zborovská. 
 
Zápisy do mateřských škol na rok 2014/2015 
Zápisy do turnovských mateřských škol na rok 2014/2015 proběhly 21. května 2014 v jednotlivých 
školách. Předtím se ve všech konaly dny otevřených dveří (na konci dubna).  
 

Dopravní výchova 
Ve dnech 5. až 16. června se konaly každoroční lekce dopravní výchovy pro všechny děti z mateřských 
škol z turnovského správního obvodu. (Druhá část pokračovala v září). Celkově se jich zúčastnilo 
kolem sedmi stovek dětí. Lekce dopravní výchovy se konaly na základně turnovských skautů pod 
vedením zkušeného instruktora Tomáše Špinky za finanční podpory Libereckého kraje. Jejich cílem je 
naučit nejmenší děti základním návykům chování účastníků silničního provozu a snížit tak jejich 
zranitelnost. Podle údajů vedoucího odboru dopravy turnovské radnice počet dopravních nehod 
s účastí dětí klesá.  
 
Turnovská mateřinka:  
25. a 26. června se v Městském divadle a na Střelnici konal 13. ročník festivalu mateřských škol 
Turnovská mateřinka.  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 28. ŘÍJNA 

Adresa: 28. října 757 
Ředitelka: Zdeňka Svobodová 
Charakteristika: Mateřská škola je umístěna v centru města. Sídlí v třípodlažní budově od roku 1945 
a je nejstarší mateřskou školou ve městě. Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle věku. V přízemí 
sídlí nejmladší Medvídkové, uprostřed Berušky a v horním patře předškolní Sluníčka.  
V suterénu je kuchyň s provozními prostorami. Z chodby suterénu je možné dostat se na malou školní 
zahradu, která právě prochází rekonstrukcí, ani v roce 2014 se ji nepodařilo dokončit. Škola má 
aktivní vitrínku v ulici 5. května.  
 
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program vychází z Kurikula podpory zdraví. Každé dítě je 
vnímáno jako jedinečná osobnost. Jednotlivé oblasti Školního vzdělávacího programu jsou rozděleny 
do témat, která vycházejí z českých tradic, a podle toho je nazván Český rok. Je strukturován do 
oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Pro přípravu do školy je pro 
děti připravena Metoda dobrého startu, která je velice pozitivně hodnocena ze strany rodičů. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 74 dětí byla v daném školním roce stoprocentně 
obsazena. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí. Škola klade velký důraz na 
zdravou kuchyň, zásadně nepoužívá polotovary. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (kompletní dle výroční zprávy):  
Setkání rodičů všech nově přijatých dětí před zahájením školního roku / Schůzka s rodiči ze všech 
oddělení, každé zvlášť/ Filcování: dílnička pro rodiče a přátele školy / Martinská slavnost / Schůzka 
s učitelkami budoucích 1. tříd / Přednáška pro rodiče s logopedkou / Vánoční slavnost spojená 
s vánoční dílničkou / Velikonoční dílnička / Batikování /Slavnostní rozloučení s rodiči spojené 
s ukončením školního roku.  
Dále: celodenní výlet do Jinonic (hrazeno sponzorem) / Předplavecký výcvik (10 lekcí) / Návštěva 
solné jeskyně (10x) / Výlety do okolí (jednou týdně od května – Sychrov, Jinonice, Černá Studnice) / 
Zimní sportovní hry / Letní sportovní hry / Návštěvy divadelních představení / Exkurze do Šaldova 
divadla v Liberci / Na konec školního roku se koná tajný výlet pro děti, které odcházejí do ZŠ. Končí 
spaním ve školce / Divadlo Na cestě na návštěvě ve školce / Výtvarný česko-polský salon (oceněny 
byly čtyři děti) / Pochvalný list za spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka / Turnovská 
mateřinka / Výtvarné soutěže pořádané Odborem životního prostředí a Náručí. 
 
Nové školní hřiště: Na jaře 2013 byla vypsána zakázka na zřízení hřiště, které vznikne na pozemku 
pod plechovými garážemi u čp. 1001 mezi ul. 5. května a 28. října. Hřiště by mělo vzniknout v letních 
měsících roku. Přepokládané náklady ve výši 800.000 Kč uhradí město. První výběrové řízení bylo ale 
zrušeno, protože došla jen jedna nabídka. Děti dosud využívaly ke hře soukromou zahradu 
v Přemyslově ulici, její nájem však byl ukončen. Ani v roce 2014 se nepodařilo hřiště dokončit. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ALEŠOVA (DŘEVĚNKA) 

Adresa: Alešova 1140  
Ředitelka: Naděžda Dovolilová 
Charakteristika školy: Budova školy byla postavena účelově pro 
mateřskou školu. V době 50.–60. let bývalo zapsáno až 60 dětí, 
přestože skutečná kapacita školy byla 50 dětí ve dvou odděleních. 
Od roku 2008 je kapacita zvýšená na 52 dětí. 
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Mateřská škola je menší, spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části města Turnova za sídlištěm 
u nádraží s možností vycházek do přírody i do vilové zástavby. Objekt je postaven ze dřeva a pro svůj 
vzhled dostal název „Dřevěnka“. Budova je přízemního typu. Skládá se ze dvou tříd, herny, šatny, 
školní kuchyně a skladových prostorů. Je otevřena ve všední dny od 6.30 do 16.30 hodin. Součástí 
školky je i školní jídelna s kapacitou 59 jídel (během evaluačního hodnocení se ukázalo, že většina 
rodičů byla spokojena s pestrostí jídelníčku a oceňovala zeleninové a ovocné misky). 
Ve školce je třída Berušky pro menší děti s pedagožkami Alenou Najmanovou a Štěpánkou 
Horáčkovou a druhá třída Motýlkové pro děti od 4,5 do 6 let, s pedagožkami Naděždou Dovolilovou 
a Hanou Durecovou.  
 
Vzdělávací program: Školka pracuje podle rámcového vzdělávacího programu nazvaného S motýlkem 
a beruškou krok za krokem celým rokem, který se zaměřuje na ekologii a sportovní vyžití dětí. Děti 
jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, výchovnými předškolními metodami a nejrůznějšími 
pomůckami se rozvíjí jejich paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazie a vůle.  
(Podrobněji viz Kronika města za rok 2013).  
 
Počet dětí a zaměstnanců:  
Kapacita školky je 52 dětí a byla stoprocentně obsazena, o ně se starají 4 pedagogové. Škola 
zaměstnává jednu školnici, jednu kuchařku a na půl úvazku hospodářku. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Poznáváme Jizerské hory: Druhý ročník projektu s finanční podporou Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor. Škola obdržela 5.055 Kč. Děti se s přírodou seznamují v terénu, učí se o životě zvířat 
a o světě rostlin nenásilnou, zážitkovou formou výuky. Činnost prolíná do všech složek pedagogické 
práce, včetně výtvarné, hudební a pohybové výchovy.  
 
Logopedická prevence dětí předškolního věku: Nový projekt probíhal od září 2013 s podporou 
Nadace B. J. Horáčka (dotace 10.000 Kč). Byl zaměřený na rozvoj verbálních schopností dětí, 
maximální stimulaci správného řečového vývoje a vytváření podmínek pro rozvoj myšlení. 
 
Evaluace školy: Je prováděna jednou za tři roky. Z výsledků vyplynulo, že děti byly dobře vedeny 
v oblasti osobnostně sociální, byly vedeny k samostatnosti, vzájemnému respektování, tvořivosti, 
k ochraně přírody, k úctě k práci a tvořivému myšlení. Dětem by měly být více připomínány hodnoty, 
jako je vlastenectví. Hodnocení prováděly učitelky ve spolupráci s dětmi i s rodiči. Jako problém se 
ukázal nedostatečný prostor budovy školy, vzhledem k narůstajícímu počtu didaktických pomůcek byl 
již využit i prostor se zázemím pro zaměstnance MŠ, kde si odkládali své osobní věci.  
 
Soutěže: Česko-polský výtvarný Salon (pořádá Žlutá ponorka, výstava v muzeu) / Co roste a žije v lese 
(pořádal Odbor životního prostředí turnovské radnice, práce školy byly vyhodnoceny jako nejlepší) / 
Boudo, budko, kdo v tobě přebývá? (pořádal Nadační fond Jičín, umístění na 3. místě) / XII. ročník 
výtvarné přehlídky v Hradci Králové (1. místo za skupinovou práci) / 42. ročník Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2014 
 
Výlety a další akce: lyžařský výcvik v Bedřichově / sobotní sjezd Jizery na raftech / společné akce 
v prostorách školy / Čertovské vaření v prosinci 
Nabídka dalších programů: výtvarný kroužek / logopedická prevence / předškoláček / jóga pro děti / 
kroužek anglického jazyka / hra na zobcovou flétnu / pobyt v solné jeskyni / předplavecký výcvik / 
bruslení  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZRUČOVA 

Adresa: Bezručova 590 
Ředitelka: Jana Dontová 
Charakteristika školy: Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěná ve 
starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní 
školní kuchyně. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje 
využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena několika herními prvky.  
Školka má tři třídy: Broučci (3–5 let), Motýlci (4–6 let) a Žabky (speciální třída pro děti s vadami řeči). 
 
Vzdělávací program: Školka pracuje s rámcovým vzdělávacím programem nazvaným Barevný rok, 
jehož prioritou je tělesná, duševní i společenská pohoda dětí. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita 65 dětí byla stoprocentně naplněna. O děti se staralo 
6 pedagogů a 3 nepedagogičtí pracovníci organizovali provoz. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Stravování: Škole se podařilo zlepšit kvalitu stravování, ale dosud chybí kreativnější přístup 
kuchařského personálu. 
Video z akcí: Ve vstupní hale školy byl umístěn monitor, který rozšířil dosavadní projekce fotografií 
o videozáznam se zvukem. S instalací pomohl jeden z tatínků. O krátké šoty z akcí školy byl mezi 
rodiči velký zájem. 
Lyžařská škola: Konalo se 5 půldenních lekcí organizovaných Ski policií Liberec v Hraběticích. Lekcí se 
zúčastnilo 14 dětí.  
Předplavecký výcvik: Konalo se 10 lekcí, kterých se zúčastnilo 18 dětí.  
Kurz hry na flétnu: Vyučovala paní učitelka Novotná, účastnilo se ho 15 dětí ve dvou skupinách vždy 
1x týdně.  
Kroužek angličtiny: Zúčastnilo se ho 13 dětí, 2 x týdně. Škola není spokojená s kvalitou lektorky.  
 
Z dalších akcí (kompletní seznam): Den mobility ve Skálově ulici / Dopravní výchova / Návštěvy 
základních škol / Lekce orientačního běhu / Setkání bývalých žáků / Pečení Martinských podkoviček / 
Pečení mikulášských čertíků / Pečení vánočního cukroví / Vánoční besídky / Návštěva divadla (Tři 
čuníci) / Návštěva Dlaskova statku / Výukový ekologický program ZOO Liberec (Ptáčci v zimě) / 
Návštěva muzea (výstava Ze dřeva a kamene) / Masopust v ZŠ Alešova / Školní karneval / Návštěva 
divadla (O Budulínkovi) / Exkurze v České poště a na benzínové stanici / Návštěva divadla (Bob a 
Bobek) / Návštěva divadla (Povídejme si děti) / Návštěva knihovny / Vynášení Moreny / Mateřinka (se 
hrou Čertíci) / Výstava obrázků v ZOO Liberec / Orientační závod v zámeckém parku na Hrubém 
Rohozci / Babylon Liberec / Den otevřených dveří / Výlet do Bozkovských jeskyní / Pálení čarodějnic / 
Lehkoatletický trojboj / Návštěva policie ve škole a branné hry v terénu / Zahradní slavnost / Výlet za 
loupežníky na Valečov / výprava do ekocentra Oldřichov v Hájích / Majáles v městském parku / Výlet 
k Hadí studánce v údolí Plakánek / Výprava za skřítkem Postojníčkem do Klokočských skal / Výcvik na 
dopravním hřišti / Hravé odpoledne pro budoucí žáčky / Slavnostní rozloučení s předškoláky v ZUŠ 
(s představiteli města) a na vlastní zahradě / Návštěva včelaře 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠOV  

Adresa: U Školy 85, Mašov 
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková 
Charakteristika školy: Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší budově 
rodinného typu v klidné části města Turnov-Mašov. Patří k ní i dobře 
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vybavená školní zahrada. Umístění mateřské školy umožňuje časté vycházky do lesa a vlastivědné 
poznávání okolí (Valdštejn, Kopicův statek, Hlavatice ad.). 
Děti jsou rozděleny do 2 tříd, mladší Kočičky a starší Medvídci. 
MŠ má širokou spádovost, kromě místních dětí ji navštěvují též děti z Turnova. Školní jídelna vaří i pro 
ZŠ Mašov. 
 
Vzdělávací program: V mateřské škole pracují podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na 
dění v přírodě, který nazvali Já a čtyři roční doby v mém životě se sluníčkem. Škola má ve svém logu 
sluníčko s paprsky, které určuje záměr školního vzdělávacího programu.  
Motta: Sluníčko v nás probouzí radost, úsměv a pohodu z každodenního pobytu v mateřské škole. / 
Sluníčko se směje jako paní učitelka, která je klidná a usměvavá kamarádka dětí, připravená kdykoli 
pomoci, tvořivá a nápaditá. / Sluníčko svými paprsky vtahuje všechny děti po celý rok do všech 
činností, které naše mateřská škola nabízí. / Sluníčko se dívá na děti, které jsou zdravé, všestranně 
rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, spolupracují se svými kamarády, 
jsou uctivé k dospělým, umí krásně mluvit a jsou připravené na vstup do základní školy.  
Škola pečuje o vitrínku v Palackého ulici.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 45 dětí byla stoprocentně naplněna. Mladších dětí – 
Kočiček (3 až 4,5 roku) bylo 23 a starších Medvídků (4,5–6 let) 22. Škola měla celkem 9 zaměstnanců 
(ne všichni pracují na plný úvazek), z toho 4 pedagogy (od srpna 2013 nastoupila čtvrtá pedagožka na 
poloviční úvazek, a to na základě doporučení České školní inspekce v srpnu 2013). 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Škola spolupracuje s rodiči a s dalšími organizacemi na řadě aktivit, mj. s mateřskou školou 
v Doubravici uspořádaly společný výlet do Klokočí a jízdu na raftech u Zrcadlové kozy (děti vozili 
tatínkové), uskutečnil se koncert jednoho z rodičů, který děti seznámil s netradičními hudebními 
nástroji. Děti z vedlejší základní školy uspořádaly pro děti z MŠ koncert hry na flétny, byla uspořádána 
exkurze do základní školy Žižkova, soutěž v orientačním běhu v ZŠ Alešova, mikulášská besídka, 
v klubovně hasičů. Děti pravidelně využívají dětský koutek v lomu v Mašově. 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBOROVSKÁ 

Adresa: Zborovská 914 
Ředitelka: Jana Brožová 
Charakteristika školy: Druhá největší mateřská škola v Turnově je čtyřtřídní. Budova se skládá ze 
dvou pavilonů, navzájem propojených. Třídy jsou dostatečně prostorné a dovolují vytvářet více 
funkčních, estetických i prožitkových variant výchovného prostředí.  
Děti navštěvovaly čtyři třídy: Berušky – předškolní děti, Kopretiny – logopedická třída, Slůňata 
a Sluníčka. 
 
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program se jmenuje Brána poznání. Filozofií školky je rozvíjet 
samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Zaměřovali se zejména na aktivní 
relaxaci a sportovní a pohybové aktivity, které jsou nezbytnou podmínkou zdravého vývoje každého 
člověka. Nedílnou součástí je i vedení dětí k lásce k přírodě s využitím školní zahrady MŠ a jejího 
okolí. 
Součástí školy je logopedická třída zaměřená na nápravu řeči.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita 92 dětí byla ve sledovaném školním roce opět stoprocentně 
naplněna. Školka děti umisťuje do čtyř tříd. Škola měla celkem 13 zaměstnanců, z toho 
8 pedagogických. Školu začala navštěvovat dívka se sluchovým handicapem. 
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Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Děti se účastnily mj. těchto akcí: Turnovský kos, Mateřinka, vystoupení na vernisáži v Muzeu Českého 
ráje a několika výtvarných soutěží. Školka uspořádala atletický trojboj pro turnovské mateřské školy.  
Dále: výuka anglického jazyka / Kurz dětské jógy / Týdenní pobyt v přírodě ( Doksy – Poslův mlýn, 
24 dětí) / Dvoudenní pobyt na horolezecké chatě v Sedmihorkách / Polodenní výlety do okolí MŠ / 
Lyžování / Plavecký výcvik / Pořádání besídek a vystoupení pro rodiče / Ukázkové odpoledne práce 
s předškoláky (pro rodiče) / Den otevřených dveří / Výtvarná dílnička pro děti a rodiče. 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PALACHA  

Adresa: Jana Palacha 1931 
Ředitelka: Svatava Dékányová 
Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází naproti turnovskému gymnáziu. Byla dostavěna 
v roce 1991 jako poslední MŠ v Turnově. 
Areál školky se skládá ze dvou budov, má svoji 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.  
 
Vzdělávací program: Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Podzim, zima, 
jaro, léto – hrajeme si každý den. Je zaměřen na přírodu, svět kolem nás, svátky, tradice, roční 
období, sportovní aktivity, hygienu, zdraví atd., a to vše hravou formou, dostupnou pro každé 
jednotlivé dítě. 
Pro děti byla k dispozici výuka angličtiny a tanečně-pohybový kroužek, navštěvovaly předplavecký 
výcvik, výuku hry na flétnu. Děti navštěvovaly také kulturní pořady v divadle a v muzeu, zúčastnily se 
lehkoatletického trojboje, puzzliády na MŠ Kosmonautů, Dne mobility, výtvarných soutěží a dalších 
aktivit. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 54 dětí a ve sledovaném roce byla stoprocentně 
naplněna. Škola měla celkem 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické. 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLUNÍČKO 

Adresa: Kosmonautů 1641, resp. 1640 
Ředitelka: Mgr. Dagmar Rakoušová 
Charakteristika školy: Škola jako subjekt vznikla k 1. 7. 2013, kdy byly její dříve samostatné části 
spojeny do nového subjektu s názvem Sluníčko. Podle ředitelky školy proběhlo sloučení bez 
problémů a nemělo na chod školy a přátelskou atmosféru v ní negativní vliv.  
 
Části školy:  

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

 Čtyři běžné třídy mateřské školy s kapacitou 104 dětí, která byla 100% naplněna  

 Tři třídy Přípravného stupně základní školy speciální a Základní školy speciální – z toho 1 třída 
pro děti s autismem (6 žáků) a 2 třídy pro děti s více vadami (12 žáků). Celková kapacita 
18 žáků byla 100% naplněna.  
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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. Ve sledovaném školním roce bylo integrováno 
6 dětí. 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 provází. 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 Rámcového vzdělávacího programu Sluníčko. 
Děti se během roku zúčastnily řady divadelních představení v městském divadle i přímo ve škole, 
účastnily se výtvarných soutěží Kořínky, Radost 20, U vody – na vodě – pod vodou, Modrý slon 
a dalších a škola zorganizovala i vlastní soutěž „Moje školka“. Konala se drakiáda, puzzliáda. Děti 
navštěvovaly solnou jeskyni, předplavecký výcvik, lyžařský výcvik a infrasaunu. Škola organizovala 
ekologický kroužek, výtvarný kroužek, výuku anglického jazyka a podle potřeby i logopedické výuky 
(každý týden 4 hodiny muzikoterapie). V průběhu roku se konala tvořivá odpoledne pro děti s rodiči 
a tematické besídky, děti se zúčastnily vánočních trhů ve městě, Noci s Andersenem, atletického 
trojboje a výletů na Bezděz, Sychrov, Mnichovo Hradiště a do ZOO v Liberci.  
 
Návštěva z Dánska 
17. září 2013 navštívila školu skupina studentů Sociálně-zdravotní školy Silkeborg v Dánsku, kteří si 
pro děti připravili aktivity s obřím bublifukem a masážními míčky.  
 
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. 
Výuka směřuje především k rozvíjení smyslů, sebeobsluhy a pohybové koordinace, důležitou roli 
hraje spokojenost dětí. Probíhají bazální stimulace, motoricko-senzorické terapie, léčebné 
rehabilitace, individuální i skupinová cvičení, canisterapie, polohování, masáže atd. Škola žákům 
připravuje vlastní učebnice. Děti jsou ve třídách rozděleny podle schopností, ne věku. Ve třídě 
pracuje učitelka, vychovatelka a asistentka pedagoga a případní osobní asistenti jednotlivých dětí.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Celkem ve škole pracovalo 33 zaměstnanců (všechno ženy), z nichž 22 
bylo pedagogických. Z toho v MŠ speciální to byly 4 učitelky, v ZŠ speciální 2 + 1 v přípravné třídě, 
v MŠ běžné 8 učitelek. 3 úvazky byly pro čtyři osobní asistentky a 1 vychovatelka.  
 
Velikonoční výstava 
14. – 16. dubna proběhla ve škole výstava dětských prací, na kterou mohli zavítat zájemci z široké 
veřejnosti.  
(Fotografie školní zahrady ve fotopříloze) 
 

WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Adresa: Hruborohozecká 323, ve školním rok 2013/2014 Zborovská 519 
Ředitelka: Hana Lamačová 
Charakteristika školy: Školka 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 
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spolupráci s rodiči dětí, společné akce a slavnosti. Pracovníci se s dětmi zabývají praktickými 
činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě,…), nevytváří umělé situace, ale 
vše prožívají doopravdy. Spolupráce s rodiči je každodenní (pomoc na zahradě, opravy hraček, šití 
hraček a pomůcek, zajišťování slavností, doprovod na akcích…). 
 
Výstavba školy 
V létě roku 2013 byla stávající budova školky demolována a byla zahájena stavba nové budovy (více 
viz Kronika 2013). Děti se po celý školní rok 2013/2014 učily v náhradních prostorách Hotelové školy 
ve Zborovské ulici v Turnově. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracují 4 učitelky a 2,6 úvazku nepedagogických pracovníků. 
Kapacita školky 52 dětí byla stoprocentně naplněna. Zájem o školu vysoce převyšuje její kapacitu. 
Rády by ji navštěvovaly i děti z okolních regionů.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Školka nepořádá žádné soutěže – nepovažuje je pro vývoj dětí za dobré. Speciálně se věnuje vzdělání 
dětí ve zdravém životním stylu a k ekologicky udržitelnému životu. V rámci ekologické výchovy děti 
pečují o zahradu (péče o květiny, hrabání listí…), ve třídě se starají o zvířátka (akvárium s rybičkami, 
terárium s pískomily), v zimě krmí ptáčky v krmítku. 
 
Volnočasové aktivity: Práce předškoláků (práce navíc místo dlouhého odpočinku na lůžku 3x týdně) / 
Eurytmie (pohybová činnost pod vedením školené eurytmistky 1x týdně) / Praktické činnosti (domácí 
práce s dětmi, pečení 1x týdně, kultura stolování) / Výtvarné dílny s rodiči (1x za 14 dní) / Návštěva 
divadel, výstav / Organizování kulturních a vzdělávacích vystoupení v MŠ, akcí na podporu zdraví 
(divadlo, kouzelník, návštěva spisovatele v MŠ, návštěva živých zvířat v MŠ ad.) / Kurz předplavecké 
výchovy. 
Odpolední, večerní a víkendové akce: Michaelská slavnost (cesta lesem, hledání pokladu, boj 
s drakem) / Martinská slavnost (průvod večer s lucerničkami, příjezd sv. Martina na koni) / Adventní 
slavnost (nedělní odpoledne zahájíme adventní spirálou a zažehnutím prvního vánočního světýlka, 
anděl vede děti cestou z větviček a červených jablíček) / Vánoční slavnost (děti hrají v kostýmech 
svým rodičům hru O narození děťátka) / Masopust (karnevalová veselice v kostýmech) / Vynášení 
Mořeny (koná se dopoledne, vynášíme za doprovodu rodičů, kteří mohou přijít) / Velikonoční 
slavnost (vystoupení dětí pro rodiče, hledání velikonočního vajíčka, občerstvení připravené rodiči na 
zahradě školy) / Den otevřených dveří (školka je po celý den otevřená pro veřejnost) / Letnice 
(slavíme svatbu ve školce, rodiče chystají pro děti pohoštění na hostinu) / Celodenní výlet za účasti 
rodičů, s obědem v restauraci / Rozloučení se školáky (odpoledne s předáváním osobních básniček 
dětem, dárků, divadlem školáků pro rodiče, ohněm a opékáním, spaním ve školce). 
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Základní školy 

 
Základní informace 
Ve městě je pět základních škol zřizovaných Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, ZŠ 
Žižkova ul., ZŠ Mašov a nově zřízená Mateřská a Základní škola Sluníčko v ul. Kosmonautů). Město 
zřizuje i Základní uměleckou školu. Dále zde působí speciální škola zřizovaná Libereckým krajem 
(Základní škola Turnov v Sobotecké ulici).  

 
Zápisy do základních škol na rok 2013/2014 
Zápisy do turnovských základních škol probíhaly tradičně od 15. ledna do 15. února 2012, přičemž 
15. ledna se jednalo o zápisy slavnostní.  
 
Počty žáků: 
Do základních škol nastoupilo na začátku září 2013 v celé republice 833 tisíce žáků, z toho více než 
112 tisíc dětí, o 7 tisíc více než vloni, přišlo do školy poprvé.  
Do lavic turnovských základních škol usedlo 179 prvňáčků v osmi prvních třídách. V turnovských 
školách zasedlo v září 2014 do lavic základních škol 1750 žáků. Mimoturnovské základní školy 
navštěvovalo 909 žáků, 143 prvňáků.  
Uvedené počty se mohou odlišovat, počty žáků se v průběhu roku mění (stěhování, přestupy atd.), 
v různých výkazech bývají drobné odchylky. 
 
Počty žáků v jednotlivých školách (v závorce srovnání s minulým školním rokem): 

 ZŠ Skálova: Otevřeny byly 2 třídy. K zápisu přišlo 43 dětí, nastoupilo jich 40. Celkový počet žáků 
458 (481), kapacita školy je 680 žáků (snížena ve školním roce 2013/2014). 

 ZŠ 28. října: Otevřeny byly 2 třídy. K zápisu přišlo 51 dětí, nastoupilo jich 48. Celkový počet žáků 
600 (591), kapacita školy je 600 žáků. 

 ZŠ Žižkova: Otevřeny byly 3 třídy. K zápisu přišlo 69 dětí, nastoupilo jich 71. Celkový počet žáků 
517, resp. 516 (450), kapacita školy je 800 žáků. 

 ZŠ Mašov: Otevřena byla 1 třída. K zápisu přišlo 22 dětí, nastoupilo jich 15. Celkový počet žáků 
86, resp. 87 (85), kapacita školy je 87 žáků. 

 ZŠ Sluníčko Přípravná třída: 5 (6)  

 ZŠ Sluníčko Speciální: 13 (11) 

 ZŠ Speciální: ZŠ praktická: 60, ZŠ speciální: 16, celkem: 76, kapacita školy je 150 žáků. 
 
Počty žáků v mimoturnovských školách: 

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

 ZŠ Jenišovice: celkový počet žáků 144 (141), prvňáčků 17. Kapacita školy je 250 žáků. 

 ZŠ Kobyly: celkový počet žáků 92 (83), prvňáčků 7. Kapacita školy je 100 žáků. 

 ZŠ Malá Skála: celkový počet žáků 114 (112), prvňáčků 11. Kapacita školy je 190 žáků. 

 ZŠ Mírová pod Kozákovem: celkový počet žáků 70 (70), prvňáčků 19. Kapacita školy je 85 žáků. 

 ZŠ Ohrazenice: celkový počet žáků 46 (49), prvňáčků 9. Kapacita školy je 100 žáků. 

 ZŠ Pěnčín: celkový počet žáků 30 (34), prvňáčků 6. Kapacita školy je 40 žáků. 

 ZŠ Přepeře: celkový počet žáků 53 (52), prvňáčků 12. Kapacita školy je 70 žáků. 

 ZŠ Příšovice: celkový počet žáků 65 (67), prvňáčků 10. Kapacita školy je 150 žáků. 

 ZŠ Radostín: celkový počet žáků 37 (36), prvňáčků 4. Kapacita školy je 85 žáků. 

 ZŠ Rovensko pod Troskami: celkový počet žáků 149 (151), prvňáčků 14. Kapacita školy je 260 
žáků. 

 ZŠ Svijanský Újezd: celkový počet žáků 11 (8), prvňáčků 7. Kapacita školy je 15 žáků. 
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 ZŠ Tatobity: celkový počet žáků 29 (29), prvňáčků 9. Kapacita školy je 40 žáků. 

 ZŠ Všeň: celkový počet žáků 32 (24), prvňáčků 8. Kapacita školy je 65 žáků. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKÁLOVA 

Adresa: Skálova 600, Alešova 1059 
Ředitel: Mgr. Michal Loukota (od 1. 8. 2013) 
Charakteristika školy: Základní škola je rozdělena na dvě části – v budově ve Skálově ulici se učí žáci 
5.–9. tříd (14 tříd), žáci 1.–4. tříd navštěvují pobočku školy v Alešově ulici (5 tříd).  
Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. První žáci vstoupili 
do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna 1908. Škola je spádovou 
oblastí pro žáky zejména pro tyto obce: Přepeře, Příšovice, Mírová pod Kozákovem a Ohrazenice, 
dále pak Mašov, Vyskeř, Všeň, Sychrov, Vlastibořice a Jenišovice.  
 
Budova školy: V roce 2012 byla budova školy ve Skálově ulici prohlášena kulturní památkou. Byla 
vystavěna podle plánů architekta Jaroslava Valečky, ve výklencích na fasádě jsou instalovány sochy 
Mravnost a Pilnost, které byly, dle návrhu sochaře a profesora Josefa Drahoňovského, zhotoveny 
v sochařsko-kamenické škole v Hořicích. 
K této budově v současnosti patří moderní kuchyň s jídelnou (kapacita 800 obědů – dovážejí obědy 
i do budovy v Alešově ulici. V roce 2013/2014 získala škola živnostenské oprávnění pro prodej obědů 
i cizím strávníkům), nově rekonstruovaná tělocvična s oddechovým areálem. Hodiny tělesné výchovy 
probíhaly i na sousedních sportovištích TJ Turnov a AC SYNER Turnov.  
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro 
udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku, sportovní (atletické) třídy mají předmět 
Zájmové pohybové aktivity, v dotaci 4 hodin za týden. Škola je zařazena do sítě sportovních škol. Dále 
mezi její priority patří výuka cizích jazyků, češtiny a matematiky. Úspěšně pokračovala spolupráce 
s AC Syner Turnov a navázána byla spolupráce s florbalovým oddílem TJ Turnov. Jako jediná základní 
škola v Turnově učí matematiku podle metody profesora Hejného. Více se soustředí také na výuku 
češtiny, matematiky a cizího jazyka. Angličtina se vyučuje již od 2. ročníku. 
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2013/2014 školu navštěvovalo 458 žáků. Bylo otevřeno 
22 tříd, 11 na každém stupni (V budově Alešova je umístěno 8 tříd 1. stupně). Téměř 100, nejvíce 
z Příšovic, Ohrazenic, Přepeř, Pěnčína. Žáci do naší školy dojíždějí také např. z Všeně, Mašova, Vyskře, 
Vlastibořic, Doubí, Sychrova, Mírové pod Kozákovem či Jenišovic. Ve škole bylo integrováno 18 dětí 
s nějakým handicapem, z toho 3 zrakově postižené, 6 s více vadami a 9 s poruchami učení.  
Škola zaměstnávala 60 zaměstnanců (o čtyři méně než v roce předchozím). Pedagogických 
zaměstnanců bylo 44 pracovníků (z toho 4 vychovatelky školní družiny a 2 asistentky pedagoga se 
sníženými úvazky). Z celkového počtu pracovníků bylo pouze 5 mužů. Ve škole pracovalo 7 správních 
zaměstnanců, 8 pracovníků školní jídelny 
Do 9. tříd chodilo 75 žáků. Ti si podali 140 přihlášek ke studiu. Přihlášky zaslali do 39 různých škol celé 
republiky a v nich si zvolili 75 oborů. Ze 140 podaných přihlášek byli žáci přijati ke studiu 121krát. 
Téměř každý žák si mohl vybírat ze dvou přijetí ke studiu. Do učebních oborů odevzdalo zápisové 
lístky a nastoupilo 13 žáků ze 75, tj. 17,33 % žáků 9. tříd. Většina 62 žáků, což je 82,67 % žáků 9. tříd 
bude pokračovat ve studiu ve studijních oborech. Jedná se o největší počet žáků přijatých do 
studijních oborů za poslední roky. Do přijímacího řízení na víceletá gymnázia si podalo přihlášku ke 
studiu 13 žáků 5. tříd a přijati byli 4 žáci. 
 

http://www.turistika.cz/mista/horice
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Financování školy 
Celkové příjmy školy: 27 977 396 Kč (z vlastní činnosti: 2 722 174 Kč / Příspěvek od obce: 3 500 000 Kč 
/ Příspěvek od státu: 18 873 670 / Příspěvek od zahraniční komise: 1000 Kč / Dotace městského 
úřadu na kluziště a stadion: 45 000 Kč / Projekt EU Peníze školám: 1 498 918 Kč / Příspěvek ze 
sportovního fondu: 4 000 Kč / Úroky: 530 Kč / Dotace od Úřadu práce: 20 000 / Ostatní výnosy: 
3 175 Kč / Zúčtování fondů: 15 928 / Odpisy: 1 148 000 Kč / Hospodářská činnost: 145 001 Kč. 
Celkové výdaje školy: Na platy: 13 991 268 Kč / Ostatní osobní náklady: 185 319 Kč / Zákonné odvody 
na zdravotní a sociální pojištění: 4 659 703 Kč / Fond kulturních a sociálních potřeb: 137 124 Kč / 
Ostatní sociální náklady: 64 311 Kč / Učebnice a učební pomůcky: 1 113 961 Kč / Cestovné: 28 886 Kč 
/ Plavání: 62 127 Kč / Ostatní: 7 670 510 Kč. 
 
Projekt EU Peníze školám – Modernizace výuky na ZŠ Turnov Skálova 
Škole byla poskytnuta dotace ve výši 2 698 262 Kč. Začátek projektu byl 1. 5. 2011, školní rok 
2013/2014 byl závěrečným obdobím realizace projektu. Škola dostala pokutu za chyby ve výběrovém 
řízení z roku 2011 ve výši 191 tisíc Kč. Dotace byla využita na vybavení ICT, včetně vzdělávání 
pedagogů a tvorby digitálních učebních materiálů (DUM) / Ustanovení funkce a výkonu práce 
speciálního pedagoga na škole / Rozvoj výuky cizích jazyků, včetně vzdělávání vyučujících / 
Individualizace čtenářské gramotnosti / Inovace výuky finanční gramotnosti / Prevence rizikového 
chování  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Každý ročník během roku absolvuje řadu přednášek, exkurzí, výletů a dalších aktivit, jejichž podrobný 
přehled je uveřejněn ve výroční zprávě školy. 
 
Nový ředitel 
Na konci školního roku 2012/2013 byl Roman Mareš nahrazen ve funkci ředitele Michalem Loukotou. 
(Více viz Kronika 2013, Školství – obecné informace). 
 
Úspěch v matematické soutěži 
V mezinárodní matematické soutěži se škola umístila na 19. místě na 1. stupni (v rámci TOP 20) a na 
21. místě z 293 českých a slovenských škol.  

 
Rodiče vítáni 
Od začátku školního roku 2013/2014 se škola připojila k celostátnímu projektu Rodiče vítáni, který si 
klade za cíl propojit děti, rodiče a školu do jednoho týmu, který bude společně ovlivňovat a zlepšovat 
dění ve škole.  
 
Orientační běh  
9. října se u budovy školy v Alešově ulici uskutečnil dětský orientační běh. Zúčastnily se děti 
z mateřských škol Alešova, Kosmonautů, Bezručova, Mašov a waldorfské. Celkem po okolí školy 
běhalo kolem 250 dětí. 
 
Dny otevřených dveří 
23. října se konal Den otevřených dveří v budově školy v Alešově ulici, 7. listopadu poté v budově ve 
Skálově ulici. Ty byly určeny pro rodiče stávajících a budoucích školáků i pro budoucí školáky 
samotné. Po oba dny probíhal ve škole bohatý doprovodný program – výtvarné dílny, hudební 
představení o Budulínkovi, prohlídky tříd a návštěvy vyučovacích hodin. V budově ve Skálově ulici 
připravili Přebor venkovských škol v překážkové dráze, hodu raketkou na cíl apod.  
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Sport školám 
Firma Procter & Gamble a síť supermarketů Penny Market vyhlásily soutěž Sport školám. Na 
webových stránkách mohli návštěvníci hlasovat od ledna do března, které škole připadne 50 000 Kč 
na nákup sportovních potřeb. Soutěže se zúčastnilo 549 škol v celé republice, vyhlášen byl vítěz 
v každém kraji. V Libereckém kraji se vítězem stala ZŠ Skálova.  
 
ZŠ Skálova v Městském divadle 
27. března se v divadle konal program, který celý připravili žáci celé školy pod vedením Ireny Skalské 
a Venduly Bičíkové. Dopoledne jej předvedli svým neúčinkujícím spolužákům, odpoledne pak 
veřejnosti. K vidění byla pěvecká a taneční vystoupení, žáci předvedli hru na klavír, housle či 
akordeon, připravili si i ukázky juda a karate, zajistili i moderování celé akce. Na dobrovolném 
vstupném bylo vybráno 6000 korun, které budou věnovány na podporu handicapovaných spolužáků.  
 
Rekonstrukce věže a vstupních dveří 
Před Vánocemi 2014 byla dokončena rekonstrukce věžičky na školní budově ve Skálově ulici, resp. její 
očista a výmalba. Věž byla opatřena sítěmi proti vletu ptáků a je připravena být občasně otevřena 
i pro veřejnost. Ve stejné době se do školy po několika týdnech vrátily historické vstupní dveře, které 
prošly repasí, jsou opravdu krásné. První otevření věže pro veřejnost proběhlo 15. dubna 2015. 
 
Masopustní průvod viz fotografie ve fotopříloze.  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 28. ŘÍJNA  

Adresa: 28. října 18  
Ředitel: Mgr. Jaromír Frič (znovu potvrzen ve funkci v konkurzu na jaře 2012) 
Charakteristika školy: Škola přivítala své žáky poprvé 23. 6. 1882, kdy byla v budově nově 
vystavěného Skálova sirotčince ve Skálově ulici zřízena měšťanská škola dívčí. Dne 28. října 1934 byla 
slavnostně zpřístupněná nově postavená budova školy v ulici 28. října, kde škola sídlí dodnes. 
Škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Je spádovou pro neúplné školy z okolních obcí, na 
druhém stupni dojíždí přibližně 40 % žáků.  
Škola není zřizována jako specifická s konkrétním zaměřením, vzdělávací program je vytvořen pro 
všeobecné vzdělávání.  
Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem 
a pozemkem školní družiny. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu s kapacitou 590 jídel a školní družinu 
pro 140 žáků. 
 
Vzdělávací program: Ve školním roce 201/14 probíhalo vzdělávání podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu z roku 2007. S nadanými žáky pracují učitelé individuálně. Škola má široké 
a zajímavé spektrum nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit. Škola zřizuje speciální 
sportovní třídy, v nichž je dotace hodin tělesné výchovy stanovena na 6 týdně.  

 

 Počet učebních hodin týdně: 1. třída 20 hodin, 2. třída 22 hodin, 3. třída 25 hodin, 4. třída 25 
hodin, 5. třída 26 hodin, 6. třída 29 hodin, 7. třída 30 hodin, 8. třída 32 hodin a 9. třída 31 hodin. 
Celkově je odučeno 740 hodin týdně. 

 Počet hodin, ve kterých se vyučuje konkrétní předmět. Údaj je zde uveden pro získání představy 
o školním vyučování v dnešní době. V dalších školách se mohou počty lehce lišit. Uveden je 
předmět: ročník (počet hodin týdně) 

 Český jazyk: 1. (8), 2. (9), 3. (9), 4. (8), 5. (8), 6. (5), 7. (5), 8. (5), 9. (4)  

 Anglický jazyk: 1. (0), 2. (0), 3. (3), 4. (3), 5. (3), 6. (3), 7. (3), 8. (4), 9. (3)  

 Matematika: 1. (5), 2. (5), 3. (5), 4. (5), 5. (5), 6. (4), 7. (5), 8. (4), 9. (5) 
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 Informatika: 1. (0), 2. (0), 3. (0), 4. (0), 5. (1), 6. (1), 7. (0), 8. (1), 9. (0) 

 Prvouka: 1. (2), 2. (2), 3. (2), 4. (0), 5. (0) 

 Přírodověda: 1. (0), 2. (0), 3. (0), 4. (2), 5. (2) 

 Vlastivěda: 1. (0), 2. (0), 3. (0), 4. (2), 5. (2) 

 Tělesná výchova: 1. (2), 2. (2), 3. (2), 4. (2), 5. (2), 6. (2), 7. (2), 8. (2), 9. (2) 

 Výtvarná výchova: 1. (1), 2. (2), 3. (2), 4. (1), 5. (1), 6. (3), 7. (1), 8. (1), 9. (1) 

 Pracovní výchova: 1. (1), 2. (1), 3. (1), 4. (1), 5. (1), 6. (0), 7. (1), 8. (1), 9. (1) 

 Hudební výchova: 1. (1), 2. (1), 3. (1), 4. (1), 5. (1), 6. (1), 7. (1), 8. (1), 9. (1) 

 Dějepis: 6. (2), 7. (2), 8. (2), 9. (2) 

 Občanská výchova: 6. (1), 7. (1), 8. (0), 9. (1) 

 Fyzika: 6. (2), 7. (2), 8. (2), 9. (2) 

 Chemie: 6. (0), 7. (0), 8. (2), 9. (2) 

 Přírodopis: 6. (2), 7. (2), 8. (2), 9. (2) 

 Zeměpis: 6. (2), 7. (2), 8. (1), 9. (2) 

 Etická výchova: 6. (1), 7. (1), 8. (1), 9. (1) 

 Druhý cizí jazyk (NJ, RJ): 6. (0), 7. (2), 8. (3), 9. (0) 

 Volitelné předměty: 6. (0), 7. (0), 8. (0), 9. (2) 
 

 Kroužky na 1. stupni: anglický jazyk / výtvarná výchova / hra na flétnu / sborový zpěv / 
dramatická výchova / informatika / hra na kytaru / keramika / pohybové hry / příprava pokrmů / 
in-line brusle 

 Volitelné předměty pro 9. ročník: konverzace v německém jazyce / konverzace v anglickém 
jazyce / sportovní hry / ruský jazyk 

 Kroužky na 2. stupni: konverzace v anglickém jazyce / konverzace v německém jazyce / 
informatika / sportovní hry / příprava pokrmů / technický kroužek / přírodopisný kroužek / psaní 
na počítači / ruční práce / keramika / hra na kytaru / sborový zpěv / příprava na přijímací 
zkoušky 

 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2013/14 měla škola 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 598 
žáků. Průměrný počet žáků v jedné třídě byl 24,92, což bylo 13,9 žáků na učitele. Škola měla celkem 
58 zaměstnanců, z toho 43 pedagogických pracovníků a 15 nepedagogických. Průměrná mzda 
pedagogů byla 25.611 Kč měsíčně + 1360 Kč nenárokované složky. Učitelé se zúčastnili řady 
vzdělávacích přednášek a seminářů.  
Na konci školního roku neprospěli dva žáci a třídu museli opakovat. Po dokončení školní docházky 
pokračovalo 6 žáků na víceletém gymnáziu, 17 na čtyřletém gymnáziu, 1 na šestiletém a 75 na 
středních odborných školách.  
Ve školním roce 2013/2014 probíhala náprava dyslektických žáků ve dvou skupinách, nápravy se 
účastnilo 21 žáků. Škola vykazovala 15 žáků s poruchami učení (s individuálním školním plánem).  
Zájem o školu ve školním roce 2013/2014 byl rekordní, resp. nejvyšší za posledních deset let. Bylo to 
možné posoudit na základě počtu dětí, které se hlásily do 1. třídy a při přechodu do 6. třídy.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Kompletní přehled akcí v roce byl pro představu uveden v kronice 2013. 
Škola spolupracuje se základní školou v partnerském městě Jaworu, společně uspořádali např. týden 
pobytu žáků 6. A ve Sloupu a v Jaworu, lyžařské soustředění dětí z obou škol v Pasekách nad Jizerou 
(6. ročníky) či víkendové setkání dětí v Turnově a Liberci.  
Během roku se konají desítky akcí pro děti – přednášky, výlety, dílny, sportovní utkání a další.  
Škola se také účastní řady soutěží – výtvarných a literárních, zejména však sportovních, její žáci 
se v nich pravidelně umisťují na vítězných pozicích.  
Tradiční karneval viz fotografie ve fotopříloze).  
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Soutěže, ve kterých se žáci umístili na vítězných místech: 
Výtvarné soutěže: Stáří – čas zralosti, moudrosti a vzpomínek / Honzíkova cesta Evropou  
Poetika / Turnovský kos / Okresní kolo v plavání prsa, volný styl a znak / Fotbal: Pohár starostky 
města Turnova a Fotbal McDonalds CUP / Florbal / Pohár Českého rozhlasu / Basketbal, okresní 
a krajské kolo / Volejbal / Vybíjená: Preventan Junior a Snajper / Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů, okresní a krajské kolo / Trojboj, okresní kolo / Olympiáda v anglickém jazyce, okresní kolo / 
Olympiáda v německém jazyce, okresní kolo / Logická olympiáda, krajské kolo / Mladý cestovatel / 
Biologická olympiáda, okresní kolo / Sapere: vědět, jak žít, republikové 4. místo / Hlídky mladých 
zdravotníků / Turnovský štěk 
 
Projekty, do kterých byla škola zapojena: 
Ovoce do škol – pro žáky 1. stupně / Společná cesta k přírodním vědám (podpora přeshraniční 
spolupráce ČR a Svobodný stát Sasko) – 8. A / Rok spolu / English now, Anglicky bez zábran – 
3. a 5. ročník / Sapere: vědět, jak žít – úspěšná účast v celostátním kole / Pilotáž učebnice etické 
výchovy – 1. i 2. stupeň / Příběh mojí rodiny – 7. B / Nadace Depositum Bonum / Projekt Elixír do škol 
(Mgr. P. Jirman) / Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky – obor: technický základ, 
fyzika, biologie, tvůrčí psaní / FIE: Učíme se učit a najít řešení – 2. třídy / Podpora čtenářské 
gramotnosti – 6. ročník / Rozvoj logického myšlení a matematických dovedností – 6. a 7. ročník / Sběr 
víček od PET lahví na pomoc postiženým dětem i dospělým / Peněžní sbírka na pomoc postiženým 
rodinám ve Frenštátě pod Radhoštěm / Voda – společný most mezi námi 
 
Žáci se stali členy poroty v německé soutěži 
V září se několik žáků školy vydalo do obce Seifhennersdorf nedaleko za hranicemi v Německu, aby se 
tam stali členy poroty v již 3. ročníku Bohemiády. Této soutěže ve znalostech češtiny se zúčastnilo asi 
40 německých žáků se svými pedagogy, kteří se dobrovolně učí česky. Turnovské děti se soutěžícími 
dětmi vedli soutěžní rozhovory v češtině.  
 
Kroužek In-line bruslení 
27. září byl otevřen nový kroužek, který zájemce učí oblíbenému in-line bruslení. Kroužek tohoto typu 
je jediným v Českém ráji a jeho vedení se ujala organizace Inlinetalent. Jeho vznik byl inspirován 
velkým úspěchem in-line bruslení, které si mohli žáci školy vyzkoušet na sportovním dětském dnu, 
který se konal v červnu ve škole.  
 
Výtvarná soutěž Obrázky pro Tondu 
Společnost Eko-kom, která se zabývá recyklací odpadů a hospodárným nakládáním s nimi (mj. se 
zabývá vzděláváním školních dětí) uspořádalacelostátní výtvarnou soutěž na námět třídění odpadů. 
Soutěže se zúčastnilo téměř 12 000 dětí ze 182 škol, jejich práce byly rozděleny do dvanácti kategorií. 
Všech devět obrázků z turnovské školy se dostalo do finále. V té, nazvané Barevné kontejnery 
v ulicích – podzim, získala první místo dvanáctiletá Anežka Nejedlová z Turnova, ze ZŠ 28. října. 
Vyhrála mj. školní výlet pro celou svou školní třídu. V čele poroty byla výtvarnice Iva Hüttnerová a 
musela proběhnout čtyři kola rozhodování. Škola z Turnova byla ze všech zúčastněných škol 
nejúspěšnější. 
 
Voda – společný most mezi námi 
Ve spolupráci se základní školou v polském Jawoře se konal projekt. V září děti strávily společný týden 
na Máchově jezeře, v listopadu jely navštívit polské spolužáky do Jawora a v květnu přijeli Poláci do 
Turnova. Společně sjížděli Jizeru, ale větší úspěch slavila jízda na koloběžkách. 
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Společná cesta k přírodním vědám 
17. a 18. června se v Turnově uskutečnily poslední česko-saské dílny ze společného projektu mezi 
ZŠ 28. října a Základní školou v Ottendorfu. Během těchto dvou dnů žáci prošli přírodovědeckými 
dílnami, kde si vyzkoušeli ruční i strojové broušení drahých kamenů. Zúčastnili se dvou pokusů 
tzv. „hadi na stole“ a „sopečný kráter“ – v obou pokusech šlo o chemické reakce. Strojové broušení si 
vyzkoušeli na SUPŠ a VOŠ v Turnově, kde absolvovali i prohlídku této školy s odborným výkladem 
k vystaveným uměleckým dílům. Dále si vyzkoušeli výrobu papírových raket, slunečních hodin 
a pozorovali lom světla. 
 
Oslava výročí školy 28. října 
1. listopadu proběhly oslavy 80. výročí položení základního kamene Dívčí školy v ulici 28. října, 
kterých se zúčastnila i partnerská škola z polského Jawora. Už den předtím se na dvoře školy sešli její 
žáci, kteří s pokřikem „hurá, hurá, hurá!“ vypustili 80 balónků. V den slavnosti se konal Den 
otevřených dveří s bohatým doprovodným programem. Po celý den škola vítala své bývalé žáky a 
rodiče těch současných i turnovskou veřejnost. Na dvoře školy proběhl fotbalový zápas, kterého se 
zúčastnilo i mužstvo ze spřátelené školy v polském Jawoře. Děti pod vedením učitelek L. Kendíkové, 
A. Tomášové, J. Veberové, I. Tomeškové, I. Tiché a K. Šimicové připravily divadelní scénku, kterou 
proplouvaly napříč jednotlivými lety školy, a to od vzniku školy, přes revoluci až po současnost. „Naše 
škola má nejen krásná nová okna, krásnou novou fasádu, ale má i krásného pana ředitele,“ shrnuli 
v ní na závěr. Poté následovalo pásmo písniček s flétničkami a také hrou na kytaru. Konec patřil 
dětem z dramatického kroužku, které zahrály pohádku O zmizelé škole. Připraveno bylo občerstvení i 
nově vydaný almanach. (Fotografie ve fotopříloze). 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOVA 

Adresa: Žižkova 518  
Ředitel: Mgr. Ivo Filip (znovu jmenován od 1. 8. 2013) 
Charakteristika školy: Základní škola v Žižkově ulici je nejmladší turnovskou 
školou. Byla otevřena 3. 1. 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. 
Areál školy zahrnuje hlavní budovu školy, školičku, tělocvičny a jídelnu, hřiště a dětskou zahradu. 
Venkovní prostory obsahují dvě hřiště, parkoviště a dřevěné dětské hřiště. Součástí školy je knihovna 
s pěti tisíci svazky. Škola není bezbariérová. Škola provozuje školní družinu a školní klub. Ve škole se 
nachází bufet. 
Škola je úplnou základní školou pro 1. až 9. ročník. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je po třech 
a dvou paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je po třech a dvou paralelních třídách. Škola je 
spádová pro okolní obce. 
Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dovážela z kuchyně nedaleké Obchodní a Hotelové školy. Ve 
sledovaném roce obědy objednávalo 484 žáků a 46 zaměstnanců školy. 

 
Škola klade důraz na počítačovou gramotnost a využití informačních a komunikačních technologií. 
Pro výuku ICT jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky (v každé 13 stanic). Pro práci žáků jsou další 
počítače ve studovně. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně a ve většině kabinetů (cílem je 
minimálně jeden počítač v každém kabinetě). Počítače v hlavní budově jsou propojeny do lokální 
počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák 
školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat 
a svou e-mailovou schránku s adresou. 
Z projektu EU peníze školám bylo zakoupeno 9 interaktivních tabulí, 2 dataprojektory, 25 počítačů 
(13 z nich do učebny VT), 5 notebooků pro vyučující, nový SW Office 2010 a Smart Notebook, 
hlasovací zařízení Smart Response. V učebně chemie je instalována starší interaktivní tabule, 
5 nových tabulí využívá 1. stupeň, 4 další jsou v odborných učebnách na 2. stupni. Ve spolupráci se 
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SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy) byly zakoupeny nové výukové programy a vizualizér. 
V letošním školním roce byla zakoupena interaktivní tabule na školičku, 8 počítačů do přední učebny 
výpočetní techniky, zprovozněna veřejná wifi na části hlavní budovy a za finanční podpory SRPDŠ tři 
čtečky knih do školní knihovny. 
  
Opravy ve škole: Bylo vymalováno několik učeben, nátěr soklu v přízemí školičky. Proběhla výměna 
ventilů za termohlavice u ústředního topení na školičce. Dále se opravila izolace střechy jídelny. 
Průběžná výměna oken a okapů na hlavní budově. Byly nakoupeny šatní skříňky do šaten na hlavní 
budově pro budoucí 9. ročník z důvodu navýšení počtu žáků. Dokoupení lavic, židlí a nábytku do tříd. 
 
Vzdělávací program: Vyučování probíhalo podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život, 
škola patřila mezi prvních 16 pilotních škol s vlastním vzdělávacím programem.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2013/2014 měla škola 517 žáků (v předchozím roce 
448). Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve 
sledovaném roce bylo integrováno 21 žáků (v předchozím roce 16). Většinu z integrovaných žáků 
tvoří žáci se specifickými poruchami učení – především dyslexií. Dále byli integrováni: 1 žák 
s tělesným postižením (má asistenta pedagoga), 1 žák s mentálním postižením, 1 žák s více vadami, 
2 žáci s vadou řeči a 16 žáků se specifickými poruchami učení. 
Pedagogický sbor tvořil ředitel, zástupkyně ředitele, 29 učitelů, z toho 2 výchovní poradci (pro každý 
stupeň školy), 4 vychovatelky a 1 vychovatel školní družiny, 1 vedoucí školního klubu (knihovnice) 
a 1 asistent pedagoga.  
Na střední školy odešlo celkem 42 žáků. Dvanáct žáků z 5. ročníku odešlo na víceleté gymnázium 
v Turnově a v Semilech. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Žáci se účastnili řady soutěží, ve kterých byli velmi úspěšní (pro získání představy pořádaných soutěží 
byl jejich seznam uveden v kronice za rok 2013). Pořádali řadu akcí, dílen, přednášek a exkurzí (jejich 
přehled je uveden ve výroční zprávě školy).  
Celoškolní aktivity: Soutěž tříd o nejhezčí vánoční výzdobu / Zájezdy na divadelní představení / 
Návštěvy mateřských škol ve škole / Škola už je za dveřmi, aneb Nebojme se zápisu (zápis nanečisto) / 
Den otevřených dveří pro veřejnost / Čarodějnice, Den dětí – 1. stupeň / Den s plyšákem / Den Země 
– 2. stupeň / Školní jarmark / Zimní sportovní den / Žižkovská jedničková burza a Skokan roku – ve 
spolupráci se SRPDŠ / Práce Školního žákovského parlamentu, účast v Městském žákovském 
parlamentu / Školní časopis / Dramaťák – vystoupení na otvírání Českého ráje atd. / Školní pěvecký 
sbor – vystoupení v penzionech, vánoční trhy / Rozsvěcení školního vánočního stromku / Spolupráce 
s Městskou knihovnou Antonína Marka a Muzeem Českého ráje v Turnově, dále s městským úřadem 
Turnov, se správou CHKO Český ráj, se Vzdělávacím centrem Turnov, turnovskou synagogou, 
Ekocentrem Sedmihorky, KC Turnov / Sběr papíru, tetrapaku a baterií celoročně, trvale kontejner na 
PET lahve. 
 
Dotazníkové šetření mezi rodiči 
Rodičům byl odevzdán dotazník, ve kterém se vyjadřovali k různým oblastem života školy. OD rodičů 
se vrátilo cca 56 % vyplněných dotazníků. 
Klady: Klima školy – vybavení, kvalitní pedagogové, umístění školy a BUS zastávka, vstřícnost ke 
zdravotně postiženým, přátelské prostředí, technické vybavení školy, pravidla daná školním řádem / 
Akce školy – např. školní jarmark, kulturní akce, nabídky mimoškolních aktivit / Webové stránky / 
Školní družina, školní klub, školní jídelna / Přiměřené nároky při výuce a na domácí přípravu / 
Informovanost o hodnocení a chování žáků, o chodu školy atd. 
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Zápory: Stravování – kvalita obědů / Bufet – sortiment / Webové stránky školy – informace o plánu 
jednotlivých tříd, komunikace s rodiči, zlepšení vzhledu / Větší informovanost o koncepci školy, 
o práci výchovného poradce a školního psychologa, o pokrocích či obtížích žáka / Zázemí školy – šatny 
(plíseň, zima, nákup skříněk) / Přístup na školičku – vybudovat chodník, možnost otevření školy 
a družiny v dřívějších hodinách / Rozšíření kapacity školní družiny / Výuka – rozšíření nabídky cizích 
jazyků, kvalitnější výuka cizích jazyků, omezení mimoškolních akcí v době vyučování / Třídní schůzky 
a konzultace – více času, konzultace po telefonu či e-mailu. 
 
Křeslo pro hosta – herečka Eva Hrušková 
21. října ve škole přivítali herečku Evu Hruškovou a spisovatele Michala Vaněčka, kteří přijeli 
diskutovat s prvňáčky a druháčky.  
 
Děti na návštěvě Domově pro seniory 
20. listopadu navštívili školní skřítkové Domov důchodců Pohoda, kde starým lidem představili knížku 
Kytička pohádek pro paní spisovatelku Marii Kubátovou (více viz Kronika 201, Turnov – kalendárium 
z června). Přečetli několik pohádek a při svíčkách pak všem zahrála žákyně Lidmila Horáková z 9. A. 
Návštěvu zorganizovala paní Eva Kordová z knihovny.  
 
Den s plyšákem 
30. ledna se ve škole konal Den s plyšákem, kdy si každý žák mohl do školy přinést svou oblíbenou 
plyšovou hračku, se kterým převzal pololetní vysvědčení. Do školy toho dne přibylo kolem 600 
plyšáků! 
 
Soutěž Mladý Démosthenes 
4. února se v přednáškovém sále Univerzitní knihovny liberecké Technické univerzity konalo okresní 
kolo soutěže v umění komunikace Young Démosthenes. Účastnily se ho i dvě žačky základní školy 
v Žižkově ulici – Nikol Hanzlová v první kategorii pro 6. a 7. ročníky, která nakonec obsadila 1. místo, 
a Barbora Bajerová v druhé kategorii pro žáky 8. a 9. tříd, která získala druhé místo. Nikol Hanzlová 
byla navíc vyhlášena nejlepší účastnicí tohoto kola napříč všemi kategoriemi a všemi okresy 
Libereckého kraje. 
 
Kulinářský den 
V únoru si žáci 2. třídy uspořádali v rámci výuky prvouky kulinářský den, rozhodli se, že každý z nich 
přinese z domu oblíbený recept na zdravé jídlo a potřebné suroviny a pak si během dne děti samy 
jídla podle receptů uvařily a snědly. Výsledkem celé akce nebyla jen plná bříška, ale i vlastní 
kuchařská kniha 2. A.  
 
Maškarní karneval 
V posledním únorovém týdnu proběhl ve školičce oblíbený maškarní karneval.  
 
Výstava žákovských sešitů 
U příležitosti března – Měsíce knihy připravila školní knihovna ve spolupráci s učiteli výstavu více než 
60 kusů školních sešitů, z nichž ty nejpěknější byly oceněny drobnými dárky.  
 
Společná cesta k přírodním vědám 
ZŠ Žižkova přichystala společně se základní školou v německém Hermsdrofu (Grundschule 
Hermsdorf) projekt věnovaný přírodním vědám. První společnou akci projektu prožily děti z obou 
stran hranice v Turnově ve dvou dnech na přelomu března a dubna. Byla určena třeťákům, kteří si 
v rámci přírodovědných dílen vyzkoušeli ruční broušení drahých kamenů, pod mikroskopy hledali 
živočichy žijící v rybníku, otestovali chemickou reakci Coca-Coly a bonbónu mentols, zkoušeli hustotu 
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kapalin a chemické reakce kapalin s acylpyrinem, vyzkoušeli si výrobu papírových hraček, testovali 
iluzi souvislého pohybu a vyrobili si karamelové lízátko. Dále děti absolvovaly prohlídku hvězdárny na 
Vrchhůře a navštívily Galerii Granát na náměstí.  
 
Školní jarmark 
17. října se konal tradiční a oblíbený školní jarmark. (Fotografie ve fotopříloze). 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MAŠOV 

Adresa: U Školy 56 
Ředitelka: Mgr. Renáta Šulcová (od 1. 8. 2012) 
Charakteristika školy: Základní škola pro 1. až 5. třídu se nachází na okraji města Turnova. Jedná se 
o budovu s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, 
dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Školu navštěvují především žáci z okrajových částí Turnova – 
Mašova, Pelešan, Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně. 
 
Vzdělávací program: V roce 2013/14 probíhala výuka v 1. až 4. ročníku podle vlastního výukového 
programu, 5. ročník byl vyučován podle Osnov obecné školy. Cílem školy je udržet trend malé školy 
rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší kolektiv, má dlouholeté zkušenosti se 
zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 87 žáků, školní družiny 60 žáků, ve školním roce 
2013/14 navštěvovalo školu 86, později 87 žáků (43 chlapců, 44 dívek), tedy plná kapacita. Počet 
integrovaných žáků s handicapem byl 4. Pedagogický sbor tvořilo 8 pedagogických zaměstnanců, 
2 vychovatelky 2 provozní zaměstnanci. Čtyři žáci byli přijati ke studiu na víceletém gymnáziu. 
 
Přehled akcí a aktivit:  

 Kulturní akce:  
Evropský den bez aut / IQ park Liberec / Botanická zahrada Praha – exkurze 5. třídy / Divadelní 
představení ve školce Hudba jinak / Audience u Valdštejna 4. třídy / Přednáška k 28. říjnu pro 5. třídy 
/ Naivní divadlo Liberec / Diashow Madagaskar / Kino 3D Dinosauři / Divadlo Čert a Káča / Pasování 
prvňáků na čtenáře / Dílny v muzeu – karnevalové masky / Divadlo Biblické příběhy / Divadlo 
Budulínek / Diashow Havaj / Recitační soutěž Poetika / Turnovský kos (dvě druhá místa) / Putování 
po památkách 4. třídy / Vlastivědná soutěž Vlastík (2. místo) / Exkurze do papírny a sklárny 
(4. a 5. třídy) / Školní výlet Botanicus / Výlet 1. a 2. tříd do ZOO Liberec / Vystoupení flétniček ve Žluté 
ponorce / Vystoupení flétniček pro MŠ Mašov / Zpívání u vánočního stromu v Turnově. 

 Sportovní akce:  
Vybíjená, Přepeře (3. místo) / Sportovní přebory 5. ročníků vesnických škol (1. místo) / Velikonoční 
turnaj ve vybíjené v Přepeřích – 1. místo / Atletický trojboj malé školy, okrsek i okres, do krajského 
kola postoupila žákyně Nicol Náhlovská – v krajském kole 2. místo / Turnaj ve snajpru v Příšovicích / 
Orientační běh v okolí školy / Bruslení v Turnově / Kopaná v Přepeřích / Přebory škol v plavání / Běh 
olympijského dne.  
 
Zájmové kroužky školy: Počítače (Tomáš Špinka) / Sportovní kroužek I. (Tomáš Špinka) / Sportovní 
kroužek II. (Tomáš Špinka) / Základy hry na flétnu (Jana Vildová) / Výtvarný kroužek I. (Eva Hlaváčová) 
/ Výtvarný kroužek II. (Veronika Brožková). 
 
 



Kronika města Turnova 2014  |178 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBOTECKÁ  

(dříve Speciální školy Turnov) 
Adresa: Sobotecká 242 (v tomto roce naposledy) 
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková (od roku 2006, znovu jmenována v roce 2012) 
Charakteristika školy: Škola byla zřizována Libereckým krajem, od 1. ledna 2015 se jejím zřizovatelem 
stalo město Turnov, školní rok 2014/2015 byl zahájen v nových prostorách v budově Obchodní 
a Hotelové školy ve Zborovské ulici.  
Škola zajišťuje následující činnosti: základní školu praktickou, základní školu speciální, školní družinu, 
školní jídelnu a speciálně-pedagogické centrum se zaměřením na odbornou péči o děti s autismem 
v Libereckém kraji (Speciálně pedagogické centrum bylo na konci sledovaného období přestěhováno 
na novou adresu, 28. října 1390, do prostor internátu Střední zdravotnické školy. Zřizovatelem 
poradenského pracoviště zůstává Liberecký kraj, od 1. ledna 2015 se stane součástí Pedagogicko- 
-psychologické poradny Semily).  
 

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

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

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

 
Vzdělávací program: Stěžejním programem školního vzdělávacího program je environmentální 
a ekologická výchova. Školní Ekoteam, který tvoří učitelé, žáci i provozní zaměstnanci dbá na 
důsledné šetření energiemi a na důkladné třídění odpadu. Praktická škola se učí podle ŠVP Škola 
J. Patočky a škola speciální podle ŠVP Krok za krokem. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2013/2014 měla škola 18 zaměstnanců, z toho 
14 pedagogických (učitelé, jedna vychovatelka, dva asistenti pedagoga a dvě psycholožky na částečné 
úvazky – přepočtené úvazky 18,29).  
Škola otevřela 7 tříd (4 v praktické a 3 ve speciální škole), které navštěvovalo 76 žáků (60 v praktické 
a 16 ve speciální).  
Na závěr roku všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího ročníku. V devátém ročníku ukončilo 
povinnou školní docházku 11 žáků, všichni byli přijati k dalšímu studiu, především do oborů s výučním 
listem kategorie H. 
 
Změny v organizaci školy 
V březnu roku 2014 začala vyjednávání o převodu zřizovatelských kompetencí mezi Libereckým 
krajem a městem Turnov v květnu 2014 bylo rozhodnuto o stěhování školy na adresu Zborovská 519 
do budovy Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy. V budově této školy škola 
získala podnájem dvou pater budovy s vlastním vchodem, žáci se budou stravovat ve školní jídelně. 
Přes prázdniny pracovníci s pomocí rodičů školu přestěhovali. Nový školní rok 2014/2015 byl 
slavnostně zahájen 1. září již v nových prostorách. Od 1. ledna 2015 se zřizovatelem školy stalo město 
Turnov. Speciálně pedagogické centrum bylo přestěhováno také na novou adresu - 28. října 1390, do 
prostor internátu Střední zdravotnické školy. Zřizovatelem poradenského pracoviště zůstává 
Liberecký kraj, od 1. ledna 2015 se stane součástí Pedagogicko-psychologické poradny Semily. 
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Střední školy 

 
Základní informace 
Ve městě působí čtyři střední školy, které zřizuje Liberecký kraj. Jsou to: 1. Gymnázium, 2. Střední 
zdravotnická škola, 3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola a 4. Obchodní 
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov. 
 
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo střední školy v Turnově 1342 studentů. 
 
Počty studentů: 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 208, v prvním ročníku 46. Kapacita školy 
je 250 studentů. 

 Gymnázium Turnov: Celkový počet žáků 363, v prvních ročnících 60 (nepřijato bylo 66 žádostí). 
Kapacita je 450 studentů. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 140 (+25 VOŠ), v prvním ročníku 
SŠ 29 Kapacita střední školy je 200 studentů, VOŠ 24 studentů. 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 589. Kapacita 
školy je 1380 studentů. 

 
Státní maturity 
Ve školním roce 2013/2014 proběhly maturity opět v jednotném stylu – tzv. státní maturity. 
Dlouhodobě se jedná o kritizovaný, špatně připravený způsob maturit. Jejich hlavním cílem je, aby 
žáci všech typů škol skládali stejné maturity, a to moc nevychází. Na gymnáziích státní maturitu 
nezvládla jen 3,3 % z těch, kteří ji konali v řádném termínu. V nástavbových oborech to bylo 44,8 %. 
Ve sledovaném roce došlo opět k několika úpravám. Maturity však vykázaly mimořádně špatné 
výsledky. V matematice neuspělo 24,1 procenta studentů, v českém jazyce 6,8 procenta, v angličtině 
9,5 procenta, v němčině dokonce 21,5 procenta. Ve zkoušce z jiného cizího jazyka neuspělo 10,5 
procenta maturantů. 
 

GYMNÁZIUM TURNOV 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra (znovujmenován 1. 8. 2012) 
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 školy je i malý bazén, 
který je, jako jediný v Turnově, v omezené míře přístupný i veřejnosti a spravuje jej Městská 
sportovní. 
Gymnázium Turnov je Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje (celoživotního vzdělávání dospělých) a je členem Vzdělávacího centra 
Turnov, o. p. s. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Škola vznikla v roce 1908, do nové 
budovy se stěhovala v roce 1930 a od roku 1990/91 je její součástí i víceleté gymnázium. Školní 
budova na Výšince patří městu, kraj ji pro školu pronajímá za 1,6 mil. Kč ročně. 
Škola spolupracuje se švýcarským Sarganzem a holandskou Goudou, studenti pořádají výměnné 
pobyty.  
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Vzdělávací program:  
Na nižším i vyšším gymnáziu se učí podle rámcových vzdělávacích programů určených daným 
věkovým kategoriím (základní vzdělávání a gymnázia). Třídy se specializují v těchto směrech: 
ekonomický, technický, přírodovědný a humanitní. V septimě, příp. třetím ročníku si žáci volí dva 
dvouhodinové semináře (možnosti: matematika, fyzika, konverzace z cizího jazyka, dějepis, 
biologicko-chemický seminář, společenskovědní seminář a programování) v oktávě, resp. čtvrtém 
ročníku mají žáci 14 hodin pro výběr volitelných aktivit prakticky z jakéhokoliv předmětu, resp. 
nabídka vychází ze zaměření studia žáka.  
Škola nabízí široké možnosti dalších seminářů tak, aby žáci mohli co nejlépe reflektovat své zájmy 
a připravit se na další studium.  
V poslední době se škola soustředí na intenzivní poradenství o dalším možném studiu. Pomáhá tak 
studentům zorientovat se v neuvěřitelně velké nabídce veřejných i soukromých, kvalitních 
i nekvalitních vysokých či vyšších odborných škol.  
 
Škola spolupracuje s organizacemi v rámci města Turnova, mj. s MÚ Turnov, s Kulturním centrem 
(správce městského kina a divadla – výchova filmového a divadelního diváka, divadelní projekty), 
Městskou sportovní (správce městských sportovních zařízení) a turnovskými sportovními kluby. 
Z hlediska městského dění je zajímavostí určitá vymezenost školy, která se málokdy účastní 
společných akcí, vyhledává spíše akce připravené přímo pro ni.  
Škola vyučuje několik cizích jazyků – především angličtinu, ale i němčinu, španělštinu, francouzštinu 
v rámci povinných nebo povinně volitelných, nepovinně pak ruštinu, latinu a italštinu.  
 
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 363 (v předchozím roce 356), z toho do 
1. ročníku čtyřletého studia nastoupilo 30 (30) studentů a do 1. ročníku (primy) víceletého studia 
30 (32) studentů. Odmítnutých žadatelů bylo 29 na čtyřleté studium a 37 na víceleté. Na čtyřletém 
gymnáziu studovalo 125 žáků (z toho 81 dívek), na víceletém gymnáziu 238 žáků (z toho 129 dívek).  
Průměrný počet žáků ve třídě byl 30,25, tj. 12,86 žáků na učitele, počet odučených hodin týdně byl 
586, tj. průměrný počet odučených hodin jednoho učitele týdně je 20,76. Na humanitní předměty 
připadlo 294 hodin, z toho 190 na výuku jazyků, na přírodovědné předměty 207 hodin a na sportovní, 
výtvarnou a hudební výchovu zůstalo 85 hodin.  
Ve škole pracovalo celkem 43 zaměstnanců. Pedagogických pracovníků bylo 32, z toho 22 s plným 
pracovním úvazkem. Nepedagogickými pracovníky byli: 2 administrativní pracovnice, 1 knihovnice na 
částečný úvazek, 1 správce budovy, 4,5 pracovnic v jídelně a 2,3 uklízečky.  
 
Maturity:  
Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci státních maturit a opět došlo k dalším 
změnám, spíše k lepšímu – zkoušky mají nyní o něco „lidštější“ podobu.  
Maturitní zkoušky skládalo 59 studentů (čtyřleté studium – 31, víceleté studium – 28). 
S vyznamenáním je složilo 29 z nich. Výrazně vyšší úspěšnost byla u studentů víceletých gymnázií, 
z nichž 23 složilo zkoušku s vyznamenáním, oproti 6 ze čtyřletého oboru. Zkoušku složili všichni 
maturanti. 55 maturantů nastoupilo k dalšímu studiu na vysoké škole, 4 našli uplatnění jinde 
(zahraničí, vlastní živnost, zaměstnání). 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (kompletní):  
Škola organizuje několik kroužků: astronomický kroužek (Vladimír Kafka), kroužek informatiky, Klub 
mladých diváků (čtyři zájezdy do divadel), pořádá vlastní fotbalový a florbalový turnaj. Mladší žáci 
v hojném počtu navštěvují kroužky ve Žluté ponorce. Žáci se účastní řady soutěží, ve kterých se 
pravidelně umisťují.  
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2.9. – zahájení školního roku / 9. až 13. 9. – harmonizační týden pro první ročníky / 24. 9. – výchovný 
koncert Musica Bohemica / 26. 9. – hasičské cvičení (evakuace školy) / 17. až 19. 10. – Educa my Job 
(veletrh vzdělávání v Tipsportaréně, prezentace školy) / 25. 10. – nebeští jezdci (filmové představení, 
nižší gymnázium) a následná beseda / 6. 11. – Burza středních škol (Turnov, Lomnice nad Popelkou) / 
26.11. – Národní třída (divadelní představení, hru napsal Jaroslav Rudiš) / 2. 12. – den otevřených 
dveří (víceleté studium) / 3. 12. – den otevřených dveří (čtyřleté gymnázium) / 4. 12. – beseda 
s Jaroslavem Rudišem, mj. o hře Národní třída / 17. 12 – exkurze Drážďany, Moritzburg /  
25. 1. – začátek lyžařských sportovních kurzů (do 15. 2.) / 30. 1. – Hácha, divadelní představení /  
7. 2. a 21. 2. – maturitní plesy (7. 2. – 8. A, 21. 2. – 4. C) / 10. 2. – přednáška a následná beseda 
s Františkem Stárkem / 24. až 27. 2. – kontrola České školní inspekce / 1. 3. – abiturientský ples /  
5. 3. – Texty Ivana M. Jirouse, představení Dáši Vokaté a Oldřicha Kaisera / 4. 4. – poslední rozloučení 
s prof. Milošem Honzákem / 11. 4. – exkurze Osvětim, Březinka, Krakov / 22. 4. – filmové představení 
Lustig (KC Střelnice) / 30. 4. – Memoriál Zuzany Krejčové / 2. až 7. 5. – společná část maturitní 
zkoušky /  
12. až 16. 5. – přípravný týden před maturitami „svatý týden“ („svaťák“) / 19. až 22. 5. – ústní část 
maturitních zkoušek (ústní zkoušky společné části a profilová část) / 20. až 23. 5. – projekt Úvod do 
světa práce / 28. 5. – maturitní slavnost / 16. až 19. 6. – sportovní kurz 3. C a 7. A / 20. 6. – uzavření 
klasifikace / 25. a 26. 6. – sbírka pro Nadaci Euronisa Pozvedněte slabé / 25. 6. – závěrečná 
pedagogická rada / 26. 6. – návštěva turnovských hasičů / 27. 6. – vydání výročních vysvědčení 
 
Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání 
Celostátní projekt, kterého se gymnázium účastní v části Rozvíjení nových metod a forem práce 
s nadanými žáky, která je určena pro žáky 8.–9. tříd a 1.–2. ročníku SŠ. Pro nadané žáky probíhaly 
workshopy v těchto oborech: informatika, biologie, chemie, fyzika, technický základ, tvůrčí psaní, 
rétorika a debatní klub, anglický debatní klub. Na závěr každého semestru absolvovali nejstarší 
studenti e-learningový kurz s problematikou kariérového poradenství a praktický workshop Jak dál?, 
který se týkal dalších možností studia na VŠ, studia v zahraničí, stáží a nadstavbových kurzů. 
 
Exkurze a zájezdy (kompletní): 

 Osvětim, Březinka (duben 2014) 
Prohlídka tábora Osvětim s výkladem, návštěva tábora Březinka (Birkenau), prohlídka historické části 
města Krakov (hrad Wavel, Rynek Glówny, židovská čtvrť) 

 Provence (červen 2014) 
Program: Monte Carlo, Cannes, Verdonský kaňon, St. Tropez, kalanky a Cassis (desetikilometrová túra 
v náročném terénu), Marseille, Aubagne (kraj Marcela Pagnola), Antibes (Musée Picasso), Marineland 
(mořská zoo)  

 Normandie 70 (květen 2014) – výročí vylodění v Normandii 
Program: Sinnsheim (technické muzeum), Remeš (katedrála), Mont Saint Michel (opatství), Huisnes 
a La Cambe (německé hřbitovy), Saint Malo (opevněné město v Bretani), přílivová elektrárna na řece 
Rance, Utah – Cherbourg (přístav), St. Marcouf (dělostřelecká baterie), Ste-Mere-Eglise (spojenečtí 
parašutisté), Musée Utah, Omaha – Pointedu Hoc, Musér Omaha, hřbitov v Colleville, Bayeux 
(muzeum bitvy o Normandii), Longue (dělostřelecká baterie), Arromanches (plovoucí přístav), Juno – 
Courcelles (Juno Beach Center), Beny (kanadský hřbitov), Gold a Sword – Ouistreham (grand Bunker), 
Paegasus Bridge, Merville (dělostřelecká baterie), Ranville (britský hřbitov), Caen (památník 
a muzeum), L´Etretat (přímořské lázně, opevnění – součást Atlantického valu), La Roche Guyon 
(zámek, sídlo německého velení ve Francii), Paříž. 
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Cvičení hasičů v budově školy 
26. září proběhlo ve škole cvičení hasičského sboru i oddílů dobrovolných hasičů. Cílem byla evakuace 
osmi figurantů z prostor šaten. Cvičení bylo tajené, a tak se mnozí žáci a jejich rodiče na začátku dost 
vylekali. To však bylo v plánu.  
 
Zájezd do Švýcarska 
V září proběhl výměnný pobyt mezi naší školou a Kantonschule Sargans. Pobytu se účastnilo 22 žáků 
ze sexty, septimy, oktávy a 3. ročníku doprovázených prof. Dudkovou a prof. Pelcovou. První týden 
září poznávali švýcarští studenti Český ráj a celkově Českou republiku a 15. září jsme vyrazili poznat 
krásy Švýcarska my. 
 
Film Nebeští jezdci 
25. října primy s ostatními turnovskými šesťáky shlédly v kině film Nebeští jezdci, nejprve je pozdravil 
starosta města, poté jim David Marek z muzea pověděl o době a událostech, kterých se film týká. 
Gymnazisti poté zamířili ještě na exkurzi do knihovny a po cestě se podívali na pamětní desku letců 
ve vstupní chodbě muzea.  
  
Alvetour cup 2013 
V rámci partnerské spolupráce mezi Turnovem a švédskou Alvestou uspořádala Žlutá ponorka ve 
čtvrtek 31. 10. 2013 již tradiční florbalový turnaj, kterého se zúčastnily výběry turnovských základních 
škol a samozřejmě i výběr GyTu.  
 
Návštěva Jaroslava Rudiše 
7. prosince, několik dní po návratu ze stipendijního pobytu ve Stuttgartu, navštívil Jaroslav Rudiš svou 
domovskou školu (absolvoval ji v roce 1991). Obrovskou výhodou tohoto čtení a následné besedy byl 
fakt, že všichni studenti viděli divadelní podobu novely Národní třída (skvělé představení brněnského 
divadla Feste studenti navštívili 26 listopadu). Zhruba devadesátiminutové setkání zpestřila řada 
studentských dotazů, které se týkaly nejen vlastní novely a divadelního textu, ale spisovatelské 
tvorby obecně. Bylo to skvělé! (z webu školy) 
 

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

Adresa: Zborovská 519, Alešova 1723 
Ředitelka: Ing. Milena Lednejová (znovu potvrzena k 1. 8. 2014) 
Charakteristika školy: Škola vznikla k 1. 1. 2009 spojením dvou dříve 
samostatných škol (Integrovaná střední škola Turnov, Alešova 1723, 
a Obchodní akademie a Hotelová škola, Zborovská 519). Škola využívá i detašované pracoviště 
v Přepeřské ulici v areálu firmy Sklostroj, kde se nacházejí strojírenské dílny. Škola také provozuje 
domov mládeže. Budova ve Zborovské ulici je v majetku města, budova v Alešově ulici patří 
Libereckému kraji.  
 
Vzdělávací program: Ve sledovaném školním roce byly otevřeny následující obory: 

 Obchodní akademie, čtyřleté denní studium. Počet tříd 4, počet žáků 99 

 Hotelnictví, čtyřleté denní studium. Počet tříd 3,68, počet žáků 108 

 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Počet tříd 4, počet žáků 117 

 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Počet tříd 1,64, počet žáků 31 (otevřeno třetím rokem, 
s praxí ve firmě Sklostroj) 

 Ekonomika a podnikání, čtyřleté denní studium. Počet tříd 1,68, počet žáků 32 

 Nástrojař, tříleté denní studium. Počet tříd 2,29, počet žáků 57 
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 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Počet tříd 0,54, počet žáků 13 

 Jemný mechanik – optik, tříleté denní studium. Počet tříd 1,27, počet žáků 28 

 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Počet tříd 3,40, počet žáků 92 

 Prodavač, tříleté denní studium. Počet tříd 0,50, počet žáků 12. 
Obor Ekonomika a podnikání je oborem dobíhajícím, bude uzavřen po absolvování současných 
studentů. Škola nabízí studentům řadu kurzů a seminářů, např. základní barmanský kurz, kurz 
studené kuchyně, flair barmanský kurz, kurz sommelier-kadet, kurz funkčního čtení – odborný kurz 
pro žáky 1. ročníků školy, kurz cukrářských technologií, seminář o čokoládě, školení o ginu, carvingový 
kurz, seminář na téma Tradiční kuchyně v moderním pojetí. 
Škola poskytuje celoživotní vzdělávání pro veřejnost ve formě rekvalifikačních i zájmových kurzů, 
souvisejících s obory vlastního vyučování (Daňová evidence / Účetnictví / Obchodní zástupce / 
Prodavačské práce / Základy obsluhy osobního počítače / Počítačové školení pro veřejnost (pro 
začátečníky i pokročilé) / Kovoobráběčské práce / Obsluha CNC strojů / Kuchařské práce / Český jazyk 
pro administrativu / Správná hygienická a výrobní praxe / Efektivní komunikace / Obchodní 
korespondence / Právní minimum pro obecní úřady (Specializační studium pro zaměstnance 
obecních úřadů, členy obecních rad, zastupitele obecních úřadů).  
Škola má navázanou spolupráci se skotskou vyšší odbornou a vysokou školou Banff and Buchan 
College ve skotském Fraserburghu, kde studuje několik absolventů turnovské školy.  
 

Maturity a závěrečné zkoušky:  
Maturitní zkoušku skládalo 168 studentů, z nich 59 neuspělo (po opravných zkouškách 16). Závěrečné 
zkoušky konalo 68 žáků a neprospělo jich 5 (po opravných zkouškách 3).  
Absolventi maturitních oborů cestovní ruch, hotelnictví a obchodní akademie převážně pokračují dále 
ve studiu. Převládají vyšší odborné a vysoké školy s ekonomickým zaměřením, často i v návaznosti na 
svá studijní zaměření, tj. veřejná správa, cestovní ruch a gastronomie. Menší část absolventů 
pokračuje na jazykových školách nebo na školách v zahraničí.  
Velká část absolventů tříletých učebních oborů s výučním listem se hlásí na dvouleté nástavbové 
studium oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou, čímž si mohou rozšířit možnosti dalšího 
uplatnění. Faktem však je to, že absolventi tříletých oborů mají velmi špatné předpoklady ke studiu 
středního vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu předešlého studia se zpravidla zaměřují pouze na 
odborné znalosti, a tak mají často velké problémy se všeobecně vzdělávacími vyučovacími předměty. 
Úspěšní absolventi mají pak praktické i teoretické znalosti a mohou začít po určité praxi 
i s podnikáním. Absolventi strojírenských oborů, jako je nástrojař a zámečník, nacházejí uplatnění 
okamžitě, především ve strojírenských firmách v celém regionu. Jedná se například o firmy Sklostroj 
Turnov CZ, s. r. o, Kamax, spol. r. o., Turnov, Axl, a. s., Semily, ONTEX CZ, s. r. o., Turnov, Grupo 
Antolin Turnov, s. r. o., Šroubárna Turnov, BEHR Czech, s. r. o. Mnichovo Hradiště a další. 
Žáci oborů služeb, jako jsou kuchař-číšník a prodavač, nacházejí zaměstnání díky stále se 
rozrůstajícímu cestovnímu ruchu v Českém ráji i v Krkonoších. Uplatnění nachází také vyučení 
prodavači a optici. Absolventi čtyřletého studijního oboru Ekonomika a podnikání nachází uplatnění 
v obchodech, podnicích nebo na úřadech. Část absolventů pokračuje ve studiu, a to zejména na 
vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od splynutí celkem 1380 žáků, ve sledovaném 
období školu navštěvovalo 589 (v předcházejícím roce 646) žáků ve 23 třídách, 11 tříd se 305 žáky ve 
škole ve Zborovské ulici a 12 tříd se 284 žáky v Alešově ulici (podrobnosti o počtu žáků viz u přehledu 
oborů). Do školy bylo podáno 321 přihlášek.  
Ve škole pracovalo 90 zaměstnanců (66 žen), z toho bylo 58 pedagogů a 32 provozních zaměstnanců.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a absolvují řadu exkurzí, a to podle oborů svého studia.  



Kronika města Turnova 2014  |184 

 

 
Kovo Junior 
27. a 28. února 2014 se konala na odloučeném pracovišti odborného výcviku v areálu firmy Sklostroj 
Turnov soutěž odborných dovedností budoucích zámečníků KOVO Junior 2014, kterou vyhlásil Cech 
Kovo ČR. Soutěžilo se ve dvou praktických disciplínách – zhotovení výrobku podle technické 
dokumentace a měření dílců. Žáci během stanoveného časového limitu museli předvést své praktické 
dovednosti a teoretické znalosti. V kategorii jednotlivců se na 3. místě umístil Matěj Lukeš, žák 
3. ročníku školy, a v kategorii družstev se školní družstvo umístilo na místě druhém.  
 
Výměnné pobyty s Holandskem 
Škola má navázanou spolupráci s holandskou školou Pleincollege ve městě Nuenen. Ve dnech  
17. 3. – 21. 3. 2014 pobývalo 22 žáků v Holandsku, kde byli ubytováni v rodinách. Navštívili 
Eindhoven, Amsterdam a Haag. Od 19. do 23. 5. byli Holanďané v Turnově. Společně s našimi žáky 
navštívili Liberec, Prahu a Český ráj. Sjížděli Jizeru na raftech, projeli se na koních a zatančili si českou 
polku. 
 
Informační den pro možné budoucí studenty 
17. září se škola otevřela žákům 9. tříd ze základních škol z Turnova, Hodkovic nad Mohelkou 
a Železného Brodu. Školu navštívilo 160 žáků, kteří se seznámili s obory a studiem, které škola nabízí. 
Žákům se nejvíce líbilo vystoupení studentů-barmanů ve školním baru a ochutnávka jídel, které jim 
připravili studenti-kuchaři.  
 
Zájezd do Vídně – Po stopách císařovny Sissi 
V rámci studia musejí sami žáci maturitního ročníku připravit a zorganizovat tuzemský nebo 
zahraniční zájezd, tentokrát to byl dvoudenní zájezd do Vídně, který se uskutečnil v říjnu.  
 
Makro kuchařský pětiboj 
8. listopadu se žáci školy zúčastnili odborné kuchařské soutěže Gastrofest v Českých Budějovicích, 
který pořádal velkoobchod Makro. Soutěž se skládala ze dvou disciplín, z kuchařského pětiboje 
(krájeli oloupanou cibuli najemno, pórek na nudličky, brambory na kostky, vykosťovali kuře 
a filetovali pstruha v časovém limitu 30 minut) a přípravy soutěžního menu pro 30 osob s obsluhou 
v časovém limitu 90 minut. Absolutním vítězem v pětiboji se mezi třiceti účastníky stal Lukáš Hájek, 
žák 3. ročníku oboru kuchař. 
 
Burza středních škol 
6. listopadu 2013 proběhl 19. ročník Burzy středních škol, která je určena dětem závěrečných ročníků 
základních škol a nabízí jim přehled dalšího možného studia. Na burze se prezentovalo téměř padesát 
škol z Libereckého kraje i okolí. Podívat se přijelo 14 autobusů žáků z Jilemnice, Lomnice nad 
Popelkou, Vysokého, z Českého Dubu a Mnichova Hradiště. Na pořádání burzy spolupracuje i Úřad 
práce v Semilech, pro který nezaměstnaní absolventi škol představují velké procento klientů. V době 
konání burzy evidoval cca 1200 nezaměstnaných lidí do 30 let, což tvořilo čtvrtinu všech evidovaných. 
Velký zájem je naopak o vyučené strojaře, kterých ze škol nevychází dostatek, který by pokryl potřeby 
firem. O strojírenské učňovské obory je mezi dětmi malý zájem. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Exkurze do Mladé Boleslavi 
V polovině listopadu se žáci 1. a 2. ročníku obchodní akademie zúčastnili odborné exkurze Historie 
a průmysl Mladé Boleslavi, kterou jim zorganizovali maturantky oboru cestovní ruch. Studenti 
navštívili firmu Škoda Auto a navštívili její muzeum, stejně jako Muzeum Mladoboleslavska.  
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Student vyhrál v soutěži České hlavičky 
17. listopadu 2013 byly v brněnské Redutě vyhlášeny výsledky soutěže oceňující české studenty v pěti 
kategoriích. Přenos vysílala i Česká televize. Vítězem v kategorii Ekonomie a podnikání se stal student 
3. ročníku Obchodní a hotelové školy Filip Vinš. Cenu získal za mobilní aplikaci PICKNOTE.com, kterou 
vytvořil s cílem usnadnit a zefektivnit studijní přípravu dnešních studentů. Jedná se o veřejnou 
databázi zápisků, poznámek a studijních textů, kterou budou vytvářet sami uživatelé aplikace. Filip 
Vinš za svou aplikaci již na jaře získal druhé místo v soutěži Podnikavá hlava 2013. 
 
Barmanský kurz 
25. – 29. listopadu se v prostorách školy konal barmanský kurz pořádaný 1. českou barmanskou 
akademií. Poté, co se naučili namíchat padesát druhů nápojů a seznámili se s historií několika 
známých alkoholických nápojů, museli absolvovat náročné závěrečné zkoušky. Všichni studenti 
zkoušky složili a získali mezinárodně uznávaný barmanský certifikát.  
 
Projekt TechUp  
Liberecký kraj získal pro projekt TechUp (Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Libereckém kraji) 58 milionů korun, které si rozdělilo několik institucí, mezi nimiž nechyběla ani 
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově. Ta nakoupila stolní výukový 
obráběcí CNC stroj, 3D tiskárnu, 3D scanner, zařízení pro tepelné tvarování optických prvků a přístroj 
na měření optických prvků. Součástí projektu je i kroužek pro děti ze základních škol (v roce 2014 ho 
navštěvovalo deset dětí dvakrát měsíčně), který je zaměřen na různé technické oblasti (např. optiku). 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 

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 (VOŠ tříleté studium – titul DiS.), a to obor 
Restaurování a konzervování kovů, minerálů a organolitů a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou 
školou chemicko-technologickou, čtyřletý bakalářský studijní program (titul Bc.) Konzervování 
a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.  
Škola v současnosti zahrnuje střední školu, vyšší odbornou školu a domov mládeže. 
V květnu 2014 oslavila škola 130. výročí svého založení. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Vzdělávací program:  
Škola nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v oborech Plošné a plastické rytí 
kovů, Umělecké zámečnictví a kovářství, Zlatnictví a stříbrnictví, Broušení a rytí drahých kamenů 
a Umělecké odlévání a v rámci VOŠ tříleté denní studium zakončené maturitou v oboru Restaurování 
kovů, minerálů a organolitů, stejný obor je možné absolvovat ve čtyřletém kombinovaném studiu.  
 
Seznam předmětů středoškolského programu. Uveden je předmět: ročník (počet hodin týdně) 
Povinné:  

Český jazyk: 1. (2), 2. (2), 3. (3), 4. (3) 
Anglický, nebo německý jazyk: 1. (3), 2. (3), 3. (4), 4. (3)  
Matematika: 1. (2), 2. (2), 3. (0), 4. (0) 
Tělesná výchova: 1. (2), 2. (2), 3. (2), 4. (2) 
Občanská nauka: 1. (1), 2. (1), 3. (1), 4. (1) 
Fyzika: 1. (2), 1. (0), 3. (0), 4. (0) 
Chemie: 1. (1), 2. (1), 3. (0), 4. (0) 
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Ekologie: 1. (1), 2. (0), 3. (0), 4. (0) 
Ekonomika: 1. (0), 2. (1), 3. (1), 4. (1) 
Informačně-technologický základ: 1. (2), 2. (1), 3. (0), 4. (0) 
Počítačová grafika: 1. (1), 2. (2), 3. (0), 4. (0) 

Předměty specializace: 
Dějiny výtvarné kultury: 1. (2), 2. (3), 3. (3), 4. (3) 
Písmo: 1. (2), 2. (2), 3. (0), 4. (0) 
Výtvarná příprava: 1. (6), 2. (6), 3. (0), 4. (0) 
Technická příprava: 1. (2), 2. (0), 3. (0), 4. (0) 
Technologie: 1. (2), 2. (2), 3. (3), 4. (3) 
Navrhování: 1. (0), 2. (0), 3. (8), 4. (8) 
Praktická cvičení: 1. (6), 2. (11), 3. (11), 4. (13) 

Volitelné (min. 2 hodiny):  
Občanská nauka – seminář: 1. (0), 2. (0), 3. (0), 4. (1) 
Ekonomika – seminář: 1. (0), 2. (0), 3. (0), 4. (1) 
Matematika – seminář: 1. (0), 2. (0), 3. (2), 4. (2) 
Informačně-technologický základ: 1. (2), 2. (1), 3. (2), 4. (2) 
 

Počet žáků a zaměstnanců: 
Kapacita školy je 200 žáků střední školy, 24 studentů vyšší odborné školy. V domově mládeže může 
bydlet max. 55 žáků. Ve sledovaném školním roce navštěvovalo školu celkem 165 žáků v sedmi 
třídách, z toho 140 střední a 25 vyšší odbornou. Konalo se sedm kol přijímacího řízení, do kterých se 
přihlásilo 69 uchazečů. 61 žáků nastoupilo do prvních ročníků. Na VOŠ se hlásilo 19 uchazečů, přijato 
bylo 13.  
Na škole pracovalo v přepočtu na plné úvazky 30,37. Z pedagogického sboru odešli 3 učitelé. 
V domově mládeže pracovalo 5,81 pracovníků a nepedagogických pracovníků bylo 10,44.  
 
Maturitní zkoušky: 
Maturitu skládalo celkem 67 studentů, 31 studentů neuspělo. Do opravného termínu se přihlásili 
4 studenti, z nichž 2 zkoušku složili. 11 studentů skládalo absolutorium, všichni úspěšně.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: 
Studenti se účastní odborných praxí, nebo 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).  
 
Realizované prezentační akce (kompletní): 
Letní spolupráce s kovářským centrem Ybbsitz – výroba druhého kovaného kříže / Helfštýn 2013 / 
Muzeum Turnov – ukončení výstavy Comenius 2013 a E. Víšková (glyptika) / Jičín – město pohádky 
2013 – každoroční prezentace oborů školy (RK, UZ + ostatní) / Sympozium uměleckých škol 2013 / 
Intenzivní kurz zlatnických a stříbrnických řemeslných technik v Káhiře (VOŠ) / Spolupráce se 
sklářskou školou v Kamenickém Šenově – UZ a sklo (každoroční výměna žáků) / Plastika „Sphere“ 
před turnovskou vilou Šárka – slavnostní odhalení / DOD podzim 2013 / 3. ročník výtvarné soutěže 
pro žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ (celorepublikově) – s vyhlášením vítězů na půdě školy při DOD / 
Hodiny a klenoty 2013 (Praha) – obor ZLS / Kutná Hora – park U Tří pávů – „Svatováclavské slavnosti“ 
– obory UZ a UO (předvádění řemesla, šermířský kroužek, práce žáků v exteriéru) / Prezentace 
a nábory na ZŠ v regionu (individuální) – (Turnov, Mnich. Hradiště, Semily,…) / Burzy škol a veletrhy 
(Turnov, Semily, H. Králové, Trutnov, Pardubice, Náchod, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Kolín, Kutná 
Hora, Liberec, Tábor, Žďár nad Sázavou) / Vánoční akce – řemeslné trhy s předváděním 
(ZŠ Kosmonosy; Nová Paka) / Ocenění: STŘEDNÍ ROKU 2013/2014 3. místo v Libereckém kraji / 
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KD Střelnice Vrchlabí – výstava UZ a UO v předsálí (leden) / YBBSITZ 2014 – odborná praxe žáků 
oboru UZ + RK (realizace „rytíře“ dle návrhu studenta) / FERRACULUM 2014 – festival uměleckého 
kovářství v rakouském Ybbsitz (slavnostní odhalení „převozníka“) / Odhalení děl našich žáků v parcích 
Turnova – sluneční hodiny a ženské torzo (UZ a UO) / 130 let – absolventský sraz DOD jaro 2014 – 
v rámci „Staročeských řemeslnických trhů v Turnově“ – 2denní akce s výstavami, prohlídkou školy, 
dílen apod. /  
Zámečnická škola – řemeslo je umění – MUZEUM v Hradci Králové (součástí je část historické sbírky 
naší školy) / Odhalování pamětní desky J. K. Lobkowitze v Turnově / Kutná Hora – park U Tří pávů – 
obory UZ a UO (práce žáků v exteriéru) počtvrté, v rámci „Kutnohorského kulturního léta 2014“ / 
Městské slavnosti „Kámen a šperk“ Turnov – obor BR – brusičské dílny / Hefaiston 2014 (hrad 
Helfštýn) – každoroční prezentace uměleckých kovářů (33. ročník) – obor UZ + ostatní. 
 
Kostky jsou vrženy: výstava prací studentů v turnovské synagoze 
Rozhovor v rádiu: v květnu 2014 v besedě Dvojky Českého rozhlasu na téma Český šperk jeden 
z pedagogů školy připomenul tradici zpracování drahých kamenů v tomto kraji a historii školy. 
Mezinárodní sympozium uměleckých škol 2013 
Ve dnech 14. až 22. září se konal 4. ročník Mezinárodního sympozia uměleckých škol, které probíhalo 
v šestnácti dílnách uměleckých škol Libereckého kraje, v Turnově to byly dílny zlatníků a kovářů. 
Studenti školy pak pracovali celkem v pěti dílnách. Slavnostní ukončení sympozia se konalo 22. září 
v Severočeském muzeu v Liberci. Patronem zlatnické dílny byl DUV Granát Turnov, kovářské dílny 
Komerční slévárna Turnov. 
Vzdělávací kurz v Egyptě 
V rámci navázané spolupráce se v Káhiře v prostorách Azza Fahmy Design Studio ve dnech 24. 9. – 
26. 10. 2013 uskutečnil vzdělávací kurz, zaměřený na základní a mírně pokročilé zlatnické a 
stříbrnické řemeslné techniky. Náplň a organizaci kurzu měli na starosti turnovští učitelé Jaroslav 
Prášil a Jiří Kmošek se dvěma pedagogy z Káhiry. Kurzu se zúčastnilo osm studentů.  
Plastika Sphere před vilou Šárkou 
15. října 2013 proběhlo slavnostní odhalení nové plastiky, a to u vstupu do vily Šárka. Plastika vznikla 
na podnět majitele vily Ing. Formánka, který oslovil školu, zda by se její žáci neujali návrhu. Studenti 
je vypracovali a z nich byl vybrán návrh Tomáše Vrány s názvem Sphere. Další realizace v materiálu 
probíhala pod vedením odborného učitele dílenské přípravy pana Antonína Stratílka, který se 
zasloužil velkou měrou o vznik odlitku. Slavnostního odhalení se zúčastnili mj. starosta města Tomáš 
Hocke a náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.  
Výstava ve Vrchlabí 
11. ledna 2014 byla ve vstupním foyer Kulturního centra ve Vrchlabí zahájena výstava prací studentů 
školy. Výstava trvala do konce února 2014. 
Koncert ve škole  
14. února proběhl koncert Big Bandů a Dechového orchestru v sále SUPŠ ve Skálově ulici. Účinkovali 
Dechový orchestr ZUŠ Turnov pod vedením Jiřího Richtera, Big Band ZUŠ Turnov pod vedením 
Václava Sajbta a Big Band ZUŠ Železný Brod pod vedením Rudolfa Müllera. 
Výstava Comenius v turnovském muzeu 
20. února byla v muzeu zahájena výstava Dekorační kameny, jejíž součástí byla díla studentů školy 
vytvořená v rámci projektu Comenius. Na vernisáži proběhla módní přehlídka se šperky studentů.  
Šperkařská škola získala 3. místo v soutěži o nejoblíbenější střední školu 
25. března převzali zástupci školy ocenění za 3. místo (v rámci Libereckého kraje) v soutěži „Střední 
roku“. Tu vyhlásila Česká studentská unie a výsledky byly zjištěny po sečtení hlasů, které posílali 
samotní studenti středních škol. Na prvním místě v kraji se umístila soukromá Euroškola Česká Lípa 
a VOŠ a SŠ Nový Bor. Cena byla předána ve společenském sále školy za přítomnosti všech žáků, 
studentů i pedagogů. 
Slavnostní křest poštovní známky  
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2. května proběhl křest poštovní známky, kterou podle návrhu turnovské výtvarnice a pedagožky 
Vlasty Matoušové vyryl Václav Fajt. Pořádal Klub filatelistů 05-13 Turnov 
Majáles SUPŠ  
22. května se v letním kině a přilehlém parku konala tradiční studentská oslava. Připraveny byly hry 
a soutěže pro děti a hudební vystoupení (Jana Šteflíčková, Eva Matylda, Jitka Hlaváčová a spol., 
Instant Brain, Wretched Beauty, Era Vulgaris, Vevývoji, Alepak Ska a Věc Makropulos.) 
Oslavy 130 let od založení školy  
24. května probíhaly oslavy založení školy. Vystoupila Musica Fortuna a byl pokřtěn almanach 
o historii a současnosti školy. K večerní módní přehlídce oděvů doplněných studentskými šperky 
zahráli Veselí pozůstalí. Školou za tu dobu prošlo 3 257 studentů a působilo zde 268 pedagogů. 
Pozvánky byly rozeslány téměř dvěma tisícům absolventů a na sobotní oslavy jich přijelo kolem 600. 
Medaile pro obec Sezemice  
Na podzim škola pracovala na návrzích medailí pro obec Sezemice, která v roce 2015 slaví 900 let od 
první zmínky o své existenci. Zástupci Sezemic si z návrhů vybrali dva modely, z nichž zkombinovali 
výslednou medaili. Autorkami jsou studentky 4. ročníku oboru Plošné a plastické rytí kovů Barbora 
Josifová (avers) a Petra Janatová (revers). (Foto webové stránky školy).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úspěch turnovského kováře Davida Čermáka v Lipníku nad Bečvou 
Od 7. června do 30. září 2014 probíhal v Lipníku nad Bečvou 10. ročník akce kovářského řemesla 
nazvaná Kov ve městě. Její součástí byla exteriérová výstava plastik z kovu, kdy bylo po městě 
vystaveno celkem 34 exponátů. Během výstavy probíhalo hlasování veřejnosti o nejoblíbenější sochu, 
které vyhrál Mnich Davida Čermáka, zapůjčený z turnovské šperkařské školy. Tato plastika je 
maturitní prací turnovského kováře z roku 2001. V anketě hlasovalo 337 respondentů, Mnich získal 
167 hlasů. (David Čermák vytvořil i socha Golema, která zdobí nádvoříčko turnovské synagogy.) 
 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  

Adresa: 28. října 1390 
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková (od 1. 9. 1996, 2012 byla znovujmenována) 
Charakteristika školy: Škola začala v Turnově působit v roce 1961, kdy došlo 
k reorganizaci okresů a v jejím důsledku byla zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do semilského 
okresu.  
Základní obory zdravotní sestra a dětská sestra byly vyučovány do roku 1995. Dětská sestra byla 
zrušena a zdravotní sestru postupně nahradil obor všeobecná sestra počínaje 1. ročníkem školního 
roku 1992/93. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie musel být obor všeobecná sestra 
transformován a počínaje 1. ročníkem školního roku 2004/2005 ho nahradil obor zdravotnický 
asistent. Současně byla vzdělávací nabídka rozšířena o nově vzniklý obor zdravotnické lyceum, který 
je všeobecněji zaměřen. 
Škola je umístěna v budově postavené v 80. letech 20. století. V roce 2012 došlo k rozsáhlým 
stavebním úpravám.  
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Součástí areálu je také domov mládeže (130 lůžek, počet ubytovaných ve školním roce byl 82) 
s přilehlým víceúčelovým hřištěm. Celý areál se nachází ve výhodné poloze v sousedství Panochovy 
nemocnice Turnov a naproti domovu důchodců Pohoda, kam docházejí žákyně a žáci na hodiny 
praktické výuky.  
 

Vzdělávací program: V současné době se žáci vzdělávají v oborech zdravotnický asistent, 
zdravotnické lyceum (oba čtyřleté denní s maturitou, lyceum připravuje žáky přede vším k dalšímu 
vzdělávání na VOŠ a VŠ) a ošetřovatel (tříleté denní s výučním listem). Škola v tomto školním roce 
nově zavedla čtyřletý obor sociální činnost. 
Škola realizuje kromě vzdělávání absolventů ZŠ také vzdělávání dospělých, ať už ve vlastních 
akreditovaných kurzech (Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy, zdravotník 
zotavovacích akcí, pedagog a žáci s chronickou chorobou, pedagog a žáci s handicapem), nebo pod 
hlavičkou Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s., (kurzy první pomoci a rekvalifikační kurzy osobní 
asistent a pracovník sociální péče).  
Uplatnění absolventů je dobré. V evidenci úřadu práce jsou absolventi pouze krátkodobě po ukončení 
vzdělávání, po neúspěšném zakončení vzdělávání anebo v případě, že absolventi školy nemají zájem 
aktivně vyhledávat pracovní či studijní uplatnění. Pracovní uplatnění ve zdravotnictví totiž lze nalézt 
vzhledem k trvalému nedostatku pracovníků v tomto resortu. 
Vyučování předmětu Ošetřování nemocných ve 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent 
a předmětu Ošetřovatelská péče oboru ošetřovatel ve 2. a 3. ročníku se tradičně odehrává 
v Panochově nemocnici, s.r.o. v Turnově. 
 
Maturity:  
u maturitních zkoušek v roce 2014 nastal nebývalý pokles úspěšnosti. Ve třídě oboru zdravotnický 
asistent z počtu 17 žákyň neprospělo sedm žákyň a dvě neprospěly v podzimním termínu. Ve třídě 
oboru zdravotnické lyceum neprospěly 3 žákyně. V oboru ošetřovatel složilo zkoušku úspěšně všech 
10 žákyň.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 250 žáků. Ve škole pracovalo 35 osob (resp. plných 
pracovních úvazků). Počet pedagogů na škole byl 25,8 pracovních úvazků. Školu navštěvovalo 208 
(v předchozím roce 214) žáků v deseti třídách tří oborů.  
V domově mládeže působily 3 vychovatelky, ubytováno bylo 82 žáků a žákyň, dále zde pracovaly 
3 uklízečky a údržbáři (celkem 8 úvazků). V jídelně pracovaly 4 zaměstnankyně na částečný úvazek 
(1,2 úvazku), pravidelně se zde stravovalo 178 strávníků.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Studenti školy se zúčastnili několika sportovních a vědomostních soutěží, téměř jako studenti všech 
ostatních škol, a několika specializovaných.  
 
Projekt Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje  
Škola získala finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR na projekt 
nazvaný Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje. 
Problematika správného vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích je poměrně složitá, 
protože se neustále vyvíjí a mění v závislosti na legislativních změnách a každoročně vydávané 
úhradové vyhlášce. Ve sledovaném roce proběhla pilotní část projektu. Pro pracovníky nelékařských 
profesí výuka proběhla od září 2013 do února 2014 v deseti blocích po čtyřech vyučovacích hodinách. 
Ve stejném rozsahu, ale v období od listopadu 2013 do dubna 2014, bylo naplánováno školení 
pracovníků lékařských profesí. Účastníci se v rámci školení seznámili s různými systémy financování 
zdravotnictví, s ekonomickými aspekty poskytování zdravotních služeb, na modelových příkladech 
a s pomocí počítačového programu se cvičili ve vykazování a vyúčtování zdravotní péče. Učení bylo 
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podpořeno nejen klasickými prostředky, tj. pro tento program speciálně vytvořenou učebnicí a sadou 
praktických úloh, ale i moderními metodami samostudia prostřednictvím e-learningového kurzu. 
 
Adopce na dálku 
Ve škole běžela pátým rokem Adopce na dálku, do které byly formou školního vzdělávacího projektu 
zapojeny všechny třídy školy. První adoptovaná Jeanett z Ugandy již skončila školu, a proto ve škole 
vybírali formou ankety mezi studenty nového žáka. Tím se stal Albert Musonda z Zambie. Sbírky na 
podporu jeho vzdělání organizovali především v předvánočním a velikonočním čase. 
 
 

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.  
 
Vzdělávací programy:  
Jarní semestr 
Proběhlo 35 kurzů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 155 studentů. Z toho 28 jazykových kurzů 
(9 kurzů anglického jazyka, 5 kurzů francouzského jazyka, 4 kurzy španělského jazyka, 3 kurzy 
německého jazyka, 2 kurzy čínského a italského jazyka, 1 kurz ruského jazyka), 1 kurz psychologie, 
2 počítačové kurzy, 4 přípravné kurzy českého jazyka a matematiky pro žáky před vstupem do primy 
nižšího gymnázia a 1. ročníku čtyřletého gymnázia.  
V srpnu se uskutečnil letní intenzivní kurz angličtiny, kterého se zúčastnilo 5 osob. 
Konalo se 45 kurzů pro následující firmy: Grupo Antolin Turnov, s.r.o., Centrum TOPTEC, Trima, s.r.o., 
Kamax, s.r.o., Neumatic CZ, s.r.o., Kadlec KOVO, Mahle Behr, Formplast, Crytur, spol. s.r.o., Sklostroj 
Turnov CZ, s.r.o., SFS Intec, s.r.o., Kulturní centrum Turnov. 19 firemních zaměstnanců navštěvovalo 
kurzy pro veřejnost. 
 
Podzimní semestr 
Proběhlo 32 kurzů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 144 studentů. Z toho 26 jazykových kurzů 
(14 kurzů anglického jazyka, 3 kurzy francouzského jazyka, 2 kurzy španělského a německého jazyka, 
2 kurzy italského jazyka, 1 kurz čínského jazyka), 1 kurz IVT a 1 kurz psychologie.  
Novinkou byl kurz fotografování s lektorem Pavlem Charouskem, kterého se zúčastnilo 11 klientů. 
Konalo se 59 kurzů pro stejné firmy jako v jarním semestru a navíc pro Trevos, Keri, spol. s.r.o., OA, 
HŠ a SOŠ Turnov a Schurter, spol. s.r.o. 11 firemních zaměstnanců navštěvovalo kurzy pro veřejnost. 
 
Další 

 Automotive workshopy: ve spolupráci s firmou Mahle ber z Mnichova Hradiště, vzdělávací akce 
pro žáky 7. až 9. tříd základních škol se zájmem o technické obory.  
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 V roce 2014 byl třikrát organizován rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče, celkem bylo 
proškoleno 26 pracovníků.  

 6. ročník letního příměstského tábora plného angličtiny, Summer English Camp. Tábor se 
uskutečnil opět v areálu Klubu lyžařů Struhy a proběhl ve dvou turnusech podle věkového 
složení dětí. Zúčastnilo se celkem 32 dětí. 

 Proběhlo 17 odborných seminářů, které se konaly jak ve VCT, tak v Jedličkově ústavu v Liberci, 
v Domově Maxov, v DD Lampertice a Náruči Turnov. Seminářů se zúčastnilo 174 pracovníků. 
Největší zájem byl o následující semináře: Jak umíme komunikovat?, Psychiatrické minimum, 
Paliativní péče, Etika v sociální práci, Empatie a asertivita a Úvod do supervize a koučování 
v pomáhajících profesích.  

 V roce 2014 jsme spolu s Nadačním fondem manželů Klausových uspořádali dva kurzy pro 
seniory v Rovensku pod Troskami a Hodkovicích nad Mohelkou. Celkem se zúčastnilo 19 seniorů. 

 
Projekty: (Vše v rámci dotačního programu EU – Operační program Vzdělávání pro budoucnost) 

 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém kraji, realizace od 
1. ledna 2012 do 28. 2. 2014  

 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání, realizace 
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014. Na projektu spolupracovaly základní školy v Turnově, 
Gymnázium Turnov, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově, 
Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově, Střední zdravotnická škola v Turnově, Gymnázium 
a Střední odborná škola v Jilemnici, Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci a Gymnázium Dr. Randy 
v Jablonci 

 Aktivně a kreativně ve školce – realizace od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015. Cílem projektu je 
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v Libereckém kraji prostřednictvím 
průběžného a provázaného vzdělávání. 

 Učíme se pro život – realizace od 1. 8. 2014 do 30. 6. 2015. Cílem je podpora ekonomicky 
aktivních občanů ve 27 vytipovaných obcích do dvou tisíc obyvatel z Libereckého, Středočeského 
a Královéhradeckého kraje. Cílem je podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných 
kompetencí, které jsou praktické pro život. Desetihodinové kurzy: Právo a ochrana spotřebitele, 
Občanskoprávní minimum a Finanční gramotnost. Dvacetihodinový kurz Základní počítačové 
dovednosti. Všechny kurzy byly realizovány přímo v obcích v podvečerních hodinách, aby se 
mohla zúčastnit většina obyvatel. 

 Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost – realizace od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015. Nositelem 
projektu je město Turnov, VCT jej zpracovává. Projekt iniciuje vznik sítě mezi základními školami 
v turnovském regionu a podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem. Podpora probíhá 
formou individuálních konzultací, logopedické péče zapojením školního asistenta, dále pomocí 
kroužků zaměřených na přírodovědné a polytechnické obory a rozvoj čtenářství. 

 
Počet žáků a zaměstnanců: Realizační tým centra tvořilo 10 zaměstnanců (přibyly dvě projektové 
manažerky), počty žáků jsou uvedeny u jednotlivých kurzů. 
 
Výroční zpráva, která je podkladem pro zápis, byla zpracována za kalendářní rok 2014 (ne školní 
2013/2014).  
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  

Adresa: náměstí Českého ráje 5 
Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl (od roku 2003, znovu potvrzen ve funkci v konkurzu na jaře 2012) 
Charakteristika školy: Základní umělecká škola Turnov byla založena v prosinci 1945 jako Městská 
hudební škola. 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, výtvarný, taneční (balet), literárně-dramatický. Škola nabídla 
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 394 žáků (z toho 1 dospělý), v kolektivní výuce 
112 žáků, výtvarný obor 82 žáků, literárně-dramatický 44 žáků a taneční 58 žáků. Na škole působilo 
41 zaměstnanců, z toho 4 nepedagogičtí, velká část nebyla zaměstnána na plný úvazek. Průměrný věk 
pedagogických pracovníků byl 45,72 let. Tři pedagogové školy se věnují dětem se zrakovým 
postižením (Klára Jozífková, Monika Szántó a Martin Hybler – flétna, klarinet a komorní a orchestrální 
hra, zpěv).  
 
Do prvních ročníků bylo přijato 93 žáků, z toho na hudební obor 45, na výtvarný obor 12, na taneční 
obor 26 a na literárně-dramatický obor 10. Přijímací řízení se uskutečnilo 4. a 16. 6. 2013. 
25. 6. 2014 absolvovalo veřejným koncertem 27 žáků, výtvarné práce absolventů výtvarného 
oddělení byly v červnu vystaveny ve výstavní síni školy a absolventi literárně-dramatického oboru 
provedli 19. 6. závěrečné vystoupení v atriu Muzea Českého ráje. 2 absolventi byli přijati k dalšímu 
studiu na hudebních konzervatořích a 5 žáků bylo přijato na výtvarné školy a střední umělecko-
průmyslové školy. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (kompletní dle výroční zprávy):  
11. září: 27. koncert ve škole. Matěj Štěpánek a Kateřina Ochmanová 
21. září: vystoupení na vítání občánků v galerii muzea. (Během roku vystupovali na každém vítání) 
30. září: 28. koncert ve škole. Matěj Štěpánek a Kateřina Ochmanová 
12. října: 10. zájezd na představení Národního divadla Praha Zahradní slavnost Václava Havla 
12. října: Soustředění Turnováčku  
24. října: Zahájení cyklu interních koncertů žáků školy, který probíhal pravidelně 3. čtvrtek v měsíci od 

17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ 
28. října: Vystoupení žesťového souboru v rámci oslav 740. výročí založení města a státního svátku 
3. – 4. listopadu: Koncerty symfonického orchestru Europera v Polsku, Německu a České republice za 

účasti našich žáků 
9. – 10. listopadu: Soustředění Turnováčku na Frýdštejně 
13. listopadu: Poetika 2013 – úspěšná účast žáků literárně-dramatického oboru 
14. listopadu: Účast Dechového orchestru na benefičním koncertě v kostele sv. Anny v Jablonci n./N. 
15. listopadu: žákyně Veronika Lédlová účinkovala jako sólistka v Koncertu pro trombon 

N. R. Korsakova při koncertě Podkrkonošského symfonického orchestru v Železném 
Brodě 

30. listopadu: Žesťový soubor účinkoval na Malé Skále 
30. listopadu: Žáci dechového oddělení vystoupili na Adventním setkání v penzionu v Žižkově ulici 
Prosinec: Výstava prací žáků výtvarného oboru ve výstavní síni školy 
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10. prosince: Smyčcový soubor mladších žáků vystoupil v penzionu Pohoda 
11. prosince: 30. koncert ve škole – smyčcové orchestry ZUŠ Turnov a Liberec. 
Adventní koncerty: Pěvecký sbor Antonína Dvořáka Turnov za účasti žáků a učitelů školy  
19. prosince: každoroční účast Carminy na koncertě ČVUT v Praze v Betlémské kapli 
Únor: Národní soutěže ZUŠ v oboru hry na klavír – okresní kolo 
2. – 3. března: Soustředění Turnováčku na Frýdštejně 
6. března: Big Band v České Lípě 
18. března: 31. koncert ve škole – Daniel Petrásek, Kateřina Ochmanová 
18. března: Big Band a Dechový orchestr v Železném Brodě 
20. března: Získaly soubory LDO (Kámoš Drámoš, Torzo a Bezefšeho) přímé postupy na celostátní 

přehlídku Dětské scény 2014 a na Turnovském štěku získal postup na celostátní přehlídku 
Loutkářská Chrudim soubor Dráčci 

21. – 22. března: Zpíváme si pro radost – 16. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů – Carmina 
(Fotografie ve fotopříloze). 
28. března: Big Band účinkoval na NeFormJazzFestu 2014  
Březen: Národní soutěže ZUŠ v oboru hry na smyčcové nástroje – krajské kolo (pořádala škola) 
5. – 6. dubna: Soustředění Carminy na Frýdštejně 
9. dubna: Carmina získala stříbrné pásmo na přehlídce dětských sborů v Jablonci nad Nisou 
13. dubna: Big Band na Malé Skále 
15. dubna: Koncert učitelů ZUŠ 
16. dubna: Jarní koncert Turnováčku a smyčcového souboru mladších žáků na Malé Skále 
25. – 26. dubna: 9. ročník festivalu Kytara v Českém ráji 
25. dubna: Big Band ve Varnsdorfu 
26. dubna: Carmina v Přáslavicích 
22. – 27. dubna: Koncertní vystoupení žáků s projektem Europera v Německu a Polsku 
7. května: Big Band vystoupil při oslavách osvobození v Turnově 
16. května: Koncert smyčcového orchestru v Praze – Horních Počernicích 
23. května: Carmina v Mnichově Hradišti 
23. května: Koncert smyčcového orchestru v Sezemicích 
27. května: Škola uspořádala zájezd na koncert Pražského jara 
31. května: Carmina se zúčastnila festivalu Semilský džbánek 
Červen: Výstava prací žáků výtvarného oboru 
18. – 21. června: 15. ročník Interpretační hudební dílny, která se pořádá v rámci festivalu Dvořákův 

Turnov a Sychrov 
22. června: Dva absolventské koncerty v sále školy 
Červenec: Literárně-dramatický obor na Jiráskově Hronově 
15. – 23. srpna: Tradiční tábor ZUŠ Turnov v Pleskotech. 69 dětí vedl pedagogický dozor – Václav 
Sajbt jako vedoucí tábora, V. Vydrová, L. Grundová, D. Nechutná, E. Mastníková, A. Mastníková 
Z. Bařinková, J. Richter, E. Lédlová a B. Lédl a zdravotnice E. Hyblerová.  
 
Podrobnější informace k uvedeným akcím a některé další kulturní pořady jsou uvedeny 
i s fotodokumentací v kronice školy. 
 
Vánoční koncerty: 

 8. prosince: Carmina v Sezemicích  

 12. prosince: Carmina s Turnovským orchestrálním sdružením na koncertě na Střelnici  

 13. – 15. prosince: Vystoupení školy na Vánočních trzích v Turnově 

 13. prosince: Turnováček a Dechový orchestr na Malé Skále 

 15. prosince: Carmina v Přáslavicích 

 17. prosince: Vánoční koncert žáků v Městském divadle 
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 24. prosince: Koncert v kostele Panny Marie – Carmina, Turnováček, Dechový orchestr 
 
Závěrečné koncerty školy: 

 3. června: V Městském divadle (prezentace nového CD) 

 4. června: V Městském divadle 

 9. června: V sále SUPŠ – Karmínek, Turnováček a Carmina 

 21. června: Závěrečné vystoupení žáků literárně-dramatického oboru v atriu muzea 
 
Hudební festival a letní hudební kurzy Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka:  
Od 27. června do 6. července se konal 24. ročník (v Turnově 9.), festivalu a letních interpretačních 
kurzů (v oborech housle, viola, violoncello, kontrabas). V tomto roce byli jako lektoři přítomni v oboru 
housle: Jiří Besperát, Eva Bublová, Alena Čechová, Štěpán Grafe, Vladimír Přiklopil, Seppo Tukiainen. 
V oboru violoncello: Baiba Kuusela a Jussi Makkonen. Orchestr vedl Jouko Koivukoski. Korepetici 
obstarávali Esa Ylönen a Bohuslav Lédl. Ze ZUŠ se přihlásilo 9 aktivních účastníků. Součástí byly 
koncerty pro veřejnost:  

 28. června – Jussi Makkonen a Esa Ylönen (Městské divadlo) 

 29. června – Benefice pro Seppa Tukiainena (Městské divadlo) 

 30. června – Alfréd Strejček a Ensemble Messiaen (Městské divadlo v Železném Brodě) 

 1. července – Baiba Kuusela a Ventis Zilberts (ZUŠ v Liberci) 

 1. července – Graffovo kvarteto (Zámek Sychrov) 

 2. července – Baiba Kuusela a Ventis Zilberts (Městské divadlo, jiný program než v Liberci) 

 6. července – Závěrečný koncert účastníků (Městské divadlo) 
 
Výsledky soutěží: 
Národní soutěž ZUŠ – 1. místa v okresním kole: 
Hra na klavír – Nina Marková, Adéla Tomsová, Martin Jozífek, Eliška Chvalová, Barbora 

Nejezchlebová, Pavlína Šimková 
Hra na smyčcové nástroje – Julie Pospíšilová, Barbora Sulková, Karolína Janatková, Barbora 

Bartošová, Šimon Kendík, Kamila Maryšková, Veronika Lédlová 
Hra na kytaru: Kristýna Verichová, Tereza Roglová  
 
Národní soutěž ZUŠ – 1. místa v krajském kole: 
Hra na klavír – Nina Marková (1. místo bez postupu) 
Hra na smyčcové nástroje – Veronika Lédlová (1. místo s postupem) 
Orchestrální hra – Big Band (1. místo s postupem), Dechový orchestr (1. místo s postupem),   
LDO – Hana Čapková (zlaté pásmo), Arnošt Kohout (zlaté pásmo) 
 
Národní soutěž ZUŠ – celostátní kolo: 
Hra na smyčcové nástroje – Veronika Lédlová (3. cena), Dechový orchestr (2. cena), Big Band (čestné 
uznání) 
  
Organum Rugium: Barbora Nejezchlebová (čestné uznání) 
Soutěže LDO: Kámoš Drámoš, Bezefšeho, Dráčci (postupy na celostátní přehlídky) 
 
(Fotografie souboru Kámoš Drámoš ve fotopříloze) 
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STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽLUTÁ PONORKA  

Adresa: Husova 77  
Ředitel: Tomáš Zakouřil (od 1. 8. 2012) 
Charakteristika: Žlutá ponorka je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jejím 
zřizovatelem je Město Turnov. Žlutá ponorka vznikla v roce 1993. Organizaci 
trápí stav svěřených budov, které vyžadují značné investice a také zbytečně 
velkou část času zaměstnanců. 
 
Místa činnosti:  

 Hlavním sídlem Žluté ponorky je od roku 2000 budova v Husově ulici. Probíhalo zde 17 kroužků, 
na které pravidelně přicházelo kolem 180 dětí. Prostory jsou také pronajímány k dalším 
činnostem. Sídlí zde i Loutkářský soubor Na Židli, bohoslužby zde organizuje Křesťanské 
společenství, zkouší tři hudební skupiny a taneční soubor dospělých Keltský tygr (výnos 
cca 80 000 Kč ročně). Během roku došlo k částečné rekonstrukci přízemí a 2. patra, a to díky 
dotaci z česko-německého projektu. V pravé části přízemí vznikl volnočasový klub, který bude 
otevřen v dalším roce.  

 Tábořiště v Krčkovicích u Hrubé Skály čítá 30 stanů s podsadou a s pevnými zařízeními kuchyně 
a sociálních zařízení. V létě se zde vystřídalo 7 týdenních táborových turnusů. 

 Lidová hvězdárna na Výšince, kterou využívá astronomický kroužek. Znovuotevřena byla v roce 
2013 díky společnosti Sundisk.  

 Dopravní hřiště na Ostrově patří turnovským skautům, spravuje je Žlutá ponorka. Kurzy zde 
probíhají od jara do podzimu pro žáky 4. tříd základních škol a pro mateřské školy z celého 
Turnovska. K dispozici zde je asi 25 kol.  

 Keramická dílna v ZŠ Žižkova, kde je elektrická keramická pec a koná se zde kroužek pro max. 
14 dětí.  

 Výtvarná místnost v ZŠ Alešova, kde probíhaly 2 výtvarné kroužky. Snahou organizace i města je 
nabídnout aktivity i v oblasti Turnova II. 
 

Vzdělávací program: Podle zřizovací listiny by se organizace měla věnovat žákům i středoškolským 
studentům, skutečností ale je, že většina aktivit je směřována na děti ve věku 6–12 let. Probíhá snaha 
náplň činnosti rozšířit i na další skupiny (proběhl první kurz kresby pro dospělé a pro předškoláky se 
organizace podílí na festivalu Turnovská mateřinka).  
Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 43 zájmových kroužků, které navštěvovalo 512 klientů. 
Ponorka zorganizovala 25 akcí pro veřejnost s návštěvností 962 osob, 21 soutěží a přehlídek s účastí 
2305 osob a 6 táborů a pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 145 dětí.  
Přibližně 50 % aktivit probíhá mimo hlavní sídla organizace – v tělocvičnách a učebních 
spolupracujících škol.  
 
Přehled kroužků, jejich učitelé a počet účastníků: (některé kroužky jsou rozděleny na dvě věkové 
kategorie) 
V budově Žluté ponorky: Výtvarné kroužky I, II (Lada Capoušková, 44) / Hra na kytaru bez not (Iva 
Tichá, 20) / Pokusárium (Pavel Jirman, 3) / Šachový kroužek (Jana Ježková, 12) / Deskové hry (Pavlína 
Verichová, 7) / English Club (Kamila Zakouřilová, 6) / Irské tance I, II (K. Štefanová, M. Vít, 21) / 
Mineralogický kroužek (Zdeněk Cuchý, 28) / Rybářský kroužek (Martin Bulva, 14) / Křesťanský dorost 
(Tomáš Zakouřil, 10) 
V ZŠ Mašov: Výtvarné kroužky I, II (E. Hlaváčová, V. Brožková, 43) / Hra na flétnu I, II (Jana Vildová, 
36) / Počítačový kroužek (Tomáš Špinka, 14) / Pohybové hry I, II (Tomáš Špinka, 49)  
V ZŠ Žižkova: Keramické kroužky (Renata Kokešová, Dana Kupkárková, 51) / Pohybové hry I, II (Jolana 
Růžičková, 41) 
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V ZŠ Alešova: Výtvarný kroužek I (Jar. Holasová, 12), Zvídavý historik (Kateřina Kmínková, 9), Kroužek 
němčiny (Kateřina Kmínková, 8), Pohybové hry (Miroslav Reichl, 15) 
Hala TJ Turnov: Míčové hry I, II (J. Rakouš, V. Šonská, 36), Orientační běh (Tomáš Zakouřil, 10)  
při ZŠ 28. října: Florbal (V. Pozdníček, 14) 
Astronomický Kafka (Vladimír Kafka, 9) 
 
Dopravní výchova: Probíhá na dopravním hřišti na Ostrově. Podzimní praktické části se dopravní 
výchovy zúčastnilo 321 čtvrťáků. Na jaře 2014 probíhala teoretická část, kterou absolvovalo 286 žáků 
ZŠ. Obou částí se zúčastnilo i 770 dětí z MŠ.  
 
Programy pro veřejnost:  
12 výtvarných dílen (179) / 3 turnaje a hraní deskových her (51) / 2 zasedání Parlamentu mládeže 
(13) / 20 let Žluté ponorky – oslava dětí, rodičů a přátel (75) / 2x výstava Výtvarný salon Turnov – 
Jawor (95) / Velký rodinný karneval Královský bál v KC Střelnice (198) / Anketa o nejlepšího sportovce 
Turnova (95) / Rodinný den na hvězdárně (64) / Atletické hrátky pro děti v rámci memoriálu Ludvíka 
Daňka (60) / Ponorka Open – rodinné odpoledne na zahradě Ponorky (132).  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Organizace má malý tým vlastních zaměstnanců, velkou část činnosti 
zajišťuje prostřednictvím externích zaměstnanců. Stálý tým tvoří ředitel, dva pedagogové, jeden 
vedoucí klubu, účetní, správce a uklízečka. Externě ve školním roce ve Žluté ponorce pracovalo 

26 pedagogů a dalších cca 40 lidí, kteří pomáhali s dalšími činnostmi (rozhodčí, praktikanti…). 
Počet účastníků jednotlivých kroužků je uveden u přehledu kroužků. Celkový počet účastníků akcí je 
uveden u vzdělávacích programů.  
 
Soutěže kulturní: Turnovská mateřinka – festival mateřských škol (8 škol, 161 dětí, 290 diváků) / 
Turnovský štěk – divadelní přehlídka (11 souborů, 140 účastníků, 216 diváků), Turnovský kos – 
pěvecká (69 soutěžících). 
 
Soutěže sportovní: Turnovský plavecký přebor – okrskové kolo (127) / Orion Florbal cup – okreskové 
a okresní (221) / Volejbalový turnaj – okrskové a okresní (71) / Pohár Českého rozhlasu – okresní 
přebor v atletice (312) / Vybíjená – okrskové (104) / Atletický středoškolský pohár Corny – okresní 
(134) / Atletický 4boj žactva – okresní kolo (198) / Okresní přebor škol Šachy (25) / Vědomostní 
soutěž Svět v kostce – okrskové (28) / Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (143) / 
Trojboj všestrannosti s Adamem – okrskový, okresní a krajské kolo (572).  
 
Tábory: Sportovní tábor Krčkovice (55) / Divadelně-výtvarný tábor (34) / Příměstský tábor irských 
tanců (15). 
 
Evropské projekty:  
Česko-polské setkání mladých výtvarníků – Člověk a prostor 
Čtyřdenní setkání deseti českých a deseti polských dětí v Sedmihorkách proběhlo v září a bylo 
zaměřeno na prostorovou tvorbu z nejrůznějších materiálů. Projekt získal 1. cenu Euroregionu Nisa 
v kategorii Kultura, vzdělávání, sport za rok 2013. 
Společná cesta k přírodním vědám 
Celoročního projektu Společná cesta k přírodním vědám se účastní žáci a učitelé ze základních škol 
z Ottendorfu-Okrilly a Hermsdorfu a třech turnovských základních škol – 28. října, Žižkova i Skálova. 
Hlavním koordinátorem je Žlutá ponorka, rekonstrukce vnitřních prostor sídla Žluté ponorky 
v Husově ulici je součástí projektu. Ten je financován z evropských fondů příhraniční spolupráce.  
29. ledna proběhlo setkání českých i německých učitelů v Turnově na radnici, hosté si prohlédli 
synagogu, ZŠ Žižkovu a Žlutou ponorku. 
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Březen/duben – přírodovědné dílny v Turnově pro děti ve věku 9–10 let. Připraveny byly 
mineralogické, technické a astronomické dílny.  
Červen – přírodovědné dílny v Turnově pro děti ve věku 13–14 let. Připraveny byly mineralogické, 
technické a astronomické dílny. 
21.–25. května – návštěva starších českých dětí v Německu. Připraveny byly přírodovědné a vodné 
experimenty, vyzkouší si geocatching i lezení v lezeckém parku. 
Červen – návštěva mladších českých dětí v Německu. Stavěly sluneční hodiny, pracovaly s přírodními 
materiály, prošly se po pocitovém chodníku, seznámily se s činností solární stanice, poznávaly stromy 
i pozorovaly hvězdnou oblohu, zúčastnily se sportovních soutěží 
 
Přehled dalších akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Narozeniny Žluté ponorky 
9. října 2013 se v sále Žluté ponorky konalo neformální setkání dětí, rodičů a všech jejích příznivců, 
kteří společně oslavili dvacáté výročí založení organizace. Připraveny byly ukázky prací dětí, promítání 
fotografií z akcí, projekce fotografií Jiřího Večerníka z Madagaskaru a večerní koncert kapely 
Soundfall. (Fotografie ve fotopříloze kroniky za rok 2013). 
 
2014 
21. ledna: Karnevalové klobouky. Výtvarná dílna 
9. února: Velký rodinný karneval – královský bál. Bál plný princů a princezen, králů a královen, ale 
také draků, šašků a dalších bytostí. Nechyběla ani velká promenáda masek. Pořádala Žlutá ponorka 
ve spolupráci s KCT 
11. února: Domácí mazlíček. 3D tvorba z papírmašé 
8. března: Osadníci v Českém ráji. 4. ročník turnaje 
18. března: Kouzlo ručního papíru. Dílna pro veřejnost 
29. března: Taneční dopoledne v rytmu Irska 
13. května: Malé velké sochání. Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost – na zahradě Žluté ponorky 
10. června: Čarování s textilem. Výtvarná tvůrčí dílna věnovaná technikám zdobení textilu 
18. června: Žlutá ponorka open. Rodinné odpoledne – ukázky prací z kroužků, workshopy, prohlídka 
budovy, grilování 
23. – 27. června: Podvečery v rytmu irských tanců. Určené pro starší deseti lez, jednotlivce i páry 
14. října: Žaludová architektura. Výtvarná dílna pro veřejnost 
29. října: IX. ročník podzimního turnaje v šachu. Ve spolupráci s TJ Zikuda. Soutěž pro školní mládež 
5. prosince: Mikulášská nadílka 
16. prosince: Vánoční dárková dílna – Korálkování 
18. prosince: Dílna pro dospělé – Pletení z pedigu 
 

PARLAMENT MLÁDEŽE 

Parlament mládeže města Turnova je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo z jejich vlastní 
iniciativy. (K historii viz Kronika 2013). 
Po poměrně aktivním roce 2013 nevykonával Parlament mládeže v roce 2014 žádnou činnost. Sešel 
se na schůzi 22. ledna 2014 s běžným programem. 15. května se konal seminář o zapojování mladých 
lidí do rozvoje obcí a měst v Litoměřicích. Svou činnost na něm prezentoval i Parlament mládeže 
města Turnova. Dne 21. května 2014 se konala krátká schůze parlamentu, kde byl zvolen nový 
předseda David Mirvald ze SUPŠ. Případný místopředseda měl být zvolen na příští schůzi. 
O parlamentu nebylo nadále nic slyšet. V roce 2015 by rád svou činnost opět obnovil.  
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Zdravotnictví a sociální péče 

 
Struktura sociálních služeb v Turnově 
Příspěvkové organizace Města Turnova 

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

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

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

Organizace se sídlem v Turnově 

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

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

 Slunce všem (Centrum denních služeb pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením) 

 REP občanské sdružení, poradna pro rodinu a děti (poskytuje psychosociální poradenství 
rodinám s dětmi do 18 let) 

Organizace se sídlem mimo Turnov, které zde poskytují služby 

 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) 
Některé další, se kterými Město spolupracuje 

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

 Turnovská chráněná dílna 

 Oblastní charita Liberec 

 Naděje Jablonec nad Nisou atd. 
 
Základní informace 
V roce 2014 sociální dávky neprodělaly příliš mnoho změn.  
 
S karty 
Od 1. ledna 2012 převzaly výplatu sociálních dávek úřady práce, v březnu téhož roku byly zavedeny 
velmi kritizované Sociální karty, tzv. S karty, jejichž prostřednictvím byly dávky vypláceny. Od začátku 
roku 2013 přestaly být tyto karty povinné, resp. přestala být povinná výplata dávek prostřednictvím 
těchto karet. Začala však platit povinnost karty držet jako identifikační průkaz. Sociální dávky bylo 
tedy opět možné vyplácet pomocí poštovní poukázky (ta ale byla zpoplatněna, pouze lidé ve hmotné 
nouzi měli poštovní poukázku zdarma). 30. dubna 2014 byly S karty zrušeny.  
 
Životní a existenční minimum  
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Dávky se v roce 2014 nezměnily. Existenční minimum pro jednotlivce bylo 2200 Kč a životní minimum 
pro jednotlivce pak 3410 Kč. Pro výpočet životního minima rodiny platí: První dospělá osoba ve 
společné domácnosti = 3140 Kč, druhá a další dospělá osoba ve společné domácnosti = 2830 Kč, dítě 
do 6 roků = 1740 Kč, dítě 6–15 roků = 2140 Kč, dítě do 26 roků = 2450 Kč. 
Přídavky na dítě: Zůstaly stejné jako v předchozích letech, tj. dítě do 6 roků = 500 Kč, dítě do 15 roků 
= 610 Kč, dítě do 26 roků = 700 Kč. 
 
Důchody 
Od 1. ledna došlo ke zvýšení všech typů důchodů (invalidní, starobní, sirotčí, vdovský atd.) takto: 
základní důchod byl zvýšen o 10 Kč, tedy na částku 2340 Kč, a procentní výměr, který je individuální, 
se zvýšil o 0,4%. Podle odhadu státní správy mělo dojít k průměrnému zvýšení důchodů o 45 Kč. 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském zdravotnictví 

 
Panochova nemocnice 
Od 1. ledna 2014 se turnovská Panochova nemocnice stala součástí Liberecké nemocnice.  
 
Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova 
Výzva byla vypsána na tyto okruhy: podporu aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob 
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů / podporu 
aktivit směřujících ke zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci / podporu vytváření zdravého 
životního stylu / podporu rodin s dětmi / podporu zdravotních preventivních a léčebných programů 
na území města vedoucích k prevenci civilizačních onemocnění.  
Celkem bylo letos rozděleno 1 150 000 Kč. Příspěvky byly rozděleny ve dvou kolech.  
 

 Advaita Nová Ves – projekt Prevence a léčba závislosti: 75 000 Kč 

 Centrum pro rodinu Náruč – příspěvek na činnost: 15 000 Kč 

 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – na služby osobní asistence, tlumočnictví 
a odborné sociální poradenství: 20 000 Kč 

 D.R.A.K. – Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let: 5 000 Kč 

 Fokus – Podpora sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním handicapem: 100 981 Kč 

 Fokus Turnov – na provozní náklady na sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 
a duševním onemocněním: 300 000 Kč 

 Hospicová péče sv. Zdislavy – na činnost sociální pracovnice hospicové péče v turnovské 
nemocnici: 20 000 Kč 

 Most k naději – na provozní náklady v terénním programu sekundární protidrogové prevence: 
80 000 Kč 

 MŠ a ZŠ Sluníčko – příspěvek na osobní asistenty: 100 000 Kč 

 Náruč – na činnost sdružení: 240 000 Kč 

 Nová naděje – na zabezpečení projektu pro rodiny s dětmi: 20 000 Kč 

 O. S. D. – na činnost kontaktního pracoviště odborného sociálního poradenství v Turnově: 
25 000 Kč 

 REP – na činnost sdružení zajišťující program pro resocializaci mladých obviněných nebo 
odsouzených a program výchovného poradenství pro rodinu a děti: 5 000 Kč 

 REP – projekt Poradna pro rodinu a děti: 5 000 Kč 

 Slunce všem – na provoz centra denních služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením 
a autismem: 100 000 Kč 

 Slunce všem – příspěvek na činnost: 20 000 Kč 

 Spokojený domov – projekt Osobní asistence v ZŠ speciální třídě pro zdravotně handicapované 
žáky – občany města Turnov: 10 000 Kč 

 Spokojený domov – na zabezpečení terénní sociální služby osobní asistence: 50 000 Kč 

 Svaz postižených civilizačními chorobami Turnov – na plavání seniorů a výlet po Českém ráji pro 
přestárlé a imobilní občany: 12 300 Kč 

 Svaz postižených civilizačními chorobami Turnov – ozdravný pobyt Janské Lázně: 11 700 Kč 

 Zdravý zoubek – na materiální náklady spojené s prevencí zubního kazu u dětí v MŠ, ZŠ 
a dospělých: 7 000 Kč 
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Zdravotnické organizace působící v Turnově 

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 

Adresa: Skálova 540 (v budově sokolovny) 
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková  
Charakteristika: Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena 
v roce 2000, je členem Sítě mateřských center a nositel ocenění Společnost přátelská. Hlavní činností 
je provoz rodinného centra. 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, hernu, miniškolku. Centrum je otevřené 
široké veřejnosti. 
Pravidelně se v něm konají přednášky pro ženy a matky o psychologii dítěte, o výchově, o gynekologii 
apod. V roce 2014 zahájila pobočnou činnost i v Mnichově Hradišti.  

 
Z aktivit v roce 2014 (výběr): 
Tradiční karneval 9. února 
Valná hromada sdružení 11. února  
Jarní příměstský tábor 10. – 14. března 
Sbírka pro dětský domov a kojenecký ústav 7. – 11. dubna: Sbírka oblečení, obuvi, hraček a dalšího 
vybavení pro děti i dospělé 
Den otevřených dveří 15. května  
Pohádkové knížky pro děti 8. června: Součást akce Pohádkový Valdštejn pro děti – hrátky a soutěže 
s knížkami, čtení pohádek 
Tábor Pleskoty 6. – 12. července: Letem světem, aneb dojedeme do Las Vegas. Tábor na kolech pro 
rodiče s dětmi 
Výtvarné dílny na hradě Valdštejně 21. července – 1. srpna 
Příměstský tábor 11. – 22. srpna: Téma Lážo pláž, aneb pohoda v Náruči 
Příměstský tábor 11. – 28.srpna: Pro děti předškolního věku 
Bazárek a sbírka pro dětský domov 20. – 24. října: Sbírka oblečení, obuvi, hraček a dalšího vybavení 
pro děti i dospělé  
Informační setkání pro zájemce o náhradní rodičovství 11. listopadu 
Martinská světýlka 11. listopadu: Lampionový průvod po stopách sv. Martina. Nejprve se konala 
dílna, kde se vyráběly lampiony. S nimi pak děti nastoupily do průvodu 
Adventní věnce 28. listopadu: Tvořivá dílna, výroba tradičních i netradičních adventních věnců 
a jiných dekorací 
Adventní spirála 28. listopadu: Tradiční rituál zahájení adventu s Hankou Hajnovou 
Parním vlakem s Mikulášem 30. listopadu: Tradiční jízda z Turnova do Rovenska pod Troskami 
 
Výtvarná soutěž Moje kořínky 
Na jaře byla vyhlášena soutěž pro malé děti, které malovaly obrázky s tématem své rodiny. 8. června 
byly na hradě Valdštejně výsledky soutěže vyhlášeny, nejmladší účastnici soutěže bylo 2,5 roku. 
Výsledky byly o prázdninách vystaveny v Městské knihovně v galerii Na schodech.  
 
Dáváme rodinám šanci 
V roce 2014 zahájili pracovníci centra Náruč nový projekt, který byl určen na podporu rodin s dětmi, 
které se ocitly ve složité životní situaci, nebo se v ní nacházejí delší dobu (rozvody, drogy, špatná 
sociální situace, trestná činnost, zanedbávání výchovy apod.). Na koordinaci činností spolupracuje 
Náruč s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Jednalo se mj. o hodinový program Znám svá práva?, 
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který prezentovali dětem v základních školách, stimulativní program Veselá školička pro rodiče 
s dětmi s rizikem vzniku nebo prohloubení školních obtíží či individuální pedagogickou podporu 
dětem při výukových obtížích, tj. program nazvaný Spolu a jinak.  
Poradenské služby v rámci projektu: Psychologické (57 konzultací) / Sociálně právní (19 konzultací) / 
Finanční (11konzultací) 
 
Setkání pěstounských rodin 
14. prosince se konalo tradiční setkání pěstounských rodin, které pořádá odbor sociálních věcí 
Městského úřadu v Turnově a Centrum pro rodinu Náruč již od roku 2008. Rodinám jsou předávány 
dárky, pro děti je zajištěn doprovodný program s vánoční tematikou. Letos rodiny převzaly pozornost 
od Města Turnova z rukou místostarostky Petry Houškové a vedoucí odboru sociálních věcí Hany 
Kocourové. Letošního setkání se zúčastnily i dvě nové rodiny, které v průběhu roku přijaly dvě děti 
předškolního věku. V roce 2014 mělo centrum uzavřené dohody se 62 pěstounskými rodinami. 
Výrazně narostla spolupráce s rodinami pěstounů na přechodnou dobu (zákonná změna).  
 
Miniškolka 
V září 2013 byl v Náruči zahájen celotýdenní dopolední provoz miniškolky – tedy školky, do které 
mohou rodiče na kratší dobu „odložit“ děti od 2,5 let, které nedocházejí do běžné mateřské školky. 
Miniškolka slouží jinak jako příprava dětí na běžnou školkovou docházku (mateřské školy přijímají děti 
od 3 let) a také ti rodiče, kteří se o dítě starají doma a chtějí dětem dopřát kontakt s vrstevníky. 
V roce 2014 jí prošlo 49 dětí v nepravidelných intervalech.  
 
Pravidelný program 

 Rodiče s dětmi do 6 let: Zpívánky – hudebně-pohybová aktivita / Mimicvičení – kurz rozvoje 
pohybových dovedností / Hlídání dětí – individuální péče na vyžádání 

 Děti 3–7 let: Šikovné ručičky – kreativní kroužek / Tanečky – pohybová a taneční průprava / Jóga 
pro děti – relaxační aktivita 

 Rodiče: Jóga / Powerjóga / Gravijóga / Pilates / Tai-chi / Tanec pro radost  

 Vzdělávací semináře na podporu rodičovských kompetencí a rodinných vztahů: Školní zralost / 
Rodičovská očekávání / Tužka je můj kamarád / Úvod do montessori pedagogiky / Osobní rozvoj-
asertivita / Aktivní návrat na trh práce / Mediální výchova a bezpečný internet / Jak být dobrým 
rodičem / Šikana v dětském kolektivu / Sourozenci, mají se vůbec rádi? / Co děti potřebují / Jak si 
lépe rozumět s dětmi, jak s nimi v pohodě žít / Jak se s dětmi lépe domluvit 

 Tréninkové kurzy na podporu mateřství, péče o dítě a zdravotní gramotnosti: Těhotenství, 
příprava k porodu, laktační poradna, raná péče / Beseda s gynekoložkou / Just a zdravotní aspekty 
jeho užívání / Zubní hygiena / Zdravě žít, zdravě jíst / Vadné držení těla / Péče o zrak našich dětí / 
Aby záda nebolela / První pomoc dětí do 6 let / Zdravé přebalování / Péče o dítě – masáž miminek 
/ První pomoc bylinkami / Zubní hygiena nejen u dětí / Manipulace s miminky – miminkování / 
Setkání celiaků – od září pravidelně 1x/měsíčně / Zdravé obouvání / Kurz masáže dětí a kojenců / 
Výživa dětí do 3 let / Péče o tělo po porodu / Jak správně zacházet s léky / Screening vývojových 
vad – 10x / Aromaterapie a domácí kosmetika / Psychika ženy v těhotenství / Sváteční stůl zdravě 

 Informační činnost: Provoz internetového portálu pro rodiny – www.turnovprorodinu.cz, 
Kontaktní poradenství  

 Klub dvojčat: V průběhu roku proběhly dvě akce na podporu rodin se specifickými potřebami – 
pro rodiny dvojčat pod vedením Mgr. Martiny Melíškové. 

 Bio klub: V roce 2014 činnost klubu pokračuje zprostředkováváním kontaktů na dodavatele bio 
potravin. 

 Klub waldorfské pedagogiky: Tradiční klub v centru vedený zakladatelkou spolku Hankou 
Hajnovou. Akce klubu: Adventní spirála / Působení televize na dítě / Autorita vychovatele / Vůle 
u dítěte a dospělých / Fantazie a její význam v dětství / Co hledá dítě v přírodě / Jak zacházet 

http://www.turnovprorodinu.cz/
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s temperamentem dítěte / Jak vytvořit vztah mezi rodičem a dítětem / Vnitřní a vnější hranice ve 
výchově / Hmatové podněty pro dítě / Proč děti potřebují slyšet pohádku 

 Slavnosti: Vystoupení tanečnic z kroužku „Tanečky“ / Dětský karneval / Martinská světýlka / 
Slavnostní zakončení školního roku Miniškolky – soutěže a opékání 

 Pobytové akce: Pobyt pro rodiny s nejmenšími dětmi – Benecko / Tábor pro rodiče s dětmi 
Pleskoty / Terapeutický víkend v Krkonoších – relaxační, poradenský a terapeutický program pro 
matky 

 Veřejné akce: Den mobility / Vítání občánků města Turnova / Výtvarné dílny na hradě Valdštejn / 
Výroba adventních věnců / Parním vlakem s Mikulášem 

 Ostatní akce: Lesní klub Skaláček – exkurze do lesní školky / Kreslení pravou hemisférou 

 Poradenské služby (projekt Přijďte mezi nás): Psychologické (60 konzultací) / Speciálně 
pedagogické (15 konzultací) / Sociálně právní (30 konzultací) / Laktační poradkyně a poradkyně 
raného vývoje (36 konzultací) / Finanční poradenství (8 konzultací) / Personální poradce 
(10 konzultací) / Psychologické pro těhotné (12 konzultací).  

Zdroj: Internetové stránky organizace, výroční zpráva 
 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – MÍSTNÍ SKUPINA TURNOV 

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.  
Turnovská organizace měla v roce 2014 79 členů, a to především z řad studentů a učitelů Střední 
zdravotnické školy v Turnově a zaměstnanců nemocnice. 
 
Z akcí:  
Členové tradičně dozorují některé turnovské akce: Staročeské řemeslnické trhy, sportovní turnaj SZŠ, 
Memoriál Ludvíka Daňka a další sportovní akce. Dále např. Týden mobility, Burzu středních škol nebo 
mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola 
v Turnově. 
Podle zájmu provádějí proškolování veřejnosti v poskytování první pomoci (např.v  turnovské 
speciální škole, ve škole v Lomnici nad Popelkou, ve firmách apod.). 
Někteří členové (především žáci zdravotnické školy) pravidelně navštěvují klienty v DD Pohoda a tráví 
s nimi čas.  
Příměstský tábor 
Na začátku prázdnin uspořádala organizace čtvrtý příměstský tábor v prostorách Domova mládeže při 
zdravotnické školy. Účastnilo se ho kolem 20 dětí, které se učily především základům první pomoci. 
 

D – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Adresa: Švermova 32, Liberec. Pobočka Turnov: Skálova 466 
Předsedkyně: Ing. Romana Lakomá 
Charakteristika: Liberecké občanské sdružení bylo založeno v roce 1998 a postupně začalo působit ve 
Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Novém Boru a v Jilemnici. Od 13. ledna 2014 začalo 
v podobě kontaktního místa působit i v Turnově, a to každé druhé pondělí od 11.30 do 15.30 hodin. 
Jeho hlavním cílem je rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat laickou i odbornou 
veřejnost v krizové pomoci. I v Turnově je poradenství zaměřeno např. na bydlení, pracovní právo, 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy, sociální dávky, ochranu spotřebitele, majetkoprávní vztahy, 
dluhové poradenství (mj. exekuce, insolvence) apod. Poradna by se měla stát místem nezávislé 
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a nestranné pomoci lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace. Nejčastěji přicházejí občané 
řešit problematiku zadlužování a problémy, které se na to navazují, tj. vztahové problémy, ať již 
v rodině nebo mimo ni, dědění, problémy se zaměstnavatelem atd. Do Turnova dojížděla jedna 
pracovnice z Liberce, v budoucnu se plánuje rozšíření kapacity. V roce 2014 navštívilo turnovskou 
poradnu 74 uživatelů a poradkyně zodpověděla celkem 115 dotazů. Naprostá většina uživatelů má 
bydliště v Turnově, ostatní v okolních obcích. 
 

DĚTSKÉ CENTRUM TURNOV 

Adresa: Kosmonautů 1641 
Ředitelka: Marie Macháčková 
Charakteristika: Dětské centrum Turnov je příspěvková organizace města Turnova, která poskytuje 
komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami od 2 do 26 let, které pro trvalé 
změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou ambulantních, denních 
a týdenních cyklů a může být hrazená ze zdravotního pojištění. V dopoledních hodinách slouží 
především pro děti z MŠ a ZŠ Sluníčko. 
 
Statistika:  
O činnost organizace se v roce 2014 staralo 7 zaměstnanců, z toho 2 fyzioterapeutky, 3 zdravotní 
sestry (dvě v MŠ speciální), 1 pomocná síla a 1 externí lékař-ortoped (MUDr. Pavlína Hodíková). 
Příspěvek města na činnost tvořil 1 558 555 Kč, další 1 264 000 Kč získalo centrum prodejem služeb. 
18 000 Kč získala organizace díky sponzorům Kamax Turnov a Městská teplárenská. Použila je na 
nákup pomůcek.  
 
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. Fyzioterapeutky a sestra provádějí cvičení Vojtovou metodou, 
na rotopedu, kondiční cvičení, senzomotorické cvičení, vodoléčbu, procvičení jemné motoriky, 
míčkování, canisterapii (terapie se psy – tj. zlatý retrívr Mája, jednou týdně). 
V organizaci je prováděná i terapie laserem pro širokou veřejnost, tyto služby jsou zpoplatněné 
a v roce 2014 přinesly tržbu ve výši 17 600 Kč.  
Děti ze Sluníčka mají za příznivého počasí k dispozici zahradu s mnoha hracími prvky, učí se základní 
věci jako držení rovnováhy, koordinaci pohybů na pohyblivých hračkách apod., v létě využívají bazén 
a od roku 2013 se pravidelně saunují v infrasauně (pod dohledem lékaře).  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 

D.R.A.K., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Adresa: Oblačná 450/1, Liberec. Pobočka v Turnově: Skálova 466 
Předseda: Ladislav Kořínek 
Charakteristika: Občanské sdružení D.R.A.K. (Domov, Rodina, Aktivita, Komunikace) bylo založeno v 
roce 2003. Činnost sdružení je zaměřena na dvě skupiny občanů: Děti, mládež a dospělí s tělesným 
postižením a pečující matky, otcové, rodiny. Oběma skupinám je nabízena ucelená podpora zahrnující 
poradenství, vzdělávání, akviziční programy, psychorehabilitační setkávání a volnočasové aktivity. Pro 
lidi s postižením je nabízeno rehabilitační plavání, kurzy práce na PC, pomoc při osamostatňování se 
a osvojování sebeobsluhy, podpora při rozvoji prosociálních kompetencí a speciální poradenství 
v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní 
orientace. V Turnově nabízí sdružení konzultace dvakrát týdně.  
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FOKUS TURNOV 

Adresa: Skálova 415 
Předsedkyně: Libuše Vydrová; ředitelka: Luďka Kanclířová 
Charakteristika: Fokus Turnov je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat 
občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením starším 16 let při jejich začleňování do 
společnosti. Vzniklo 22. listopadu 1994 a je tedy standardní součástí turnovského života, od roku 
2002 se Fokus Turnov stal členem celorepublikového Sdružení Fokus. 
Provozuje dvě rehabilitační dílny, kde pracují klienti podle druhu postižení denně od 8.30 do 15.30 
hodin. Součástí těchto dílen je i kuchyň, kde si nacvičují jednoduché úkony v domácnosti, vaří, pečou 
a podobně. Nově je k dispozici i zahrada, kde někteří uživatelé nacvičují jednoduché práce včetně 
sekání trávy. V roce 2013 byl otevřen krámek přímo v prostorách sdružení, kde úspěšně nabízí 
k prodeji výrobky klientů. Ty jsou nabízeny také na mnoha kulturních akcích ve městě a okolí. Klienti 
pracují s keramikou, papírem, proutím a pedigem, s hedvábím, nově také smaltují – pod jejich 
rukama vznikají šperky, oděvní doplňky, bytové dekorace i funkční košíky.  
Sdružení zaměstnává na celý úvazek sociálního pracovníka, 5 pracovnic v sociálních službách, tři 
externisty (účetní, údržbář, supervizor) a 2 dobrovolné pracovnice. Přijímá provozní dotaci, v roce 
2014 činila 2 748 981 Kč. 
 
Podpora samostatného bydlení 
Od 17. února byla spuštěna nově registrovaná terénní služba podpory samostatného bydlení. 
Posláním služby je podpora osob s chronickým duševním onemocněním a osob s mentálním 
postižením, aby mohly žít ve svém přirozeném prostředí v jejich vlastních domácnostech. Cena za 
poskytovanou službu je 120,-Kč za hodinu, jestliže uživatel pobírá příspěvek na péči. 
 
Aktivity v roce 2014: 
Strážník ve Fokusu 
18. února navštívil městský strážník Vladimír Hladík klienty sdružení Fokus a povídal si s nimi 
o problému společensky nebezpečných jevů a otázkách bezpečnosti v městském provozu. Klienty 
poté mj. velmi zajímalo, jak se používají policejní pouta.  
 
Fokus slavil 20 let 
5. září proběhla v letním kině oslava 20. narozenin sdružení Fokus pečujícího o lidi s handicapem. Byla 
poznamenána malou účastí veřejnosti. Odpoledne bylo vyplněno benefičními vystoupeními, na 
kterých se představili Traffic Jam, Funk Corporation, The Hitfakers a The Tap Tap. Atmosféra oslavy 
byla skvělá, ale z veřejnosti přišlo slavit jen velmi málo lidí. (Fotografie ve fotopříloze). 
 

 V roce 2014 byli klienti na dovolené s CK Monatour na šestidenním pobytu v maďarském Egeru 
v termálních lázních. 

 V roce 2014 byl dům ve Skálově ulici převeden z majetku Libereckého kraje do majetku Města 
Turnov. Tím se vyřešil dlouholetý problém s trvalým umístěním organizace. Nyní je třeba tento 
objekt postupně zrekonstruovat a celý zpřístupnit uživatelům. 

Zdroj: Výroční zpráva a internetové stránky organizace 
 

HOSPICOVÁ PÉČE SVATÉ ZDISLAVY 

Organizace sídlí v Liberci a stará se o umírající osoby. Jejich posláním je doprovázení těžce 
a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické 
a duchovní podpory. V současné době poskytuje své služby v domácím prostředí svých klientů 
v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí do 30 km. Při nemocnicích v Liberci, Turnově a České Lípě 
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provozuje rodinné pokoje a nabízí služby Poradny Zdislava. Svou prací se snaží o to, aby pacienti 
netrpěli nesnesitelnou bolestí, aby za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost 
a v posledních chvílích života nezůstali osamoceni. Od roku 2014 spolupracuje s dobrovolnickým 
centrem Dobromysl.  
V Turnově provozuje rodinné pokoje v turnovské nemocnici (jsou určeny umírajícím pacientům 
a jejich rodinným příslušníkům nebo blízkým, kteří nemají možnost postarat se o umírajícího doma) 
a poradnu Zdislava (nabízí bezplatnou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období – těm, 
jejichž život končí i jejich blízkým, kteří o ně přicházejí). V roce 2014 rodinné pokoje využilo 10 žen 
a 17 mužů. Poradenskou činnost, ať ambulantní či telefonickou, využilo 38 žen a 30 mužů. 
 
 

PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV 

Jednatel společnosti: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, od srpna do prosince 2013 MUDr. Martin Hrubý. 
Náměstek pro lékařskou péči: MUDr. Martin Hrubý (od února); Hlavní sestra: Bc. 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.  
 
Primáři a vrchní sestry jednotlivých oddělení: 
Interní MUDr. J. Tomášek, E. Kubíková / Chirurgické MUDr. D. Berndt, Bc. M. Mazurová / 
Gynekologické MUDr. P. Lidák, M. Jurenková / Anesteziologicko-resuscitační MUDr. J. Patka, 
M. Nováková / Ortopedické MUDr. D. Ďurďa, M. Šestáková / Rehabilitační MUDr. I. Bašta, L. Honců / 
Radiodiagnostické MUDr. Z. Marková, I. Bumbová / Klinické biochemie a hematologie RNDr. P. Brzák, 
Z. Drobníková / Následné ošetřovatelské péče MUDr. D. Pospíšil, K. Bulířová. 
 
Oddělení nemocnice a jejich kapacita 
V roce 2014 bylo v Turnově 11 oddělení, 176 lůžek (125 akutních, 15 intenzivních, 36 lůžek následné 
péče).  
(Únorová tisková konference vedení viz fotografie ve fotopříloze).  
 
Z činnosti v roce 2014: 
Rok 2014 byl pro nemocnici zlomovým, protože od 1. ledna začala fungovat v rámci Krajské 
nemocnice v Liberci. Samostatná turnovská nemocnice tak zanikla k poslednímu dni roku 2013.  
 
Výsledky hospodaření v roce 2013 
Krajská nemocnice v Liberci, jejíž součástí od roku 2014 se stala i turnovská nemocnice, potěšila 
hospodářským výsledkem za rok 2013, kdy se jí podařilo předchozí ztrátové výsledky otočit v zisk 
10 milionů korun. Ještě v červenci byla ztráta v hospodaření vyčíslena na 70 milionů korun. Tímto 
výsledkem byla vyvrácena obava mnoha Turnováků, že turnovská nemocnice má sloužit k pokrytí 
ztráty liberecké nemocnice. Turnovská nemocnice hospodařila se ztrátou 26,9 milionů korun.  
 
Výsledky hospodaření v roce 2014 
Hospodaření nemocnice skončilo se ziskem 29 milionů korun, V Liberci to bylo + 26 milionů 
a v Turnově +3 miliony. O rok dříve byla situace v Liberci obdobná (+25 milionů), zatímco turnovská 
nemocnice skončila ve ztrátě -27 milionů. 
 
Počet zaměstnanců a průměrná mzda 
K 31. prosinci 2014 zaměstnávala nemocnice celkově 2.602 úvazků, z toho lékařů bylo 353 a sester 
862. Průměrná mzda u lékařů v Liberci byla 71.454 Kč a sestry 29.851 Kč. Turnovští zaměstnanci 
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vydělávali v průměru o něco méně – lékaři 64.627 Kč a sestry 27.430 Kč. V turnovské nemocnici 
pracuje 42,38 lékařů, 117 sester a dalších cca 70 lékařských pracovníků, celkem asi 300 zaměstnanců. 
Roční obrat je zhruba 250 mil. Kč. (Po prvních třech měsících roku 2015 se nemocnice rozhodla 
odebrat zaměstnancům 5 % příplatek k tarifnímu hodnocení platu a omezit příplatky za pohotovost 
z důvodu přílišného zatížení rozpočtu. Tyto částky byly zavedeny na počátku roku 2015, rozpočet 
zatížily částkou 28 milionů za 3 měsíce).  
 
Počet pacientů 
Počet hospitalizovaných pacientů se v Turnově v roce 2014 meziročně zvýšil o 7 %, přičemž nejvíce 
pacientů přibylo na ortopedickém a interním oddělení. Do turnovské nemocnice v roce 2014 
přicházelo také daleko více ambulantních pacientů, především na chirurgické a radiologické oddělení, 
zájem vzrostl i o vyšetření v laboratořích. Bariatrické operace vyhledávají i pacienti z celé republiky 
a zahraničí, proběhlo jich několik stovek. Obě nemocnice hospitalizovaly za rok 2014 téměř 50 000 
pacientů a provedly téměř 20 000 operací. Ambulantně ošetřily cca 630 000 pacientů. V Turnově 
došlo k cca 7000 hospitalizacím, počet chirurgických operací mírně stoupl na něco přes 1400, 
ortopedických také stoupl na 900 a počet gynekologických výrazně klesl z 600 na 300.  
 
Oddělení soudního lékařství 
Od 1. ledna začalo v nemocnici fungovat oddělení soudního lékařství, jehož primářkou se stala MUDr. 
Eva Matějů. Oddělení sem bylo přesunuto z Liberce, kde vzniklo v létě 2013. Oddělení provádí 
veškeré úkony pro orgány Policie ČR, jako jsou soudní pitvy ad. 
 
Operace kolenního kloubu na míru 
13. března provedli turnovští lékaři ortopedického oddělení, které vede primář MUDr. Dalibor Durďa, 
operaci kolenního kloubu, který byl zhotoven pacientovi přímo na míru. Totální endoprotéza Zimmer 
Pacient Specific Instruments byla vyrobena firmou Zimmer z USA po zaslání podkladů konkrétního 
pacienta. Samotnou resekční šablonu pro kolenní náhradu vyrobili v belgickém Leuven. Při samotné 
operaci provádí až o 22 operačních kroků méně než u standardních metod. 
K primáři MUDr. Daliboru Durďovi jezdí na stáže i lékaři ze zahraničí (V roce 2014 z Ruska a Ukrajiny). 
Doktor Durďa a jeho lékaři provedou ročně v turnovské nemocnici více než dvě stovky operací 
umělých náhrad kyčlí a kolen, okolo třiceti revizních složitějších operací, ale pravidelně operují také 
umělé náhrady ramen, hlezen a drobných kloubů rukou a nohou. 
 
Setkání bojovníků s obezitou 
6. června se konalo 6. setkání bariatrických bojovníků – lidí, kteří se v turnovské nemocnici léčili 
s obezitou. Odborníkem, který jim pomáhá, je doktor Martin Hrubý. Léčba zahrnuje celou řadu 
chirurgických zásahů, které se schematicky rozdělují do dvou skupin – zákroky obstrukční, tedy 
bránící příjmu potravy, a malabsorpční, tedy zasahující na úrovni vstřebávání potravy ze střeva. 
Ročně je těchto operací provedeno v Turnově kolem 250 a provádějí se zde už více než dvacet let. Na 
setkání přijeli nejenom čeští ale i zahraniční pacienti. 
 
Nový bufet 
22. září byl v budově nemocnice slavnostně otevřen nový bufet, který se nachází hned u vstupu, kde 
dříve byla čekárna a ordinace urologie. Celkové náklady na rekonstrukci a vybudování prostoru 
vyšplhaly na dva miliony korun a byly hrazeny z rozpočtu nemocnice. Bufet nabízí studenou i teplou 
kuchyni, čerstvé pečivo, zákusky, ovoce, ale například i tiskoviny. V létě se počítá i se zřízením 
předzahrádky. (Fotografie ve fotopříloze). 
 



Kronika města Turnova 2014  |208 

 

Změny na gynekologickém oddělení 
Na podzim došlo ke změně ve fungování gynekologického oddělení. Lůžkové oddělení bylo zrušeno 
a oddělení se stalo pouze ambulantním. Pacientky zde mohly navštěvovat lékaře v rámci 
preventivních prohlídek a mohly postoupit i menší, jednodenní úkony. Těch bylo od ledna do srpna 
2014 provedeno 115. Od jara do podzimu byly pacientky po operaci umístěny na lůžkové oddělení 
chirurgie. Bývalá lůžka gynekologického oddělení využilo oddělení interny. Průměrně deset zákroků 
měsíčně vyžadovalo delší hospitalizaci pacientek, takové zákroky začaly být prováděny v Liberci.  
Na konci října z nemocnice odešel primář gynekologického oddělení MUDr. Lidák, na oddělení nadále 
pracovali tři lékaři, z nich je jedna žena. Gynekologická ambulance v turnovské nemocnici měla na 
začátku září zhruba čtyři a půl tisíce pacientek. Před zrušením porodnice a dalšími změnami 
v oddělení to bylo kolem sedmi tisíc pacientek. Za celý rok bylo hospitalizováno 387 pacientek 
a průměrná ošetřovací doba činila 2,5 dne. 
 
V nemocnici mohou pomáhat dobrovolníci 
Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec trvale hledá dobrovolníky, kteří by 
pomáhali pacientům překonat složité období, kdy jsou hospitalizováni a potýkají se s nemocí 
a léčbou. Dobrovolníci by měli úzce spolupracovat především s anesteziologicko-resuscitačním 
oddělením. V roce 2014 byla připravována půda pro zahájení dobrovolnického centra, konal se 
seminář pro lékaře, byly distribuovány letáky a zprávy v médiích. První dobrovolníci začali 
v nemocnici pomáhat až v roce 2015.  
 
Catering Krajské nemocnice 
Nově zřízená činnost při nemocnici v Liberci (kde nově zahájili provoz restaurace Radniční sklípek 
s kapacitou 150 míst, společně s Pivovarem Svijany) i v Turnově, jejíž kuchyň tak zůstala plně vytížena 
(s tím se při fúzi ani nepočítalo) – od roku 2015 zajišťovala například dovoz obědu do firmy Ontex.  
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 

MOST K NADĚJI 

Organizace vznikla v roce 1995 v Mostě, dodnes tam sídlí. Jedná se o občanské sdružení. Samotný 
vznik organizace byl motivován zhoršující se situací v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS, dále 
pak sociálně vyloučenými komunitami a lokalitami v nejpostiženějších částech severočeského 
regionu. Aktivně začali řešit nejen problematiku menšin (etnických i sexuálních), drogových závislostí 
(specifikace na nelegální omamné a psychotropní látky), prostituce (ženské, mužské a dokonce 
i dětské), lichvy, prevence šíření krví a pohlavně přenosných chorob se zaměřením na žloutenky typu 
C a na HIV/AIDS tzv. STD chorob. 
Organizace se stará i o Linku duševní tísně – telefonickou linku bezplatné pomoci.  
 

NEMPRA 

Charakteristika: Společnost vznikla v roce 1996 a jediným společníkem byla Městská nemocnice 
Turnov, později Panochova nemocnice Turnov. Po fúzi s libereckou nemocnicí se jejím zřizovatelem 
stala Krajská nemocnice Liberec. 
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA V SEMILECH 

Adresa: Elokované pracoviště Turnov, 28. října 1872 
Ředitelka: Věra Provazníková 
Poradna je od 1. 1. 2002 příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Nabízí 
pedagogické a psychologické služby dětem od 3 do 18 let. K 1. lednu 2015 byla sloučena 
s pedagogickým centrem v Turnově, které bylo součástí Základní školy Turnov, Sobotecká 242. Název 
nově vzniklé organizace je Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, 
Semily, příspěvková organizace. 
 
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 a letní dyslektický děti, kurz rozvoje 
grafomotoriky, kurz edukativně stimulační (pro předškolní děti), kurzy rozvoje pozornosti, hravé 
čtení, náprava dyslektických obtíží. 
  

PORADENSKÉ CENTRUM PRO NEVIDOMÉ A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ  

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

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY LIBEREC, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 

TURNOV 

Adresa: Žižkova 2030 
Vedoucí poradny: PhDr. David Cichák 
Charakteristika: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací 
Libereckého kraje. Jako odborné pracoviště spadá do sítě zařízení Centra intervenčních 
a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Hlavní sídlo organizace je v Liberci, Tanvaldské ulici, 
odloučené pracoviště v Turnově bylo zřízeno v Žižkově ulici v budově penzionu pro seniory, další 
pracoviště je v Semilech. Organizace se ve velké míře věnuje žadatelům o adopci dětí a či 
o pěstounskou péči. Konzultace a péče jsou bezplatné. V roce 2014 slavila poradna 40 let své 
existence. 
 
Statistika:  
V organizaci byl navýšen počet pracovníků na 10,15 psychologů a 4 sociální pracovníky.  
V Turnově (v organizaci celkem) bylo registrováno 74 (861) nových případů, celkový počet případů byl 
212 (1675), bylo odvedeno 743 (7076) konzultací a 99 (815) případů bylo uzavřeno.  
V rámci přípravy na náhradní rodinnou péči (adopce, pěstounství) bylo v organizaci celkem otevřeno 
60 nových případů, bylo vedeno 99 případů, odvedeno 2525 konzultací se 128 účastníky.  
Zdroj: Výroční zpráva a internetové stránky 
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PRVNÍ TURNOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA 

Adresa: Koňský trh 615; Provozovna: Příšovice 140 
Předseda: Ing. František Stiller 
Charakteristika: Chráněná dílna, poskytující zaměstnání občanům s fyzickým handicapem, kteří mají 
sníženou pracovní schopnost, nebo úplnou invaliditu, vznikla v roce 2007 jako občanské sdružení. 
V roce 2008 získala dílna Cenu obce Turnov. Začínala v Turnově u autobusového nádraží (Konělupy 
č. 669), v roce 2009 se přestěhovala do Příšovic. Provozuje i pobočku v Modřišicích v areálu tiskárny 
Polygraf, kde zaměstnanci provádějí drobné manuální práce pro tiskárnu. Práce spočívá především 
v kompletaci a balení zásilek pro různé klienty – v současnosti zhruba pro 40 firem. Jako první se 
podařilo získat ruční práci při odjehlování hrubých výlisků pro firmu Emuge. Další významní klienti 
jsou např. Preciosa, KV Final, Primus, Draslovka Kolín, Sklostroj Turnov, Toyota ČR, vojenské lázně 
Teplice, Wurth, Unipress Turnov či Semileas. 
Dílna spolupracuje s mladoboleslavským Fokusem a v nedávné době navázala spolupráci s dalším 
mladoboleslavským zařízením – Centrem 83, které zajišťuje péči pro klienty s handicapem. Ti mohou 
v turnovské dílně najít práci. Za historii dílny jí prošlo již více než sto lidí. 
Zdroj: Starší zprávy, výroční zpráva organizace nebyla dodána 
 

REP, PORADNA PRO RODINU A DĚTI 

Adresa: Trávnice 902 (od roku 2014) 
Ředitelka: Mgr. Zdenka Flugrová  
 
Občanské sdružení poskytuje bezplatnou službu odborného sociálního poradenství, 
je určena především pro děti do 18 let a jejich rodiče. Zaměstnává čtyři pracovníky. 
Služby poskytuje ve třech okresech (SM, JBC, MB), ve městech Turnov, Jilemnice, 
Lomnice nad Popelkou, Rokytnice, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Jablonec 
nad Nisou, Železný Brod a Tanvald. Klienti se mohou na poradnu obrátit sami, bývá 
jim však i nařizována některými orgány, např. soudem.  
Hlavní programy jsou:  

 Program výchovného poradenství pro rodinu a děti (výkon programu pro Turnov a Semily) 

 Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (výkon programu pro Turnov, 
Semily, Jablonec nad Nisou)  

Poradenství je poskytováno v oblasti: výchovy, vztahů, komunikace, nevhodných návyků, pomoci 
obětem šikany, trestných činů, domácího násilí a právního vědomí. 
V roce 2014 poskytla organizace pomoc 48 klientům (8 v Turnově), z toho 32 klientů bylo nových, to 
činilo 808 konzultačních hodin. K tomu jsou poskytovány telefonické konzultace a provozována 
internetová poradna.  
Zdroj: Výroční zpráva a internetové stránky 
 

SPIRÁLA TURNOV 

Adresa: Dělnická 243, Semily, pobočka Turnov:  
Předseda: Mgr. Milan Návoj 
Občanské sdružení vzniklo v roce 2011 s hlavním posláním v oblasti celoživotního vzdělávání 
a podporu aktivit zaměřených na adaptabilitu a uplatnění na trhu práce zejména lidí, kterým hrozí 
sociální vyloučení (např. osoby se zdravotním handicapem, osoby nad 50 let apod.). 
Organizace zaměstnává v současné době 14 osob. Formou chráněného pracovního místa zaměstnává 
rovněž osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ), zejména na pozici administrativního 
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pracovníka/ce (zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností a vedení 
administrativní agendy). 
 
 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI ČESKÉ REPUBLIKY 

Adresa: Studentská 1598 
Statutární zástupce: Božena Zajíčková 
Charakteristika: Svaz je nezávislé občanské sdružení. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany - 
kardiaky, diabetiky, respiriky, lidi s onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí. 
Členové se scházejí v Klubu důchodců v Žižkově ulici (členové výboru jednou měsíčně), ale zejména 
na četných přednáškách, besedách, výstavách a zájezdech, výletech po okolí. 
Ke konci roku 2012 (!) měla organizace 323 členů, což je spolu se Spolkem rodáků největší počet 
členů sdružení v Turnově. Svaz má svůj výkonný výbor, revizní komisi, 20 úsekářů a dvě dvojice, které 
navštěvují jubilanty.  
Zdroj: Internet, výroční zpráva nebyla dodána 
 

SLUNCE VŠEM 

Adresa: Kosmonautů 1641, Centrum denních služeb Jana Palacha 1931 
Předsedkyně: Marcela Kurfistová, vedoucí zařízení: Bohuslava Charousková 
Charakteristika: Spolek Slunce všem vznikl v Turnově v roce 2004. Hlavní náplní činnosti byla péče 
a pomoc osobám s mentálním postižením a autismem a jejich rodinám (jedná se o jediné zařízení pro 
autisty v celém Libereckém kraji). V roce 2012 se stal poskytovatelem sociálních služeb a v září téhož 
roku otevřel Centrum denních služeb. (Více k historii viz Kronika 2013). Spolek se zabývá 
volnočasovými aktivitami pro dětské a dospělé autisty, provozuje zájmové kroužky – výtvarný, 
pracovní či hudební, pořádá různé akce a výlety. Výrobky klientů pak prodává na trzích a akcích ve 
městě.  
Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv. systém piktogramů, kde má každý připravený 
denní režim. Individuální plán je vždy připraven přímo na potřeby a schopnosti každého klienta 
a přání rodiny. V CDS je i klidová místnost, kterou využívají klienti v případě momentální nepohody za 
dozoru asistentky.  
 
Týdenní rozvrh činností  
Pondělí: Výtvarná dílna, nácvik sebeobsluhy 
Úterý: Cvičení na chodícím pásu, masážní pás, vycházky po okolí, nákup, nácvik sebeobsluhy 
Středa: Vaření – nácvik přípravy jednoduchých pokrmů za pomoci asistentek, nakupování, úklid 
domácnosti, nácvik sebeobsluhy 
Čtvrtek: Zpěv, tanec, poslech hudby, nácvik sebeobsluhy 
Pátek: Ergoterapie a pracovní činnost, nácvik sebeobsluhy 
 
Rok 2014: 
V roce 2014 do Centra denních služeb docházelo 6 osob, jeho provozní doba byla od 8.00 do 13.00 
hodin s různými úpravami. Sdružení zaměstnávalo 6 sociálních pracovnic, které jsou zároveň 
členkami sdružení, případně rodiči některých z dětí.  
 
10. narozeniny 
V březnu spolek oslavil desáté výročí svého vzniku. Uspořádal valnou hromadu, na kterou pozval 
mnoho hostů z řad zástupců města, kraje i jiných sociálních institucí. Hlavní oslava se však odehrála 
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v jiném termínu a byla určena zejména klientům – byl uspořádán karneval. Klienti si za pomoci 
asistentek připravili v rámci výtvarné výuky karnevalové masky, vyzdobili centrum a pak už se jen 
tančilo, zpívalo a mlsalo.  
 
Stavba nového sídla 
V roce 2012 bylo otevřeno provizorní centrum denních služeb v budově mateřské školy v ulici Jana 
Palacha čp. 1931. V roce 2014 se organizace dočkala zahájení výstavby nového sídla – centra denních 
služeb, kde jsou poskytovány sociální služby pro dospělé, těžce mentálně postižené s autismem 
(kapacita 12 klientů – sloužit bude klientům z celého Libereckého kraje). K tomu získala výraznou 
podporu města i Libereckého kraje. Centrum se začalo stavět v květnu 2014 v Brigádnické ulici 
čp. 2260, dokončeno bylo v prosinci a otevřeno bylo v březnu 2015. (Více viz Kronika 2015, fotografie 
ve fotopříloze). 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a její internetové stránky 
 

SPOKOJENÝ DOMOV V TURNOVĚ 

Adresa: Lhotická 159, 295 01 Mnichovo Hradiště; Turnov: Zborovská 519 (budova hotelové školy) 
Ředitelka: Bc. Kamila Sedláková; vedoucí turnovského pracoviště: Marie Kočová 
Charakteristika: Spokojený domov začala fungovat již před deseti lety. V roce 2013 organizace 
otevřela pobočku i v Turnově (bez pobočky zde ale působila už od roku 2009). Organizace poskytuje 
následující služby: Odborné sociální poradenství, Osobní asistence, Pečovatelská služba a Odlehčovací 
služby. Věnuje se především starším občanům a občanům s handicapem, kterým poskytuje 
pečovatelské služby spočívající nejen v zajištění nákupů a dovozu obědů, ale i v jednoduché výpomoci 
v domácnosti, prádelnu, krejčovské služby atd. Smyslem je, aby lidé odkázaní na pomoc jiných lidí 
nemuseli trávit konec života v hospicích či domovech důchodců. Organizace působí i v nejmenších 
vesnicích regionu, vždy zhruba v okruhu zhruba 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, 
Mnichově Hradišti, Turnově, Kněžmostě, Jinolicích u Jičína a od března 2015 v Jičíně. 
V roce 2014 organizace zaměstnávala 23 pracovníků v hlavním pracovním poměru a 35 osob na 
krátkodobé smlouvy a dohody. Organizace vydává dvouměsíčník – zpravodaj Spokojený senior. Mezi 
početné sponzory organizace patří i firma Ontex a turnovská pobočka Partners. 
 
Aktivity v roce 2014 (turnovský výběr):  

 Počet klientů, kterým byly v domácím prostředí poskytovány služby, se pohyboval okolo 
devadesáti 

 Osobní asistence handicapovaným dětem v základní škole v Turnově ve Zborovské ulici je 
poskytována již sedmi dětem (od roku 2009). Sociální služby byly poskytnuty celkem 125 klientům, 
u kterých zaměstnanci strávili 18 482 hodin. Cestou ke klientům ujeli 94 264 km do 38 obcí na území 
3 krajů. 

 Otevření zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově – tržby používány na podporu 
terénních sociálních služeb Spokojeného domova.  

 Benefiční koncert 4. října se v Městském divadle Mnichovo Hradiště k 10. výročí Spokojeného 
domova. 
 
Dopis babičky jedné z žákyň turnovské speciální školy, který byl uveřejněn ve výroční zprávě 
organizace.  
Moje vnučka Anetka chodí do speciální školy v Turnově. K tomu, aby mohla ve škole být a učit se, 
potřebuje osobní asistentku. Ta „naše“ se jmenuje Hana Nosková (já o ní budu psát tak, jak o ní 
mluvíme doma, tedy jako o Hance). Hanka působí v obecně prospěšné společnosti Spokojený domov. 
Anetka ji má moc ráda a ona se jí krásně a s láskou věnuje, nejen ve škole, ale i v čase, kdy se zavírá 
školní družina. Komunikace asistentka–rodiče je úžasná. Ke každodennímu kontaktu slouží sešit, kde 
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jsou každý den zapsány informace o tom, jak den Anetce proběhl. A také bych se ráda na tomto místě 
zmínila o škole. O speciální škole v Turnově. I tady je vše úžasné a chování všech zaměstnanců je 
příkladné pro ostatní zařízení tohoto druhu. Všichni, kteří pracují v takových zařízeních (školách, 
školkách...), by se měli přijet podívat (viz speciální školka v Mladé Boleslavi a její paní ředitelka). Zde 
jsou všichni vstřícní – ať už paní učitelky či družinářky jsou neskutečně trpělivé a hodné k dětem. A pak 
je tu ještě někdo, koho často potkáte na chodbě v šatnách, „nakoukne“ i do družiny, je to paní milá, 
příjemná, která si s vámi bude povídat a vůbec není pyšná, ale mohla by – je to totiž ta, která má vše 
na starosti, je to paní ředitelka. Jsem moc ráda, že se moje vnučka dostala k tak hodným lidem. 
Prosím, dejte tento článek do časopisu „Spokojený domov“, ať všichni, kdo si ho přečtou, vědí, že jsou 
hodní lidé, kteří pomáhají druhým, a jejich práce není vůbec lehká.  
A co na závěr? Děkuji paní ředitelce a celému kolektivu speciální školy Turnov a děkuji asistentce 
Hance Noskové, její práce je příkladná pro ostatní asistenty, hlavně pro ty, kteří svoji práci nedělají 
s láskou. To „ona“ ano – díky. Irena Pelikánová, babička, leden 2014 
 
Zdroj: Výroční zpráva  
 

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV 

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

 Domovy pro seniory: jedná se o domovy, ve kterých staří občané nebo jiní potřební občané 
žijí a dostává se jim pravidelné pomoci. V těchto domovech obvykle žijí senioři, kteří jsou ještě 
v dobrém duševním i fyzickém stavu (penzion pro důchodce v Žižkově ulici a dům s pečovatelskou 
službou na Výšince). 

 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 (DD Pohoda u nemocnice – 74 lůžek).  

 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. 
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 
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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.  

 
Rok 2014 byl pro organizaci úspěšný, podařilo se získat řadu dotací. Po dvanácti letech od zahájení 
provozu Domova důchodců Pohoda bylo nutné začít s obměnou některého opotřebovaného 
inventáře, tj. částí nábytku, postelí, a matrací. Dále se dokompletoval optimální počet zvedáků na 
jednotlivá patra, podařilo se vymalovat všechny pavilony v objektu „C“ a realizovat konečně označení 
Domova důchodců Pohoda. Z projektu Nadace Jistota KB byly pořízeny dvě laterální postele 
a z Nadace Preciosa (za výsledky v soutěži výrobků) získali finanční částku na zakoupení dvou 
pojízdných křesel. Začal být vydáván dvouměsíční zpravodaj, který je u uživatelů oblíbený. 
 
O celkem 286 uživatelů v 5 službách se staralo celkem 81,375 zaměstnanců. Průměrný plat ve 
Zdravotně sociálních službách Turnov byl v roce 2014 17 366,- Kč 
 
Statistika pečovatelské služby za rok 2014: 

 Úsek 28. října – centrum denních služeb a terénní pečovatelská služba. Počet uživatelů centra 
denních služeb byl 10 a terénní služby 96 (na konci roku).  

 Úsek Výšinka (bývalý dům s pečovatelskou službou) – 76 uživatelů. Kapacita domu je 122 
osob, 93 bytů, z toho je 64 garsoniér a 29 dvougarsoniér.  

 Úsek Žižkova (bývalý domov pro seniory) – 84 uživatelů. Kapacita domu je 152 osob, ve 
4 domech se nacházelo 92 garsoniér a 30 bytů 1+1 pro manželské páry. 

 
Přehled akcí (výběr):  
 
Rozšíření možností stravování v Pohodě 
V souvislosti s přechodem na zajištění stravy od Liberecké nemocnice byla klientům DD Pohoda 
rozšířena možnost stravování na 4x denně za 147 Kč. Dosud bylo možné využít poskytnutí stravy 
3x denně za 134 Kč, nebo 5x denně za 160 Kč.  
 
Výlet od společnosti Preciosa 
16. května zaměstnanci společnosti Preciosa zorganizovali již po šesté výlet pro klienty domu Pohoda. 
Výletníci navštívili Mnichovo Hradiště, kde si prohlédli zámek a pak na Sychrově poseděli v hostinci 
Konrád.  
 
Dožínky v Pohodě 
21. srpna se v Domově pro seniory Pohoda uskutečnily dožínky, na které zavítali i představitelé města 
v čele se starostou. Jako každý rok, i letos připravili sociální pracovníci hezkou a výstižnou výzdobu 
společenské místnosti, kde nechyběly výrobky ze slámy, kytice z obilí, nářadí, které bylo kdysi 
nedílnou součástí žní, jako kosy, cepy, hrábě a podobně. Nechyběly ani ozdoby z klasů kukuřice 
a červených trsů jeřabin. Senioři sami napekli koláče s jablky, tvarohem, mákem a samozřejmostí byl 
i domácí jablkový štrúdl, během slavnosti se opékaly uzené kýty a pilo se nealko pivo a káva.  
 
Konference v Polsku 
9.–10. června se ve Vratislavi konala konference společnosti SCA Hygiene Products, která 
prezentovala program TENA expert, což je vzdělávací program, během kterého se zástupce 
pobytového zařízení stane expertem v oblasti inkontinence.  
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Zástupkyně turnovské organizace převzala na konferenci ocenění TENA Ambassador pro ředitele 
Jaroslava Cimbála za dlouhodobou podporu vzdělávání personálu a neustálé zvyšování kvality 
poskytované péče. Byl jedním z pěti zástupců zařízení z České republiky, kterým byl titul společností 
SCA Hygiene Products udělen. 
 
Beseda pro seniory o „šmejdech“ 
23. října se v domě s pečovatelskou službou na Výšince konala beseda se zástupci České obchodní 
inspekce v Liberci o tom, jak se bránit nekalým praktikám prodejců, kteří pořádají tzv. prodejní akce. 
Během nich vyvezou seniory (na ně jsou akce cíleny) na „výlet“, kde je pak tlačí ke koupi nekvalitních 
a extrémně předražených výrobků (např. „zázračné“ pokrývky, vysavače, sady hrnců v cenách 
násobně převyšujících jejich běžné prodejní ceny v obchodech). Tento typ prodeje se v posledních 
letech rozmohl a zasáhl v podstatě všechny seniory. Důvodem bylo mj. i to, že pro seniory to byla 
často jediná, nebo jedna z mála možností, jak se se stejně starými lidmi setkat a jak se „někam 
podívat“.  
V letošním roce se všeobecně rozšířilo označení pro tento druh obchodníků šmejdi, a to poté, co byl 
skrytou kamerou natočen stejnojmenný dokumentární film o tom, jak tyto prodeje probíhají. 
Málokdo tušil, že jsou plné vydírání, šikany, vulgárního ponižování a vyhrožování, kterému senioři 
nedokážou vzdorovat. Situace se postupně zlepšuje, města začínají pro své seniory pořádat besedy 
podobné této turnovské, ale třeba i společenské akce a výlety, aby jejich společenský život nebyl 
odkázán na podvodníky-šmejdy.  
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 
 
Majitel Juty se stal podnikatelem roku 
Jiří Hlavatý, dlouholetý zaměstnanec a od roku 2007 vlastník textilního podniku Juta zvítězil v březnu 
ve 14. ročníku soutěže poradenské společnosti EY Podnikatel roku České republiky za rok 2013. (Více 
viz Firma – Juta). 
 
Setkání podnikatelů v cestovním ruchu 
3. prosince proběhlo na radnici setkání podnikatelů v cestovním ruchu s novými představiteli města. 
Na setkání diskutovali o možnostech, problémech a plánech pro další roky.  
 

Firmy spojené s městem: 

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

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

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

 
Sdružení obcí 

 Vodohospodářské sdružení 
 

MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV, S. R. O.  

Adresa: Kosmonautů 1559, Turnov, 511 01 
Jednatel: Ing. Vladimír Konopka 
Charakteristika: Společnost vznikla zrušením státního podniku TEPLO Turnov k 1. 1. 1997. Po 
rozsáhlých rekonstrukcích, které proběhly v letech 1993–1997, došlo k plné plynofikaci výtopen 
a celkovému přechodu na teplovodní vytápění.  
Společnost vlastní licence na výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie, výrobu elektřiny a na 
výrobu a dodávku tepelné energie. Dále nabízí topenářské práce a práce s montážní plošinou.  
Objekty: Tepelná energie byla vyráběna a rozváděna ze šesti míst – z teplárny Výšinka, výtopny 
Nádražní, výtopny Žižkova, výtopny Přepeřská, kotelny 5. května a kotelny Výšinka II. 
 
Činnost v sezoně 2013/2014 (od září do srpna): 
Uplynulé účetní období dopadlo úspěšně, a to navzdory řadě negativních faktorů: Výpadek tržeb za 
elektřinu způsobený instalací nové kogenerační jednotky / Velmi teplá (spíše žádná) zima / Další 
snižování odběrů tepla u některých nově zateplených domů / Ze zvýšeného tlaku na zaměstnance 
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vznikající problémy v personální oblasti / Odpojení jednoho domu SBD na sídlišti Výšinka / Ponížení 
dodávek tepla i tam, kde nebyla realizována žádná investiční úsporná opatření, a to změnou 
ekonomického chování odběratele / Snížení výkupních cen elektřiny z kogenerační jednotky.  
Koncem listopadu 2013 byla uvedena do provozu na lokalitě Výšinka nová kogenerační jednotka 
Tedom u Quanto D580 o elektrickém výkonu 600 kW. Současně bylo změněno sériově dodávané 
vzduchové chlazení motoru KJ za jiný princip, a to tak, že jsme přes vodní deskový výměník toto 
odpadní teplo využili na předehřev studené vody pro TUV. Úspora je ve statisících. 
V srpnu 2014 zprovoznili dvě tepelná čerpadla o celkovém výkonu 34 kW. Výrobní náklady tepla 
z tepelných čerpadel jsou méně než třetinové oproti plynu. Využití TČ v teplárenství je průkopnický 
čin a dodavatelská firma nás zařadila mezi referenční stavby a do propagačního katalogu. 
Přes vysoký propad odběrů způsobený zateplením fasád či novými okny se snaží držet cenu 
tepla již osm let v téměř stejné výši. Přesto nadále trvala snaha některých odběratelů o odpojení.  
Mezi odběratele patřilo 2 032 bytových jednotek, školských zařízení, objektů zdravotně-sociálních 
služeb, administrativních prostor a Šroubárna Turnov. Ve všech těchto objektech bylo vytápěno 
celkem cca 160 000 m2 podlahové plochy. 
Celkový instalovaný výkon na jmenovaných zdrojích klesl po rekonstrukcích z předimenzovaných 
35,79 MWt na 21,07 MWt. Při výrobě tepelné energie a elektřiny se spotřebovalo za sledované 
období 1,82 mil. m3 zemního plynu. 
Cena tepla: V topné sezoně 2013/2014 byla cena stanovena na 555 Kč za gigajoule, což bylo o 4 Kč 
méně než v sezoně minulé. Cena tepla v patnáctitisícovém Turnově patří v kraji dlouhodobě mezi 
nejnižší. V topném období 2013/14 platil průměrně byt za vytápění pod 8 000 Kč a čtvrtina dokonce 
pod 6 000 Kč za rok. 
Počet zaměstnanců: stav k 31. 8. 2013: celkem: 12 (z toho muži 9, ženy 3, dělníci 6) / stav 
k 31. 8. 2014: celkem: 11, z toho muži 8, ženy 3, dělníci: 6. Průměrná mzda byla 28 042 Kč měsíčně. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 

TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, S. R. O. 

Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby 
města Turnova k 1. lednu 1997. Jediným společníkem je Město Turnov. Areál Technických služeb 
vybudovalo město nákladem 26 760 000 Kč a společnost je zde v nájmu, ostatní movitý majetek 
(vozidla, vybavení apod.) je majetkem společnosti. 
Společnost se stará o odvoz odpadů, čistotu města a údržbu místních komunikací, veřejné osvětlení, 
údržbu hřbitovů, výlep reklamních plakátů na vlastních plakátovacích plochách a provoz několika 
veřejných WC. Zároveň příležitostně zajišťuje další služby – drobné stavby, reklamní činnost apod., 
nosným střediskem společnosti je odpadové hospodářství, které tvoří 61 % celkových výnosů. Toto 
středisko plní výnosy celé společnosti z více než poloviny. Další významné středisko je čistota města, 
a to ve výši 14 %. 
 
Příjmy v roce 2014 
Práce realizované v základní smlouvě byly ve výši 9 770 000,- Kč a ve smlouvě na odpady ve výši 
11 048 000,- Kč. Celkový objem prací pro Město Turnov v obou uvedených smlouvách činil 
20 818 000,- Kč. Ostatní příjmy ve výši 18 936 000,- Kč byly naplňovány od ostatních subjektů ve 
městě a jeho okolí  
 
Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2014 
Vybudování nových zpevněných ploch (SBD Turnov) 544 000,- Kč / Opravy komunikací (Zikuda – 
Vodohospodářské stavby, s. r. o.) 346 000,- Kč / Nové veřejné osvětlení (Zikuda – Vodohospodářské 
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stavby, s. r. o.) 142 000,- Kč / Nový chodník v ulici Alešova (Město Turnov) 197 000,- Kč / Opravy 
komunikací (SOLSATS, s. r. o) 173 000,- Kč / Opravy překopů v komunikacích (VAK Turnov, a. s.) 
95 000,- Kč / Opravy komunikací v areálu (Mlýn Perner Svijany, s. r. o.) 81 000,- Kč / Vybudování 
parkovacích ploch (BVI st., s. r. o.) 81 000,- Kč / Opravy komunikací (Obec Kacanovy) 64 000,- Kč / 
Opravy komunikací (Obec Příšovice) 47 000,- Kč. 
 
Činnost jednotlivých středisek v roce 2014: 
 

 Komunikace 
Při realizaci veškerých oprav bylo celkem spotřebováno 298 tun živičné směsi. Při opravách 
komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 421 tun asfaltového recyklátu. Drobné závady 
vzniklé v komunikacích zajišťovala firma Stojaník Šumperk, a to pomocí tryskové metody. Touto 
metodou byly opraveny komunikace v ulici Dělnická, Studentská, Markova, Pekařova, Komenského, 
v lokalitě Malý Rohozec, sídliště Výšinka a sídliště Studentská a opravy komunikací v prostoru 
průmyslového areálu Vesecko. Mezi nejvýznamnější zakázku pro mimoměstské subjekty patřila 
oprava a rekonstrukce dvora v Rokycanově ulici pro Stavební bytové družstvo, Turnov. Provedena 
byla celková výměna povrchu, položena podkladní vrstva a odkanalizován celý prostor. Cena zakázky 
činila Kč 544 000,-. Akce byla realizována společně s Technickými službami Liberec, které pokládaly 
konečné živičné vrstvy finišerem. 
Celkové výnosy střediska byly za rok 2014 ve výši 5 155 000 Kč. 
 

 Odpady 

 Středisko zajišťovalo svoz tuhého komunálního odpadu v Turnově a v obcích Jenišovice, 
Ohrazenice a Rakousy.  

 Za rok 2014 vozidla na přepravu odpadu svezla následující počet jednotlivých druhů nádob: 
282 kusů nádob o objemu 1 100 litrů / 254 kusů nádob o objemu 240 litrů / 3 469 kusů nádob 
o objemu 110 litrů / 1 600 kusů odpadových pytlů. Za sledovaný rok 2014 bylo svezeno celkem 5 488 
tun komunálních a objemných odpadů. Dále svoz velkokapacitních kontejnerů, a to v celkovém počtu 
60 kusů. Část kontejnerů se využívá na sběrném dvoře na Vesecku, kam občané umisťují vytříděné 
složky dle jednotlivých druhů odpadů. Zbylá část kontejnerů je umístěna v prostoru společnosti 
v Sobotecké ulici a je využívána k dopravě pro místní firmy a občany, kteří si naši službu objednají.  

 Odpadkové koše ve městě: Zajišťování vývozu odpadkových košů probíhalo dle sjednaných 
intervalů. Na území města je rozmístěno 275 košů. Vývoz 39 košů byl zajišťován pro externí firmy. 
Například Kulturní centrum Turnov, s. r. o., společnost BusLine, a. s., atd. Celkem se Technické služby 
staraly o vývoz 314 košů. 

 Bioodpad: Vyvezeno bylo celkem 592 kusů nádob, ze kterých bylo do kompostárny odloženo 
315 tun bioodpadu. Na zpracování biologicky rozložitelného materiálu byl pořízen míchací vůz značky 
SEKO s traktorem NEW HOLLAND (dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1 690 000 Kč). 

Za rok 2014 bylo do kompostárny přijato 956 tun bioodpadu a navštívilo ji celkem 2 167 občanů. 

 Sběrný dvůr: Sběrný dvůr navštívilo za rok 2014 celkem 16 602 občanů. Finanční náklady na 
provoz sběrného dvora činily 1 104 000,- Kč. 

 Po celém městě je vybudovaná síť 64 míst pro separovaný odpad, na kterých je umístěno 314 
kusů kontejnerů. U externích firem, drobných podnikatelů a okolních obcí je sváženo 164 kusů 
separačních nádob. Celkem Technické služby zajišťují svoz 478 kontejnerů na tříděný odpad. Za 
sledované období bylo vyseparováno celkem 871 tun druhotných surovin. 
 

 Veřejné osvětlení 
Na území města se organizace stará o veřejné noční osvětlení, v roce 2014 je zajišťovalo 2 533 zdrojů 
– lamp. Tento počet v souvislosti se vznikem nových lokalit narůstá.  
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Středisko zajišťuje také vánoční výzdobu umisťovanou na sloupy veřejného osvětlení. Jedná se 
o světelné hvězdy, stromečky a další obrazce s vánoční tematikou.  

 Významné práce, realizované v roce 2014 pro Město Turnov: Vybudování nového veřejného 
osvětlení v ulici Nad Perchtou 185 000,- Kč / Vybudování nového veřejného osvětlení na Bukovině 
49 000,- Kč.  

 Významné práce, realizované v roce 2014 pro externí firmy:Vybudování veřejného osvětlení 
(Zikuda – Vodohospodářské stavby, s. r. o) 142 000,- Kč / Vybudování veřejného osvětlení (SOLSATS, 
s. r. o.) 51 000,- Kč.  
Celkové výnosy střediska byly za sledované období 2 064 000,- Kč. 
 

 Čistota města 

 Úklid města: Organizace zajišťuje úklid města, a to pomocí strojů i ručního čištění. K dispozici 
má tři zametací vozy, kropicí vůz a k úklidu psích exkrementů motocykl Yamaha s vysavačem. Na jaře 
pravidelně dochází k celkovému úklidu města, poté se uklízí jen v některých částech (hlavně v centru) 
1x za 14 dní a v dalších částech jen několikrát do roka. Ruční úklid v nepřístupných místech zajišťují 
dva pracovníci.  

 Středisko zajišťuje úklid i pro okolní obce, a to v Ohrazenicích, v Kacanovech, v Karlovicích, na 
Všeni a v Bílé. Uklízí i v areálech firem Kamax, Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna a Sklostroj.  

 Zimní údržba: Organizace udržuje komunikace pro auta i pěší v zimních měsících, a to dle 
schválených plánů buď solí, nebo inertním materiálem. V roce 2014 bylo spotřebováno 55 tun soli 
a 124 tun inertního materiálu (byla velmi mírná zima).  
Organizace zajišťovala zimní údržbu i pro obce Ohrazenice, Kacanovy, Modřišice a firmu Kamax, 
Panochovu nemocnici, BusLine, Trima, pro Krajskou správu silnic a dálnic a Kulturní centrum Turnov.  
Celkové výnosy střediska byly za sledované období 5 341 000,- Kč. 
 

 Hřbitovy: 
Středisko zajišťuje sedm hřbitovů na katastru města. Na nich se v roce 2014 nacházelo 3 296 hrobů, 
z toho 2 943 placených a 353 neplacených nebo opuštěných. V kolumbáriu na Mariánském hřbitově 
bylo 96 míst. Všechna jsou využívána. 
Celkové výnosy hřbitova byly ve sledovaném období 1 665 000,- Kč. 
 

 Výlep plakátů:  
Pro soukromé objednatele zajišťuje organizace výlep reklamních plakátů na k tomu účelu zřízených 
plakátovacích plochách. Těch bylo v roce 2014 celkem 32, z toho 20 v centru města. Výlep probíhá 
v úterý a v pátek.  
Celkové výnosy střediska byly ve sledovaném období 382 000,- Kč. 
 

 Veřejné záchodky 
Organizace provozuje veřejná WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží a na Mariánském 
hřbitově.  
Celkové výnosy střediska byly za sledované období 795 000,- Kč. 
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV 

Adresa: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01 (druhé pracoviště v Semilech) 
Ředitelka: Markéta Červová, Předseda sdružení: Ing. Milan Hejduk (bývalý starosta města) 
Charakteristika: Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený dle zákona 
o obcích a je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury členských obcí. Bylo založeno v roce 1995. 
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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. Členskými obcemi ke konci roku 2014 byly Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad 
Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, 
Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, 
Chuchelna, Benecko. V roce 2014 měla organizace sedm stálých zaměstnanců.  
Cena vodného a stočného byla pro rok 2014 stanovena takto: vodné 51,18 Kč/m3 (2013: 48,54 Kč/m3, 
2012: 45,18 Kč/m3) a stočné 44,80 Kč/m3 (2013: 42,32 Kč/m3, 2012: 36,14 Kč/m3), včetně daně.  
 
Přehled hlavních aktivit v roce 2014: 
Společnost se věnuje řadě stavebních i jiných aktivit, zde jsou uvedeny pouze ty, které souvisejí 
s Turnovem. 
Společnost v roce 2014 investovala v součtu 184,35 milionů korun do oprav a investic, z toho téměř 
11,5 milionů v Turnově.  

 Oprava vodovodu a kanalizace Pod Stránkou – realizace (1,8 mil. Kč) 

 Vodovod a kanalizace 28. října – realizace (v roce 2014 3,08 mil. Kč, celá 29,54 mil. Kč) 

 Čistička odpadních vod – nákup pozemku, výměna míchadla (1,214 mil. Kč) 

 Čerpací stanice Dolánky – výměna čerpadel (1,093 mil. Kč) 

 Odlehčovací obtok Vesecko (0,7 mil. Kč) 

 Rekonstrukce areálu Károvsko (0,75 mil. Kč) 

 Nudvojovice – oprava akvaduktu (1,9 mil. Kč) 

 Další drobné stavby a opravy (v součtu za 0,9 mil. Kč) 
Bylo proinvestováno celkem 5 261 048 Kč na opravy sítí, z toho v Turnově výměna vodovodu 
a kanalizace v ulici Pod Stránkou (1 770 874 Kč) a opravy poklopů za 80 000 Kč.  
 
V roce 2014 bylo opraveno 159 poruch na vodovodní síti, 24 na kanalizaci, 83 na vodovodních 
přípojkách a 4 na kanalizačních přípojkách, tedy v součtu přibližně stejně jako v roce 2013. Bylo 
vydáno 1 108 stanovisek a řešeno 13 stížností. V 2014 bylo vydáno 15 zákonů a vyhlášek s obecným 
vlivem na vodohospodářskou problematiku.  
Dle evidence je 43 998 obyvatel napojených na vodovod a 35 122 na kanalizaci. Meziročně jde 
o setrvalý stav. 
Bylo vyčištěno a zmonitorováno 7,4 km kanalizace z cca 237 km celkových. Ze 460 km vodovodů bylo 
preventivně proti únikům kontrolováno 216,6 km vodovodů. 
Je evidován cca dvojnásobný nárůst revidovaných hydrantů. Za rok bylo vyměněno neuvěřitelných 
2 533 vodoměrů, z čehož ocejchováno bylo 1390 a plně nahrazeno 1 143.  
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
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Turnovské firmy 

 
V Turnově působí řada velkých i malých firem a podnikatelských subjektů. Není v možnostech kroniky 
podchytit každoročně všechny, proto se soustředíme na ty, které nějakým způsobem vybočují – 
zaměstnávají velké množství obyvatel města, jsou známé za hranicemi města či státu, je s nimi 
v daném roce spojena výjimečná aktivita apod. Ostatní jsou zmíněny jen stručně, ale ani tak není 
možné tento seznam považovat za úplný. 
Většina informací pochází z internetu, ať už vlastních webových prezentací jednotlivých firem, či 
z médií. Nutno dodat, že velká část firem své webové stránky neaktualizuje a dozvědět se 
podrobnosti o jejich aktivitách v daném roce je složité.  
Použité fotografie a loga jsou převzaty z webových stránek firem. 

AKADEA  

(autoservis Akademie), s. r. o. 
změna názvu od 1. ledna 2015 
Vrchlického 1208, provozovna: Přepeřská 1809  
Obor činnosti: vzdělávání v oboru automobilismu 
Společnost byla založena v roce 1995 jako dceřiná společnost firmy UNIVER, spol. s r.o. Ke klíčovým 
činnostem patřilo vydavatelství – odborné časopisy AUTOservis (1994–2005, odborný časopis pro 
autoservisní praxi) a pneuSERVIS/rychloServis (odborný magazín pro autoservisní a pneuservisní 
praxi, od 2005) a technická literatura, dále pak pořádání seminářů, konferencí a školení. V roce 1998 
se firma stala výhradním zastoupením britského vydavatelství Autodata Limited. Od této doby 
v České republice i na Slovensku prodává špičkové technické informace pro údržbu a opravárenství 
motorových vozidel (v současné době především online verze, ale také CD nebo knihy) a další 
zahraniční i tuzemskou odbornou literaturu v uvedené oblasti. K významným aktivitám společnosti 
patří také každoroční pořádání odborných seminářů a celostátních soutěží Autoservis roku, 
Pneuservis roku, Autoopravář roku a Škola vyučující autoobory roku pod záštitou Svazu prodejců 
a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR). Rovněž se zabývá rozsáhlou obchodní 
činností jako provozovatel několika významných obchodních portálů.  

AGBA, S. R. O.  

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

AGENTURA PROMOTION 

Adresa: A. Dvořáka 569 
Jednatel: Roman Košek 
Firma vznikla v roce 1995, od roku 2013 sídlí na uvedené adrese a od té doby nabízí zdaleka 
nejlevnější digitální tisk, zaměřuje se zejména na plakáty, velkoformátové tiskoviny, letáky.  
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AQUA PROGRAM, S. R. O.  

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

BATLIČKA OVOCE ZELENINA, S. R. O.  

Hrubý Rohozec 7  
Majitel: Vladimír Batlička 
Firma fungující od roku 1994 jako distributor a prodejce ovoce a zeleniny. V současné době funguje 
především jako velkoobchod, jejími klienty jsou sklady, prodejny, restaurace, hotely a jídelny všeho 
druhu. Z logistického centra o výměře 1700 m2 pravidelně zásobuje klienty Středočeského, 
Libereckého a Královéhradeckého kraje celkem 20 užitkovými vozy o tonážích 900–6000 kg. (Více viz 
Kronika 2013). 

BELDA A SPOL., S. R. O.  

Nádražní 1073, provozuje obchod v Praze: BeldaFactory, Mikulandská 10 
Majitel: Jiří Belda 
Obor činnosti: šperkařství 
Výrobky: zlaté a stříbrné autorské šperky, šperky z titanu, oceli, umělých hmot 
V současnosti se zabývají výrobou vlastních autorských šperků, zejména z kovů. Část produkce také 
tvoří výroba replik šperků z 19. století podle návrhů Alfonse Muchy. Šperky byly již několikrát 
nominovány na ceny Czech grand design. Kolekce Classic byla oceněná Dolce Vitou (prestižní web 
věnující se architektuře a designu) jako nejlepší šperk roku 2014. (Historie viz Kronika 2013). 

CRYTUR, S. R. O.  

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

DIAS TURNOV, S. R. O.  

Přepeřská 1302   
Ředitel: Ing. Zdeněk Romany 
Obor činnosti: brusné nástroje a ložiskové kameny 
Výrobky: diamantové nástroje, kotouče s kovovou i pryskyřičnou vazbou, technické a ložiskové 
kameny, kovoobrábění. Jméno DIAS = Diamanty, Acháty Safíry. 
Počet zaměstnanců: cca 50 
Založení firmy: 1930 spojením turnovských brusíren, vznik soukromé společnosti 1993. 
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DIOPTRA, A. S.  

Sobotecká 1660 
Předseda představenstva: Ing. Tomáš Vicherek (od roku 2010)  
Obor činnosti: optika 
Výrobky: Lupy ruční, stojánkové a speciální optické pomůcky na zakázku i pro slabozraké 
Optické výrobky pro průmysl, brýlové čočky a výrobky pro zakázkovou optiku 
Svítidla na zakázku pro zdravotnictví, průmysl i všeobecné použití 
Speciální služby spojené s optikou 
Počet zaměstnanců: cca 50. 

DUVEMARO, S. R. O.  

Vesecká 485 
Jednatel: Zdeněk Vegner   
Obor činnosti: Kovové stavební prvky, spojovací materiál 
Výrobky: klempířské prvky, plechy, střešní krytiny, doplňkové střešní prvky, fólie, izolace, hřebíky, 
nýty, krycí kloboučky, nářadí 
Počet zaměstnanců: cca 40 
Společnost byla založena na sklonku roku 1990 jako obchodní firma zaměřená na prodej měděných 
plechů a ocelových lan. Pobočky a prodejny má firma v Táboře, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, 
Mladé Boleslavi, v Pardubicích, Praze a v Protivíně. 

FORMPLAST, S. R. O.  

Na Osadě 279, provozovna Nádražní 2211 Turnov 
Majitel: Jindřich Svoboda 
Obor činnosti: nástrojárna, výroba forem 
Výrobky: výroba a úpravy forem, obrábění a úpravy povrchu, vstřikování plastů, podhledová svítidla, 
plastové nápisy, lžičky, autodoplňky 

GRANÁT, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY 

Výšinka 1409   
Předseda družstva: Ing. Miloslav Šorejs 
Obor činnosti: šperky, šperkové kameny, upomínkové předměty, těžba českých granátů 
Výrobky: největší výrobce granátových šperků, fazonové šperky, broušení šperkových kamenů 
Počet zaměstnanců: cca 260 (starší, neověřený údaj) 
Družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. 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. 
Výroba cen pro anketu Zlatý slavík – pro nejlepší zpěváky popové hudby v České republice  
(foto turnovskovakci.cz, šperkař Milan Hejral) 
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Dvě ocenění pro DUV Granát 
V říjnu se na pražském výstavišti v Holešovicích konala tradiční výstava Hodiny a klenoty, jejíž 
součástí byl i 13. ročník soutěže klenotníků a zlatníků Šperk roku – Czech open. Ve dvou ze tří 
kategorií získali první místo designéři z turnovského DUV Granát; V kategorii Komerční šperk zvítězil 
náhrdelník Snow white rattlesnake from misty Mountains of Svalbard návrhářů Milana Hejrala 
a Marka Duffka (stříbro s 1300 ks signitů) a v kategorii Umělecký šperk 1. místo získala souprava 
Bublinky návrhářek Hany Stehlíkové a Martiny Cymbálové (stříbrný náhrdelník, náramek a náušnice 
s granátů). (Foto www.turnovskovakci.cz a www.granat.cz).  

GRUPO ANTOLIN TURNOV, S. R. O.  

Průmyslová 3000 
Ředitel turnovského závodu: Ing. Pavel Zikmund 
Obor činnosti: komponenty pro automobilový průmysl 
Výrobky: Díly pro automobilový průmysl – výroba, výzkum a vývoj v oblasti plastů v automobilovém 
průmyslu / Plasty – zpracování a výroba, plastové výrobky / Guma – výroba, pryžové výrobky / 
Čalounické práce – výroba, čalounické výrobky 
Celosvětová společnost, s hlavním sídlem ve Španělsku a mnoha pobočkami ve světě a devíti v České 
republice. Patří k největším zaměstnavatelům v našem regionu.  
Počet zaměstnanců: cca 500 (starší, neověřený údaj) 
Závod založen: 2002  

HOYA LENS, A. S.  

Bezručova 800, Turnov, 511 01 (od roku 2009) 
Majitel: Michiel Alexander Copier (Nizozemí) a Hans J. M. Werquin (Belgie) 
Společnost Hoya je japonská mezinárodní společnost s akciemi obchodovanými na tokijské burze. 
Dodává brýlové čočky optikům v České republice. Hoya vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní brýlové čočky, 
plastové i minerální. Za svůj inovativní přístup získala několik mezinárodních ocenění. Mimo jiné 
Silmo d´Or, TOP OPTA a iF Material Award. Podle obchodního rejstříku zaměstnává 25–49 lidí. (Více 
viz Kronika 2013).  
Z činnosti v roce 2014: 

 14. února se konal 2. ročník benefičního galavečera společnosti HOYA pro Nadaci Světluška 
v brněnském Divadle Reduta. 

 5. června proběhlo slavnostní vyhlášení vítěze soutěže Optika roku 2014. Gala večer probíhal 
v Betlémské kapli na Praze 1. Společnost HOYA byla hlavním partnerem této celorepublikové soutěže 
a zástupci byli přítomni v porotě. Večer měl charitativní podtext. Výdělek soutěže byl věnován 
středisku vodicích psů. Během večera pokřtil pan Karel Vágner vodicí štěně. Pejsek, který se stal 
životní oporou nevidomému člověku, byl pojmenován Harry. 

 9. června se společnost stala Zelenou firmou. Tímto krokem chce pozitivně přispět k péči 
o životní prostředí. 

 V červnu Progresivní brýlové čočky Hoyalux iD MyStyle V + obdržely ve Velké Británii ocenění 
Produkt roku v prestižní soutěži Optician Awards for Lens Product of the Year. Společnost Hoya 
převzala ocenění na slavnostním ceremoniálu v hotelu Hilton v Londýně. 

 Společnost HOYA obdržela 8. listopadu 2014 na renomovaném veletrhu optiky OPTYKA 2014 
v polské Poznani hned dvě zlaté medaile pro své produkty (MTP Gold Medals). Toto ocenění patří 
mezi nejprestižnější na polském trhu, kde se tyto ceny udělují již více než 30 let. 
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JOSEF DRAHOŇOVSKÝ – STUDIO ŠPERK, S. R. O.  

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

JOSEF PLÁTEK, S. R. O – PILA, OBCHOD DŘEVEM 

Koňský trh 205 
Jednatel: František Procházka 
Výrobky: veškerý sortiment pily a dřevovýroby - konstrukční řezivo, latě, palubky, lišty, truhlářské 
řezivo, impregnace dřeva. Soukromá společnost byla založena v roce 1992 panem Františkem 
Procházkou a navazuje na dlouholetou tradici založenou koncem 19 stol. V součastné době má firma 
přibližně 25 zaměstnanců a roční kapacita je cca 8500 m3 pořezaného dříví. 

JUTA, A. S. 

Palackého 457 (Závod 08 Turnov) 
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Janata 
Obor činnosti: textilní průmysl 
Výrobky: netkané textilie, geotextilie a sítě, přírodní 
izolace 
Počet zaměstnanců: cca 90 
Výrobní závod byl založen v roce 1872 jako akciová 
společnost zaměřená na výrobu motouzu. Původní 
pohon zajišťoval parní stroj o výkonu 600 HP. Po roce 1930 závod zpracovával výhradně přírodní 
materiály. Značné množství produkce bylo určeno na export (Anglie, SSSR a Balkán) a společnost 
prosperovala velmi dobře. Závod 08 je nedílnou součástí JUTA, a. s., Dvůr Králové nad Labem. 
Zápach z provozovny 
Občané města si v posledních letech stěžovali na zápach vycházející z průmyslového závodu firmy na 
břehu Jizery (viz i Fórum zdravého města Turnova). 3. června se konala společná schůzka starosty 
města a ředitele závodu Zdeňka Janaty. Na té se dohodli, že bude zabezpečen průnik, kterým zápach 
uniká. Občasný nepříjemný zápach linoucí se z výrobních prostor turnovského závodu společnosti 
Juta by měl být minulostí. Zápach vzniká především zapékáním hmoty při výrobě koberečků do aut a 
při výrobě tepelné izolace ze lnu. 
Ředitel firmy se stal senátorem 
Generální ředitel firmy Jiří Hlavatý vyhrál druhé kolo senátních voleb za obvod 39 v Trutnově.  
Ředitel firmy se stal podnikatelem roku 
Jiří Hlavatý, dlouholetý zaměstnanec a od roku 2007 vlastník textilního podniku Juta zvítězil v březnu 
ve 14. ročníku soutěže poradenské společnosti EY Podnikatel roku České republiky za rok 2013 

KAMAX, S.R.O. 

Nudvojovická 1474 
Jednatel: Ing. Vladimír Košíček 
Obor činnosti: spojovací materiál pro automobilový 
průmysl 
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Výrobky: vysoko-pevnostní šrouby pro automobilový průmysl, tváření za studena, tepelné zpracování 
a třískové obrábění. 
Počet zaměstnanců: cca 440 (v budoucnu plánuje až 900) 
Založení závodu: 1992 jako první v České republice 
Výroba v tunách: 19 000 t., výroba v kusech 629 milionů 
 
Z činnosti v roce 2014 
Nové kalicí linky 
I v roce 2014 patřila snaha firmy zřídit v areálu kalicí linky na výrobu šroubů k velkým kauzám města. 
Firma se v roce 2013 rozhodla rozšířit svůj turnovský provoz. Obsadila nový areál o velikosti 10 
hektarů a přibližně na jedné třetině vystavěla nový závod. V budoucnu bude zastavěn celý areál, 
vzniknout by měla kompletní výroba Kamaxu, tj. lisovna, kalírna, obrábění a expedice. Nová hala 
měla být především logistickým centrem, místem prodeje a oddělením kontrolních automatů. Firma 
do ní ale instalovala, pravděpodobně na černo, kalicí linku a oznámila, že v budoucnu by měly být 
celkem tři. O stavební povolení požádala firma až zpětně. V areálu na Vesecku je těžký průmysl 
zakázán regulačním plánem. Na pozemky, kde vyrostla nová kalírna, se ale tato pravidla nevztahují. 
Radnice už v minulosti uznala, že k tomu došlo jejím pochybením (zpráva České televize). Kalicí linky 
mají dohromady vyrábět 31,5 tisíce tun oceli ročně.  
Řada místních obyvatel proti kalicím linkám vystupuje, bojí se výrazného zhoršení životního prostředí. 
Zastánci firmy argumentují vznikem nových pracovních míst (objevil se údaj, že jich vznikne až 600), 
zatímco odpůrci hovoří o pouhých jednotkách, maximálně desítkách míst.  
K výrazným odpůrcům kalicích linek patří Rohozecký okrašlovací spolek.  
Z jednání firmy je patrné, že si je problému vědoma a cíleně se snaží ukázat se „v příznivém světle“. 
Organizuje společenská setkání, charitu a i na webových stránkách má u turnovského závodu 
několikrát uvedeno, v jak krásné přírodě se tento její závod nachází.  
V září byla Krajským úřadem Libereckého kraje zveřejněna dokumentace vlivů záměru: Instalace 
technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Jednalo se o tzv. ministerskou EIA. Posuzován byl 
záměr firmy instalovat sedm kalicích linek a posouzení dopadu včetně kompletní technologie, 
dopravního zatížení – 60 LNA a 40 TNA (6 kamionů/hod), příslušné osobní automobily a odpadového 
hospodářství. Státní správa se vyjádřila, že je vše zpracováno autorizovanými osobami, a tedy 
v pořádku. Starosta města požádal Zdravotní ústav o vypracování posudku. (Viz také Kronika města 
za rok 2013).  
 
Měření kvality ovzduší 
Ve dnech 9.–12. prosince 2013 byla měřena kvalita ovzduší na Malém Rohozci v Nudvojovicích. 
Měření objednalo město na základě petice občanů u Zdravotního ústavu Ústí nad Labem (pomocí 
mobilní stanice). Výsledky nedopadly nejlépe – u B[a]P, benzenu (BZN) a oxidů dusíku byly 
zaznamenány vyšší koncentrace, než povolují celoroční limity těchto látek dle přílohy č. 1 k zákonu 
č. 201/2012 Sb. Průměrná naměřená koncentrace B[a]P v ovzduší byla na Malém Rohozci (3 dny 
měření) 4,8 ng/m3 a v Nudvojovicích (1 den měření) 26,3 ng/m3 (limit 1 ng/m3 za rok). Průměrná 
naměřená koncentrace benzenu (Nudvojovice) byla 6,5 µg/m3 (limit 5 µg/m3 za rok). Průměrná 
naměřená koncentrace oxidů dusíku (Malý Rohozec) byla 35,9 µg/m3 (limit 30 µg/m3 za rok). Ke 
špatným výsledkům přispěla, dle komentáře pracovníka odboru životního prostředí, skutečnost, že 
měření probíhalo za nejhorších možných rozptylových podmínek a zhoršené výsledky byly způsobeny 
lokálními topidly z řad domácností. Pokud by bylo měření prováděno v lepších podmínkách, lze 
předpokládat, že limity by překročeny nebyly.  
Výsledky měření byly projednávány na zasedání Zastupitelstva města 27. března 2014.  
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Kamax přispívá na charitu 
V prosinci byla uspořádána celofiremní sbírka pro charitativní účely. Do sbírky se každoročně zapojují 
zaměstnanci napříč všemi úseky a vybranou částku následně firma zdvojnásobí. V roce 2014 byla 
vybrána částka 26 000 Kč, po zdvojnásobení na 52 000 Kč byla tato částka rozdělena rovným dílem 
mezi turnovský Fokus a Dětské centrum Sluníčko. O tom, kam peníze přispějí, rozhodují v anketě sami 
zaměstnanci.  

KAŠÍR, S. R. O.  

Daliměřice 480 
Jednatelé: Miroslav Kořínek, Tomáš Pažout 
Obor činnosti: plasty pro stavební průmysl 
Výrobky: laminování (kašírování) kovových a plastových povrchů pro stavební průmysl, parapety, 
lišty, lamely. Firemní výrobek, držák na květinové truhlíky do oken, byl inzerován formou reportáže 
v pořadu Rady ptáka Loskutáka televize Nova. Založení firmy: 2000. 

KOMERČNÍ SLÉVÁRNA ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY  

Přepeře 326 
Prezident: Ing. Henry Kyncl, ředitel: Ing. Pavel Světlík 
Firma byla před privatizací v roce 1997 součástí státního podniku Sklostroj, slévárna vyrábí odlitky 
hydraulických, pneumatických a vysoce namáhaných strojních dílů ze šedé a tvárné litiny pro sklářské 
stroje a dodává k těmto linkám i sady sklářských forem z materiálu BT3. Podle volných kapacit 
spolupracuje s řadou modeláren v Turnově a v okolí. Spolupracuje také s turnovskou šperkařskou 
školou. Dodává formy do Německa, Švýcarska i Francie.  
Počet zaměstnanců: cca 100 

KOVO KADLEC, S. R. O. 

Vesec 42, Provozovna: Hrubý Rohozec 3, Turnov 511 01 
Majitel: Bohuslav Kadlec  
Společnost vznikla v květnu 1993. Od svého vzniku využívá výrobní areál v Turnově Hrubém Rohozci, 
který v roce 1999 koupila od státního podniku STS v likvidaci. Firma zaměstnává 70 pracovníků 
(původně 16). Obchoduje s firmami v Nizozemí, Německu a Francii.  

MONSTRANZ, S. R. O.  

Mašov 141 
Jednatelé: Milan Zdeněk 
Restaurování drahých a obecných kovů, výroba a restaurování 
liturgických předmětů, výroba kopií historických přístrojů, výroba 
filmových a divadelních rekvizit, zakázková pasířská výroba z mědi 
a mosazi, výroba orientačních systémů, gravírování do kovů, plastů, 
dřeva a skla, výroba drobných upomínkových předmětů. 
Firma vznikla v roce 1990. Vyrobila např. pohár pro vítěze fotbalové Gambrinus ligy, který je 
zhotoven z poniklované mosazi, váží 15,5 kilogramu a měří 69 centimetrů. Firma má na svém kontě 
řadu zajímavých zakázek, mj. předměty pro muzeum hvězdáře Tycho de Brahe ve Švédsku, 
restaurování unikátních vědeckých přístrojů pro Národní muzeum, kopie korunek Pražského 
Jezulátka (resp. korunek na kopie Jezulátka), obnovu doplňků na liberecké radnici a také např. 
rekvizity do filmů (např. do filmů Poslední Romanovci, Lazebník sibiřský, Aféra s náhrdelníkem a Opičí 
král).  
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ONTEX CZ, S. R. O.  

Vesecko 491 
Jednatelé: Haim Ezer, Thierry Navarre 
Obor činnosti: hygienické potřeby 
Výrobky: široký sortiment značky Helen Harper – anatomické, ultratenké a slipové vložky a hygienické 
tampony, dětské pleny a vlhčené ubrousky, přebalovací podložky, prsní tampony, papírové 
kapesníčky, odličovací tampony, vatové tyčinky a intimní ubrousky 
Počet zaměstnanců: cca 500. (Více viz Kronika 2013). 

PEKÁRNA A CUKRÁRNA MIKULA  

Turnovská pekárna a cukrárna, kterou v roce 1994 založil Jiří Mikula, sídlí ve Studentské ulici čp. 
1558. Odtud rozváží své zboží do prodejen ve městě i okolí. Majitel pekárny Jiří Mikula se stal v roce 
2014 zastupitelem města. V poslední době začal pořádat akce pro veřejnost, které slaví úspěch – 
kromě velkých oslav 20. výročí to byly zejména už dva ročníky Koulení chleba či soutěž o nejlepší 
marmeládu Českého ráje.  
Prodejny: (viz Kronika 2013) 
Pekárna Mikula slavila 20 let 
5. dubna se na hřišti vedle pekárny Mikula ve Studentské ulici čp. 1558 konala veřejná oslava 
20. výročí od založení pekárny. Majitel firmy připravil akci pro veřejnost s prodejem pekárenských 
výrobků a dalšího občerstvení a s doprovodným programem na pódiu, který zahrnoval soutěže 
v pletení housek, pojídání rohlíků na čas, vystoupení kouzelníka Alexe, Terezy Tužilové v agility 
disciplíně se svým psem, vystoupení Taneční školy Ilma a pohádku souboru Na Židli. Během 
dopoledne akci navštívilo kolem 1500 lidí. Během akce se návštěvníci vytvořili rekord v délce řetězu 
z preclíkových céček, které návštěvníci tvarovali a připravovali k pečení. Řetěz nakonec vytvořilo 2038 
preclíků a dosáhl délky 106,1 metrů. (Fotografie ve fotopříloze). 
O nejlepší marmeládu Českého ráje 
13. září uspořádala pekárna Mikula ve spolupráci s Hotelovou školou soutěž o nejlepší marmeládu. 
Během akce, která se konala ve Zborovské ulici, proběhl i oficiální Den otevřených dveří školy. Akce 
se zúčastnilo 46 soutěžních vzorků (každý mohl přihlásit maximálně tři) s marmeládami tradičními 
(jahodová, ostružinová) i zcela zvláštními (cibulová, levandulová). Udělovala se cena odborné komise 
a cena veřejnosti. Zvítězil Jan Kakos z Lestkova se směsí z jablek a šípků, který vyhrál víkendový pobyt 
pro dva v luxusním hotelu Leonardo v centru Českého Krumlova a poukaz na odběr tříkilového 
Mikulova pecnu každý týden po dobu půl roku. Ostatní zvítězivší získali poukázky na odběr pečiva 
Pekárny Mikula v celkové hodnotě šest tisíc korun. Cenu veřejnosti získal Jan Burda a jeho jahodová 
marmeláda. (Fotografie ve fotopříloze). 
Koulení chleba 
4. října se ve Struhách konala druhý ročník soutěže Koulení chleba. Po loňském úspěchu se tak 
organizátoři vrátili k soutěži, která moc smyslu nedává, lidem se však líbí. Ze svahu „koulí“ velké 
bochníky chleba – specialitu pekárny. Podle tvrzení majitele pekárny Jiřího Mikuly tak upozorňují na 
nedostatečnou kvalitu potravin. Letošního ročníku se zúčastnil známý český desetibojař Roman 
Šebrle, sportovní hvězda první třídy a šest stovek diváků. Slalom s tříkilovým pecnem si vyzkoušelo 
150 závodníků. (Fotografie ve fotopříloze). 

PIVOVAR ROHOZEC 

Malý Rohozec, čp. 29 
Jednatel: František Jungmann 
Pivovar byl založen kolem roku 1846 Ferdinandem Ungerem. V roce 1948 byl pivovar v Malém 
Rohozci znárodněn a stal se součástí národního podniku Severočeské pivovary. Poté byl krátce 
samostatným, aby se posléze stal provozovnou trutnovského pivovaru a následně součástí 
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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.  
Ceny a ocenění: Rohozec Y – Výrobek Libereckého kraje 2014 / 13% tmavý speciál – 2. místo Stříbrná 
pivní pečeť 2014 / 13% tmavý speciál – 2. místo Cerevisia specialis / 13% tmavý speciál – 2. místo 
Dočesná 2014 
XVII. slavnosti piva Skalák 
21. června proběhl v areálu Pivovaru Rohozec další ročník pivního festivalu, který patří (ostatně jako 
všechny pivní festivaly) k nejnavštěvovanějším akcím v regionu. Tentokrát festival proběhl na nově 
upraveném nádvoří. K ochutnání bylo připraveno 14 druhů piva. Vystoupily kapely Portless, KPT, 
Heřmánek, Deathward, Těsně vedle a Soumrak Band. Akci, kterou moderoval Jiří Macek, ukončil 
velkolepý ohňostroj. Návštěvníci mohli využít kyvadlovou dopravu do Turnova a Jablonce nad Nisou. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
Rozsvícení vánočního stromu v pivovaru Rohozec 
10. prosince večer uspořádal pivovar Rohozec 1. ročník Rozsvícení vánočního stromu uprostřed jeho 
čerstvě opraveného areálu. Příjemnou akci navštívilo několik desítek návštěvníků, které potěšily 
zpěvem koled pěvecké sbory Turnováček a Rohozecký sbor. (Fotografie ve fotopříloze). 

POLPUR, S. R. O.  

Kudrnáčova 1287 
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. 

POLYGRAF, S. R. O.  

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

PRECIOSA, A. S.  

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

Přítkovská 1689, Teplice 
Oblastní závod Turnov: Vodárenská 1320 Turnov, kontaktní místo: Kotlerovo nábřeží 2216, Turnov 
Generální ředitel: Ing. Bohdan Soukup, Ph.D.,MBA (do 31. 5. 2013), Ing. Michal Kuchař. Ředitel 
oblastního závodu Turnov: Ing. Jiří Kovalčík. 
Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace je právním nástupcem státního podniku 
Severočeské vodovody a kanalizace a je členem skupiny Veolia Voda, koncernu Veolia 
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. 
Zaměstnanci firmy jsou aktivní i v oblasti dobrovolnictví různého druhu. Turnova se tato aktivita 
dotkla v podobě zorganizování výletu pro seniory z domova Pohoda. Výlet se konal již po šesté, a to 
16. května, výletníci navštívili Mnichovo Hradiště, kde si prohlédli zámek a pak na Sychrově poseděli 
v hostinci Konrád.  
Cena vody: V roce 2014 se cena vody zvýšila o 4,46 Kč (+ DPH) na 95,98 korun za kubík (s daní). 
Vodné vychází bez patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty na 44,50 korun za m3, stočné na 38,96 
za m3. Vodovodní sítě města spravuje Vodohospodářské sdružení (VHS). 

SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ 

Antonína Dvořáka 294  
Vedoucí Správy CHKO: Jan Mocek  
Informační střediska v terénu – na Věžáku a v hrázděném altánu v arboretu Bukovina u Hrubé Skály. 
Nejstarší chráněná krajinná oblast Český ráj leží na území tří krajů: Libereckého, Královéhradeckého 
a Středočeského.  
Na území CHKO Český ráj se nacházejí tato maloplošná zvláště chráněná území:  

 národní přírodní památky – 2 o celkové rozloze 187,05 ha, a to Kozákov a Suché skály  

 přírodní památky – 10 o celkové rozloze 56,40 ha, a to Libunecké rašeliniště, Libuňka, Meziluží, 
Oborská louka, Ondříkovický pseudokrasový systém, rybník Vražda, Tachovský vodopád, Trosky, 
V dubech a Vústra 

 přírodní rezervace – 11 o celkové rozloze 1.610,77 ha, a to Apolena, Bažantník, Bučiny u Rakous, 
Hruboskalsko, Klokočské skály, Na hranicích, Podtrosecká údolí, Prachovské skály, Příhrazské 
skály, údolí Plakánek a Žabakor 

 památné stromy – 22 oblastí se 768 stromy, nejrozsáhlejší je arboretum Bukovina u Hrubé Skály 
(celkem 407 stromů různých druhů), dále převládají lípy (Semtínská lípa - torzo, lípy 
v Koberovech, v Bosni, Malé Lhotě, Libošovicích, Troskovicích, Mašově u školy), následuje dub 
(v Žehrovské oboře, v Sedmihorkách, u Oběšence), jasan (např. ve Ktové „U Matičky“), tis a další 

Organizace s veřejností téměř nekomunikuje, výroční zprávy není možné získat. 

RESIM, S. R. O.  

Nudvojovice 2257 (od 19. srpna 2014), dříve Nádražní 
1062 
Jednatel: Ing. Marek Špika a Josef Vlk, obchodní ředitel 
Luděk Kobrle 
Obor činnosti: průmyslová automatizace 
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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 
 
Nová výrobní hala  
V areálu firmy v Nudvojovické ulici byla 
na počátku roku zahájena stavba nové 
výrobní haly. Stavbu prováděla firma 
Raeder & Flage z Lovosic. Budova byla 
dokončena v létě, skládá se 
z administrativní dvojpodlažní části 
a z výrobně montážní haly o celkové ploše 980 m2. Firma se do hotového objektu přestěhovala 
z pronajatých prostor ve vedlejším objektu firmy Trima. Administrativa firmy do léta sídlila v budově 
v Nádražní ulici. 
Významné projekty roku:  

 GA LD Sachsen, Crimmitschau – Montážní linky dveřních výplní a stropních sendvičových 
konstrukcí osobních vozidel vč. nadřazených řídicích systémů a regulace odběrů montážních 
komponentů pomocí Pick to Light systémů. Linky jsou aktivní v systému Just in Time a slouží 
k výrobě vozů Volkswagen. 

 GA Nizhny Novgorod Russia , Leamington UK – Řezací a formátovací stoly pro netkané textilie 
vč. krycích linek pro výrobu sendvičových stropních konstrukcí osobních vozů. 

 Grupo Antolin IGA France – Montážní a kontrolní stanice aplikace upevňovacích systémů 
stropních sendvičů osobních vozů. 

 Grupo Antolin Ostrava – Automatická aplikace aktivačního lepidla robotickým nanášením 
stropních komponentů osobních vozidel. 

 AUTO ŠKODA – Aplikace systému sušení lakovaných karoserií Fabia včetně řízení a regulace. 
Firma se ve dnech 14-17. dubna zúčastnila výstavy China Glass 2014 v Šanghaji. 

SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, S. R. O.  

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

SEKOPROJEKT  

Čechova 1271 
Majitel: Ing. Vítězslav Sekanina 
Obor činnosti: výroba z plastů, čištění vody 
Výrobky: Odlučovače lehkých kapalin, lapáky tuků, odlučovače tuku a oleje, šachty, nádrže, jímky, 
ekoslužby, lapoly 
Firma SEKOPROJEKT Turnov vyrábí plastové odlučovače již od roku 1992. V roce 1994 získala VELKOU 
CENU na výstavě EKO Praha. V České republice, na Slovensku, v Litvě a dalších zemích je v provozu 
více než 10 000 odlučovačů SOL, GSOL, OTP a dalších výrobků firmy SEKOPROJEKT Turnov. 

file:///E:/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!.htm
file:///E:/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!.htm
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SFS INTEC, S. R. O.  

Vesecko 500 
Jednatel: Ing. Jiří Velechovský 
Obor činnosti: stavebnictví 
Výrobky: systémy upevnění pro opláštění staveb, systémy upevnění pro ploché střechy, pro 
transportní průmysl, systémy upevnění konstrukčních dřevostaveb, technika závěsů dveří a oken, 
průmyslové systémy a výroba oken, upevňovací prvky pro výrobce elektrických a elektronických 
zařízení. Firma je součástí švýcarského konsorcia s padesátiletou tradicí, v České republice působí od 
roku 1995 a v Turnově na Vesecku otevřela provoz v roce 2008.  
Počet zaměstnanců: cca 100 (turnovská provozovna, starší neověřený údaj). 

SKLOSTROJ, S. R. O.  

Přepeřská 210   
Jednatelé: Ing. Martin Gold, Ing. Milan Večeřa, Rolf 
Themann 
Obor činnosti: strojírenství 
Výrobky: vybavení skláren, sklářské linky, stroje 
a sklářské formy pro výrobu obalového skla, řídicí systémy a pohony, hydraulické lisy.  
Počet zaměstnanců: cca 230 
Firma byla založena v roce 1950. V roce 1994 byla společnost privatizována. Pětadevadesát procent 
obratu firmy je generováno exportem. Skupina SKLOSTROJ má čtyři společnosti. První z nich je 
výrobní firma Sklářské stroje Znojmo se 150 zaměstnanci, další se nazývá Sklostroj Turnov RU, ltd. 
a sídlí v Moskvě, kde poskytuje servis a náhradní díly místním zákazníkům. Třetí je dceřiná společnost 
Sklostroj International, s. r. o. Ta slouží pro mezinárodní operace a sídlí na teritoriu základní 
společnosti Sklostroj. Poslední součástí Sklostroje je Sklostroj Kempten GmbH, který sídlí v Německu 
a zajišťuje servisní a technologickou podporu. 
 
Zásah protikorupční policie 
15. ledna zasahoval ve firmě útvar protikorupční policie, ten zároveň zasahoval i v pražském sídle 
státních společností Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), 
které pomáhají českým firmám s exportem. Podle vyjádření policie šlo o vyšetřování případů 
spojených s financováním výstavby skláren v Rusku. Turnovská firma měla být v této kauze na straně 
poškozených. V konkrétních případech, které se týkají Sklostroje, byly objednateli technologických 
celků tři vzájemně nepropojené ruské podnikatelské skupiny. Na jejich investiční projekty, včetně 
technologií Sklostroje, jim poskytla úvěr ČEB. Pojištění úvěrů proti riziku nesplácení a politickým 
rizikům pak zajistil EGAP. 
Asi polovina obalového skla se v Rusku a na Ukrajině vyrábí na linkách turnovské firmy. V poslední 
době Sklostroj proniká i na asijské trhy. 

SOLSATS, S. R. O.  

Sídlo: Sobotecká 2055 Turnov, Sýkořice 14 Rovensko pod Troskami 
Firma provádí stavbu sloupů na elektrické vedení, výkopové práce na kabelové vedení, zimní údržbu 
pozemních komunikací a jiné výkopové, montážní a údržbové práce. 

ŠROUBÁRNA TURNOV, A. S.  

Bezručova 788 
Předseda představenstva: Irina Ishchuk, ředitel: Ing. Jaroslav Vávra 
Obor činnosti: spojovací materiál 
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Výrobky: šrouby, podložky, soustružené díly, povrchové úpravy kovů, tepelné zpracování kovů 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 činil 176 osob, z toho v hlavní výrobní činnosti bylo 
zapojeno 133 zaměstnanců, v ostatních útvarech 43 zaměstnanců. 
Historie společnosti je psána od roku 1951. Moderní rozvoj Šroubárny Turnov se datuje od roku 1992, 
kdy byl původní státní podnik transformován na akciovou společnost. Firmě se v roce 2014 dařilo 
velmi dobře. Celkový objem tržeb společnosti byl v roce 2014 233,8 mil. korun, což znamenalo 
překročení plánu tržeb o 6,8 mil. korun a meziroční nárůst tržeb o 18,4 mil. korun. Výrazně vyšší tržby 
přinesly i vyšší a opětovně kladný hospodářský výsledek než v minulých letech a zajistily další stabilitu 
firmy. 
Investice za rok 2014: Celkem 7,26 mil Kč – pračka od fy Ilvet (3,76 mil. Kč), drobné akce včetně TZ 
(2,7 mil. Kč), drobný hmotný majetek (0,788 mil. Kč). 

TREVOS, a. s.  

Mašov 34, adresa závodu: Nová Ves 34 
Předseda: Milan Ron 
Obor činnosti: svítidla 
Výrobky: plastová a kovová svítidla, podhledová svítidla, nouzová 
a orientační svítidla, záložní bateriové zdroje 
Počet zaměstnanců: 250 (v roce 2014) 
Společnost vznikla v roce 1990 v Semilech. Sériovou výrobu svítidel 
pro všestranné použití zahájila v roce 1993. (Více viz Kronika 2013). Patří k významným evropským 
výrobcům, obchoduje s 60 státy Evropy. Obrat firmy v roce 2014 činil 600 milionů korun, 70 % tvoří 
export. Výrobní plocha firmy je 7 275 m2, skladové plochy 3 819 m2, administrativní 918 m2 
a pronajaté plochy 1 352 m2. 
Problémy ve firmě Trevos 
V září bylo zahájeno insolventní řízení s firmou Trevos za údajně neproplacený účet ve výši 3,5 
milionu korun. Stížnost na Krajský soud v Ostravě podala firma Telepike ze Sedlčan. Ukázalo se, že 
Trevos s touto firmou nikdy neobchodoval a že se ze strany firmy Telepike jednalo zřejmě 
o konkurenční snahu vyloučit na nějakou dobu své konkurenty z trhu. Přestože se poměrně záhy 
ukázalo, že návrh na insolvenční řízení je nesmyslný, trvalo ochromení firmy více než 4 měsíce a přišlo 
Trevos na přímé stotisícové škody a další, nevyčíslené, které vznikly například tím, že se firma 
nemohla ucházet o dotace.  

TRIMA, S. R. O.  

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

TRUHLÁŘSTVÍ ANTOŠ 

Na Perchtě 1631 
Jednatel a majitel: Jiří Antoš 
Dlouholeté turnovské truhlářství se v současnosti zaměřuje na produkci dětských prolézaček a hřišť. 
Majitel firmy založil v roce 2012 Milovicích nad Labem dětský zábavní park Miraculum, který je 
v současnosti největší v České republice. 
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UNIPRESS, S. R. O.  

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

VYVA PLAST, S. R. O.  

Sobotecká ul. 836 
Jednatelé: Ing. Ivo Lednej, Ing. Jaroslav Šáral, Jiří Karásek 
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových 
polotovarů 
Výrobky: zahrádkářské potřeby, kryty strojů a nástrojů, 
plastové díly pro dopravní prostředky, plastové proložky, 
obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýrských sítí, reklamní předměty 
Společnost byla založena v roce 1992. V dubnu roku 1993 byla zahájena výroba zpracování 
a recyklace plastů v pronajatých prostorách. V roce 1996 došlo k zakoupení vlastního výrobního 
závodu v Turnově v Sobotecké ulici. V současnosti firma zaměstnává 65 zaměstnanců. 

WASSA, S. R. O.  

Bělá 166 
Jednatel: Petr Mynář 
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů, 
výroba a prodej obalových materiálů 
Společnost se věnuje výrobě a prodeji obalových materiálů 
zejména z několikavrstvé lepenky a pěny, nabízí ochranné 
rohy, papírové dutinky, fólie, sáčky, lepicí a vázací pásky.  
Firma byla založena v roce 2007 a už v roce 2008 otevřela pobočku v Německu. V současné době je 
výroba kartonáže a zpracování šedé strojní lepenky soustředěna v Bělé u Turnova a zpracování pěny, 
plastů, kartonu a bublinkové fólie v Přešticích. 
V červnu roku 2011 byl spuštěn provoz chráněné dílny pro 70 zdravotně postižených, ta je připravena 
kapacitně pojmout až 120 zdravotně postižených zaměstnanců. 

WRANOWSKY CRYSTAL  

Sídlo: Mírová 316, provozovna: Vesecko 490 
Majitel: Ing. Josef Wranovský 
Firma Wranovsky 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. V roce 2014 zrestaurovala lustr z kapličky v Daliměřicích a 
interiér doplnila novými jednoduchými křišťálovými svítidly. Do kapličky 
v Mašově vyrobila nástěnné lustry a originální věčné světlo.  
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Kultura, spolky a zájmové organizace 

 
Turnov je město, ve kterém se během roku odehrává velká řada kulturních akcí a pořadů, od 
nepaměti zde funguje mnoho spolků a občanských sdružení a Turnov patří k opravdu kulturním 
obcím. V následující kapitole přinášíme přehled organizací, které se o kulturu ve městě starají, a co 
nejúplnější přehled kulturních akcí, které ve městě v roce 2014 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. 
Řada spolků se v současnosti potýká s problémy s členskou základnou, která stárne a přísun mladých 
lidí není dostatečný. Podle mého názoru se však situace u řady z nich začíná pomalu obracet 
k lepšímu, a i když se možná náplň činnosti spolků mění (nebývá už tak sešněrována pravidly, 
schůzemi apod.), domnívám se, že jejich budoucnost není úplně černá. 
 

Základní informace o kultuře v roce 2014 

 
Vznikla nová příspěvková organizace města 
1. dubna vznikla nová turisticko-kulturní organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Její vznik 
odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání 30. ledna. Tato příspěvková organizace sloučí dosavadní 
radniční Odbor cestovního ruchu a příspěvkovou organizaci Valdštejn. Důvody jsou ekonomické – 
zatímco hlavní činností odboru je provozování Inforcentra a synagogy, které jsou ztrátové a musí se 
dotovat, Hrad Valdštejn zase musí ze svých zisků (především z parkoviště) platit velké daně. 
Ředitelkou se stala ing. Eliška Gruberová, dosavadní vedoucí odboru. 
 
Příspěvky města na činnost spolků 
Pro rok 2014 bylo z rozpočtu města rozděleno na činnost spolků téměř 176 000 Kč. O příspěvek na 
svou činnost musejí požádat samotné spolky formou žádosti o příspěvek, žádosti poté posuzuje 
Kulturní komise města a schvaluje Rada města.  
Český kynologický svaz, organizace č. 374 Turnov 10 000 Kč / Český svaz chovatelů, organizace I. 
16 000 Kč / Český svaz chovatelů, organizace II. 6 000 Kč / Český svaz včelařů, ZO Turnov 6 000 Kč /  
Mikroazyl pro opuštěná zvířata na Malém Rohozci 5 000 Kč / Klub přátel železnic Českého ráje 
10 000 Kč / Konfederace politických vězňů ČR, pobočka č. 55 Turnov 19 000 Kč / místní skupina 
Českého červeného kříže 3 000 Kč / Myslivecké sdružení Vesecko 12 000 Kč / Spolek rodáků a přátel 
Turnova 10 000 Kč / Celia – život bez lepku o.p.s. 3 000 Kč / Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR 20 000 Kč / TJ Český ráj 20 000 Kč / Spolek přátel Muzea Českého ráje Turnov 15 000 Kč / Sbor 
dobrovolných hasičů Mašov 10 000 Kč / Klub důchodců Turnov 8 000 Kč / Rohozecký okrašlovací 
spolek 3 000 Kč. 
 
Rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 
Komise pro volnočasové aktivity dětí mládeže rozdělila částku přes 145 000 Kč. 

 Centrum pro rodinu Náruč – Den dětí na Valdštejně: 5 000 Kč 

 Centrum pro rodinu Náruč – Martinská světýlka: 1 500 Kč 

 Centrum pro rodinu Náruč – Parním vlakem s Mikulášem: 1 500 Kč 

 Eva Kordová – 45. výročí Turnovského granátku: 7 000 Kč 

 Inlinetalent Praha – Sportuj bezpečně, aneb bez helmy ani ránu: 2 000 Kč 

 Junák – Letní skautské příměstské tábory: 18 000 Kč 

 Junák – Svatý Jiří, patron všech skautů: 5 000 Kč 

 Junák – Mikulášská taškařice: 2 000 Kč 
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 KČT Sokol Turnov – Pleskotská hra 2014: 3 000 Kč 

 Kouzelný svět skřítků Jitka Kadečková – Park plný pohádek: 2 000 Kč 

 Kouzelný svět skřítků Jitka Kadečková – Pohádkový park pro školky: 7 000 Kč 

 Nová naděje – Bouda na ulici: 10 000 Kč 

 Nová naděje – Bouda s lampionem: 3 000 Kč 

 Nová naděje – Bouda za vysvědčení: 2 500 Kč 

 Nová naděje – Příměstský tábor Bouda: 3 000 Kč 

 Orel Jednota Turnov – Tábor Děti z ráje: 2 050 Kč 

 Povyk – Letní příměstský tábor: 14 000 Kč 

 Rohozecký okrašlovací spolek – Dětské letní kino na Černavě a badmintonový turnaj: 3 000 Kč 

 Rohozecký okrašlovací spolek – Mikulášská nadílka: 3 000 Kč 

 Rohozecký okrašlovací spolek – Pálení čarodějnic a zábavné odpoledne pro děti: 2 000 Kč 

 Rohozecký okrašlovací spolek – Tradiční drakiáda na Pískách a dračí dílna: 2 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Bukovina – Ahoj prázdniny: 1 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Bukovina – Dětský karneval: 1 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Bukovina – Vánoční nadílka: 2 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov – Dětský den v Mašově: 2 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov – Loučení s létem: 1 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov – Mašovské čarodky: 3 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov – Mikulášská taškařice: 1 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Pelešany – Mikulášská besídka: 1 000 Kč 

 Světlo Slunečnice – Letní příměstský tábor TaPŠ Ilma: 8 400 Kč 

 Světlo Slunečnice – Roztančený Turnov: 3 000 Kč 

 TSC Turnov oddíl Judo – Letní sportovní tábor dětí Judo Turnov Prackov: 11 000 Kč 

 TSC Turnov – Víkendový pobyt Paseky v říjnu: 3 000 Kč 

 Velká dobrodružství Lucie Nachtigallová – Pohádkový les večerníčkový: 3 000 Kč 

 Vzdělávací centrum Turnov – Příměstský tábor s angličtinou a Příměstský tábor T-Centrum: 
6 300 Kč 

 

 
Rozdělení příspěvků z Kulturního fondu města 
 
Přímé dotace (396 100 Kč): 

 Kruh přátel hudby při KCT – Turnovské hudební večery: 50 000 Kč 

 Kulturní centrum – Adventní koncerty: 42 000 Kč 

 Kulturní centrum – Poetika 2014: 28 000 Kč 

 LS Na Židli – Turnovský drahokam: 17 600 Kč 

 Muzeum Českého ráje – 23. mezinárodní sympozium současného šperku: 27 500 Kč 

 Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov – festival: 55 000 Kč 

 Spolek přátel Muzea Českého ráje – Staročeské řemeslnické trhy: 90 000 Kč 

 Turnovská Bohéma – příspěvek na činnost: 12 000 Kč 

 Turnovská Bohéma, Turnovské divadelní studio – Modrý kocour: 74 000 Kč 
 

Činnost spolků (27 000 Kč): 

 Kruh přátel hudby při KCT – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 

 LS Na Židli – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 

 Nothingham – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 

 Paměť Českého ráje – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 

 Pekařova společnost Českého ráje – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 
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 Pěvecký sbor Antonína Dvořáka – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 

 Spolek rodáků a přátel Turnova – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 

 Turnovanka – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 

 Turnovské orchestrální sdružení – příspěvek na činnost: 3 000 Kč 
 
Publikace (60 000 Kč): 

 Muzeum Českého ráje – kniha Ze lnu a konopí: 10 000 Kč 

 Paměť Českého ráje – vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám: 5 000 Kč 

 Spolek přátel Muzea Českého ráje – kniha Z Velkého Turnova: 10 000 Kč 

 Spolek rodáků a přátel Turnova – Náš Turnov: 35 000 Kč 

  
Kulturní akce (409 475 Kč):  

 Divadelní klub D (soukromý žadatel) – Pohovka II. : 11 0000 Kč 

 Divadelní klub D (soukromý žadatel) – Pohovka III. : 11 0000 Kč 

 Divadelní klub D (soukromý žadatel) – Pohovka: 11 000 Kč 

 Fokus Turnov – Benefiční festival pro Fokus: 18 000 Kč 

 Klub přátel železnic – Parní vlak při zahájení turistické sezony: 5 000 Kč 

 Kulturní centrum – Besídka, textové dílny S. Janouška: 12 000 Kč 

 Kulturní centrum – Festival Napříč: 13 000 Kč 

 Kulturní centrum – Písničky Napříč: 12 000 Kč 

 Kulturní centrum – Turnovské kulturní léto: 35 000 Kč 

 LS Na Židli – Prázdninové pohádkování: 8 000 Kč  

 Městská knihovna Antonína Marka – Knihovna pro všechny, Knihovna otevřená rodině: 
25 000 Kč 

 Městská knihovna Antonína Marka – Večery na Sboře: 15 000 Kč 

 Městská knihovna Antonína Marka – Výtvarné a tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi: 17 000 Kč 

 Muzeum Českého ráje – Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost: 17 000 Kč 

 Organon – Funkin Turnov: 20 000 Kč 

 Pěvecký sbor Antonín Dvořák – Vánoční koncert: 7 000 Kč 

 Sdružení dobrovolných hasičů Bukovina – Posezení při dechovce: 6 000 Kč 

 Soukromý žadatel (David Nalezenec) – Turnov Street Challenge + Press Play open air: 10 000 
Kč 

 Soukromý žadatel (Zdeněk Buchta) – Graffiti Jam Chrom: 3 000 Kč 

 Soukromý žadatel (Zdeněk Buchta) – Graffiti Jam Turnov: 2 760 Kč 

 Spolek přátel Muzea Českého ráje – Výtvarný salon pro děti a dospělé: 12 000 Kč 

 Střední umělecko-průmyslová škola (SUPŠ a VOŠ) – Oslavy 130. výročí založení: 20 000 Kč 

 SUPŠ a VOŠ (David Mirvald) – Majáles 2014: 8 000 Kč 

 Turnovská Bohéma – Jazzové hody a Neform jazz fest: 18 000 Kč 

 Turnovské divadelní studio – Král Maciuš první: 4 917 Kč 

 Základní umělecká škola – Mezinárodní interpretační kurzy a Festival L. Janáčka a B. Martinů: 
32 000 Kč 

 Základní umělecká škola – Turnovské kytaření: 20 000 Kč 

 Základní umělecká škola – Zpíváme si pro radost: 20 000 Kč 

 Žlutá ponorka – Turnovská mateřinka: 10 000 Kč 

 Žlutá ponorka – Turnovský kos: 7 000 Kč 

 Žlutá ponorka – Turnovský štěk: 7 000 Kč 
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Příspěvky na zahraniční spolupráci 
Komise pro zahraniční vztahy rozhodla, že na podporu zahraniční spolupráce rozdělí dvanácti 
žadatelům 70 000 Kč. Dalších 30 000 Kč využije město při kontaktu především s partnerskými městy.  

 Centrum pro rodinu Náruč – setkání pěstounských rodin z Jelenie Góry a Turnova: 4 000 Kč 

 Loutkářský soubor Na Židli – na přehlídku Turnovský drahokam: 3 000 Kč 

 Musica Fortuna – účast na festivalu pěveckých sborů v Itálii: 5 000 Kč 

 Povyk – spolupráce s Jaworem na projektu Voda jako společný most mezi námi: 5 000 Kč 

 Samostatný orientační klub TJ Turnov – zájezd do švédské Alvesty: 14 000 Kč 

 Spolek rodáků a přátel Turnova – návštěva slavností chleba v Jaworu: 5 000 Kč 

 SŠ Střední zdravotnická – účast studentů z německé Niesky na mezinárodní soutěži v první 
pomoci: 2 000 Kč 

 Taneční a pohybová škola Ilma – účast na mistrovství Evropy v Moskvě: 10 000 Kč 

 ZŠ Skálova – zájezd žáků do švédské Alvesty: 14 000 Kč 

 Žlutá ponorka – florbalový turnaj s účastí družstva ze švédské Alvesty: 5 000 Kč 

 Žlutá ponorka – Vernisáž česko-polského výtvarného salonu dětí a mládeže, Jawor: 3 000 Kč 
 
 

Přehled nejvýznamnějších akcí a akcí pořádaných více subjekty 

Většina kulturních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – kulturních organizací  
 
MODRÝ KOCOUR  
Ve dnech 20. – 23. února se konal 19. ročník mezinárodního 
divadelního festivalu Modrý kocour. Festival je krajskou (pro kraje 
Liberecký a Ústecký) postupovou přehlídkou na známé divadelní 
přehlídky – Šrámkův Písek, Mladou scénu v Ústí nad Orlicí a divadelní 
piknik ve Volyni. Divadelní představení se konala v Městském divadle 
a v Základní umělecké škole, kde byla sedadla většinou bohatě 
zaplněna, občas lidé museli sedět i na schodech (v ZUŠ). Největší 
návštěvnost tradičně zaznamenal celý sobotní program v divadle.  
Hlavním dramaturgem přehlídky je turnovský učitel a divadelník Petr 
Haken, pochvaloval si zejména účast pražského divadla Na tahu, 
které se přehlídek běžně neúčastní, a účast amatérského divadla z německého Lörrachu, s jehož členy 
se Turnováci seznámili na tamní divadelní přehlídce. (Foto facebook Modrý kocour, fotografie ve 
fotopříloze).  
Program:  
Čtvrtek 20. února 
17.30 Podivná paní Sawageová, soubor Tyl, Mnichovo Hradiště, městské divadlo 
20.00 Z@vysláci, Torzo na druhou, Turnov, sál ZUŠ na náměstí 
22.00 Fyzik a jeptiška, Divadlo Na tahu Praha, městské divadlo 
Pátek 21. února 
17.00 To nemá chybu, Oldstars Praha, ZUŠ 
19.00 Kamieň cierpliwošci, Teatr Zapadnia Opole, městské divadlo 
20.30 Taki traf mi się, Teatr TATA Brzozow, ZUŠ 
21.30 Podprsenky, Podio Semily, městské divadlo 
Sobota 22. února 
11.00 Etty- deník, Oldstars Praha, městské divadlo 
13.00 Hovory o štěstí, Hynkovo hravé divadlo, Litoměřice, ZUŠ  
14.00 Koho chleba jíš, toho píseň zpívej, Magdaléna, Rychnov, městské divadlo 
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15.00 Praha – Hronov zpáteční, Ojebad Praha, ZUŠ 
16.30 Kolébava, DRED, Náchodsko-Klodsko-Pražsko, městské divadlo 
18.30 Don Kichote, Walny teatr Warszawa, ZUŠ 
20.00 Die besseren Wälder, Junges Theater, Lörrach, městské divadlo 
22.00 Sólo pro Bedřicha, Anička a letadýlko, Brno, ZUŠ 
Neděle 23. února 
10.00 Kohout nakřivo, Stopa, Liberec, městské divadlo 
11.30 Romea a Julietka/Mme Likvidátor, TDS/Budil, ZUŠ 
14.30 Tři sestry, Jirásek, Hronov, městské divadlo 
 
Výsledková listina: 
Porota pracovala ve složení: Radvan Pácl, garant Volyně, Petr Christov, Vladimír Hulec, Karel Tomas, 
Jaroslav Šilas Stuchlík, Petr Lanta. 
Na Divadelní piknik Volyně bylo nominováno Divadlo OJEBAD z Prahy s hrou Praha – Hronov zpáteční 
a doporučeny soubory Divadlo Na tahu a Oldstars. 
Na Šrámkův Písek byly doporučeny D.R.E.D. se hrou Kolébava a Budilova divadelní škola se hrou Mme 
likvidátor. 
Na Mladou scénu Ústí nad Orlicí získala doporučení hra Koho chleba jíš, toho píseň zpívej divadelního 
souboru Magdalena a Kohout nakřivo od Stopy Liberec. 
 
TURNOVSKÝ DRAHOKAM 
V pátek 14. března byl zahájen již 24. ročník loutkářského festivalu Turnovský drahokam. Skončil 
v neděli 16. března. Festival je regionální postupovou přehlídkou pro Liberecký kraj a Český ráj 
s postupem na Loutkářskou Chrudim. Přehlídka, kterou organizuje turnovský Loutkářský soubor Na 
Židli v čele s Petrem Zárubou, se konala v Městském divadle.  
Většina představení je určena pro nejmenší děti – od tří let, odpolední a večerní představení pak pro 
starší děti. Každoročně Turnováky na festival zvou loutkami vyzdobené výkladové skříně mnoha 
obchodů, které se proměňují v malá jeviště.  
Na loutkářkou Chrudim byl nominován soubor Vozichet a doporučeny další čtyři soubory, včetně 
Turnovského divadelního studia. Na závěr festivalu byla vyhlášena i putovní cena diváků Turnovský 
drahokam, kterou získal Jakodivadlo ze Stružince. Vyhlášeny byly ceny soutěží O pilného diváka 
a o marionetu Kašpárka. Děti jako výhru dostávaly živá morčátka. Na prknech turnovského divadla se 
představilo na 120 účinkujících a v sále zasedlo okolo 1000 platících diváků. Přehlídku hodnotila 
odborná porota ve složení Alena Exnarová, bývalá ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, 
Hana a Tomáš Volkmerovi odborní pracovníci Theatr ludem Ostrava. Pozorovatel Michal Drtina 
pracovník Nipos-Artama Praha. 
 
Program: 
14. března 

 Čmukaři – Pletené pohádky 
15. března 

 LS Blechy Jaroměř – Jak to bývá v pohádkách 

 Vlaštovka ZUŠ Turnov – Murfy 

 Jakodivadlo Stružinec – O kohoutkovi a slepičce 

 LD Maminy Jaroměř – Žabí princ 

 Štěpánovo kouzelné divadlo Mnichovo Hradiště – Na hradě straší 

 LS KUD Šmartno – O Smolíčkovi pacholíčkovi 

 Divadlo z proutěného košíku, Jablonec nad Nisou – Tři prasátka 

 Turnovské divadelní studio – Romeo a Julietka 

 Překvapený štrůdl, Chlumec - …a klidný bude Canterville 
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 SL Vozichet, Jablonec nad Nisou – Hvězdné dálky, sci-fi pohádka 

 SL Vozichet – Černý mstitel 

 Vojtěch Cinybulk – Na bílé klisně 
16. března 

 Bažantova l. s. Poniklá – Morfium (od 15. let) 

 LS Matičky Semily – Budulínek 

 LS Popelka Lomnice nad Popelkou – Pepík loupežníkem 

 DLS Rarášci Lomnice nad Popelkou – Zvířátka a loupežníci 

 Divadýlko Matýsek Nový Bor – Malířské pohádky 
 
TURNOVSKÝ ŠTĚK 
20. března se v Městském divadle konal 13. ročník divadelní přehlídky dětí a mládeže Turnovský štěk, 
který pořádá Žlutá ponorka. Do letošního ročníku bylo přihlášeno jedenáct souborů. Turnovský štěk 
je postupovou přehlídkou bývalého okresu Semily pro krajské kolo. Přehlídky se zúčastnily soubory 
z Turnova, Benešova u Semil, Lomnice nad Popelkou, Kořenova, Rovenska pod Troskami, Jablonce 
nad Nisou a Libštátu. Pořadatelé si pochvalovali vysokou návštěvnost celé přehlídky. Do krajského 
kola byly nominovány DDM Vikýř Jablonec nad Nisou a dva turnovské soubory Kámoš Drámoš 
a Bezefšeho. Cenu diváků získal soubor Dráčci ze ZUŠ Turnov, porota udělovala cenu za výrazné 
zpracování klasické pohádky – tu získal soubor ze ZŠ v ul. 28 října za hru Trpaslíci a Sněhurka, cenu za 
scénář získal Kámoš Drámoš ZUŠ Turnov za hru Bert a Naďa, cenu za inspirativní téma obdržel soubor 
Bezefšeho ZUŠ Turnov a cenu za inscenaci získal soubor DDM Vikýř Jablonec nad Nisou za hru Pan 
Brum a jeho dům. 
 
NOC S ANDERSENEM 
V pátek 4. dubna se konal další ročník čtenářské slavnosti Noc s Andersenem, jejíž hlavním 
organizátorem je Městská knihovna Antonína Marka a v ní knihovnice paní Eva Kordová. Jako každým 
rokem byla i ta letošní noc zahájena pohádkovým průvodem v čele s králem (Petr Záruba z LS Na Židli) 
a královnou (Eliška Gruberová u Odboru cestovního ruchu). Průvod malých pohádkových postav 
a jejich rodičů vyrazil od knihovny od prvního kdysi zde zasazeného stromu Pohádkovníku (Fabularius 
Anderseni) do městského parku, kde byl zasazen desátý Pohádkovník (javor mléč v kopečku za 
Domem na Sboře). Kmotrem stromu se stal redaktor ČR 2 Robert Tamchyna, který vzpomenul na 
svého strýce, významného turnovského malíře Petra Tamchynu. Průvod poté pokračoval na náměstí, 
kde starosta města Hocke předal pohádkovým postavám vládu nad městem na celou noc. Program 
na námětí vyvrcholil Ohňovou show a poté se děti odebraly na „spací“ místa do jednotlivých škol a do 
knihovny. Tam se však nespalo, ale četlo, hrálo, povídalo… Například v městské knihovně se konala 
pátrací akce po ukradeném pokladu s komisařem Vrťapkou, dětem pak pohádky předčítal pravý 
městský strážník. Žlutá ponorka zorganizovala tajemnou stezku odvahy z města až na hrad Valdštejn. 
Na sedmi spacích místech letos strávilo Noc s Andersenem 152 dětí spolu se 40 dospělými 
organizátory. Poprvé děti mohly přespat třeba ve škole a školce Sluníčko. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY 
31. května a 1. června se uskutečnil 20. ročník Staročeských řemeslnických trhů, které pořádá Spolek 
přátel Muzea Českého ráje a pracovníci muzea. Na trzích se tradičně představili kvalitní řemeslníci 
poctivě vyrábějící výrobky. Součástí jsou koncerty a divadla odehrávající se na dvou pódiích – v areálu 
muzea a především městského parku (spojeno brankou za Kamenářským domem). Po oba dva dny 
jsou přístupné i všechny expozice muzea. V sobotu probíhala v parku přehlídka historických vozidel. 
Trhy navštěvuje ročně okolo 8.000 návštěvníků. (Fotografie ve fotopříloze).  
Program: 

 Sobota 31. 5. 2014 Park 
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10.00: Hudba u města Vídně – staropražské písně 
12.30: Orchestr Péro za kloboukem – šramlband 
13.30: TME Divadlo – Hombres na cestách, chůdové představení 
14.30: Václav Koubek – písničkář a harmonikář 
16.30: BUTY – ostravská kapela 

 Sobota 31. 5. 2014 Atrium 
Turnovská scéna 
11.00: Musica Fortuna 
12.30: Jazz Kvintet Turnov 
14.00: Rozumbrothers – alternativní pop 
15.30: Nakafráno – divadelní představení Božskej řízek 
17.30: Funk Corporation – funk-soul 

 Neděle 1. 6. 2014 Park 
Festival worldmusic a alternativní hudby 
10.00: Mackie Messer Kletzmer Band – turnovská hudební skupina 
11.30: Terne Čhave – romská kapela z Hradce Králové 
13.00: Zrní – něžný artbrut, kladenská kapela 
14.30: Szidi Tobias s kapelou – slovenská šansoniérka 
15.30: Vlasta Redl s kapelou 

 Neděle 1. 6. 2014 Atrium 
Program pro děti 
11.00: Magdalena Reifová s programem Kouzelná školka 
12.00: Divadlo Cirkus Žebřík – představení „Jak se peče pohádka“ 
13.15: LS Na Židli – Pohádky o pejskovi a kočičce 
14.00: Divadlo Cirkus Žebřík – představení „Loutky, které nikde nechtěli“ 
15.30: Divadlo Drak z Hradce Králové – Černošská pohádka 
Papyrea ruční papírna a její workshop na výrobu ručního papíru pro návštěvníky trhů.  
Předvádění drátenického řemesla panem Šlechtou nositelem tradic. 
 
Oslavy divadelního výročí 
12. září se konaly oslavy 140. výročí založení turnovského divadla. Slavnostní program, na který byly 
vstupenky zdarma pro všechny, kteří si je včas zarezervovali, se odehrál před úplně plným divadlem. 
Zazněl autentický projev, který byl přednesen i před 140 lety (v roce 1874) a zazpíval pěvecký sbor 
Antonín Dvořák, který se také účastnil i slavnostního otevření divadla. Poté předvedl dramatický 
soubor ze Základní umělecké školy Kámoš drámoš autorskou hru Bert a Naďa. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Bouda s lampionem 
1. listopadu se v parku za letním kinem (ve Skálově ulici) sešlo kolem osmi stovek účastníků 5. ročníku 
lampionového průvodu Bouda s lampionem. Akci pořádal Sbor jednoty bratrské v Turnově ve 
spolupráci s občanským sdružením Nová naděje. Děti se svými rodiči, pro které byla akce připravena 
především, prošly s rozsvícenými lampiony od Žluté ponorky mezi vilami směrem k Hotelové škole 
a pak Skálovou ulicí zpátky do parku. Z rozsvícených čajových svíček pak děti sestavily obrazce ovečky 
a srdíčka, zazpívaly si a zatančily s klauny. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
POETIKA 2014 
11. a 12. listopadu proběhla na Střelnici recitační soutěž Poetika. Jednalo se o vyvrcholení 15. ročníku 
Festivalu poezie, což je celostátní akce, v rámci které uspořádala turnovská knihovna s turnovským 
Kulturním centrem několik kulturních akcí, přičemž tou hlavní se stala právě Poetika. Tato soutěž 
v recitaci je určena dětem a mladým lidem do 25 let. Tedy ti soutěží, všichni starší se mohou přijít 
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pokochat krásnými básněmi, hudbou i mluveným slovem. Soutěže se zúčastnilo přes 100 soutěžících. 
Soutěží se v pěti věkových kategoriích (A–E, od nejmladších po nejstarší) a ve třech dílčích kategoriích 
(recitace poezie, recitace prózy a recitace vlastních textů – těch podle organizátorů stále přibývá).  
Poetika galavečer 
13. listopadu se v Městském divadle konal galavečer Poetiky, na kterém vystoupilo deset nejlepších 
recitátorů soutěže (z kategorie A to byli Jakub Mikolášek a Hana Čapková, z kategorie B Arnošt 
Kohout, Šárka Klementová s vlastním textem a Aleš Jeřábek s vlastním textem. Z kategorie C 
vystoupili Barbora Jírová, Sára Mullerová, Vojtěch Haken s vlastním textem a Ulyana Pestová 
s vlastním textem. Posledním vystupujícím z kategorie E byl David Mirvald). 
 
VÁNOČNÍ TRHY 
19.–21. prosince se v Turnově konaly 16. vánoční trhy, které organizovalo město s výraznou 
spoluprací Kulturního centra (kulturní program) a muzea (výběr prodejců a zázemí). Trhy se druhým 
rokem konaly především ve Skálově ulici a ne na náměstí. Poprvé bylo pódium pro kulturní 
vystoupení přesunuto ke Kamenářskému domu a ve vzniklém prostoru probíhal také prodej 
občerstvení. Kolem místa konání trhů se stále vedou spory. Z náměstí byly v roce 2013 odsunuty 
především ve snaze po klidnější atmosféře nerušené hustou automobilovou dopravou. Zatímco loni 
bylo pódium „ztracené“ na konci Skálovy ulice, letos se jeho přesunutím s i občerstvovacím koutem 
vytvořilo klidné místo pro svařáková setkávání se známými. Některým Turnovákům však chybí 
vánoční atmosféra na náměstí, vánoční strom, který stojí na náměstí a ne ve Skálově ulici atd. 
Prodejci si trhy pochvalovali a na pohled se líbily i návštěvníkům.  
Jediným problémem, který zaznamenala městská policie, byla snaha neznámého pachatele odcizit 
vánoční řetěz ze stromu v areálu muzea. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Program: 

 Pátek 12. prosince (Skálova ulice) 
Zahájení za účasti starosty města / Turnovské základní školy – vystoupení školních sborů a souborů / 
Dílna v muzeu – pečení a zdobení perníčků / ZUŠ: Turnováček pod vedením Daniely Nechutné / ZUŠ: 
Žesťový soubor pod vedením Jiřího Richtera / ZUŠ: Flétnový soubor pod vedením Moniky Szántó / 
Cirkus Žebřík – Jak Kašpárek zachránil Vánoce (v galerii muzea) / Křest knihy Václava Zieglera – Český 
ráj to na pohled a na vycházky / Lucie Horáková – koncert / Cirkus Žebřík – Kramářské písně  

 Sobota 14. prosince (Skálova ulice) 
Dílna v muzeu – pečení a zdobení perníčků / Cirkus Žebřík – Jak se peče pohádka / Dechová hudba 
Český ráj Všeň / Vánoce se zlatým klíčem (galerie muzea, koncert) / Swing Grass Revival / Akcent / 
Kordula Liberec – pohádka Chameleon Leon (v galerii muzea) / Jarret – koncert. 

  Neděle 15. prosince (Skálova ulice) 
Divadlo Čmukaři – Koledovánky (v galerii muzea) / Rozum brothers – koncert / LS Na Židli – Karkulka / 
Barrel Battery – koncert brazilského stylu / Adventní koncert v kostele sv. Františka – varhany Pavel 
Holas a housle Daniel Hodík.  
 

Jednorázové akce a akce menších organizátorů 
Koncert Big Bandů 
14. února se v sále šperkařské školy konal koncert tří žákovských dechových souborů – Dechového 
orchestru při ZUŠ v Turnově, Big Bandu pod vedením Rudy Müllera při ZUŠ v Železném Brodě a Big 
Bandu při ZUŠ v Turnově. Sál byl zpočátku naplněn, ale Turnováci se neukázali zrovna v nejlepším 
světle, když po vystoupení prvního – turnovského – souboru se spousta Turnováků, zřejmě rodinných 
příslušníků členů orchestru, zvedla a odešla. Přišla tak o skvělá a energií nabitá vystoupení.  
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Mezinárodní den památek 
10. dubna byl Mezinárodním dnem památek a historických sídel. K tomuto svátku připravil Odbor 
školství, kultury a sportu vlastivědnou vycházku pro veřejnost, které se zúčastnilo pouhých deset 
zájemců (snad proto, že propagace akce byla mizivá). Zájemci prošli Šperkařskou školou, kde je 
provedl její profesor, akad. malíř Jiří Studnička, a s výkladem historika a semilského archiváře Pavla 
Jakubce se podívali do synagogy a na židovský hřbitov.  
29. dubna proběhl program pro školy, který také připomínal Den památek. Děti ze čtvrtých tříd se 
podívaly do synagogy a do kostela sv. Mikuláše. V Rývových sadech dětem předvedl sokolník Milan 
Straka ukázky výcviku dravých ptáků. Dětský program byl ukončen na Dlaskově statku. 
 
Park plný pohádek 
19. dubna proběhla v Rývových a Metelkových sadech akce komerční společnosti na pořádání 
pohádkových akcí plných skřítků.  
 
Turnovský klub důchodců oslavil 50 let 
14. května se v turnovském klubu důchodců konala oslava 50 let trvání. Klub byl založen v roce 1964 
sociálně zdravotní komisí tehdejšího národního výboru a při svém vzniku měl 80 členů, převážně 
mužů. Od roku 1992 do roku 2001 se o klub staral Odbor sociálních věcí turnovské radnice. V roce 
2003 se sídlo klubu přesunulo do penzionu pro seniory v Žižkově ulici, kde se jeho členové pravidelně 
scházejí dodnes. Slavnostního setkání se zúčastnilo mnoho aktivních i bývalých členů a zástupců 
města a organizací – v závěru se uskutečnila i diskuze se starostou o životě seniorů ve městě. Žáci 
turnovské základní umělecké školy připravili hudební vystoupení a bohaté občerstvení nachystali pro 
seniory žáci Obchodní a hotelové školy. Klub se zároveň symbolicky loučil se svou dlouholetou 
předsedkyní Marií Příhonskou, která v září po dlouhých 39 letech předá žezlo svému nástupci.  
 
Jízdy parním vlakem 
17. května opět jezdil na trase Turnov – Rovensko pod Troskami parní vlak. Cílem byla akce 
Pohádkový les v Rovensku pod Troskami. Nejen, že tato možnost nabízí hezký zážitek přímým 
účastníkům jízdy, ale i těm po trase. Krajinou totiž zní houkání parního vlaku, které zní jako 
z pohádky. Akci tradičně pořádal Klub přátel železnic Českého ráje. 
 
Jarmark u Ábelova mlýna 
V sobotu 24. května se u Ábelova mlýna v Dolánkách konal 1. ročník jarmarku s pozvánkou: „Přijďte 
se podívat, co vytvořily šikovné ruce zdejších řemeslníků.“ V doprovodném kulturním programu 
vystoupili Čmukaři a proběhla výtvarná dílna s loutkami.  
 
Rodinné odpoledne na hvězdárně 
18. května se konalo rodinné odpoledne na hvězdárně, pro které bylo připraveno pozorování Slunce 
a pozemních cílů astronomickými dalekohledy, ukázka astronomické techniky, výstava astrofotografií, 
zábavné fyzikální a chemické pokusy, nafukovací lezecká stěna, trampolína, skákací boty, slackline, 
koloběžky, rukodělný workshop (výroba otáčivé mapky hvězdné oblohy apod.), soutěže s 
astronomickou tematikou o hodnotné ceny, drobné občerstvení. 
 
Drahý kámen – Turnov 2014 
31. května se konala tradiční prodejní výstava drahých kamenů, minerálů, šperků a fosílií spojená se 
setkáním sběratelů, brusičů a prodejců drahých kamenů. Tentokrát v ZŠ Skálova 
 
Pánové, končíme! 
6. června proběhl v atriu muzea závěr jazzové sezony 2014. Na koncertě vystoupili Lédl Jazz Q, Duo 
Dim, Kařena a její dědové, Mackie Messer Band a Petr Janovec Band. 
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XVII. slavnosti piva Skalák 
21. června proběhl v areálu Pivovaru Rohozec další ročník pivního festivalu, který patří (ostatně jako 
všechny pivní festivaly) k nejnavštěvovanějším akcím v regionu. (Více viz Firmy – Pivovar Rohozec, 
fotografie ve fotopříloze).  
 
Férové (pohodové) snídaně 
V atriu muzea a v Kamenářském domě probíhaly pravidelné férové snídaně pořádané lidmi ze 
společnosti Zázemí. Konaly se vždy první neděli v měsíci. Během snídaní se scházeli lidé, kteří 
přinášeli jídlo z vlastních kuchyní a výpěstky z vlastních zahrádek – džemy, pomazánky, ovoce, 
zelenina apod.  
 
Jízdy parním vlakem 
12. července se konaly další jízdy parním vlakem mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami 
a Turnovem a Bakovem nad Jizerou, resp. Mnichovým Hradištěm. Vlak táhla lokomotiva řady 310. 
K vlaku byl připojen divadelní vagon, ve kterém Loutkářský soubor Na židli třikrát zahrál pohádku 
O slepičce kropenaté. Akci tradičně pořádal Klub přátel železnic Českého ráje.  
  
Fokus slavil 20 let 
5. září proběhla v letním kině oslava 20. narozenin sdružení Fokus. (Více viz Zdravotnictví – Fokus). 
 
Sraz motocyklů československé výroby 
13. září se od Zrcadlové kozy vydaly na spanilou jízdu Českým rájem motocykly vyrobené 
v Československu před rokem 1980.  
 
Rohozecké loučení s létem 
20. září proběhla na náměstí Českého ráje akce Pivovaru Rohozec, na které bylo možné ochutnat 
všechny druhy piv a poslechnout si koncerty kapel Mackie Messer, Michal David Revival a Nonstop.  

 
Guerilla Poetring – Básnění v ulicích 
10. listopadu ozdobily stromy v parku u Letního kina listy s básněmi – připravili je studenti SUPŠ pod 
vedením češtinářky Evy Jiřičkové v rámci festivalu Dny poezie. 
 
Pozorování přistání na kometě 
7. prosince mohli zájemci navštívit v turnovské hvězdárně přednášku Martina Gembece z České 
astronomické společnosti o evropské sondě Rosetta a přistání modulu Philae na kometě 
67P/Čurjumov-Gerasimenko (viz Svět – kalendárium listopad). K vidění byly připraveny unikátní 
fotografie i videa z přistání.  
 
 
DOMOVY PRO SENIORY 
V turnovských domovech důchodců (Penzion v Žižkově ulici čp. 2030, 2032 a 2037, DD na Výšince 
v Granátové ulici čp. 1897a DD Pohoda u nemocnice v ulici 28. října 812) se koná velké množství 
pořadů pro jejich obyvatele i veřejnost. Pravidelné kulturní přednášky organizuje paní Eva Kordová 
z turnovské knihovny. Většina uvedených pořadů se postupně konala ve všech penzionech a reprízuje 
i v domě Na Sboře. 
 

 15. ledna: Francie – oblast Alsaska a Paříž. Cestovatel Pavel Bičiště. Určeno pro obyvatele DD 
Pohoda a další zájemce z řad veřejnosti. Začátek ve 14.00 hodin. Tentýž pořad byl zopakován 
v pondělí 20. ledna v klubovně penzionu v Žižkově ulici. 
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 17. února: Český ráj – věčná inspirace. Komponovaný pořad slova a hudby doplněný 
fotografickou projekcí na motivy nové knihy Zdeňka Mrkáčka. Klubovna penzionu Žižkova ul., 
začátek ve 14.00 hodin. Pořad byl zopakován 19. února ve stejnou dobu v DD Pohoda. 

 24. – 27. března: Pocta Janu Solovjevovi a okamžiky s Hrabalem. Komponovaný pořad slova 
a hudby na počest Jana Solovjeva a k 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. 
Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., citace textů Eva Kordová, Petr Pešek a další hosté. 
Hudební doprovod Jaroslava Petrásková a Martin Hybler. 

 14. dubna: Výtvarná dílna velikonočních dekorací. Pro tvořivé seniory připravila lektorka Aneta 
Novotná, zorganizovala Městská knihovna.  

 17., 23. a 28 dubna: Příroda a krajina Pojizeří. Přednáška RNDr. Václava Petříčka 

 14. května: Strom života – narození děťátka. Setkání rodin s dětmi se seniory. Součástí módní 
přehlídka, vzpomínání seniorů apod. Zorganizovala Městská knihovna 

 19., 20. a 21. května: Velikáni české hudby. O české vážné hudbě a předních českých 
skladatelích 

 19., 23., 25. června: Turnov dnešních dnů očima starosty. Setkání se starostou města 

 16. září: Setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna 

 22. září: Strom života – čím jsem byl, tím jsem byl rád, další setkání z cyklu života, tentokrát 
doplněno setkáním se zástupci zajímavých profesí, hudbou a módní přehlídkou 

 6. října: Dýňobraní a podzimní tvoření. Výtvarná dílna pro seniory a další zájemce z řad 
veřejnosti, kterou vedla lektorka Alena Novotná 

 13. října: Karel Vik. Vzpomínkový pořad k 50. výročí úmrtí významného umělce.  

 20. října: Strom života – Buďme krásné v každém věku. Společné setkání maminek a babiček 
s kosmetičkou, kadeřnicí a vizážistkou pro inspiraci a praktické rady, jak vypadat co nejlépe a jak 
o sebe pečovat  

 23. října: Beseda se zástupci České obchodní inspekce v Liberci o tom, jak se bránit nekalým 
praktikám podvodných prodejců – šmejdů. V domě s pečovatelskou službou na Výšince. 

 10., 11., 20. listopadu: Václav Karel Holan Rovenský. Přednáška historičky Alžběty Kulíškové 
u příležitosti 370. výročí narození barokního hudebníka. Skladby z Holanova kancionálu Capella 
regia nastudovali Eva a Bohuslav Lédlovi s Michalem Kůtkem.  

 13. listopadu: Všichni jsme jedna velká rodina. Beseda s šéfredaktorkou týdeníku Naše rodina 
Janou Semelkovou na téma rodin, postavení seniorů, úloha prarodičů v rodině a další. Penzion 
v Žižkově ulici 

 8. prosince: Strom života – tradice Vánoc. Povídání muzejní etnografky Vladimíry Jakouběové za 
hudebního doprovodu Ondřeje Halamy 

 11. prosince: Adventní tvoření. Výtvarná dílna s Editou Nožičkovou a Ivou Dalerovou 

 15. a 17. prosince: Vánoční čas. Eva Kordová, Ondřej Halama. DD Výšinka 15. 12. a DD Pohoda 
17. 12. 

 
 
FESTIVALY 
Kytara v Českém ráji 
25. až 26. dubna proběhl 9. ročník festivalu kytarové hry, tentokrát si i na své přišli i milovníci 
folkloru. V sále ZUŠ a v galerii turnovského muzea proběhly tyto akce: Koncert Marty Töpferové 
a Tomáše Lišky s programem Milokraj (hudba čerpající z českých, moravských a dalších slovanských 
tradic). Koncert klasického kytarového dua Anny Hronové Lauterbachové a Jana Hrona. 
Kozafest 2014 
14. června proběhl u výletní restaurace Zrcadlové kozy festival Kozafest 2014. Vystoupily kapely 
Silent Session, All Friends Dead, Snap Call, Capture or Kill, Panychyda, Hallodrn, Rain, Red Baron 
Band, Black Bull, Piranha a další.  

http://www.kytaravceskemraji.estranky.cz/clanky/anna-hronova-lauterbachova-a-jan-hron.html
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Funkin`10  
27. června proběhl v atriu muzea hudební festival, vystoupily kapely Funk Corporation, Skety, 
Hitfakers, Fast food Orchestra a Honza Peroutka. 
Dolánky 2014 
V sobotu 19. července se na louce pod Dlaskovým statkem konal festival Dolánky 2014, který volně 
navazuje na dlouhá léta pořádanou Folkovou noc na Frýdštejně. Po několika letech, kdy se 
pořadatelům nedařilo na úspěch Folkové noci navázat, rozhodli se pro obměnu festivalu v „letní 
hudební happening pro celé rodiny“. Vystoupily regionální špičkové kapely a jednotlivci folkového 
i rockového zaměření, doplněné zahraničními účastníky: M.A.D. Band (Rusko), Scampida (Kolumbie). 
Z českých skupin jsou to Snap Call, The Scoffers, Luděk Supermarket Quartet, Disney Band, Huměv 
a Tvorba. Vstupné bylo dobrovolné s možností slosování a slev na některé doplňkové aktivity firmy 
Sundisk (pořadatel). Vstupné na akci bylo dobrovolné. Akce se zúčastnilo několik stovek lidí. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
GALERIE GRANÁT, náměstí Českého ráje, čp. 4 
Ukázky výroby granátových šperků a broušení českých granátů, každý den 
Výtvarná zastavení v Českém ráji – prodejní výstava obrazů Mirky Procházkové. Do 31. března / 
Výstava obrazů Ladislava Kulhavého / Nová zastavení v Českém ráji – výstava obrazů Mirky 
Procházkové (květen a červen) / Když se anděl snoubí s ďáblem – kresby a kamenné tisky Drahomíry 
Jandové (září až říjen) / Výstava kresleného humoru Pavla Starého (listopad až leden). 
 
HASIČÁRNA V BUKOVINĚ 
9. srpna: Posezení při dechovce. Táboranka 
 
HASIČÁRNA V DALIMĚŘICÍCH 
Posezení při dechovce – hrála Turnovanka. 18. ledna, 8. března, 22. března, 18. října, 1. listopadu, 
15. listopadu, 29. listopadu, 13. prosince. 

 
HVĚZDÁRNA 
Hvězdárna byla otevřena od března každou první neděli v měsíci od 14.00 do 16. hodin. Hvězdárnu 
využívá kroužek astronomů při turnovském gymnáziu, vedený profesore Vladimírem Kafkou.  

 Rodinný den na hvězdárně 
18. května se v turnovské hvězdárně konal Rodinný den s kulturním programem a atrakcemi pro malé 
i velké. Návštěvníci pozorovali Slunce, prohlíželi si astronomickou techniku a zkoušeli fyzikální 
a chemické pokusy. Ve 14. hodin byla odhalena pamětní deska dr. Ivana Šolce, který se významně 
podílel na vzniku turnovské hvězdárny. Slavnost zahájil Mgr. Aleš Majer, o osobnosti Dr. Šolce 
promluvil RNDr. Zbyněk Melich z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.i.i. a o budoucnosti turnovské 
hvězdárny Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta Turnova. Desku společně odhalili Mgr. Špetlík a paní 
Hana Oupická, dcera Dr. Šolce. Text na desce: RNDr. Ivan ŠOLC (1927 – 2014) // Uznávaný fyzik, 
matematik, astronom i filosof. // Autor mnoha vědeckých publikací. // Tvůrce řetězového 
interferenčně polarizačního // úzkopásmového filtru pro pozorování Slunce. // Čestný občan Turnova. 
// Nositel medaile Františka Křižíka Akademie věd ČR. // Na počátku 60. let 20. stol. se významnou 
měrou // zasloužil o vybudování turnovské hvězdárny na Výšince. // Čest jeho památce.  

 Noc vědců  
26. září se v krajně nepříznivém počasí konala Noc vědců, které se zúčastnilo asi šedesát zájemců. 
Prohlédli si hvězdárnu a dlouho do noci pak sledovali přednášky a promítané dokumenty 
o astronomii. Akce byla podpořena Nadací Vodafone. 

 Přednáška o přistání na kometě: 7. prosince 
 



Kronika města Turnova 2014  |247 

 

RESTAURACE MAŠKOVKA, Sobotecká, čp. 2051 
Občasná vystoupení Lédl jazz quintetu (sestava členů je proměnlivá, většinou Jiří Stránský saxofon, 

Ivan Hájek bass, Robert Tomáš bicí a Bohuslav Lédl piano, Marek Buble - saxofon). 19. ledna, 

23. února, 16. března, 12. října, 23. listopadu, 7. prosince.  

RESTAURACE DIVIZNA, 5. května, čp. 63 
Často zde vystupuje skupina Mackie Messer a její přidružené kapely 
31. ledna: Mackie Messer Band a pořad „Its a Long Way To Tipperary“ / 18. dubna: Mackie Messer 
Band / 14. listopadu: Mackie Messer Band / 26. prosince: Vánoce s Mackie Messer Bandem. 
 
RESTAURACE BBejby 
Restaurační prostor v zahradě Epsteinovy vily v Žižkově ulici, čp. 544, zřízený majitelem protějšího 
podniku BB bar na začátku loňské letní sezony. Nabízí venkovní posezení, dětské prolézačky, posezení 
na trávě atd. Pořady jsou přístupné zdarma.  
3. července: Tvůrčí dílnička pro děti. Zdobení květináče / 10. července: Kašpárek chodí pěšky, 
loutková pohádka v podání Čmukařů. Poté tvůrčí dílna s výrobou indiánských totemů / 17. července: 
Tvůrčí dílna pro děti. Šperky z drahých kamenů / 24. července: Pletené pohádky. Loutková pohádka 
v podání Čmukařů. Poté tvůrčí dílna zdobení kouzelné krabičky / 7. srpna: Dračí pohádky. Loutkové 
představení v podání Čmukařů / 14. srpna: Za každým rohem jeskyňka. Loutkové představení 
v podání Čmukařů / 28. srpna: Papírová pohádka pro děti. Program k zakončení prázdnin. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
SOKOLOVNA 

 10. ledna: Cestovník 2014 – Mexiko. Promítání filmu a vyprávění o měsíční cestě za přírodními 
zajímavostmi a památkami střední Ameriky. Uvedli Monika a Milan Vrabcovi 

 24. ledna: Cestovník 2014 – Madagaskar. Promítání fotografií a vyprávění o výpravě na kole za 
pozoruhodnou přírodou a civilizací exotického ostrova v Indickém oceánu. Uvedl Milan Kyral 
z Hradce Králové 

 7. února: Cestovník 2014 – Špicberky. Mirek Mejzr a Jiří Kubát 

 11. února: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 

 21. února: Cestovník 2014 – Maroko, cestování horami i pouští severní Afriky v podání Lukáše 
Michetschlägera 

 7. března: Cestovník 2014 – Srí Lanka, výprava na ostrov v Indickém oceánu v podání Lenky 
Vrabcové 

 21. března: Cestovník 2014 – Chile, horami i pouštěmi napříč jihoamerickou zemí. Vendula 
a Luděk Šubertovi 

 7. října: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 
 
PRÁZDNINY 
Prázdniny nabízejí turistům i Turnovanům velké množství aktivit, které koordinuje Regionální 
informační centrum. Část aktivit je pravidelných, odehrávajících se vždy v daném dni týdne. 

 Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů; Malá Skála – Dolánky na lodi a koloběžce 

 Úterý: Putování po židovských památkách; ukázka výroby lustrů (Bohemian Chanderliers JW 
Glass na Vesecku) 

 Středa: Komentovaná prohlídka Klenotnice v muzeu; Magický Turnov – noční prohlídka města. 
Čtvrtek: Komentovaná prohlídka hradu Valdštejna; výlet s průvodcem (Nordic Walking) 

 Pátek: Podvečerní koncerty před KC Střelnice; ukázky broušení drahých kamenů 

 Sobota: Řemeslné soboty v muzeu 

 Neděle: Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích, Loutkáři na Dlaskově statku. 
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Kamenářské řemeslné soboty – Řemeslnické dílny pro veřejnost (vždy 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 
od 20 do 80 Kč) v Kamenářském domě v areálu Muzea Českého ráje 

 5. července: Řezání a broušení drahých kamenů (brusiči Petr Šťastný, Tomáš Štefánek) 

 12. července: Smaltovaný šperk, výroba šperku netradiční metodou (zlatnice Marta Švajdová) 

 19. července: Granátové srdce, šperkařská dílna (výtvarnice Jana Válková Střílková) 

 26. července: Skleněná bižuterie z vinutých perlí (šperkařka Alena Kortanová) 

 2. srpna: Sklářská dílna (výtvarnice a sklářka Kamila Parsi Žďárská) 

 9. srpna: Grafický tisk pohlednice (výtvarnice Jana Válková Střílková) 

 16. srpna: Měděný šperk – šperkařská dílna (lektor Šárka Eršilová) 

 23. srpna: Drátenická dílna, drátování kamene (drátenice Lada Borecká) 

 30. srpna: Skleněná bižuterie z vinutých perlí (šperkařka Alena Kortanová). 
 
Parním vlakem Českým rájem: 9. srpna + Loutkové železniční divadlo, 30. srpna (Turnov – Rovensko 
pod Troskami).  
Během prázdnin jsou v provozu tzv. turistické autobusy rozvážející turististy a cyklisty po Českém ráji, 
Jizerských horách a Krkonoších. (Více viz Turnov – Souhrnné zprávy ke konci roku). 
 
VÁNOCE 
 
Ježíškova pošta 
Od 1. prosince začala v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí fungovat Ježíškova 
pošta. Až do 20. prosince zde mohly děti odesílat dopisy Ježíškovi, za každý dostaly malý dárek 
a potvrzení o odeslání.  
 
Přehled vánočních programů (mimo filmů v kině) 

 30. listopadu: První adventní koncert Václava Uhlíře. Koncert varhaníka z kůru kostela Panny 
Marie v Hradci Králové 

 30. listopadu: Rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

 7. prosince: Adventní koncert Musica Bohemica. Komorní soubor pod vedením Jaroslava Krčka. 
Chrám Narození Panny Marie 

 10. prosince: Česko zpívá koledy – rozsvícení vánočního stromku v Pivovaru Rohozec. Vystoupil 
Turnováček a Rohozecký sbor (Fotografie ve fotopříloze) 

 12.–14. prosince: Vánoční trhy 

 13. prosince: Společné vánoční zpívání v kostele na Valdštejně, pořádal Sousedský spolek 
Provaz 

 14. prosince: Adventní koncert Musica Fortuna. Kostel sv. Františka z Assisi 

 15. prosince: Vánoční koncert ZUŠ. Vystoupili sólisté, komorní soubory i orchestry. (Fotografie 
ve fotopříloze) 

 20. prosince: Turnovské orchestrální sdružení a Carmina. Tradiční vánoční koncert, při kterém 
zazněla mj. symfonická orchestrální suita z legendárního filmu Tři oříšky pro Popelku a cyklus 
vánočních koled Naši krásní andělé pro sbor a orchestr Martina Hyblera 

 21. prosince: Koledy na Valdštejně v podání turnovských skautů, rozdávání Betlémského světla 

 21. prosince: Adventní koncert – Ester. Skupina zahrála židovské náboženské i lidové písně. Dům 
Na Sboře 

 23. prosince. Betlémské světlo – vánoční zpěvy a živý betlém v podání turnovských skautů. 
Rozdávání světla z Betléma (Fotografie ve fotopříloze) 

 24. prosince: XII. veselé hradní koledování na hradě Rotštejně. Vánoční zpívání a hodování, 
sváteční prohlídka hradu, loutková pohádka Jak čaroděj Hromdovánoc málem zničil Vánoce 
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 24. prosince: Vánoční koncert Carminy, Turnováčku a Dechového orchestru ZUŠ. Kostel Panny 
Marie  

 24. prosince: Cum Decore na Valdštejně. Vánoční koncert pěveckého sboru libereckého 
Gymnázia F. X. Šaldy 

 26. prosince: Vánoční koncert sboru Musica Fortuna na Valdštejně 

 26. prosince: Vánoce s Mackie Messer Bandem v restauraci Divizna 

 26. ledna – 1. ledna 2015: Vánoční prohlídky zámku Hrubý Rohozec 

 27. prosince: Varhanní koncert na Valdštejně. Radek Rejšek (trubka) a Vít Janata (varhany) ve 
skladbách starých mistrů 

 27. prosince: Vánoční koncert v mašovské kapličce (Fotografie ve fotopříloze) 

 28. prosince: Mše v kostelíku na Bukovině 

 28. prosince: Bohemia Universal Band, nedělní odpolední čaje, KC Střelnice 

 1. ledna: Novoroční koncert na Valdštejně. Trio lesních rohů z Valdštejna 

 1. ledna: Novoroční ohňostroj Na Lukách 
 
 

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. KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice a 
Městské divadlo v Turnově (to je v majetku Města Turnov). V péči má také budovu bývalého kina Bio 
Ráj v Žižkově ulici (budova je nevyužívaná, neúspěšně nabízená městem k prodeji), smuteční síň 
a parkoviště U Raka. Pod 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). 
 
Změny v roce 2014 
Rok 2014 byl prvním úplným rokem nového jednatele a byl proto provázen několika změnami, jejichž 
hlavním cílem bylo zvýšit prestiž organizace a rozšířit nabídku programů směrem ke všem věkovým 
skupinám.  
Hlasy a ohlasy Turnovska (HOT) – tištěný měsíčník začal vycházet v novém grafickém pojetí a začal 
být zdarma distribuován do domácností v Turnově. Jeho obsah nově tvoří především přehled akcí 
KCT, další informace ustoupily do pozadí, nebo byly zrušeny. Náklad byl 7 550 ks.  
Vizuální styl KCT – nové vedení přistoupilo ke změně grafické prezentace instituce, např. plakáty, 
pozvánky a tiskoviny mají jednotný vzhled 
Webové stránky organizace – v létě byly spuštěny nové stránky s mnohem širším obsahem. Aspiruje 
na to, stát se všestranným kulturním serverem města a jeho okolí. Web obsahuje i částečnou 
anglickou mutaci s informací o akcích, které mohou být využity nečeským publikem 
Rozšíření spolupráce s jinými institucemi – s Muzeem Českého ráje spolupracuje při Turnovském 
kulturním létě a Vánočních trzích, s Turnovskou bohémou při organizaci Neformálního jazzového 
festivalu, spolu se Žlutou ponorkou pořádají dětský maškarní bál, studentům SUPŠ pomáhají při 
organizaci majálesu. Centrum posílilo spolupráci s Městem Turnov, pro něž zajišťuje kulturní program 
na některých městských akcích. 
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Počet akcí a návštěvnost – Oproti roku 2013 se množství kulturních pořadů zvedlo o cca 12,5 %, 
přičemž dohromady se jich zúčastnilo o téměř 10 tisíc návštěvníků více. Celkem se tedy jedná 
o navýšení diváckého zájmu o 28 %! Tým KCT zajišťoval v uplynulém roce průměrně 1,83 kulturní 
akce denně. 
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
O chod organizace se stará 12 zaměstnanců, z toho jeden na neúplný úvazek. Dramaturgyně divadla 
a účetní pracují externě. Pomocný personál – promítači, osvětlovači, uvaděči, šatnáři pracují na 
dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce – bylo jich uzavřeno celkem 70. Pro rok 2014 
činil příspěvek Města Turnov na činnost 6 467 000 Kč. 
 
Přehled prostor pro pořádání kulturních akcí: 

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

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

 
Turnovské kulturní léto – program se vrátil před Střelnici, zaznamenal velký zájem návštěvníků. 
Novou podobu vytvořilo Kulturním centrum ve spolupráci s Muzeem Českého ráje a loutkářským 
souborem Na Židli a po všechny prázdninové víkendy byl nabízen bohatý kulturní program všem 
turnovským občanům i návštěvníkům města z řad turistů. 
 

 
KCT – Střelnice 
 
Na Střelnici se v roce 2014 formou pronájmu konalo 11 plesů, 9 diskoték a 4 večírky turnovských 
firem. Dále zde proběhla oslava 100. výročí SUPŠ, 6 seminářů a školení, celostátní konference Sítě 
zdravých měst, vyhlášení nejlepšího sportovce roku, 12 zasedání městského zastupitelstva, setkání se 
starostou, 3 festivaly (Zpíváme si pro radost, Mateřinka, Turnovské kytaření), 2 šachové turnaje, 
2 lekce tanečních ILMA, 4 burzy sběratelů, 3 cestovatelské přednášky, 1 koncert formou pronájmu 
a představení Partička. V klubovnách probíhaly kurzy českého jazyka pro cizince, výuka autoškoly, 
další semináře, školení a přednášky. V zrcadlovém sále se cvičilo několik druhů zumby, orientální 
a africké tance, Combat Fitness a Krav Maga. 
 
Přehled vlastních akcí (snaha o kompletní výčet): 
 
Hlavní sál 

 9. ledna: Písničky napříč – koncert Ondřeje Halamy a jeho hostů 

 18. ledna: Volej&basket Báll – sportovní ples, k tanci zahráli Veselí pozůstalí 

 26. ledna: Desanka – Taneční odpoledne 

 31. ledna: Městský ples, zahrál orchestr Ladislava Bareše 

 3. února: Spirituál kvintet – koncert legendární skupiny 

 7. února: Maturitní ples oktávy Gymnázia Turnov, hrál Big Band Relax z Mladé Boleslavi 
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 9. února: Velký rodinný karneval – královský bál. Bál plný princů a princezen, králů a královen, 
ale také draků, šašků a dalších bytostí. Nechyběla ani velká promenáda masek. Pořádala Žlutá 
ponorka ve spolupráci s KCT. 

 13. února: Květy – koncert české kapely 

 14. února: Maturitní ples Obchodní a hotelové školy 

 15. února: Erotický ples 

 21. února: Maturitní ples Gymnázia Turnov, 4. ročníku, hrál Ego retro music Hořice 

 22. února: Ples TJ Turnov 

 23. února: Setkání s dechovkou, hrála Semilská jedenáctka 

 28. února: Maturitní ples Střední zdravotnické školy 

 1. března: Absolventský ples gymnázia 

 5. března: Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser – Čekání na Magora. Undergroundová legenda, 
komerční seladon a básně Ivana Magora Jirouse 

 6. března: Vojta Kiďák Tomáško, legendární folkový a trampský písničkář z Lokte 

 7. března: Ples šperkařské školy 

 8. března: Písničkářky Napříč – Muzikantky, dámy, ženy. Vystoupily turnovská Magda Brožková, 
Žofie Kabelková a Martina Trchová s kapelou 

 14. března: Těla, legendární liberecká kapela 

 21. března: Jablkoň 

 22. března: Zpíváme si pro radost, 16. ročník postupové přehlídky a festival pěveckých sborů. 
Vystoupily Turnováček ze ZUŠ Turnov, Zvonečky Mnichovo Hradiště, Rarášek Nový Jičín, Čekanky 
Semily, Skřivánci Praha, Plamínek Severáčku Liberec a Řetízek ze Železného Brodu 

 24. března: Panoramatická diashow – Havaj, Lenka a Václav Špillarovi 

 25. – 26. března: Turnovská mateřinka 2014, 13. ročník festivalu dětí z mateřských škol 
z Turnova a okolí 

 27. března: Nejlepší čtenářská rodina, v rámci zasedání zastupitelstva města byla vyhlášena 
nejlepší čtenářská rodina, které předal ceny starosta města Hocke 

 28. – 29. března: Neformjazzfest, během dvoudenního festivalu zahrály Big Band ZUŠ Turnov, 
Jana Koubková Quartet, Lédl Jazz Q s Jiřím Hlavou a Peter Lipa Band 

 29. března: Burza sběratelů poštovních známek, pohlednic, mincí, bankovek ad. 

 30. března: Setkání s dechovkou – Celestýnka z Liberce  

 4. dubna: Tata Bojs – koncert známé české kapely 

 11. dubna: Podkrkonošský symfonický orchestr – semilský sedmdesátičlenný orchestr 

 18. dubna: Traband. Koncert kapely, která získala cenu Anděl 2004 v žánru World music 

 22. dubna: Ondřej Havelka and His Melody Makers. Skvělý orchestr specializující se na hudbu 
první republiky 

 27. dubna: Setkání s dechovkou. Hrála Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou 

 15. května: 4TET. Koncert vokálního uskupení ve složení Jiří Korn, Jiří Škopík, Dušan Kollár 
a David Uličník 

 21. května: Radůza. koncert zpěvačky, šansoniérky a harmonikářky 

 25. května: Dechová hudba Český ráj Všeň. K tanci a poslechu hrála dechovka pod vedením 
Jaroslava Raulina 

 27. května: Písničky Napříč. Ondřej Halama a Jiří Smrž 

 6. června: Big Fish Gone. Koncert turnovské kapely 

 10. června: Hrdý Budžes. Legendární představení Báry Hrzánové na motivy knihy Ireny 
Douskové. Představení bylo ihned vyprodáno 

 13. června: Roháči. Koncert folkové skupiny 

 29. června: Valdštejnka. Setkání s dechovkou 

 11. července: Funny grass. Koncert turnovské kapely před restaurací 
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 18. července: Soldates – Squdra sua. Pouliční klaunské představení o bojové jednotce tří mužů 
připravených položit životy… nejlépe do něčeho hodně měkkého. Před restaurací 

 25. července: Alastair. Koncert jablonecké hudební skupiny hrající irský, skotský a shetlandský 
repertoár. Před restaurací 

 11. září: Písničky Napříč – Arnošt Frauenberg, písničkář z obce Žebrák 

 20. září: Šedá sedmdesátá – Divadlo Na zábradlí z Prahy 

 28. září: Plechařinka – dechový kapela 

 5. října: Leoš Šimánek – Aljaška, cestovatelská diashow 

 9. října: Jitka Zelenková – koncert české zpěvačky 

 11. října: Šachový turnaj Otevřená simultánka pro veřejnost a šachová exhibice. V rámci 
projektu Česko-polská hra králů 

 12. října: Taneční pro manželské a přátelské páry – zahájení kurzu tance 

 18. října: Hana a Petr Ulrychovi – koncert slavné folkové sourozenecké dvojice 

 24. října: Nahoru po schodišti dolů band a Soumrak – koncert dvou kapel 

 26. října: Nedělní čaje: Retro five 

 7. listopadu: Traditional jazz studio Pavla Smetáčka 

 21. listopadu: Marta Kubišová. Koncert legendární zpěvačky a osobnosti listopadových dnů roku 
1989 

 28. listopadu: Festival Napříč 

 30. listopadu: Dechová hudba Český ráj 

 5. prosince: Oskar Petr, Zuzana Michnová a kapela hrají písně Marsyas 

 6. prosince: Petra Janů. Koncert známé české zpěvačky 

 8. prosince: Lenka Dusilová. Koncert skvělé české zpěvačky, letošní laureátky ceny Anděl 
v kategorii Zpěvačka roku 

 13. prosince: Charitativní koncert Jana Smejkala. Vánoční koncert turnovské SuperStar 
(účastníka televizní soutěže). Výnos z koncertu byl odevzdán na léčení Dominika Ševců, kterého 
dlouhodobě podporují pracovníci a zákazníci restaurace Střelnice 

 17. prosince: Tomáš Kočko a orchestr. Koncert moravské kapely hrající world music 
inspirovanou moravskou lidovkou 

 20. prosince: Turnovské orchestrálního sdružení a Carmina. Tradiční vánoční koncert, při 
kterém zazněla mj. symfonická orchestrální suita z legendárního filmu Tři oříšky pro Popelku 
a cyklus vánočních koled Martina Hyblera Naši krásní andělé pro sbor a orchestr  

 28. prosince: Bohemia Universal Band. Taneční kapela pod vedením Luďka Seidla roztančila 
parket 

 
Nedělní odpolední čaje – Setkání s dechovkou (většinou) 
Jsou programy konané přibližně 1 x za měsíc určené především pro seniory.  
26. ledna Desanka / 23. února Semilská jedenáctka / 30. března Celestýnka z Liberce / 27. dubna 
Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou / 25. května Dechová hudba Český ráj Všeň / 29. června 
Valdštejnka / 26. října Retro five 
 

Festival Napříč:  
28. listopadu na Střelnici. Organizátorem bylo KC Turnov. Večer zahájila poetická kapela Listolet 
mísící prvky folku, alternativního rocku a elektroniky. Druhým hostem byla česká zpěvačka, houslistka 
a violistka Gabriela Vermehlo, která dostala mimo jiné cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku za 
roli čarodějky Evy v muzikálu Balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku. Následovalo 
vystoupení brněnského kvarteta Nevermore&Kosmonaut v čele s písničkářem Michalem Šimíčkem. 
Předposlední vystoupení patřilo regionální formaci The Boband – akustická kytara, foukací 
harmonika a písně Boba Dylana ze šedesátých let v původních verzích. Hvězdou večera byl americký 



Kronika města Turnova 2014  |253 

 

rockový a jazzový baskytarista Fernando Saunders, který patří k elitním světovým bezpražcovým 
basistům. V Turnově se v rámci svého evropského turné představil se svou kapelou plnou skvělých 
muzikantů. 
 
 

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. Vstupenky do kina stojí od 50 do 180 Kč, 
nejčastěji 100 Kč. Nejdražší jsou filmy 3D. V kinosále se odehrávají i některé jiné kulturní akce. 
 
Celkových 423 zde uskutečněných představení dosáhlo návštěvnosti 13 536 diváků, v průměru tedy 
rovných 32 diváků na jedno představení. Pro srovnání: průměrná návštěvnost v ČR za rok 2014 
dosáhla dle údajů Unie filmových distributorů (dále jen UFD) hodnoty 26,56 diváků na představení. 
 
Filmová Evropa v kině Sféra – nový filmový festival představující to nejlepší z evropského filmu. Akci 
doplnil koncert i tematické přednášky. Návštěvnost nebyla moc vysoká, ale vedení doufá, že akce si 
svého diváka najde v příštím ročníku 
Kino nejen pro seniory – v roce 2013 byl zahájen cyklus dopoledních filmových představení Kino 
nejen pro seniory, který se soustřeďuje především na promítání českých filmů a zahraničních tzv. feel 
good filmů – tedy filmů, po jejichž zhlédnutí odcházíte z kina s úsměvem na rtech. Z původního plánu 
promítat jednou měsíčně se počet filmových setkání ustálil, pro velký zájem, na jedno týdně – vždy ve 
čtvrtek. Celkem bylo odehráno 43 představení, která navštívilo 1927 diváků, v průměru tedy 44,81 na 
projekci. 
Letní kino – v létě bylo v provozu letní kino, do kterého se na letní sezonu přesunula digitální 
technologie z kina Sféra na Střelnici. Turnovské letní kino je jedním z pouhých dvaceti letních kin 
v republice. A v letošním roce bylo vyhlášeno jako nejlepší z nich. Navštívilo je přes osm tisíc diváků, 
kteří mohli za 23 týdnů zhlédnout 81 představení. Co do počtu diváků ho porazilo jen pražské letní 
kino Regina, které však hraje většinu představení zdarma či za symbolické vstupné, takže je velmi 
těžké s ním soupeřit. Na třetím místě se umístilo kino v Písku, které však navštívilo o polovinu méně 
diváků, odskok Turnova je tedy veliký.  
 
Přehled filmových představení (kompletní):  
V přehledu jsou vypsány všechny tituly uvedené v daném měsíci, a to pouze jednou, není uveden počet 
repríz. Zkratkou FK jsou označeny filmy promítané v rámci Filmového klubu. 
Začátky promítání v 19.30, s výjimkou představení pro seniory (od 10.00 hodin). Vstupné: (50,-) 100,- 
až 130,- Kč. 
 
Leden 
47 Róninů (akční film USA), Paranormal aktivity – Prokletí (horor USA), Mrňouskové – Údolí 
ztracených mravenců (francouzský animovaný film pro děti), Walter Mitty a jeho tajný život (USA), 
Hobit – Šmakova dračí poušť (3D, fantasy USA a Nový Zéland), Donšajni (český film – představení pro 
seniory), Něžné vlny (český film), Niko 2 (animovaný pro děti, Finsko, Německo, Dánsko, Irsko), 
Zlodějka knih (drama USA), Vlk z Wall Street (kriminální drama USA), Putování s dinosaury (3D, 
britsko-americko-australský rodinný film), 12 let v řetězech (životopisný film USA), Vejška (český film), 
Křídla Vánoc (český film – představení pro seniory), Frankenstein (3D, akční film USA), Mrňouskové – 
Údolí ztracených mravenců (francouzský animovaný film pro děti) 
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Únor 
Koyaanisqatsi (FK, dokumentární film USA), Robocop (Akční Sci-fi USA), Lego příběh (3D, animovaný 
film USA), Blízko od sebe (komedie USA), Nymfomanka I a II (film o lidské sexualitě, Lars von Trier), 
Poslední vrchol (FK, španělský dokumentární film), Příběh kmotra (český film – představení pro 
seniory), Dědictví aneb kurva se neříká (český film), Putování s dinosaury (3D, rodinný film USA a VB), 
Jack Ryan – V utajení ((akční film USA), S Molièrem na kole (FK, francouzská komedie), Prodloužený 
víkend (drama USA), Příběh filmu – Odysea XI a XII (FK, britský dokumentární film), Přijde letos 
Ježíšek? (český film – představení pro seniory) 
 
Březen 
Babovřesky 2 (český film, 13x), Velká oříšková loupež (3D, 2D, animovaný film USA), Památkáři 
(drama USA), Attila Marcel (FK, francouzská komedie), Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 
(3D, 2D, animovaný film USA), Dědictví aneb kurva se neříká (český film s Bolkem Polívkou), Vlk z Wall 
street (životopisný film USA s Leonardem di Capriem), Cizí oběd (FK, romantický film Indie, Francie, 
Německa a USA), Něžné vlny (český film), 300: Vzestup říše (akční drama USA), Lego příběh (2D, 3D, 
animovaný film USA, dabing), Grandhotel Budapešť (FK, komedie USA), Need for speed (adaptace 
počítačové hry, USA), Ať žije svoboda (italská komedie), Příběh filmu – Odysea XIII a XIV (FK, britský 
dokumentární film), Donšajni (český film Jiřího Menzela – představení pro seniory), Noe (2D, 3D, 
fantasy film USA o biblické potopě), Přežijí jen milenci (horor v koprodukci – horror night), Zvonilka 
a piráti (2D, 3D, animovaný film USA) 
 
Duben 
Vesmírná odysea (FK, sci-fi USA a VB), Dědictví aneb Kurva se neříká (ČR), Captain America: Návrat 
prvního Avengera (2D, 3D, akční film USA, 6x), Ledové království (2D, 3D, animovaný film USA), 12 let 
v řetězech (Drama USA, Vítěz Oscara za nejlepší film roku 2013), Noe (2D, 3D, Drama USA), Fair play 
(FK, o sportu v Československu), Justin Bieber's believe (dokumentární film USA), Rio 2 (2D, 3D, 
animovaný film USA), Bohumil Hrabal: Takže se stalo, že… (český dokumentární film), Ona (FK, sci-fi 
USA), Babovřesky 2 (český film, 2x), Transcendence (Sci-fi USA), 10 pravidel jak sbalit holku (česká 
komedie, 4x), Velká oříšková loupež (2D, 3D, animovaný film Kanada, Korea, USA), Dvojník (drama 
Velké Británie), Ozvěny Zoom (FK, to nejlepší z letošního ročníku studentského workshopu ČR/PL), 
Valčík pro Monicu (švédský životopisný film), Pojedeme k moři (komedie ČR), Příběh filmu: Odysea XV 
+ Podivuhodná cesta (FK, závěrečný díl cyklu o historii filmu), Něžné vlny (česká komedie), Amazing 
Spider man 2 (2D, 3D, akční film USA), Zvonilka a piráti (2d, 3D, animovaný film USA), Nekonečná 
láska (romantický film USA) 
 
Květen 
Amazing Spider man 2 (2D, 3D, titulky a dabing. Akční fantasy film USA), Zvonilka a piráti (animovaný 
film pro děti USA), Nekonečná láska (romantický film USA), Renoir (francouzské životopisné drama – 
představení pro seniory), Hany (nový český film, více viz Turnov – kalendárium), Mrňouskové 
(animovaný film, cyklus Dětem o prázdninách), Velká oříšková loupež (3D, animovaný film USA, Can, 
Korea), Ranhojič (německé drama), Jako nikdy (FK, český psychologický film), Godzilla (2D, 3D, akční 
film USA), Hurá do pravěku (animovaný film USA), Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (švédská 
dobrodružná komedie), Divergence (sci-fi film USA), Detektiv Down (FK, Norsko-česko-dánská 
komedie), Fair play (české drama – představení pro seniory), X-men: Budoucí minulost (2D, 3D, akční 
film USA), Khumba (2D, 3D, animovaný film JAR), Bony a klid 2 (české drama), Sputnik (Rodinný 
Norsko-belgicko-český film), Olga (FK, český film o Olze Havlové), Sousedi (komedie USA), Bohumil 
Hrabal: Takže se stalo, že… (český dokumentární film) 
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Červen 
Godzilla (3D, Akční film USA) / Hurá do pravěku (animovaný film USA) / Divergence (sci-fi USA) / Fair 
Play (české drama) / X-men: Budoucí minulost (3D, akční film USA) / Olga (FK, český dokument o Olze 
Havlové) / Sousedi (film USA) / Bohumil Hrabal: takže se stalo, že… (český dokument) / Borgman (FK, 
thriller Nizozemí a Belgie) / Pojedeme k moři (český film, kino pro seniory) / Zakázané uvolnění (český 
film) / Jak vycvičit draka (3D, animovaný film USA) / Na hraně zítřka (3D, akční film USA) / Cesta do 
školy (FK, dokumentární film) / Všechny cesty vedou do hrobu (westernová komedie USA) / Khumba 
(3D, animovaný film JAR) / Hvězdy nám nepřály (romantický film USA) / Zloba: královna černé magie 
(3D, dobrodružný film USA) / Věra 68 (dokumentární film o Věře Čáslavské – Kino pro seniory) / Anna 
Karenina (Romantické britsko-francouzské drama – Kino pro seniory) 
 
LETNÍ KINO 
Od 17. června se promítá od 22.00, resp. o něco později dle setmění, v červenci od 21.30 hodin. 
Trabantem až na konec světa (český dokumentární film) / Hořící keř (FK, polsko-české drama) / Jak 
vycvičit draka 2 (animovaný film USA – děti s vyznamenáním na vysvědčení vstup zdarma) / Všiváci 
(česká komedie) / Něžné vlny (česká komedie) / Nejvyšší nabídka (FK, italské drama) / Transformace: 
Zánik (akční film USA) / Donšajni (česká komedie) / Zakázané uvolnění (český film) / Rio 2 (animovaný 
film USA) / Godzila (akční film USA) 
 
Červenec 
Donšajni (česká komedie) / Zakázané uvolnění (nový český film) / Rio 2 (animovaný film USA) / 
Godzilla (akční film USA) / Všiváci (nový český film) / Na hraně zítřka (sci-fi film USA) / Stoletý stařík, 
který vylezl z okna a zmizel (FK, švédská komedie) / Chraň nás od zlého (horor USA) / Lego příběh 
(animovaný film USA) / Pojedeme k moři (nová česká komedie) / 300: vzestup říše (akční drama USA) 
/ Vlk z Wall Street (kriminální drama USA) / Úsvit planety opic (sci-fi drama USA) / Zejtra napořád 
(nová česká komedie) / Zloba – královna černé magie (dobrodružný film USA) / Pulp fiction (FK, krimi 
USA) / Hercules (akční film USA) / Letadla: hasiči a záchranáři (animovaný film USA) / 22 Jump street 
(akční komedie USA) / Díra Hanušovic (nový český film)  
 
Srpen 
Díra u Hanušovic (nový český film) / Očista: anarchie (horor USA) / Strážci galaxie (akční sci-fi USA) / 
Atilla Marcel (FK, francouzská komedie) / Kouzlo měsíčního svitu (romantická komedie USA) / Úsvit 
planety opic (sci-fi USA) / Monty Python živě. Převážně (záznam představení, dokumentární film VB) / 
Expendables. Postradatelní 3 (akční thriller USA) / Tři bratři (česko-dánská hudební pohádka) / 
Chlapectví (drama USA) / Grandhotel Budapešť (FK, komedie USA) / Želvy Ninja (dobrodružná film 
USA)  
Filmový víkend ČSFD.cz: 8. a 9. srpna: (Česká filmová databáze) – promítání filmů Vlk z Wall Street. 
V Bruggách, Nespoutaný Django a X-Men: Budoucí minulost, 22 Jump Street, Na hraně zítřka 
 
Září 
Sin city – ženská, pro kterou bych vraždil (3D, akční thriller USA) / Letadla 2 – hasiči a záchranáři (2D 
a 3D, animovaný film USA) / Tři bratři (česká hudební pohádka) / Let´s dance all in (hudební drama 
USA) / Želvy Ninja (3D, dobrodružný film USA) / Ida (FK, polské drama) / Nejhledanější muž (thriller 
VB., USA, N) / Pošťák Pat (britský animovaný film) / Chlapectví (drama USA) / Dárce (sci-fi USA) / Díra 
u Hanušovi (nový český film) / O koních a lidech (FK, komedie Islandu a Německa) / Grandhotel 
Budapešť (komedie USA – Kino pro seniory) / Dřív než půjdu spát (thriller USA, VB, F, SWE) / Labyrint 
– Útěk (akční film USA) / Je muž, který je vysoký, šťastný? (FK, francouzský animovaný dokument) / 
Místa (české drama) / Jak vycvičit draka 2 (2D a 3D, animovaný film USA) / Strážci galaxie (3D, akční 
sci-fi)  
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Říjen 
Ostře sledované vlaky (FK, československý film) / Cesta do školy (dokumentární film F, JAR, CN, BRA, 
COL – Kino pro seniory) / Zmizelá (thriller USA) / Annabelle (horor USA – Horor night) / 7 trpaslíků (2D 
a 3D, německý animovaný film) / Equalizer (thriller USA) / Tři bratři (česká hudební pohádka) / 
Nymfomanka I + II (FK, erotický film Larse von Triera) / Století Miroslava Zikmunda (český 
dokumentární film – Kino pro seniory) / Andělé všedního dne (nový český film) / Dům kouzel (2D 
a 3D, belgický animovaný film) / Kmen (ukrajinsko-nizozemské drama) / Výchozí bod (FK, sci-fi USA) / 
Dracula – neznámá legenda (3D, fantasy film USA) / Zimní spánek (drama Turecka, Francie a 
Německa) / Divoké historky (FK povídková komedie Argentiny a Španělska) / Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel (švédská komedie – Kino pro seniory) / Intimity (česká romantická komedie) / 
Škatuláci (2D a 3D, animovaný film USA) / Soudce (drama USA) / Nick Cave – 20.000 dní na zemi (FK, 
britský dokumentární film) / Mapy ke hvězdám (americko-kanadské drama)  
 
Listopad 
Snow film fest 2014: 8. listopadu. Filmový festival zimních sportů. Promítaly se čtyři filmy: 
1. Arslanbob – příběh Kyrgyzské zimy / High Tension / Huevo / Polárník / Bonusy: Supervention, Vaya 
a la Cumbre, Z A do K a zase zpátky 
 
Dům kouzel (3D, belgický animovaný film pro děti) / Co jsme komu udělali (francouzská komedie) / 
Intimity (česká romantická komedie) / Tři bratři (česká hudební pohádka) / Andělé všedního dne 
(český film na motivy románu M. Viewegha) / Mami! (FK, kanadsko-francouzské drama) / Místa (Kino 
pro seniory, český film) / Interstellar (sci-fi USA) / Včelka Mája (3D, nový německý animovaný film) / 
Století Miroslava Zikmunda (český dokumentární film) / Dead snow – rudý versus mrtvý (norský 
komediální horor) / Boj sněžného pluhu s mafií (F, akční severský thriller) / Železná srdce (akční film 
USA) / Jessabelle (Horror night, horor USA) / Škatuláci (3D, dětský animovaný film USA) / Zmizení 
Eleanor Rogbyové – On a Ona (romantické drama – jeden příběh, dva pohledy, dva filmy) / Pohádkář 
(český film) / Leviatan (FK, ruské drama) / Hunger games – Síla vzdoru (sci-fi USA) / Magický hlas 
rebelky (FK, český dokument o Martě Kubišové) / Tučňáci z Madagaskaru (3D, dětský animovaný film) 
/ Šéfové na zabití 2 (komedie USA) 
 
Prosinec 
Festival Filmová Evropa v kině Sféra: Knězovy děti (chorvatsko-srbská komedie) / Odborný dohled 
nad východem slunce (pravý český eastern) / Walęsa – Člověk naděje (polský životopisný film) / Děti 
(slovenský povídkový film / Fízlové a hajzlové (krimikomedie Francie a USA) / Dead snow – rudý 
versus mrtvý (norský komediální horor) / Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu (3D, norský 
rodinný film) / Ať žije svoboda! (italský film) / Tři srdce (francouzský film) / Yves Saint Laurent 
(francouzský životopisný film) / Dlouhá cesta dolů (film Velké Británie a Německa) /  
 
Velký Gatsby (3D, Kino pro seniory, drama USA) / Hobit – Neočekávaná cesta (dobrodružný film USA 
a NZ) / Hobit – Šmakova dračí poušť (3D, dobrodružný film USA a NZ) / Frank (FK, tragikomedie Velká 
Británie) / Hobit – Bitva pěti armád (3D, půlnoční premiéra 11. prosince, dobrodružný film USA a NZ) 
/ Andělé všedního dne (Kino pro seniory, český film) / Tučňáci z Madagaskaru (3D, dětský animovaný 
film) / Pohádkář (český film) / Návrat blbýho a blbějšího (americká komedie) / Jak jsme hráli čáru 
(český film) / Hledání Vivian Maier (FK, dokument USA) / Sněhová královna (3D, dětský animovaný 
film) / Noc v muzeu (akční komedie USA) / Interstellar (sci-fi USA) / Tři bratři (česká hudební 
pohádka) / Exodus (3D, historický velkofilm, VB, USA, ESP) / Paddington (rodinná komedie VB, F, 
CAN)  
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Další Akce v kině Sféra 

 14. ledna: Napříč arabskou zemí – Sýrie. Přednáška cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy 
(Cestovatelský klub) 

 11. února: Západ USA – Oregon. Cestovatelská diashow Martina Loewa (Cestovatelský klub) 

 22. února: Vyhlášení Sportovce roku Turnova 2013 

 18. března: Francie, diashow MUDr. Heleny Boháčkové (Cestovatelský klub) 

 13. května: Egypt z pohledu cestovatele a pedagoga, diashow Jiřího Kmoška a Jaroslava Prášila, 
pedagogů z turnovské šperkárny (Cestovatelský klub) 

 14. října: Putování ostrovem Srí Lanka. Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum (Cestovatelský 
klub) 

 2. prosince: Bajkal II. Cestovatel Marek Šimíček (Cestovatelský klub) 
 
Akce v Letním kině 

 24. května: Rock on – open air festival. Vystoupily kapely Vypsaná fixa,Ty nikdy, Paulie Garand + 
Kenny Rough, De Bill Heads / Bags, Prague Conspiracy , All Friends Dead, Deathward, Angreštová 
fošna 

 23. srpna: Muzikanti, pojďte hrát – 1. ročník festivalu dechovek. Účinkovaly dechové soubory: 
Týnečanka, Valdštejnka, Pardubická šestka a Mistříňanka.  

 30. srpna: Básníci ticha. Hudební přehlídka (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Foyer 

 28. června: Burza sběratelů 

 4. září: Zahájení výstavy Úspěšné zrevitalizované lokality typu Brownfields v Libereckém kraji 

 6. prosince: Burza sběratelů pohledů, známek a mincí 

 8. prosince: Výstava fotografií Jiřího Štrébla z pražské divadelní scény 
 
Turnovské kulturní léto (představení venku před restaurací) 

 srpna: O princi Jaromilovi. Jarmareční pohádka v podání divadla Studna Hosín 

 8. srpna: Hm. Koncert hudební skupiny. Před restaurací 

 15. srpna: Robinson Crusoe – Víťa Marčík. Divadlo jednoho herce. Před restaurací 

 22. srpna: Tango Von Duo. Martin Hybler na klavír, Ivan Hájek na kontrabas a jako host Jindřich 
Bada na trombón. Uvolněné, hravé a pohodové letní swingování. Před restaurací 

 29. srpna: Swingový orchestr Rudy Müllera 
 
Restaurace – Malá scéna 

 2. května: Snap Call a Hush, společná koncert turnovských Snap call a jabloneckých hush 
nazvaný Bigbít na čerstvým vzduchu 

 30. května: The Bladderstones 

 20. června: Soundfall. Turnovská kapela 

 6. září: Duo Dim. František Dudek a Tomáš Imrich, kytara a zpěv, swing 

 19. září: Bodlák – kapelník, kytarista a zpěvák Míry Jíry, Petr Žampa (basová kytara, kontrabas, 
zpěv), Jirka Paldus (mandolína, zpěv) a Jirka Václavík (banjo, kytara, zpěv) 

 14. listopadu: Ba Naopank, psycho-punk-popový kvintet z Turnova 

 19. prosince: In touche, reng´d´beng. Koncert železnobrodské kapely 
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KCT – Městské divadlo 
 
V Městském divadle uskutečnili jiní pořadatelé 19 divadelních či koncertních vystoupení pro školy 
i veřejnost, výroční schůzi MOČRS, proběhlo zde 5 přehlídek (Modrý kocour, Turnovský drahokam, 
Turnovský štěk, Mateřinka, Patříme k sobě, Skálovka má talent), prezentaci výsledků předvedlo 
Vzdělávací centrum Turnov, ZUŠ a II. ZŠ zde uspořádaly své tradiční akce - vánoční a závěrečné 
koncerty, koncerty hudebních dílen a festivalové koncerty, proběhla zde tradiční akce Městské 
knihovny Slavnost abecedy a čtení, dále slavnostní večery k výročí 28. října a 17. listopadu. Konalo se 
zde varietní vystoupení, fotografování módní kolekce pražského butiku. Divadlo samozřejmě sloužilo 
i pro zkoušky ochotnických souborů, kterých bylo celkem 12. 
 
Přehled představení a akcí v roce 2014 (výběr):  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
 

 8. ledna: Jitka Čechová – koncert. Hudební večer s komorní pianistkou 

 20. ledna: Druhá smrt Johanky z Arku. Autor bulharský dramatik a básník Stefan Canev, soubor 
Divadla v Rytířské, hráli Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička a další 

 23. ledna: Eva a Jana Hruškovy – beseda, moderoval Jan Přeučil 

 25. ledna: Čarovná rybí kostička – pro děti, divadlo Alfa z Prahy 

 28. ledna: Vztahy na úrovni, divadelní společnost Háta z Prahy 

 10. února: Simply clever – divadelní road movie Škoda 120 L. Hrálo divadlo Športniki 

 15. února: Popelka – pro děti, Divadlo Pohádka Praha 

 17. února: Úplné zatmění – hra o sebezničujícím a vášnivém milostném vztahu dvou prokletých 
básníků Paula Verlaina a Arthura Rimbauda, divadlo Mladá Boleslav 

 18. února: Pohovka s Josefem Klímou, hudební doprovod Pavel Půta a Andy Seidl 

 26. února: České dechové sexteto 

 5. března: Korngold quartet, Vítěz Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka 2010 za nejlepší 
provedení díla Leoše Janáčka a vítěz soutěže nadace Bohuslava Martinů 2010 

 7. března: Láska na tři, divadelní představení Divadla Metro z Prahy. V konverzační hře 
účinkovali známí pražští herci Světlana Nálepková a Oldřich Vízner 

 17. března: Pohovka – Petr Vydra a blondýna Iva Pazdeková. Talkshow doprovodil Ondřej 
Halama a Vendula Burger-Rytířová 

 20. března: Turnovský štěk 2014, 13. ročník divadelní přehlídky dětí a mládeže Dětská scéna  

 22. března: Stará dáma vaří jed, divadlo Viola z Prahy. Dramatizace slavného humoristického 
románu finského autora Arta Paassilliny. Hlavní role ztvárnili Lilian Malkina, Naďa Konvalinková 
a Jan Zadražil 

 29. března: Jaga Baba a tři loupežníci, Divadlo D5. Dětský muzikál Dany Bartůňkové, výpravná 
činoherní pohádka nejen pro odvážné děti 

 3. dubna: Velký holky nepláčou. Pražští herci v komedii o dvou dámách, kterých se rozpadá 
manželství. Hráli Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Dana Batulková, Marcel Vašinka a další. 

 7. dubna: Travesti show 

 12. dubna: pohádka pro děti O medvědu Ondřejovi. Divadelní společnost Julie Jurištové 

 12. dubna: Wohnout unplugged. Koncert známé kapely 

 14. dubna: Pohovka – Milan Schejbal s Evou Holubovou. Známá filmová a divadelní herečka 
z pražského divadla Sklep 

 23. dubna: Podivné dopoledne doktora Zvonka Burkeho. Divadelní představení Klicperova 
divadla z Hradce Králové 

 25. dubna: Klozet. Tragikomická jednoaktovka o dvou mužích bloumajících životem Hrají Jan 
Marek, Petr Hofhans z SBV Turnov 
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 12. května: Jenom Život. Divadelní představení divadla Appart, hráli Antonie Talacková, Igor 
Bareš a Jaromír Janeček 

 14. května: Pohovka se Zdeňkem Troškou a výtvarnicí Víťou Klimtovou 

 23. května: Z muzikálu do muzikálu. Parta mladých zpěváků pod vedením Pavla Hrdiny a Jany 
Mikulové vymysleli, nastudovali a připravili vybrané částí čtyř muzikálů – Miss Saigon, Evita, 
Jesus Christ Superstar a Pomáda 

 28. května: Musica Dolce Vita s programem Hudba královen, ženy-skladatelky 

 29. května: Travestie Hanky Panky Show, známá travesti skupina 

 3. – 4. června: Závěrečné koncerty žáků Základní umělecké školy 

 8. července: Mimořádný Cestovatelský klub: Santiago de Compostella 

 11. září: Pohovka – Jinak s tím nehneme, Zuzana Bubílková se satiricko-politickým pořadem. 
Hudební doprovod Pavel Půta 

 12. září: Slavnostní večer ke 140. výročí otevření Divadla v Turnově (Více viz Kultura – Přehled 
nejvýznamnějších akcí) 

 23. září: Cestovatelský klub – Himálajské putování kolem Svaté hory. Diashow Pavly Bičíkové 

 24. září: Bohemia Balet – unikátní dílo největšího francouzského choreografa 20. století Serge 
Lifara a scénická kantáta Carla Orffa Carmina 

 26. září: Mefisto – divadelní představení v hlavní roli se známým hercem Jiřím Langmajerem 

 27. září: Pohádka o třech námořnících. Divadlo Láry Fáry 

 2. října: Naštěkaná – slavné autorské představen turnovského divadelního spolku 

 3. října: Písničky Napříč – Textová dílna Slávka Janouška 

 8. října: Otylka – divadelní představení Divadla Pavla Trávníčka z Prahy o luxusním sanatoriu na 
zhubnutí 

 11. října: O kocouru Mikešovi – divadelní představení pro děti v podání Divadla scéna Zlín 

 15. října: Pohovka – Bára Munzarová na pohovce Petra Vydry. Setkání s pražskou herečkou. 
Hudební doprovod Vendula Burger-Rytířová a Ondřej Halama 

 17. října: Chudí v Lodži – Činoherní klub z Ústí nad Labem 

 22. října: Ančerlovo kvarteto – koncert skladeb A. Dvořáka, J. Suka, W. A. Mozarta 

 23. října: Mafie a City – divadelní představení divadelní agentury Karla Soukupa 

 6. listopadu: Božský řízek. Autorské divadlo turnovského divadelního spolku Nakafráno 

 10. listopadu: Travesti show. Nejznámější česká travesti skupina Techtle Mechtle a její zábavný 
pořad PelMel! 

 12. listopadu: Můj romantický příběh. Divadlo Petra Bezruče z Ostravy s hořkosladkým 
dramatem 

 14. listopadu: Drůbeží nářez. Autorské divadlo turnovského divadelního spolku Nakafráno 

 19. listopadu: Furtluftdurch tour. Pořad populárního baviče Zdeňka Izera se zpěvačkou Šárkou 
Vaňkovou 

 22. listopadu: Na řadě je Šípková. Představení o spící princezně plné písniček. Čmukaři 

 24. listopadu: Byt na inzerát. Ztřeštěná komedie v podání zájezdového divadelního spolku Háta 

 26. listopadu: Martin Hybler, DPS Carmina a hosté 

 27. listopadu: Keňa a gorily. Cestovatelský klub 

 6. prosince: Jak Vendelín s čerty vařil. Divadlo pro děti v podání Divadla Starý návrat 

 10. prosince: Poslední případ Sherlocka Holmese. Divadlo Tramtarie z Olomouce 

 11. prosince: Partička. Populární televizní show s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem 

 15. prosince: Vánoční koncert ZUŠ. Vystoupili sólisté, komorní soubory i orchestry 

 16. prosince: Jan Kačer na pohovce Zuzany Maléřové 
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SMUTEČNÍ SÍŇ 
Smuteční síň je v dlouhodobém pronájmu pohřební služby Křelina, což organizaci přineslo zisk cca 
90 000 Kč. 
 
PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ B. J. HORÁČKA 
KCT provozuje parkoviště, kde je parkovné stanoveno na 10 Kč za den (jedná se o záchytné parkoviště 
pro centrum města). Výnos činil v roce 2013 téměř 172 598 Kč.  
 
RESTAURACE V KC STŘELNICE 
V budově Střelnice se nachází moderně vybavená restaurace, která je pronajímána soukromému 
pronajímateli. Poslední se potýkal s nevýdělečností restaurace, až došlo k jejímu uzavření. Rada 
města v srpnu vybrala ze dvou nabídek nového pronajímatele, který restauraci opět zprovoznil – 
firmu KML Catering Prague Milana Knoblocha (provozuje oblíbenou restauraci, či spíše jídelnu, na 
benzínové stanici Kontakt v Turnově). Ani tento pronájem však nevyšel a na začátku roku 2015 firma 
skončila.  
 
Zdroj: Výroční zpráva společnosti a internet 
 
 

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE  

Adresa: Skálova 71 
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová 
Charakteristika: Regionální vlastivědné muzeum pro region Český ráj a Pojizeří bylo založeno v roce 
1886. Je specializováno na dokumentaci drahých kamenů a historii zlatnictví a šperkařství. Věnuje se 
dokumentaci historie a současnosti regionu. Muzeum je příspěvková organizace s právní 
subjektivitou, jehož zřizovatelem je Krajský úřad Libereckého kraje. Je významným kulturním 
pracovištěm Turnova a tím hlavním, které mapuje turnovskou historii i současnost. 
 
Personalistika: 
V roce 2014 pracovalo v muzeu 29 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci ve 
vedlejší činnosti (prodejna), další 3 pracovní místa byla dočasně vytvořena s podporou úřadu práce 
(VPP a rekvalifikační program).  
Odbornou činnost zajišťovali tito zaměstnanci: Archeologie – PhDr. Jan Prostředník, PhD. a Petr 
Hartman, Archiv a historie – Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek, Etnologie – PhDr. Vladimíra 
Jakouběová, Dokumentátorka etnologie – Iveta Mečířová, Historie umění – PhDr. Miroslav Cogan, 
Knihovna – Jitka Petrušková a Mgr. Alžběta Kulíšková, Mineralogie – PhDr. Tomáš Řídkošil 
a Scheybalova sbírka – péči o ni zajišťují odborní pracovníci muzea rozděleně na základě své 
odbornosti. Dramaturgii kulturních pořadů zajišťovala Marcela Beranová, lektorkou výtvarných 
vzdělávacích pořadů pro děti a dospělé byla Jana Střilková Válková. 
Průměrný plat zaměstnanců byl 19 466 Kč, výrazně pod celostátním průměrem. 
 
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. militária, 

numismatika, faleristika, prapory, obecná historie, nově zřízené horolezectví)  
 Historie umění – výtvarné umění od poloviny 16. století 
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 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: 

 Dům U Bažanta, Skálova čp. 70  
Budova bývalého barokního zájezdního hostince U Bažanta je ve správě muzea od roku 1977 
a poskytuje zázemí kanceláří pro pracovníky muzea a prodejnu s pokladnou muzea. Od roku 2013 
toto místo využívá jako svou kancelář PhDr. Jaromír Jermář, senátor Parlamentu ČR za 
Mladoboleslavsko a Turnovsko.  

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

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

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

 Centrální depozitář v Jablonci nad Nisou – Poštovní, čp. 26 
Budova slouží jako depozitář pro muzea zřizovaná Libereckým krajem (Severočeské v Liberci, 
Vlastivědné v České Lípě a turnovské), a to od roku 2012. Turnovské muzeum má v tomto depozitáři 
uloženy sbírky mineralogie, archeologie, nábytku, nářadí a náčiní. 

 Depozitáře Koňský trh, čp. 615 
Budova ve správě firmy KERI, s.r.o. pronajaté prostory v areálu firmy KERI, s.r.o. slouží k uskladnění 
zemědělského nářadí. V roce 2014 byly přestěhovány do objektu další sbírkové předměty těchto 
fondů z Dlaskova statku v Dolánkách a další nové přírůstky získané od dárců. 
 
Stálé expozice:  
Ke konci roku 2014 bylo veřejnosti přístupných 9 stálých expozic v hlavní budově a jedna na Dlaskově 
statku: Klenotnice (instalace historických uměleckých prací z turnovské šperkařské školy), 
Archeologie Pojizeří, Mineralogie a drahé kameny světa, Drahé kameny a turnovští kamenáři, 
Národopis středního Pojizeří a Z kulturní historie kraje. V galerii je instalován rozměrný obraz Pobití 
Sasíků pod Hrubou Skálou (na jeho míru byla galerie postavena). V Kamenářském domě byla 
přístupná menší expozice Turnov – Idar Oberstein, města kamenářské historie. Expozice Sklářství 
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a kamenářství v díle Jany a Josefa V. Scheybalových byla na podzim zrušena a proběhlo zde několik 
výstav.  
 
Statistické údaje:  

 Počet návštěvníků muzea: 53 814 osob (loni 43 274)  
 Počet výstav: 39 (z toho 2 v jiných institucích a 11 v zahraničí) 
 Počet sympozií a seminářů: 4 
 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 68 
 Počet záchranných archeologických výzkumů: 340 

 
Sbírky: 
Počet evidenčních sbírkových předmětů k 31. 12. 2013 byl 84 158, včetně souborů, což představovalo 
273 356 kusů předmětů. Muzejní a Scheybalova knihovna čítala ke konci roku 51 611 knihovních 
jednotek, a to včetně sbírkových tisků. 
 
Přehled výstav:  
Výstavy probíhají ve dvou hlavních sálech – v galerii „U Sasíků“ a ve výstavním sále ve 3. patře. 
Příležitostné výstavy probíhají na Dlaskově statku, v Klenotnici, v Kamenářském domě či výjimečně ve 
sklepení pod domem U Bažanta (tam v roce 2014 žádná neproběhla).  
 
Dílna, ve které se vyrábějí výstavní figuríny viz fotografie ve fotopříloze. 
 

 Ze dřeva a kamene – vývoj lidové architektury v Pojizeří: Fotografie, kresby, stavebně historické 
průzkumy a modely zachycující vývoj lidového stavitelství v oblasti horního a středního Pojizeří.  

 2. 1. 2014 – 15. 2. 2014 galerie 

 Dekorační kameny: zpracování, vlastnosti i nemoci kamenů pro veřejnost i odborníky. 20. 2 – 
1. 6. galerie 

 V srdci Hedvábné stezky: Výstava převzatá z Náprstkova muzea v Praze představila předměty 
denní potřeby i luxusní artefakty národů Střední Asie. 12. 6. – 18. 1. 2015 galerie (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 

 Dětský výtvarný salon: Česko-polský projekt – Mezinárodní přehlídka výtvarných prací dětí 
a mládeže z Turnova a Jaworu za rok 2014 výstavní sál 

 Ještě jsme ve válce – příběhy 20. století: komiksová výstava vycházející se stejnojmenné knihy, 
která byla v roce 2012 vyhlášena nejlepším českým komiksem v rámci mezinárodního festivalu 
KomiksFEST, představila období nesvobody českých dějin 20. století. 6. 3. – 27. 4. výstavní sál 
(Fotografie ve fotopříloze).  

 Josef Rakoncaj – Himálajská odyssea: Nevšední pohled na hory očima předního 
československého horolezce, turnovského Josefa Rakoncaje. 3. 5. – 8. 6. výstavní sál (Fotografie 
ve fotopříloze). 

 Staří přátelé / Old friends – 30 let šperkařských sympozií v Turnově: K jubilejnímu sympoziu 
byli přizváni především „staří přátelé“, umělci z Evropy a USA, kteří se v minulosti sympozií 
účastnili. 17. 6. – 27. 7. výstavní sál 

 Karel Vik a Turnovské dílo: Vikova grafická a malířská retrospektiva byla zasazena do širšího 
kontextu. 2. 10. – 19. 11. výstavní sál 

 Ušité z konopí, lnu a hedvábí: textilní součástky ze sbírky etnografie a uměleckého řemesla. 
V první části výstavy se návštěvníci seznámili s historickým vývojem lidového kroje na Turnovsku 
a s jeho úlohou ve společenském životě. 27. 11. – 31. 1. výstavní sál. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Jiří Urban: Výstava k 60. narozeninám významného českého zlatníka, turnovského rodáka, 
připomněla celou šíři jeho tvorby. Březen Klenotnice (Fotografie ve fotopříloze).  
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 Inventura Pavla Charouska II (1998–2014): Výstava dokumentárních fotografií turnovského 
novináře a fotografa, mj. autora fotografické přílohy turnovské kroniky. 23. 8. – 5. 10. 
Kamenářský dům 

 Historické turnovské kroniky: Doprovodná výstava představující kronikářskou práci. Krátkodobě 
vystavena i Dlaskova kronika. 23. 8. – 5. 10 Kamenářský dům 

 Poslyšte noviny z betlémské krajiny: Výstava betlémů Vladimíra Kubíka. Listopad a prosinec 
Kamenářský dům. (Fotografie ve fotopříloze). 

 
Výstavy v jiných zařízeních: Pravěká těžba v Jizerských horách, stálá výstava v Kittlově muzeu 
v Krásné / Krystaly kolem nás – Galerie Vodní zdroje Chrudim / 3. 7. – 30.7. Závěrečná výstava ze 
série projektu Comenius Turnov Galerie Granát. 
Výstavy v zahraničí: Fruits of Paradise – výběr šperků z turnovských sympozií, Museo Nacional de 
Cerámica y Arte, Valencia. Muzeum keramiky a umění ve Valencii, Španělsko 
Výstavy z projektu Comenius: 22. 1. – 4. 2 Gold Museum Saint–Amand, Francie: Výstava objektů 
z kamene a kovu reprezentuje Českou republiku ve významném centru zlatnictví / 20. 2. – 5. 3 
Namur, Belgie / 3. – 25. 3 EAAA Lisabon, Portugalsko / 14. – 30. 4. Museum Nacional Soares dos Reis 
Porto, Portugalsko / 2. – 12. 5. Bord de l’Eau Exhibition Hall Thessaloniky, Řecko / 12. – 20. 5. Volos 
Brick works Museum Tsalapatas, Řecko / 26. 5. – 6. 6.Copenhague – KTS, Dánsko / 6. – 27. 6 June 
HRD Hoge Raad voor Diamant, Anvers, Belgie  
7. 7. – 31. 10. Idanha–a–Nova, Portugalsko: Krystaly kolem nás – akce v rámci International Year of 
Crystallography, podporovaná UNESCO  
 
Fotoklub Safír: Výstavy v koridoru muzea realizoval turnovský Fotoklub Safír. Všechny výstavy 
prezentovaly práce amatérských fotografů: 2. 1. – 27. 2. Zaostřeno na Jizerky / 28. 2. – 27. 3. Tomáš 
Klika Děti, lidé svět / 28. 3. – 18. 4. Fomaklub Liberec / 19. 4. – 16. 5. Pavel Taclík Krkonoše /  
17. 5. – 27. 6. Josef Fousek Lidičky / 28. 6. – 25. 7. Vladimír Vlk 75 let otevřenýma očima i srdcem / 
26. 7. – 22. 8. M. Chmelová Ráj blíženců Turnov / 23. 8. – 26. 9. Jiří Durdík Praha autorská výstava / 
27. 9. – 24. 10. Tadeusz Bilozor – Polsko / 25. 10. – 28. 11 Nipos – fotokluby Národní přehlídka 
34. Ročník AMFO / 29. 11. – 9. 1. 2015 Fotoklub Safír Turnov – Český ráj  

 
Kulturně výchovné akce (výběr z celkových 246 akcí): 

 Tradice turnovské tiskárny a turnovští grafici. Přednáška (J. Petrušková). 13. března.  

 Křest nové knihy o historii lezení Hrdě, tvrdě, mazaně! aneb Horolezci v Českém ráji. 24. dubna  

 Série přednášek pro žáky 2. stupně turnovských základních škol: 14. ledna Dějiny Evropské unie 
(Michal Ulvr), 7. května 2. světová válka (Marek Fapšo), duben Svoboda, mír a demokracie – 
k čemu nám to je? Série přednášek (Alžběta Kulíšková)  

 Bez výčitek – Genocida Čechů po atentátu na Heydricha: Přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla, 
3. dubnam Muzeí – Den otevřených dveří. 16. května. Otevřena nová galerie mladých v přízemí 
domu U Bažanta – po krátké době byl uzavřen na základě nefunkční spolupráce s hlavní 
organizátorkou 

 Staročeské řemeslnické trhy. 21. ročník 31. 5. – 1. 6.  
 Muzejní noc v srdci Hedvábné stezky. 12. 6.  

 Kamenářské dny: Spolupráce na městské akci 1. 7. – 20. 7.  
 Loutkáři na Dlaskově statku: Červenec a srpen. Loutkářský soubor Na Židli pořádal nedělní 

představení loutkových divadel po celou letní sezonu 

 Dny lidové architektury na Dlaskově statku: 19. 7.– 20. 7. Doprovodný program k projektu 
Libereckého kraje Putování za lidovou architekturou 

 Přednášky k výstavě V srdci Hedvábné stezky: 25. 9. Postavení Afghánistánu na Hedvábné 
stezce (Mgr. Jiří Unger) / 20. 11. Komentovaná prohlídka výstavy „V srdci Hedvábné stezky“ se 
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zaměřením na Uzbekistán, jeho historii a obyvatelstvo (Tereza Hejzlarová) / 11. 12. Mongolskem 
po stopách Lumíra Jisla / 18. 11. Čeští archeologové ve střední Asii (Ladislav Stančo) 

 Setkání kronikářů semilského okresu 7. 10.  

 Náš lékař dr. Jiří Šolc – Setkání rodiny, přátel a pamětníků dr. Jiřího Šolce. 28. 11.  

 Vánoční trhy v Turnově – spolupráce s městem a KCT. 12. – 14. 12. 

 Představení knihy Václava Cieglera Český ráj to na pohled a na procházky. 12. 12. 
Mimo muzeum pořádají odborní pracovníci řadu přednášek. 
 
Akce v Kamenářském domě 
V Kamenářském domě působí lektorka a organizuje programy a výukové dílny pro školy a pro 
veřejnost. Každotýdenní výtvarný Salon je určen veřejnosti.  

 Dále se konaly tematické dílny, z nichž většina byla krátkodobá a vedli je externisté, nebo 
lektorka: Granátové srdce (výroba šperku) / Podmalby na skle / Výroba masopustních masek / 
Velikonoční výroba holubiček / Výroba dřevěné káči a zápichu / Kamenářská dílna / Smaltovaný šperk 
/ Skleněná bižuterie z vinutých perlí / Skleněná květina / Grafický tisk pohlednice / Měděný šperk / 
Drátenictví / Dřevěné domečky / Vlněná dílna / Zdobení vánočních perníčků. 

 A běhy dílen pro školy, které vedla lektorka. Dílen se účastní stovky dětí ze škol Turnova 
i okolí: 15. 10. – 31. 10. 2014 animace „Do srdce střední Asie“. Doprovodný program k výstavě v Srdci 
Hedvábné stezky / 24. – 25. 11. 2014 Máčená svíčka z parafínu / 27. 11. – 19. 12. Skleněné vánoční 
ozdoby. 
 
Akce na Dlaskově statku 
Masopust na Dlaskově statku – Skákej, medvěde, čert pro tebe jede. 15. 2. / Velikonoce na Dlaskově 
statku – Koleda, koleda, proutek z vrby. 19. 4. (Fotografie ve fotopříloze) / Od Letnic do svatého Jána. 
28. 6. (Fotografie ve fotopříloze) / Posvícení na Dlaskově statku. 27. 9. / Vánoce na statku – 
prosincová výstava  
 
Sympozia a konference 

 Geologie pro region: 20. února – konference představila výsledky úkolu vědy a výzkumu České 
geologické služby, Muzea Českého ráje a Geoparku Český ráj v podobě vytištěných geologických 
map 1:25 000 

 Dekorační kameny: 14. března – seminář seznámil odbornou i laickou veřejnost s vlastnostmi 
a použitím dekoračních kamenů v uměleckých předmětech, památkách a architektuře 

 Ochrana památek z kamenů: 17. dubna – seminář ukázal výsledky posledních výzkumu Muzea 
Českého ráje a věnoval se i „nemocem kamenů“, prevenci a ochraně proti degradaci kamene 

 Mezinárodní šperkařské sympozium: 18.–27. června. za účasti 11 autorů a pozornosti médií 
i odborné veřejnosti. Sympozium doprovázela rozsáhlá retrospektiva ke 30. výročí prvního 
sympozia nazvaná Staří přátelé/Old Friends. (Fotografie ve fotopříloze). 

 
Publikační činnost 

 Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2014. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, náklad 1500 ks. 
ISSN: 1801–4054 

 Jakouběová, Vladimíra. Z jednoho kmene. ISBN: 978–80–87416–15–0 

 Jakouběová, Vladimíra. Ušité z vlny, lnu a hedvábí. ISBN: 978–80–87416–16–7 

 Cogan, Miroslav. Old Friends / Staří přátelé. ISBN: 978–80–87416–17–4 

 Marek David. Z Velkého Turnova – Podoba města v časech nedávno minulých. (fyzicky vyšlo 
v únoru 2015). ISBN: 908-80-87416-18-1 

 Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, roč. 27, 2014. (Společně se SokA Semily) 600 
ks. ISSN: 1211–975X.  

Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje a Muzejní čtvrtletník  
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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.  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA 

Adresa: Jeronýmova 517  
Ředitel: Mgr. Hanuš Karpíšek 
Charakteristika: Druhá nejstarší městská česká knihovna odvozuje svůj původ od 
slavného Provolání Antonína Marka, v němž v roce 1820 vyzýval městské 
představitele k založení čtenářské besedy ve městě. Od té doby tradice čtenářství a veřejného 
půjčování knih v Turnově nezanikla. Dnes je knihovna veřejnou městskou knihovnou s univerzálním 
fondem a profesionálními knihovníky. Poskytuje veřejné knihovní a informační služby dle zákona.  
Knihovna dlouhodobě poskytuje zázemí a doplňkové služby nevidomým a slabozrakým občanům. 
(Více viz Zdravotnictví – Poradenské centrum nevidomých a zrakově postižených). 
Při knihovně funguje literárně-dramatický kroužek Turnovský granátek, který je určen pro aktivní 
mladé čtenáře od 8 do 15 let, které zároveň baví psát, malovat, tvořit, hrát divadlo atd. Kroužek se 
schází každé úterý od 14 do 16 hodin v dětském oddělení knihovny. 
 
Rok 2014 
V roce 2014 disponovala knihovna celkem 58 tisíci svazky (45 100 ve volném výběru), z toho naučná 
literatura tvořila 18 tisíc svazků a 2189 bylo zvukových knih. Knihovna odebírala 142 titulů periodik. 
Přírůstků bylo 2616 a úbytků 5951. Náklad na pořízení knih překročil půl milionů korun (534 873 Kč). 
Registrovaných uživatelů bylo 2070 (732 do 15 let věku). Knihovna zaznamenala 89 867 výpůjček 
(1742 zvukových knih). Uživatelských návštěv bylo celkem téměř 40 000 a dalších téměř 10 000 
tvořily návštěvy on-line katalogu. Z celkového počtu návštěvníků 10 000 tvořili návštěvníci kulturních 
a vzdělávacích programů (nemusí být registrovanými uživateli). 
Knihovna uspořádala 91 kulturních akcí pro veřejnost a 160 vzdělávacích akcí pro veřejnost (některé 
akce se vykazují v obou kategoriích). 
V knihovně pracovalo 9 zaměstnanců a 1 dobrovolník (120 hodin). 
  
Hlavní budova a pobočky:  
Zaměstnanci dlouhodobě poukazují na nevyhovující stav většiny budov, včetně té hlavní. Budovy jsou 
buď ve špatném technickém stavu, nebo jsou nevhodné pro knihovní provoz jako takový. Již delší 
dobu se ve městě objevuje myšlenka na stavbu nové účelové budovy Městské knihovny, v roce 2010 
byla vypracována Ověřovací studie na výstavbu budovy sloužící pro knihovnu a Středisko volného 
času Žlutá ponorka, která by se nacházela v blízkosti letního kina, za domem Na Sboře. V plánu 
investic na léta 2012–2015 je komunitní budova na 15. místě. V roce 2014 se o nové budově jednalo 
– řešila se možnost přesunout knihovnu do budovy KC Střelnice, prověřovaly se stojící nevyužité 
budovy, ve kterých by mohla najít místo (Kino v Žižkově ulici, Slavie v Hluboké ulici, Kino na Trávnicích 
apod.).  
 

 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. 
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 Pobočka Turnov II., Alešova ulice v prostoru školy, prostor záměrům knihovny nevyhovuje.  
18 m², cca 5 000 svazků knih, 7 titulů aktuálně zde odebíraných časopisů, multimediální počítač 
pro veřejnost, cca 215 stálých čtenářů 

 Pobočka Mašov, přízemí hasičské zbrojnice je zcela nevyhovující prostor. 18 m², cca 1 000 svazků 
knih, 3 tituly aktuálně zde odebíraných časopisů, počítač pro veřejnost, cca 34 stálých čtenářů 

 Pobočka Malý Rohozec – budova MÚ, prostor vyhovuje. Koná se v něm spousta akcí pro děti, 
organizovaných místním Okrašlovacím spolkem. Pobočka knihovny zde funguje k velké 
spokojenosti (bez podrobnějších údajů) 

 Pobočka Výšinka, Granátová ulice, dům s pečovatelskou službou. Prostor vyhovuje. 20 m², cca 
1 300 svazků knih, 5 titulů aktuálně zde odebíraných časopisů, multimediální počítač pro 
veřejnost, možnost posezení, cca 32 stálých čtenářů 

 Pobočka Dolánky - budova školy, prostor byl v roce 2013 vyklizen a knihovna jej dále nevyužívá 
  
Přehled akcí v roce 2014 (výběr): 
 
Nová kmotra knihovny 
Po smrti dlouholeté kmotry knihovny spisovatelky Marie Kubátové (6. června 2013) se novou 
kmotrou stala další spisovatelka – Martina Bittnerová. Je autorkou například knih Utajené životy 
slavných Čechů a Utajené životy slavných Češek. 
 
Rok Bohumila Hrabala: pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty středních škol a širokou veřejnost 
Rok Eduarda Petišky: výtvarná a literární soutěž, přehlídka v umění vyprávět, hodiny výchovy ke 
čtenářství, programy pro rodiny s dětmi 
Rok Ondřeje Sekory: literární soutěž, pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi, výtvarné dílny i hodiny 
výchovy ke čtenářství. 
 
Výchova ke čtenářství: 6. ročník 
Pasování prvňáčků na čtenáře / Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář / Slavnost abecedy a čtení / 
Čteme všichni, vypráví jen někdo (11. ročník přehlídky v umění vyprávět) / Den čtenářů na Valdštejně 

 
Noc s Andersenem 
V pátek 4. dubna se konal další ročník čtenářské slavnosti Noc s Andersenem. (Více viz Kultura – 
kalendárium). 
 
Akce pro seniory – Aktivně proti stáří (10. ročník projektu) 
Pořady se konají pravidelně třikrát měsíčně v penzionech a DD Pohoda. (Přehledy viz Kultura – 
Domovy důchodců a Večery Na Sboře). 

 
Nejlepší čtenářské rodiny Turnova 
27. března byly na začátku jednání městského zastupitelstva vyhlášeny nejlepší čtenářské rodiny 
Turnova. Byly oceněny rodiny, u kterých bylo zaznamenáno nejvíce výpůjček knih v Městské knihovně 
Antonína Marka a které jsou zároveň také častými návštěvníky akcí pořádaných knihovnou. Rodiny 
obdržely z rukou starosty města pamětní list, knihu a poukázky do knihovny. A které rodiny jsou tedy 
těmi nejlepšími čtenáři? Největší čtenáři jsou v rodině Elišky a Martina Čapkových s dětmi Haničkou 
a Vašíkem. Čapkovi Turnov reprezentovali i v celostátním kole, protože už se stali i nejlépe 
hodnocenou rodinou v Libereckém kraji. Druhou nejlepší rodinou jsou Sylva s Michal Kutkovi s dcerou 
Kristýnou a syny Vojtěchem a Tadeášem a třetí místo obsadili Bisovi s osmiletým Tobiášem. Čestné 
uznání získala Alena Janatová s manželem a dcerou Kateřinou Jeriovou. 
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Čteme všichni, vypráví jen někdo 
22. dubna se v turnovské knihovně konal 11. ročník soutěže ve vyprávění nazvané Čteme všichni, 
vypráví jen někdo. Do regionálního kola mj. postoupilo hned 17 žáků ze ZŠ Žižkova, kde je o recitační 
a vypravěčský kroužek velký zájem. Soutěže se účastnily děti ze všech věkových kategorií. 
Čestné uznání získal Antonín Bugno a Adéla Tomsová, 1. místo Terezie Toušová, Nikol Hanzlová 
a Matyáš Vavřich, na 2. místě se umístili Barbora Šimůnková, Barbora Jírová a Sára Müllerová, na 
3. místě se umístil Vojtěch Haken, který také získal cenu dětské poroty. Cenu za vlastní text si odnesli 
Tomáš Červa, Nikol Hanzlová, Adéla Tomsová, Veronika Bulvová, David Bartoš a Matyáš Vavřich.  
 
Den čtenářů 
17. června proběhl na Valdštejně Den čtenářů zorganizovaný Městskou knihovnou Antonína Marka 
jako ukončení 6. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Čtenářských akcí se ale v ten 
den na hradě konalo víc: proběhlo pasování čtenářů dětských oddělení knihoven Libereckého kraje 
na Rytíře řádu čtenářů, pasováni byli i nejlepší účastnící projektu Kde končí svět, ti však povýšili do 
stavu Rytířů krásného slova (část z nich byla pasována již 3. června v Zrcadlové kapli Klementina). 
Ocenění pak získali i zástupci turnovských škol, například ZŠ Žižkova za ilustrovanou knihu Ty jsi ale 
číslo, namluvenou i do zvukové podoby, a gymnázium za dvě vytvořené knihy Pohádky pro Marii 
Kubátovou a Pohádky kolem nás. Na nádvoří v prostorách malé galerie byla zahájena výstava Kde 
končí svět – Nejmoudřejší je číslo. Děti také prožily hodinu dějepisu s Albrechtem z Valdštejna 
a prohlídku hradu s rytířem Šofrem. Akci navštívil i Martin Petiška, syn spisovatele Eduarda Petišky. 
Setkání s bohatým kulturním programem, které připravila knihovnice Eva Kordová, se zúčastnilo 180 
dětí.  
 
Prázdninové středy 
Informační centrum mládeže při knihovně pořádalo o prázdninách setkání pro děti, které nejely na 
tábor ani k babičce. Témata jednotlivých setkání: Pohybové soutěže, deskové hry, Infocaching trochu 
jinak, deskové hry, dramatizace dobrodružného příběhu, deskové hry, hádanky a rébusy. 
 
Přehled výstav 
V knihovně probíhají výstavy nepřetržitě, a to ve dvou prostorách: ve výstavním sálku a na schodech 
při výstupu do jednotlivých oddělení. 

 Jedinečný Český ráj – Krajina, živá příroda (výstava RNDr. Zdeňka Mrkáčka). Výstava trvala do 
31. ledna. 

 Malujeme pro Helenu (obrázky z dětské výtvarné soutěže k 90. výročí narození české 
ilustrátorky Heleny Zmatlíkové). Do 28. února. 

 Karel Janák – kresby a obrazy (turnovský malíř). Do 31. března 

 Renáta Fučíková – Antonín Dvořák, výstava autorských komiksů. Od 12. května do 30. června 

 Kde končí svět – nejmoudřejší je číslo. Výstava literárních a výtvarných prací z projektu výchovy 
ke čtenářství. Výstava proběhla na hradě Valdštejně 

 Moje kořínky. Výstava nejlepších výtvarných prací ze soutěže, která je součástí kampaně Křídla 
a kořeny naší rodiny. Galerie na schodech knihovny. Od 1. července do 31. srpna 

 Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Turnov. Výstava nejlepších prací 
z výtvarného oboru školy. Výstavní sálek knihovny. Od 1. července do 19. prosince 

 Malíř ztraceného času – Zdeněk Burian. Od 8. září do 30. října 

 Svět mýma očima: Výstava fotografií Davida Nožičky. Od 6. listopadu do 31. prosince 
 
Přehled kulturních akcí (výběr): 

 12. ledna: Paní zima a zimní tvoření. Dílna pro rodiče s dětmi pod vedením lektorky Ivy Dalerové  

 20. ledna: Domov a emigrace – Když básně zachraňují domov. Vlastní překlady poezie židovské 
básnířky Rose Auslander přednesla Draga Zlatníková. Hudba žáci a učitelé ZUŠ Turnov. Průvodní 
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slovo Terezie Dubinová. Tento večer poezie a hudby se konal u příležitosti výročí transportu 
turnovských Židů do vyhlazovacích táborů. Společně s knihovnou se na akci podílela Synagoga 
Turnov. 

 28. a 29. ledna: Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za přítomnosti krále a královny všech 
pohádkových knížek. Spojeno se slavností abecedy a pohádkami. 

 28. ledna: Pohádkový podvečer – pohádky pod peřinku. Loutkový soubor Na Židli 

 3. února: Zpíváme si s knížkou – Cyklus pořadů pro základní školy Turnova 

 3.–5. února: Karel Janák a jeho svět. Autorský večer, zahájení výstavy, hudební doprovod Hana 
Pernicová do 30. dubna 

 4. února: Přednáška: Norsko – přednášel Pavel Bičiště 

 6. a 7. února: Pasování prvňáčků na čtenáře 

 16. února: Masopustní kožená dílna – dílna pro rodiče s dětmi, doplněno pohádkou v podání 
divadla Rolnička 

 25. února: Pohádkový podvečer – Pohádkova rodina, LS Matičky ze Semil 

 3. – 9. března: Týden čtení – knihovna zapojila do celostátní akce na podporu čtenářství. V rámci 
týdne čtení byla připravena celá řada aktivit nejen pro děti, ale pro celé rodiny 

 18. března: Pohádkový podvečer – Pohádkový dědeček, pohádka Eduarda Petišky 

 23. března: Výtvarná dílna s přípravou masek na Noc s Andersenem 

 13. dubna: Velikonoční tvoření. Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 

 11. května: Květinová dílna - vyrábíme dárky pro maminku. Lektorka Aneta Novotná 

 14. května: Netradiční soutěž. Týmy hledaly QR kódy a plnily v nich zadané úkoly. Pořádalo 
Informační centrum pro mládež sídlící v turnovské knihovně 

 20. května: Z pohádky do pohádky. Tradiční pohádkový podvečer 

 16. září: Putujeme za pohádkou. Pohádkový podvečer pro celé rodiny s dětmi, vítáme babičky 
a dědečky  

 21. září: Postavičky z knížek – tvůrčí výtvarná dílna na motivy knížek Eduarda Petišky 

 6. – 12. října: Týden čtení 

 12. října: Výtvarná dílna Dýňobraní 

 4. listopadu: Nově objevené pyramidy v Evropě, přednáška Jiřího Voňky 

 12. listopadu: Prstýnky z korálků, výtvarná dílna v Informačním centru mládeže 

 24. listopadu: Básně ze šuplíku, volné setkání mladých tvůrců poezie na autorském čtení 

 30. listopadu: Den pro dětskou knihu. 8. ročník akce zaměřené na čtenářství s výtvarnou dílnou, 
soutěžemi, autorským čtením, prodejem knih, loutkovými pohádkami ad. Byla uvedena nová 
kniha, kterou jako premiéru ilustrovala mladá výtvarnice Anna Mastníková (Blanka Čapková. 
Žížalí pomazánka pro Davida. Albatros 2014) 

 8. prosince: Předvánoční setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou, autorkou knih pro děti 
a mládež 

 9. prosince: Adventní čas – komponovaný pořad pro účastníky Virtuální univerzity třetího věku  

 10. – 18. prosince: Vánoční hodinky pro děti – každodenní setkání u stromečku plné pohádek, 
koled, povídání a zpívání koled. Vždy od 18. Hodin 

 
Zdroj: Internetové stránky, internet, výroční zpráva nebyla dodána 
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TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH 

Adresa: náměstí Českého ráje 26 
Ředitelka: Ing. Eliška Gruberová 
 
Nová organizace vznikla 1. dubna 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). 
 
ČINNOST ORGANIZACE 
 
Příprava a distribuce propagačních materiálů 
V roce 2014 byly vydány následující materiály:  

 Turistické noviny Český ráj 2014 – náklad 12 500 ks v české mutaci  

 Kapesní kalendářík – 5 druhů na rok 2015 (motivy: Turnov, Turnovské památky, Český ráj, „Za 
pověstmi Českého ráje – Český ráj dětem“, hrad Valdštejn) 

 Trhací mapa středu Turnova a Českého ráje 
 
Veletrhy, výstavy a prezentační akce 

 Polsko: 9. a 10. května se zaměstnanci turnovské turistické organizace Turnovské památky a 
cestovní ruch účastnili mezinárodního cestovního veletrhu Tourtec 2014 v Jelení Hoře. Turnov se zde 
prezentoval dohromady s polským městem Lwowek Sląski, se kterým jej pojí společná kamenářská 
minulost i současnost. Návštěvníci veletrhu se o Turnov a Český ráj prý velmi zajímali, největší zájem 
byl o mapy a cyklomapy, hrady a zámky a skalní města.  

 Česko: Prezentace na veletrzích Holiday World Praha (celkové zajištění těchto veletrhů pro 
region Český ráj) a Euroregiontour v Jablonci nad Nisou  
 
Realizace projektů z dotačních titulů (výběr) 

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

 Český ráj dětem,  

 dotace 50.000,- Kč (+ DPH) na prezentaci CzechTourismu v rámci akce: Český ráj dětem 
a turistického produktu Za pověstmi Českého ráje od MMR – Czechtourism 

 
Úspěšné projekty 

 16. října se konala Výroční akce česko-polského přeshraničního programu Cíl3, na které byly 
vyhlášeny ceny o nejinspirativnější projekt. Soutěže se zúčastnilo 17 projektů a první místo 
získal projekt naučných stezek v česko-polském příhraničí, který realizovalo město Turnov 
s okresem Jawor. Na čtvrtém místě projekt Židovská kultura v česko-polském příhraničí 
realizovaný s Jelení Horou. 

 
Akce pro podporu cestovního ruchu (výběr) 

 Zahájení turistické sezony 
26. dubna proběhl 11. ročník akce Český ráj dětem, kterou pořádá Město Turnov, resp. Turnovské 
památky a cestovní ruch, ve spolupráci se sdružením Český ráj a s agenturou ARA. Akce, která 
zahajuje letní turistickou sezonu a je určena především rodinám s dětmi, letos proběhla na Malé 
Skále v areálu Žluté plovárny, kam se mohli účastníci dopravit po nové cyklostezce Greenway Jizera 
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z Dolánek. Po cestě potkávali postavičky z českorajských pověstí a zhlédli představení jedné z pověstí, 
kterou nacvičily děti ze základní školy v Žižkově ulici. Do cíle cesty jezdily i pohádkové autobusy 
a pohádkový vlak vypravený Klubem přátel železnic Českého ráje. O půl třetí tam zúčastněné 
poutníky přivítal Král granát s družinou. Akce se zúčastnilo kolem 4000 lidí. (Fotografie ve 
fotopříloze). 

 Letní prázdninová nabídka – o prázdninách sestavuje Odbor seznam každodenních cílů, které 
jsou turistům v Turnově nabízeny. (Více viz přehled „Prázdniny“ v úvodu kapitoly). 

 Kámen a šperk 
5. července proběhla v Turnově tradiční turistická akce vítající začátek sezony. Poprvé byla jen 
jednodenní. Program se konal na několika místech ve městě. Na turnovském náměstí bylo pódium 
s hudebním programem, který obklopovaly stánky s výrobky kamenářů a šperkařů, návštěvníci si 
mohli vyzkoušet broušení kamenů nebo rýžování granátků. V muzeu byla k vidění výstava Staří 
přátelé (30. výročí Mezinárodního šperkařského sympozia) a uskutečnilo se zde i setkání sběratelů 
drahých kamenů. V Kamenářském domě byly nachystány dílny pro veřejnost, v níž si každý mohl 
zkusit řezání a broušení minerálů. Otevřená byla i šperkařská škola a zákaznické centrum DUV Granát 
na náměstí. Součástí byl i pohádkový les plný postav z dětských večerníčků, který se konal v parku za 
muzeem. Soutěžní stezka se vstupným 50 Kč byla připravena společností Velká dobrodružství. 
V turnovských kostelech probíhaly komentované prohlídky, přijela i historická vozidla vyrobená do 
roku 1918 a konala se módní přehlídka historických a cizozemských oděvů a šperků z DUV Granát. 
Večer na náměstí zahrál Mackie Messer Band a v synagoze proběhl koncert houslového virtuosa 
Alexandra Shonerta. Akce se zúčastnili také polští kamenáři z měst Lwowek Slaski a Kowary. 
(Fotografie ve fotopříloze). 

 Turnovské památky se slevou – zvýhodněné vstupné mezi synagogou a Muzeem Českého 
ráje 

 Klíč k památkám – věrnostní program pro návštěvníky památek (zapojen hrad Valdštejn) 

 Slevokarta Sedmihorky doporučují – zapojen hrad Valdštejn 
 
 

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 
(v roce 2014 zde bylo vybráno na poplatcích 1 263 075,- Kč).  
Dalším úkolem je propagace regionu a prodej a nákup suvenýrového zboží.  
V roce 2014 vyhledalo služby RTIC na 47 000 návštěvníků a turistů. 
 

SYNAGOGA 
Prostory synagogy navštívilo v tomto roce 1835 návštěvníků. Proběhlo zde 7 koncertů, 1 přednáška, 
19 vzdělávacích akcí a 2 výstavy. Některé akce byly pořádány i mimo budovu synagogy. Jednalo se 
např. o Večer s překlady poezie paní Dragy Zlatníkové – vzpomínková akce u příležitosti deportace 
židovských spoluobčanů do vyhlazovacích táborů v sálku městské knihovny. Synagoga byla zapojena 
i do připravené prázdninové nabídky Magický Turnov – středeční noční prohlídky prostor synagogy 
s netradičním výkladem a úterní návštěvy židovského hřbitova s vyprávěním o židovské čtvrti. 
Synagoga spolupracuje se ZUŠ Turnov a Ježkovou konzervatoří Praha. 
V roce 2014 navštívilo synagogu 1835 návštěvníků (2012: 1905 osob, 2013: 2125 osob).  
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Akce v roce 2014:  
Výstavy:  

květen – září: Židovské školství a vzdělávání (výstava Židovského muzea v Praze) 
24. – 29. května: Kostky jsou vrženy (výstava prací studentů SUPŠ) 
září: Einstein, Scott a já aneb život po telavivsku – Fotografie z Izraele Kristýny Kuboňové 

Koncerty: 
31. května: Schimmerle, koncert kapely hrající klezmer 
31. května: Schimmerle Klezmer Kabaret (kapela z Tábora) 
5. června: Koncert žáků Konzervatoře Jaroslava Ježka 
24. června: Voda – Fugy – vzruchy. Koncert experimentální hudby. Hráli Jan Slavík (housle, 
amplifikovaná kytara), Krokodil (harmonium, syntezátor) a Luboš Fidler (roletofony, elektrická 
kytara) 
4. července: Židovské housle. Koncert houslového virtuoza Alexandra Shonerta, na klavír 
doprovázela Natalia Shonert 
24. srpna: Stromy pláčou – sefardské písně. Koncert Jany Lewitové 
9. a 10. září: Prohlídky synagogy a hřbitova v rámci Dnů evropského dědictví. Koncert Židovské 
symboly za svitu svící 
25. září: Absolventský koncert Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze 

Přednášky:  
10. května: Přednáška o aktuální situaci v Izraeli. Přednášela politoložka a analytička Institute for 
National Security Studies v Tel Avivu Irena Kalhousová 

 
 

VALDŠTEJN 
Hrad Valdštejn se stal součástí nové organizace k 1. 4. 2014.  
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelánka: Eliška Krejčová (zastupovala kastelánku Andreu Jurášovou po dobu mateřské dovolené, 
a to od roku 2012). Na podzim se konalo výběrové řízení na nového kastelána – zvítězila Iveta 
Mečířová, nastoupila od 1. ledna 2015) 
Charakteristika: Majitelem hradu Valdštejna je město Turnov, které jej zřizuje jako příspěvkovou 
organizaci. Rodový hrad pánů z Valdštejna pochází ze 13. století, byl postaven mezi léty 1260–1280. 
Během dlouhé historie hrad prodělal řadu stavebních úprav, z nichž nejviditelnější jsou úpravy 
barokní, kdy byl přistavěn zámecký objekt a kaple a vzniklo nevšední poutní místo. Jeho stavitel 
Jaroslav z Hruštice byl pravděpodobně také zakladatelem města Turnova. Hrad je vyhledávanou 
turistickou atrakcí Turnovska a je také oblíbeným místem svatebních obřadů.  
 
Provoz hradu pro veřejnost: 
O provoz hradu se v roce 2014 starali 3 stálí zaměstnanci (pokladní, průvodce a ředitelka) a několik 
sezonních brigádníků. Hradní sezona byla zahájena v dubnu a trvala do října. V dubnu bylo otevřeno 
v sobotu, neděli a ve svátky od 9.00 do 17.30 hodin, v říjnu od středy do neděle a ve svátky od 10.00 
do 17.00 hodin a od května do září každý den od 9.00 do 17.30 hodin. Na hradě v posledních letech 
zrušili letitý zvyk kulturních institucí v Česku mít zavřeno v pondělí. Vstupné bylo stanoveno na 50,- 
Kč, snížené na 25,- Kč je nabízeno dětem, studentům, seniorům a osobám s handicapem. 
 
Návštěvnost:  
Celkem hrad navštívilo 57 071 návštěvníků a tržba za vstupné činila 2 005 295,- Kč. (V roce 2013 
navštívilo hrad 53 563 osob). Na objektu bylo uspořádáno 31 kulturních akcí, z nichž některé byly 
i vícedenní. Objekt byl zapojen do Letní prázdninové nabídky čtvrtečním programem: Prohlídky 
s loupeživým rytířem Šofem, kterých se zúčastnilo 1440 návštěvníků. V rámci prázdninových měsíců 
proběhly čtyři netradiční večerní prohlídky s překvapením. 
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Expozice:  

 Klasicistní palác 
Expozice v prvním patře zahrnuje dvě místnosti: slavnostní sál a salonek. Její součástí je ucelená 
portrétní galerie posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu, kteří v 19. století vlastnili nejen hrad 
Valdštejn, ale i město Turnov a jeho okolí.  

 Romantický palác 
Romantický palác se nachází na třetím skalním bloku. Nechal ho roku 1836 postavit Alois Lexa 
z Aehrenthalu na místě původního středověkého paláce. Expozice jednotlivých místností je věnována 
místní flóře a fauně, resp. přírodě a lovu, a Albrechtovi z Valdštejna. V rytířském sále se nachází 
kromě erbů majitelů hradu i původní lustr s lukostřelci a litinová kamna. Součástí expozice je i bohatě 
vybavená kuchyně. 

 Biliární sál 
V současné době se zde nachází jedinečná výstava modelů hradů a zámků Českého ráje (hrad 
Valečov, Kost, zámek Mnichovo Hradiště, Sychrov, Humprecht, Hrubý Rohozec a Hrubá Skála). 
Autorem modelů v měřítku 1:125 je bývalý kastelán Ladislav Koutský. 

 Kaple svatého Jana Nepomuckého 
Kapli nechala postavit v roce 1822 hraběnka Marie Markéta z Valdštejna z odkazu svého manžela 
Františka Josefa hraběte z Valdštejna. Současná podoba kaple pochází z 19. století za Aloise Lexy 
z Aehrenthalu. Výmalbu provedli Jan Prousek a Karel Zapp. Socha sv. Jana Nepomuckého na hlavním 
oltáři pochází od kosmonoského sochaře Josefa Jiřího Jelínka, autorem obrazu tohoto světce je 
pravděpodobně turnovský malíř Jan Jiří Hertl. 
 V interiéru kaple se nacházejí originály soch, které zhotovil Josef Jiří Jelínek z Kosmonos, a původně 
byly součástí barokní výzdoby mostů. Sochy představují české patrony (sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Jan 
Nepomucký, sv. Vojtěch, sv. Markéta, sv. Walburga, sv. Prokop, sv. Vít, sv. Josef a bl. Ivan). 

 Středověké sklepení 
V prostorách je instalována expozice věnovaná pískovcům v Čechách, připomínka díla akad. sochaře 
Jiřího Nováka, autora kopií valdštejnských soch, a archeologickým průzkumům, které na hradě 
proběhly.  

 Kočárovna 
Prostory bývalé kočárovny na prvním nádvoří slouží k pořádání sezonních výstav. 
 
Svatební obřady:  
V období od 1. března do 31. října se na hradě konají svatební obřady, a to buď na romantických 
terasách v areálu hradu, nebo v barokní hradní kapli sv. Jana Nepomuckého za doprovodu živé 
varhanní hudby. V roce 2014 proběhlo na hradě 57 svatebních obřadů. 
 
Stavební úpravy a investiční akce:  
Během roku proběhlo zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem a konzervace 
jižního zdiva pod vyhlídkou, které provedla firma Reopa za cenu 1 217 659 Kč, včetně DPH. Bylo 
opraveno spárování a provedena konzervace zdiva Nového paláce (115 749 Kč).  
 
Výběrové řízení na kastelána 
Do 22. srpna byla vyhlášena uzávěrka výběrového řízení na kastelána. Z 16 přihlášených účastníků 
jich 9 postoupilo k ústnímu pohovoru, ze kterého nakonec vítězně vzešla paní Iveta Mečířová. Ta 
dříve zastávala funkci ředitelky Muzea ve Vysokém nad Jizerou a poté dlouhá léta ředitelky 
semilského muzea. Na Valdštejn přešla po dvouletém působení v turnovském muzeu z pozice 
průvodkyně a dokumentátorky etnografických sbírek.  
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Přehled akcí v roce 2014 (výběr): 

 5. ledna: Tříkrálový koncert Hradeckého komorního tucteta 

 27. dubna: Varhanní koncert. Účinkovala varhanice Zdeňka Nečesaná 

 května: Melodrama Máj. Báseň K. H. Máchy v nastudování pražských herců Gabriely Filippi, 
Ernesto Čekana a Filipa Sychry 

 11. května: Dámský krejčí. Divadelní komedie nacvičená Divadelním souborem Sokol Přepeře 

 8. června: Pohádkové knížky pro děti. Součást akce Pohádkový Valdštejn pro děti – hrátky 
a soutěže s knížkami, čtení pohádek. Spolupořadatel Náruč 

 15. června: Varhanní koncert žáků Zdenky Nečesané 

 17. června: Den čtenářů na hradě. Tradiční akce na závěr školního roku věnována nejlepším 
účastníkům akcí výchovy ke čtenářství a nejlepším čtenářům dětských oddělení knihoven 
v Libereckém kraji. Doprovodný kulturní program navštívil Martin Petiška, syn spisovatele 
Eduarda Petišky (více viz Kultura – Knihovna) 

 22. června: Setkání s Albrechtem z Valdštejna 

 srpna: Noční prohlídka hradu s kostýmovanými průvodci 

 srpna: Romuš a Julča aneb Příběh česko-polské lásky. Společný divadelní projekt mezinárodních 
dílen pro mládež (organizuje Městské informační středisko) 

 9. srpna: Cum decore. Koncert madrigalů Claudia Monteverdiho v podání sboru při Gymnáziu 
F. X. Šaldy v Liberci s názvem Cum decore 

 12. srpna: Setkání s Albrechtem z Valdštejna 

 16. srpna: Varhanní koncerty po celý den 

 23. srpna: Noční prohlídka hradu s kostýmovanými průvodci 

 24. srpna: Setkání s Albrechtem z Valdštejna 

 17. – 20. srpna: Lukáš Pelc – Gregoriánský chorál za doprovodu flažoletového kontrabasu. 
Krátké koncerty během dne 

 23. srpna: Noční prohlídka hradu s průvodci v dobových kostýmech 

 7. září: Radek Rejšek – varhanní koncerty v hradní kapli, skladby starých mistrů 

 27. září: Svatohubertská slavnost 

 28. října: Koncerty duchovní hudby z období renesance a baroka od 11.30 a 15.30. Koncerty 
provedla skupina Gemini musicales (Pavel Marek – cembalo, varhany, Lenka Harigelová – 
šalmaje, gemshorny, kornamusa, zpěv). Koncerty jsou součástí vstupného do hradu 

 21. prosince: Koledy v podání turnovských skautů, rozdávání Betlémského světla 

 24. prosince: Cum decore na Valdštejně. Vánoční koncert pěveckého sboru libereckého 

 26. prosince: Vánoční koncert sboru Musica Fortuna na Valdštejně 
 

Svatohubertská slavnost 
27. října proběhl 3. ročník myslivecké svatohubertské slavnosti, které se zúčastnilo kolem šesti stovek 
návštěvníků. Akci, kterou provázela Eva Kordová, zahájil místostarosta Otakar Špetlík. Návštěvníkům 
byly předvedeny ukázky vábení zvěře (Kateřina Cheníčková), představena lovecká plemena psů (Josef 
Nosek), lovečtí dravci z ptačí říše (sokolník Milan Straka), proběhlo vystoupení sekerníka (Zdeněk 
Hajník). Byla připravena řada poznávacích a zábavných soutěží pro děti, včetně výtvarného koutku 
připraveného učitelkami ze ZŠ Mašov. Hudební lovecké kvarteto lesních rohů Valdštejn ukázky 
lovecké hudby, loveckých signálů a hlaholů se zajímavým komentářem Jaroslava Hejrala. Návštěvníci 
mohli zhlédnout i pasování na myslivce po složení mysliveckých zkoušek (Ladislava Jáču pasoval 
Bedřich Čech). Důstojnost akce podpořil pan Miroslav Tomášek, člen Řádu svatého Huberta, ve svém 
slavnostním řádovém oblečení. K poctě české myslivosti byla slavnost zakončena troubenou 
a zpívanou Svatohubertskou mší, kterou celebroval duchovní pan Jaroslav Gajdošík z Římskokatolické 
farnosti sv. Petra a Pavla v Semilech za doprovodu pěveckého sboru Antonín Dvořák pod vedením 
sbormistra pana Mgr. Bohuslava Lédla a loveckého kvarteta lesních rohů Valdštejn. 
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SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ  

Adresa: Markova 311 
Ředitel sdružení: Jiří Lukeš, předseda sdružení: Jan Farský (starosta Semil 
a poslanec Parlamentu České republiky), od prosince 2014 Jana Svobodová (místostarostka Turnova) 
Charakteristika: Sdružení Český ráj je obecně prospěšná společnost založená s cílem systematicky 
podporovat cestovní ruch v regionu. Český ráj je jedním z oficiálních turistických regionů ČR 
vymezených Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. 
Mezi aktivity SČR patří mj. koordinace marketingových aktivit podporujících především tvorbu 
a zajištění regionálních turistických programů, produktů a projektů / prezentace a propagace 
turisticky významného území / zajištění turistického informačního systému a webových prezentací / 
zajištění analytické činnosti (statistická šetření, sledování zpětné vazby realizovaných opatření 
a dopadů projektů) / budování, rekonstrukce a opravy cyklostezek, turistických stezek, informačního 
systému a další infrastruktury cestovního ruchu.  
 
Členové sdružení:  
Členská základna SČR činila k 31. 12. 2014 celkem 60 členů, z toho 39 měst a obci (65 %), 18 subjektů 
ze soukromého sektoru (30 %), 3 ostatní (5 %) + 3 přidružená členství (OSVČ). 
 
Aktuální seznam členů v roce 2014 
Agentura ARA, s. r. o. / Autokemp Sedmihorky, v. o. s. / BAART, s. r. o. / České doteky hudby EM-ART, 
o. p. s. / Hippopig s. r. o. – Horolezecká stěna Sobotka/ Hotel Jičín / Hotel Zámek Hrubá Skala / Hrad 
Valdštejn / J. M. Schlik, s. r. o. / Jezdecký klub Ptýrov, o. s. / Kinský Dal Borgo, a. s. / Kofola, a. s. / 
Krajská hospodářská komora KH kraje / Město Dolní Bousov / Město Jičín / Město Lomnice nad 
Popelkou / Město Mnichovo Hradiště / Město Nová Paka / Město Rovensko pod Troskami / Město 
Semily / Město Sobotka / Město Turnov / Město Železnice / Město Železný Brod / Statutární město 
Mladá Boleslav / Obec Boseň / Obec Branžež / Obec Březina / Obec Bukvice / Obec Čtveřín / Obec 
Dětenice / Obec Hrubá Skála / Obec Jenišovice / Obec Kacanovy / Obec Karlovice / Obec Klokočí / 
Obec Kněžmost / Obec Kobyly / Obec Ktová / Obec Líšný / Obec Malá Skála / Obec Mírová pod 
Kozákovem / Obec Modřišice / Obec Přepeře / Obec Rakousy / Obec Svijanský Újezd / Obec Svijany / 
Obec Sychrov / Obec Tatobity / Obec Troskovice / Obec Vlastibořice / Obec Vyskeř / Outdoor 
Discovery, s. r. o. / Pivovar Nová Paka, a. s. / Pivovar Svijany, a. s. / Pivovary Rohozec, a. s. / Pavel 
Ondráček – AR Tour Ondráček / Sundisk, s. r. o. / Tarbon spol. s r. o. / Tomovy parky, s. r. o. / 
přidružení členové: Pivní lázně Dolní Bousov, Sdružení Bohém – Miroslav Kněbort, Ladislava 
Růžičková  
 
Z činnosti sdružení v roce 2014 (výběr): 
 
Turistické noviny 
Letos poprvé byly Turistické noviny k dispozici zdarma. Noviny obsahují pozvánky na akce a turistické 
cíle, které jsou nabízeny v hlavní turistické sezoně.  
 
Katalog Regionálních výrobců – Výrobky s duší Českého ráje 
Sdružení Český ráj vydalo začátkem května nový katalog, který představuje místním i turistům 
výrobky a výrobce Českého ráje, včetně nositelů značky Regionální produkt. K nim na jaře přibyli 
Leona Čapková – výroba vinutých perlí, bižuterie a skleněných figurek, Romana Olivová – šperky 
s bižuterními komponenty, Lucie Jagošová – drátované dekorativní předměty a Robert Lopour – 
roubené a poloroubené domy v regionálním stylu Českého ráje.  
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Čeští a slovenští novináři v Českém ráji 
10.–13. září byli do Českého ráje pozváni novináři ze Slovenska a z Čech, aby se s ním seznámili. Tzv. 
Presstripy (novinářské výlety) uspořádalo Sdružení Český ráj, které bylo osloveno Českou centrálou 
cestovního ruchu. Cílem podobných akcí je propagovat Český ráj a přivést sem, díky článkům 
v médiích, další turisty. Slovenští novináři procestovali hlavní turistická lákadla Českého ráje (hrady, 
zámky, lidovou architekturu), pro skupinu českých novinářů byl kladen důraz na místa spojená 
s natáčením filmů a pohádek. Podle pozdější zprávy jako výsledek tohoto presstripu vyšly na 
Slovensku zajímavé články v týdenících Eurotelevízia a Rytmus života, v Čechách zase v časopisu 
Překvapení. Presstripy se opakují několikrát do roka. 
 
Zřízení internetového obchodu 
Na stránkách sdružení začal ke konci roku fungovat internetový obchod, který nabízí různé 
propagační materiály, mapy, upomínkové předměty, průvodce i vstupenky či lístky na některé 
atraktivity regionu. E-shop je určen turistům, podnikatelům v cestovním ruchu i jako zdroj materiálů 
pro informační centra v jiných místech republiky.  
 
Regionální produkt Český ráj 
11. listopadu proběhlo v Kamenářském domě u muzea setkání místních řemeslníků, zemědělců, 
výrobců potravin, dostavilo se zhruba třicet z nich. Během setkání byly propůjčeny certifikáty 
opravňující nosit značku Regionální produkt dalším třem nositelům – truhláři Mgr. Marku Vodičkovi, 
Ing. Josefu Wranovskému, který vyrábí křišťálové lustry a svítidla (firma Wranovsky Crystal, sídlo 
Vesecko 490 Turnov), a Janě Klazarové, zástupkyni firmy TYRES Kněžmost, s. r. o., která se zabývá 
ekologickým pěstitelstvím jablek. Certifikát výrobcům předala radní Libereckého kraje Ivana 
Hujerová. 
 
Návštěvnost webových stránek 
Webové stránky www.cesky-raj.info navštívilo 215 000 lidí a dalších téměř 52 000 navštívilo 
spřízněné weby (regionalniprodukt.cz, ceskyrajbezbarier.cz, albrechtzvaldstejna.cz, ceskyrajdetem.cz 
nebo zlatastezka.info). (Ve výroční zprávě organizace jsou uváděná čísla výrazně vyšší, zde převzatya 
z propagačního článku v médiích).  
 
Problém s dotacemi 
Sdružení se, ne vlastní vinou, dostalo do problému s uhrazením půjček na dotace pro stavbu 
Greenway Jizera. Vyplácení dotace bylo pozastaveno kvůli vyšetřování některých manažerů 
z Regionálního operačního programu policií. Sdružení požádalo o půjčku na splácení dlužné částky 
město s tím, že až bude čerpání dotací uvolněno, půjčku splatí. Na zasedání zastupitelstva města 
v březnu 2015 byla půjčka schválena.  
 
Prázdninová nabídka pro každý den 
Sdružení připravilo již několikátým rokem prázdninovou nabídku na každý den, která je nabízena 
všem turistům regionu (Na Turnovsku, Jičínsku, Železnobrodsku a Semilsku, Mladoboleslavsku 
a Mnichovohradišťsku). Na nabídce se podílejí partneři Sdružení. Většina programů směřuje na 
cílovou skupinu současnosti – rodiny s dětmi. (Více viz přehled „Prázdniny“ v úvodu kapitoly). 
 
Propagační a prezentační akce, veletrhy, na kterých sdružení prezentovalo Český ráj 
v Česku: leden Regiontour Brno / únor Holiday World Praha / březen Dovolená a region Ostrava / 
březen Euroregiontour Jablonec nad Nisou / březen Infotour Hradec Králové / duben For bikes Praha 
/ duben Regiony Lysá nad Labem 
v zahraničí: leden Vakantie Utrecht / leden Reise Markt Drážďany / leden Slovakia Tour Bratislava / 
MTT Wroclaw / listopad TUC Lipsko  
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Propagační tiskoviny 
Kalendář TOP akci / Turistické noviny Český ráj / Regionální produkt Český ráj – katalog / Prázdninová 
nabídka pro každý den – plakát / Zpravodaj Sdruženi Český ráj (ROP) – 1x tisk, 1x elektronicky / 
Sakrální skvosty Jičínska – leták / Geopark Český ráj – informačně-propagační mapa / Tipy na pěší 
výlety, Tipy na cyklovýlety (dotisk letáků) 

 

Informační systém 
Naučná stezka Klokočské skály (SCHKO) záři–listopad / Naučná stezka Kozákov (SCHKO) září–listopad 
/ Geograficky informační systém (GIS) – tvorba a aktualizace mapových podkladů, korektury 
podkladů pro mapový server, monitoring turistického informačního systému, datová vrstva 
turistického značeni a turistického informačního systému. 
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 
 
 

STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC 

Adresa: Státní zámek Hrubý Rohozec, Turnov, 511 01 
Kastelán: MgA. Jiří Holub (od 1. dubna 2010) 
Charakteristika: Původ rohozeckého hradu sahá do konce 13. století, kdy byl založen Jaroslavem 
z Ralska z rodu Markvarticů. Během historie několikrát změnil vlastníky, na počátku 15. století patřil 
králi, od roku 1468 jej vlastnil Ctibor Tovačovský z Cimburka a za něj, a především za jeho později 
ovdovělé manželky Johany z Krajku došlo k přestavbám původního hrádku na renesanční zámek. 
Dnešní půdorys získal zámek kolem roku 1516. Po bitvě na Bílé hoře zámek připadl Albrechtu 
z Valdštejna, který jej daroval Mikuláši Desfoursovi. Rod Desfoursů vlastnil zámek až do roku 1945, 
kdy mu byl zabaven na základě Benešových dekretů. V současné době probíhá již letitý restituční spor 
(od roku 1992) mezi státem a potomky rodu Desfours-Walderode (konkrétně vdovou po Karlu 
Desfours, který zemřel v roce 2002, Johannou Kammerlandovou) o to, zda byl majetek zabaven 
právoplatně.  
 
Expozice:  
Státní zámek Hrubý Rohozec byl několik desetiletí znám svou expozicí vývoje šlechtických interiérů od 
16. do počátku 20. století. Nově uspořádané interiéry zámku byly v roce 2010 zařízeny tak, jak podle 
dobových dokumentů vypadaly ve 40. letech minulého století, kdy byly obývány posledními majiteli 
z rodu Desfours-Walderode. Novému kastelánovi se při přebírání zámku podařilo objevit velkou řadu 
historických dokumentů z této doby. (Tato změna vyvolala u některých obyvatel kritiku, že se zámek 
chystá na návrat původním majitelům.)  
V roce 2014 byly návštěvníkům zpřístupněny tři prohlídkové okruhy:  

 okruh – délka cca 60 minut: 
Prohlídka I. okruhu zahrnovala interiéry v prvním patře zámku, tj. schodiště ke kapli, předkaplí, 
sakristii, kapli Nejsvětější Trojice, malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu, zelený salon, apartmá 
hraběte (pracovna, lovecký salon a ložnice), loveckou chodbu s náhledem na dobovou toaletu, 
apartmá hraběnky (salon a ložnice), předpokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti 
byly zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky 
cennými předměty. 

 II. okruh – délka cca 60 minut: 
Prohlídka II. okruhu probíhala ve druhém patře zámku, návštěvníci si prohlédli hlavní schodiště, halu 
nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, 
hostinský pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky 
Marie Immaculaty, klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj 
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hraběte Karla Bedřicha, pokoj hraběte Kuna Theodora, biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř. 
Všechny uvedené místnosti byly zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími 
umělecky i historicky cennými předměty. 

 III. okruh – délka cca 30 minut: 
Prohlídka III. okruhu umožňuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou, 
na nádvoří a ve středověkém sklepení. Na ni navazuje prohlídka prostor v přízemí, které byly kdysi 
určeny pro hraběcí personál, jenž zajišťoval každodenní chod zámku a panství. Jedná 
se o lokajnu (denní místnost pro personál), kuchyni pro služebnictvo, sklad hraběcích zavazadel 
a vrchnostenskou kancelář. 
V červnu byla do tohoto okruhu zahrnuta opravená zámecká kuchyně. Ta byla po léta užívaná jako 
skladový prostor, od osmdesátých let v ní pak byly uskladněné návštěvnické pantofle. Na podzim 
minulého roku došlo k restaurování kamen – dominanty malé černé kuchyně.  
 
Provoz zámku pro veřejnost: 
Zámek byl veřejnosti otevřen denně s výjimkou pondělí, od dubna do října od 9.00 do 15.00, resp. 
16.00, 17.00 hodin. Prodloužená doba se týká víkendů a prázdninových měsíců. Vstupné bylo v roce 
2014 stanoveno na 100,- Kč za 1. a 2. okruh a 50,- Kč za 3. okruh. Připlácí se za výklad v cizím jazyce 
a slevy na 70,- a 25,- Kč jsou určeny dětem, studentům, seniorům a osobám s handicapem. 
Zvýhodněné je rodinné vstupné a spojená prohlídka 1. a 2. okruhu.  
Sezona 2014 byla zahájena 15. března a ukončena 31. října. 
 
Svatební obřady:  
V období od 1. března do 31. října běžného roku se na zámku konají svatební obřady, a to buď 
v barokní kapli Nejsvětější Trojice, nebo v zámeckém parku.  
 
Přehled kulturních akcí (výběr):  

 Móda sedmi staletí: 5. a 6. července, prohlídky zámku s průvodcem v dobových kostýmech 

 Varhanní víkend: 12. a 13. července, prohlídky zpestřené ukázkou hry na varhany v zámecké 
kapli 

 Od Mikuláše k Mikuláši: 2. a 3. srpna, prohlídky zámku oživené scénkami ze života majitelů, 
doplněné varhanními minikoncerty 

 Romuš a Julča aneb Příběh česko-polské lásky: 3. srpna. Společný divadelní projekt 
mezinárodních dílen pro mládež (organizuje Městské informační středisko) 

 Varhanní prohlídky: Prohlídky I. okruhu byly od 9.00 do 12.00 hodin zpestřeny ukázkou hry 
na historické varhany v zámecké kapli Nejsvětější Trojice. 12.–13. července, 2.–3. a 9.–10. srpna  

 Hradozámecká noc – Budiž světlo! 30. srpna se konaly kostýmované noční prohlídky zámku na 
téma elektrifikace objektu s podtitulem – Jestli to ono potmě nebylo lepší?! Dorazilo okolo 250 
návštěvníků. Scénář k humorným scénkám napsal kastelán Jiří Holub a účinkovali v nich průvodci 
zámkem. Asi nejvtipnější scénky zobrazovaly služku, která s bandaskou přišla na zámek pro 
proud na svícení, když už nejsou svíčky, že prý si má nabrat do bandasky do zásoby. Skvělý byl 
i souboj dvou uklízeček, kdy jedna chtěla použít moderní vysavač a druhá byla přesvědčená, že ji 
hadice určitě „vcucne“ Jak při prohlídce zaznělo, pravdou je, že zavedení elektřiny bylo tehdy 
malou senzací. Předtím lidé většinou chodili spát po setmění a teď… „z hraběcího salonku jsou 
slyšet hlasy skoro až do rána a pan hrabě sedí v pracovně nad knihami až dlouho do noci…“ 
(zpracováno dle TvA, fotografie ve fotopříloze). 

 Putování za renesancí: 6.–7. září probíhaly prohlídky objektu zaměřené na stavební vývoj 
objektu, které zahrnovaly prohlídku běžně nepřístupných prostor, jako je východní sklep, 
místnost ve věži nebo zámecká půda.  

 Veteráni značky Škoda: 7. září proběhla na parkovišti zámku přehlídka cca čtyřiceti veteránských 
vozů Škoda 

http://www.hruby-rohozec.eu/kulturni-akce/?typ=0&archiv=true&more=85#ka85
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 Vánoční prohlídky prvním i druhým okruhem: 26. ledna – 1. ledna 2015. Kromě historie se 
návštěvníci dozvěděli také to, jak poslední majitelé slavili Vánoce a co nacházeli pod stromečkem 

 
Další zprávy 
Nová kniha o Českém ráji 
15. září byla na zámku Hrubý Rohozec pokřtěna kniha Stromy Ráje českého, kterou napsala 
spisovatelka Marie Hrušková ve spolupráci s dalšími autory a fotografiemi z Českého ráje ji doplnil 
turnovský fotograf Zdeněk Mrkáček. Kniha pojednává o památných stromech v Českém ráji. Pokřtěna 
byla za účasti starosty i místostarostů města a pokřtili ji redaktor Českého rozhlasu Václav Žmolík 
(který má letní chalupu ve Vesci u Sobotky) a výtvarník Martin Patřičný. Hudbou celý program 
doprovodil Ondřej Halama, farář Ochranovského sboru jednoty bratrské.  
 
Stavební úpravy a investiční akce:  
Repase a výměna oken do nádvoří v 2. nadzemním podlaží, odstranění havarijního stavu, finanční 
objem 250 000 Kč. 
 
Zdroj: Internetové stránky zámku, kastelána, matrika Turnova a Národní památkový ústav 
 
 

JUNÁK. SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO 514.02 „ŠTIKA“ TURNOV 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov – klubovny na Skautském ostrově 
Vůdce střediska: Ing. Tomáš „Podkovák“ Hocke (starosta města od roku 2013), zástupce: Dita Veselá 
(oba znovu potvrzeni na sněmu střediska v listopadu 2013) 
Charakteristika: Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky 
Vláďa Horáček založil první družinu. V Horáčkově vile (ul. 28. října) se poté začali scházet kluci, kteří 
se v roce 1919 stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. 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 2014 327 členů, o něco méně než v předchozím roce. Skauti v Turnově jsou 
rozděleni do čtyř chlapeckých oddílů a třech dívčích oddílů. Společně s nimi funguje také 33. oddíl 
oldskautů. Jednotlivé oddíly se obvykle scházejí pravidelně jednou týdně.  
 

 1. Dívčí oddíl: Vůdkyně: Zdeňka Rysová 
Oddíl narostl společně s nově vzniklou družinou Borůvky a poté rozšířením mladší družinky Duhovky. 
Počet členek tak vzrostl na 35. Oddíl uspořádal, nebo se zúčastnil mj. tradičních akcí jako Vánočka, 
Halloween, Závěrečné přespávání na Ostrově, Vyzvědač, sv. Jiří a Mikulášská taškařice, nebo 
Betlémské světýlko. Školní rok 2013/2014 zakončil, jako vždy, táborem s 3. chlapeckým oddílem na 
louce v Radvanci, kde procestovali celý svět, aby našli vzácný artefakt Taok. 
 

 2. Dívčí oddíl: Vůdkyně: Tereza “Fréza” Mašková Ivana, “Kiwi” Šonská (od poloviny roku).  
Členky celé září věnovaly náborům na školách, školkách a ve školních družinách, díky kterým mohly 
oddíl rozšířit o novou družinku Pomněnek. Oddíl měl v roce 2014 sedm družstev (Tušky, Opice 
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a Myšky, které se podílí na vedení oddílu, dále Želvičky, Hrošice a Pomněnky. Členky se účastnily 
poprvé akce Napříč Prahou přes tři jezy. Zde si ozkoušely své praktické zkušenosti, díky kterým 
zdolaly nástrahy řeky Vltavy. 
Letní tábor strávil oddíl dohromady se 4. chlapeckým oddílem na Farské louce s celotáborovým 
námětem Mafie.  
 

 3. dívčí oddíl Chobotnice: Vůdkyně: Lucie 
Kratochvílová (od roku 2013), Dominika “Skippy” 
Hübnerová (od září 2014) 
Aktivní družstva: Šmoulata, Veverky (1. třída), Želvičky 
(3.–5. třída), Ještěrky (4.– 6. třída), Myšky (7.– 9. třída) 
a od září Tučňáci (předškolní děti). 
Členky upekly přes 500 perníčků pro akci Pomozte 
dětem (více viz dále). Také v rámci vánočních trhů 
sbíraly peníze pro jejich na dálku adoptovanou indickou 
dívku Jennifer, které prodejem svařáku a nejrůznějších 
sladkostí zajistily minimálně další rok studia. Letní tábor strávil oddíl na Radvanci s oddílovou hrou 
Lovci mamutů. Část oddílu vyrazila na evropské Jamboree.  
(Foto chobotnice složené z obalů čajových sáčků je převzato z výroční zprávy). 
 

 1. chlapecký oddíl Habokawy: Vůdce oddílu: Marek „ Bubla“ Fapšo 
Stabilně fungovaly čtyři družiny – Havrani (nejmladší, chodí do 3. třídy ZŠ), Bobři, Kamzíci a Výři. 
Program se začal měnit tak podle vyššího věku členů – více dobrodružství, více napětí. Jako jediný 
oddíl v Turnově je ryze chlapeckým oddílem po celou dobu existence. Specialitami jsou zimní pobyty 
na horách (Bosna v Pasekách nad Jizerou), práce s lany a softbal. Letní tábor byl ve znamení 
objevných plaveb Jamese Cooka. Konaly se i další akce, např. dušičková výprava po hrobech našich 
skautských bratrů a sester (a padlých vojáků). 
 

 2. chlapecký oddíl: Vedoucí oddílu: Ing. Stanislav Šéfr 
Nejstarší oddíl ve středisku Štika. Jeho historie sahá až do roku 1916. Lze se dopátrat až ke spolupráci 
s pražskou Dvojkou, vedenou tehdy Jaroslavem Foglarem. Symbolem oddílu je sova. Počet členů 
během roku překročil 60. Oddíl má družiny benjamínků (5–7 let), dvě družiny vlčat (8–10 let) a jednu 
družinu skautů (12–13 let). Oddíl vyhrál celoskautskou hru Vyzvědač. Vyvrcholením oddílové činnosti 
byl tábor na Farské louce v Jizerských horách, který nese název Tábor Na Zlatém potoce. 
 

 3. chlapecký oddíl Paviáni – Vůdce: Lukáš Tábořík 
V uplynulém roce se oddíl účastnil jak akcí střediskových, tak akcí oddílových a celý rok probíhaly 
družinové i oddílové schůzky. Celý oddíl se po vydařeném táboře spolu s 1. dívčím oddílem vydal i na 
společnou výpravu s tématem Výprava do budoucnosti. Následoval střediskový Vyzvědač, 
Mikulášská, Vánoční schůzka či výprava na Laser game. Někteří starší členové splnili rádcovský kurz 
Malý strom a oddíl měl svého zástupce i na Středoevropském Jamboree v Doksech. 
 

 4. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Jan „Pirát“ Verich 
Rok 2014 zahájili členové novoročním koupáním v Jizeře. Letní tábor strávil oddíl dohromady se 
2. dívčím oddílem na Farské louce s celotáborovým námětem Mafie. Členové se účastnili akce Napříč 
Prahou přes tři jezy a spousty dalších aktivit zaměřených na sport a technické dovednosti.  
 

 33. klub OS (Old skauti): Vůdce: Tomáš „Eman“ Špinka 
Klub se skládá se 4 družin. V roce 2014 měl oddíl 17 členů a 2 hosty. 
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33. oddíl oldskautů je určený pro dospělé skautky a skauty, kteří se již aktivně nezabývají činností 
svého „mateřského“ oddílu 
 
Majetek:  
Od 90. let minulého století středisko využívá areál ostrova v Turnově u řeky Jizery. Tyto pozemky 
dříve patřily k Maškovu zahradnickému závodu, nyní jsou ve vlastnictví TJ Sokol Turnov. Nájemní 
smlouva byla uzavřena do roku 2016. Objekty patří Junáku, a to objekt kluboven (dřevostavba), tzv. 
domeček (zděná klubovna) a samostatný objekt WC 
Spoluvlastní: tzv. saloon, tj. budovu se společenskou místností, sociálním zařízením v přízemí 
a prostorem pro správce ve 2. podlaží. Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového 
tábora. Táborový inventář má nyní hodnotu přes 500 tis. Kč a umožňuje provozování dvou 
samostatných táborů. Z 80. let je zde zachováno dopravní hřiště, které využívají základní a mateřské 
školy. Dále je zde prostor pro míčové hry. 
V roce 2012 získalo středisko darem ruinu chaty v osadě Střeleč u Mladějova, kterou začalo 
opravovat a připravovat pro užívání.  
Středisko také zakoupilo menší srub v Krčkovicích, který bude po opravě sloužit ke krátkodobým 
pobytům pro družiny.  
 
Z činnosti střediska za rok 2014 (výběr): 
 
Akce:  
My pro nás: Mikulášská taškařice / Vyzvědač / Krajské klání / Putování za úsvitem / Svatý Jiří 
My tam: 24 hodin vlakem / Jablonecká regata / Explorer Belt / CEJ 2014 / Tři jezy / Žirafa / MEETRO 
My pro veřejnost: Živý betlém / Společně proti leukémii / Pomozte dětem / Hrajeme si s řemesly / 
Skautský ples 
 
Rádcovský kurz Malý strom 
Pro nové vedoucí (rádce) probíhal v letošním roce vzdělávací kurz s kapacitou 33 frekventantů. 
Rádcovský kurz se skládal ze tří víkendových akcí a osmi dalších téměř tříhodinových nedělních 
setkání mezi víkendy. 
 
Hrajeme si s řemesly 
12. dubna od 13.00 do 17.00 hodin se na skautském ostrově konala akce pro širokou veřejnost 
nazvaná Hrajeme si s řemesly. Skauti připravili výrobu velikonočních ozdob a pomlázek. 
 
Skauti sbírali peníze pro charitu – Pomozte dětem 
18. a 19. dubna se občané mohli v ulicích Turnova (na Nádražní ulici a na náměstí) setkat 
s turnovskými skauty, kteří se již poněkolikáté zapojili do celostátní charitativní akce Pomozte dětem. 
Již dříve na svých schůzkách vyráběli drobné dárky (velikonoční kuřátka, zajíčky, perníčky a další) a ty 
během akce rozdávali lidem, kteří se rozhodli přispět penězi do kasičky. Skautům se podařilo vybrat 
přes 13. 000 Kč. I když počasí jim příliš nepřálo, stejně byl výsledek srovnatelný s předchozími roky. 
Symbolem sbírky je velké tlusťoučké žluťoučké kuře, které děti při výběru doprovází. Letos se mu 
podařilo zaseknout se v úzkém průchodu na roku Hluboké ulice a náměstí u bufetu Granát. Podle 
vyprávění účastníků nešlo s kuřetem hnout ani tam ani zpět a trvalo hodnou chvíli, než se podařilo 
vyprostit.  
 
Skauti proti leukémii 
13. a 14. června se turnovští skauti zapojili do 17. ročníku sbírky Společně proti leukémii, v rámci 
něhož myli auta na čerpacích stanicích Shell v Příšovicích a Benzina v Turnově (směrem na 
Sedmihorky). Příspěvky za umytá okna jsou pak věnovány na boj s leukémií Nadaci pro transplantace 



Kronika města Turnova 2014  |281 

 

kostní dřeně – turnovským skautům se podařilo vybrat 10 172 Kč. Za 17 let, kdy se sbírka koná, čeští 
skauti vybrali již přes 8 milionů korun. Akce se letos uskutečnila na 51 čerpacích stanicích v republice.  
 
Letní tábory 
V letošním roce tábořily oddíly střediska na Farské louce v Jizerských horách, na Radvanci nedaleko 
Sloupu v Čechách. Tábory rodin s dětmi se uskutečnily ve Sloupu v Moravském krasu a v Zásadě 
nedaleko rozhledny Černá Studnice. 
 
Letní příměstské tábory 
Pro veřejnost nabízí skautské středisko letní příměstské tábory, kterých se uskutečnilo devět, 
a pokryly celé prázdniny. Zajímavostí bylo uspořádání dvou speciálních táborů, a to hudebního tábora 
a tábora s angličtinou. Příměstských táborů se zúčastnilo kolem 230 dětí z Turnova a okolí. 
 
Vyzvědač – celooddílová hra 
22. listopadu odpoledne, od 16.00 do 18.00 hodin, byla pro automobily uzavřena Skálova ulice od 
náměstí po budovu sokolovny. Skauti zde hráli celoddílovou hru Vyzvědač na motivy příběhů 
z Rychlých šípů, jejímž cílem bylo, kromě zábavy, zlepšit si znalosti o našem městě. Hru pořádalo 
skautské středisko Štika. Skauti se rozdělili na oddíly, z nichž každý obsadil vlastní území. Každý 
účastník obdržel otázku a ve tmě, která už panovala, se musel vydat do nepřátelského tábora pro 
odpověď a nenechat se chytit.  
 
Dárek pro Terezku 
Na podzim skauti vyhlásili sbírku s názvem Dárek pro Terezku, jejímž cílem bylo shromáždit peníze na 
polohovací židli pro postiženou desetiletou Terezku. Předpokládali zisk 10 000 Kč, během vánočních 
trhů, kde měli stánek se sbírkou, se podařilo vybrat neuvěřitelných 30 000 Kč!  
 
Betlémské světlo  
Každoroční akce skautů, při které po celé Evropě rozvážejí světlo z Betléma, Kristova rodiště, se 
konala i letos. Světlo přijelo vlakem do Vídně, kde ho rakouští skauti předali delegacím z celé Evropy. 
23. prosince od 17. hodin je pak ti turnovští předávali zájemcům na náměstí Českého ráje, pro které 
si připravili i zpívání koled a živý betlém, kam si pro ně přišlo asi pět stovek lidí. Už 20. prosince v 16 
hodin proběhlo předávání světla s programem u kapličky v Ohrazenicích a 21. prosince ve 14 hodin 
na Valdštejně.  
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 
 

SPISOVNA MĚSTA TURNOVA 

Adresa: Žižkova 2137, Turnov, 511 01 

Spisovou službu města zajišťuje a o soudobý městský archiv se stará Spisovna města. Ta je součástí 
Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Turnova, archivářem zde je Zdeněk Kašpárek. Povaha 
materiálů uložených ve spisovně je stanovena Archivním zákonem. I materiály uložené ve spisovně 
města jsou využívány badateli, a to především v souvislosti s dokumentací stavebního úřadu. 
Spisovna ročně vyřídí kolem pěti stovek takových dotazů. Počet žádostí se zvyšuje.  
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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. (Charakteristika a podrobnosti 
o kapelách viz Kronika 2013, stejně jako podrobné přehledy koncertní činnosti pro představu o jejich 
aktivitě).  

TURNOVSKÁ BOHÉMA 

Adresa: Markova 311, 511 01 Turnov 
Předseda sdružení: Bohuslav Lédl (ředitel Základní umělecké školy v Turnově) 
Charakteristika: Turnovská Bohéma je občanské sdružení složené z několika spolků amatérské 
turnovské kultury. Byla založena v roce 2002 a činnost zahájila na začátku roku 2003. Zaštítila 
amatérské organizace, které do té doby působily pod Kulturním střediskem. Turnovská Bohéma má 
samostatnou účetní, která vede jednotlivým spolkům jejich agendu. 
Členové Turnovské Bohémy v roce 2014:  
Pěvecký sbor Antonín Dvořák / Turnovanka / Hitmakers / Jazz kvintet Josefa Uchytila / Turnovský Big 
Band / Lédl Jazz Kvintet / Divadelní studio / Divadelní soubor Antonín Marek / Pranic / Rebel (kapela 
nehraje od roku 2007) 

AGENTURA ORGANON 

Adresa: 28. října 554, Turnov, 511 01 
Majitel: Ing. Václav Brožek 
Charakteristika: Organon Turnov je agentura zabývající se vzděláváním a hudbou. Pořádá vzdělávací 
akce, zejména pro manažery a interní auditory. Zastupuje hudební skupiny, pořádá hudební akce a 
vydává hudební nosiče. Poskytuje některým amatérským turnovským skupinám účetní a 
administrativní servis.  
V roce 2014 využívaly agenturu tyto turnovské hudební skupiny: 
Ad Libitum / Big Fish gone / Funk Corporation / Mackie Messer Band / Magdaléna Brožková / 
Nothingham / Turnovské orchestrální sdružení. 

AD LIBITUM 

Smyčcový kvartet hraje pod vedením Jana Lochmana. Vznikl v roce 1997 při ZUŠ Turnov a hraje 
klasickou hudbu.  

BIG FISH GONE 

Turnovská kapela s vlastní autorskou tvorbou ve stylu grunge-rock.  

CARMINA, PĚVECKÝ SBOR PŘI ZUŠ TURNOV 

Adresa: náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 
Sbormistr: Martin Hybler (od roku 2009) 
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor Carmina při ZUŠ v Turnově byl založen Ladislavou Grundovou 
v roce 1992. 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. V roce 2013/2014 bylo v Carmině celkem 36 dětí. 
Přehled koncertů v roce 2013/2014: 

 9.–10. listopadu: soustředění v ZUŠ Turnov, generální zkouška s orchestrem TOS 

 8. prosince: Adventní koncert v Sezemicích, kostel sv. Bartoloměje, v 17 hod. 
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 12. prosince: Vánoční koncert CARMINY a orchestru TOS, velký sál turnovské Střelnice, v 19 hod. 

 15. prosince: Adventní koncert v Přáslavicích, kostel sv. Jiří, v 17 hod. 

 19. prosince: Tradiční vánoční koncert v Betlémské kapli v Praze, v 19.15 hod. 

 24. prosince: Tradiční odpolední vánoční zpívání v kostele Panny Marie v Turnově, ve 14 hod 

 21. března: Zahajovací koncert sborového festivalu Zpíváme si pro radost, společně s Jizerskou 
Semily, Muzeum Českého ráje v Turnově 

 5.–6. dubna: Tradiční soustředění na Frýdštejně 

 9. dubna: Účast na Krajské přehlídce sborového zpěvu v Jablonci nad Nisou, Stříbrné pásmo 

 26. dubna: Dopolední koncert v Přáslavicích, kostel sv. Jiří, Pro seminář SETKÁNÍ pro hledající 
cesty a pravdy života, na pozvání Ády Innemana 

 23. května: Noc kostelů, koncert v Mnichově Hradišti, kostel sv. Anny 
31. května: 10. ročník Festivalu Semilský džbánek, Kulturní centrum Golf Semily 

 9. června: Tradiční závěrečný koncert sborů ZUŠ Turnov v sále SUPŠ 
Zdroj: Zpráva sbormistra M. Hyblera 

FD BAND 

Kapela vznikla na počátku roku 2008, v repertoáru najdeme převážně převzaté bigbeatové skladby 
70.–90. let.  

FUNK CORPORATION 

Funky kapela vznikla v roce 2000. 

HITFAKERS 

Funková kapela hrající v albánsko-českém složení  

JAZZ KVINTET JOSEFA UCHYTILA 

Seskupení aktivních hudebníků, hrají příležitostně v různých sestavách podle chuti, potřeby a nálady. 

LÉDL JAZZ QUINTET  

Lédl Jazz Kvintet vznikl kolem roku 1996 jako „malá parta“ Turnovského Big bandu.  

MACKIE MESSER 

Kapela netradičního složení, hrající tradiční repertoár z oblasti dixie, jazzu, blues, world music, a to 
jinak, než je v kraji zvykem. 
  

MACKIE MESSER KLEZMER BAND  
Kapela akusticky hraje židovskou muziku přímo v synagogách.  

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.  
Přehled koncertů v roce 2014: 
25. května: Vystoupení na Staročeských řemeslnických trzích 
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Vánoční koncerty: 30. listopadu: Jeřmanice, kostel / 6. prosince: Sychrov, zámek / 11. prosince: 
Turnov, městské divadlo / 14. prosince: Turnov, kostel sv. Františka z Assisi / 14. prosince: Hodkovice 
n. M., kostel / 20. prosince: Vyskeř, kostel / 26. prosince: Valdštejn. 
Zdroj: Webové stránky sboru a výroční zpráva 

NOTHINGHAM  

Kapela hrající hudbu na pomezí gotiky a progresivního metalu s důrazem na rytmiku.  
Koncerty v roce 2014:  
25. dubna: Střížovice u Turnova – Střížovické hudební dostaveníčko / 28. června: Minifestival se 
skupinami Source of Sadness a Sacrastic, v Liberci Azyl Pub / 9. srpna: Výroční koncert skupiny ve 
Střížovicích u Turnova / 27. září: Rock´s festival na Střelnici. 

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 2014 měl sbor 39 členů (včetně dirigenta). 
 
Koncerty a kulturní akce pořádané v roce 2014: 
4. ledna: tříkrálový koncert v kostele sv. Martina 
v Libuni / 20. dubna: kostel sv. Jakuba 
v Mnichově Hradišti / 31. května: koncert na festivalu Foersterova Osenice / 7. června: zahájení 
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov / 12. září: koncert v Městském divadle při oslavách 140 let jeho 
otevření / 27. září: Hubertská mše na Valdštejně /4. října: Hubertská mše v Křížanech /17. října: 
Hubertská mše ve Smržovce / 1. listopadu: Hubertská mše v Bozkově /7. listopadu: Hubertská mše 
v Hejnicích / 11. listopadu: Vystoupení v Senátu Parlamentu ČR (foto převzato z webových stránek 
sboru) / 19. prosince: Vystoupení na předvánočním setkání zaměstnanců společnosti KV Final /  
24. prosince: Rybova mše Hej mistře v Přepeřích na Půlnoční mši 

PRANIC 

Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Charakteristika: Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně.  
Přehled koncertů v roce 2014:  
9. ledna: Písničky Napříč – Střelnice Turnov / 17. března: Pohovka s I. Pazderovou / 23. května: Noc 
kostelů v evangelickém kostele v Radotíně / 27. května: Písničky Napříč – Střelnice Turnov / 
14. června: Festiválek malého umění v Rumburku / 15. června: festival v Náměšti nad Oslavou. 

SNAP CALL 

Kapela hraje rock and roll a blues. 
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TAMDOLETMA 

Hudební duo hraje tzv. folk'n'drink.  

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. 
Přehled koncertů v roce 2014: 
Posezení při dechovce: 18. ledna, 8. března, 22. března, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 
29. listopadu, 13. prosince. 
11. května: Tradiční pouť v Jítravě / 18. května: Taneční odpoledne v Rumburku / 14. června: Pochod 
a koncert v Libuni /21. června: Loučenské slavnosti (Loučky). 

TRAFFIC JAM 

Historie kapely začíná v roce 2007. Hraje repertoár na převzatých, ovšem méně známých skladbách 
různých zahraničních interpretů a upravila si je k obrazu svému. Později začali členové skládat 
autorské skladby. Název je zkratkou slov TRAdiční Funk–Fusion–InspiraCe = JAsnej Mazec.  

TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ  

Předseda: Jan Lochman 
Sdružení vyvíjí činnost v několika oblastech: 1. Výchova hudebníků – vyplnění mezery mezi odchodem 
ze základní umělecké školy a zahájením vlastním 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). 
Orchestr byl založen v roce 1891, od té doby s malými přestávkami funguje a sdružuje hudebníky ze 
širšího regionu Turnova. V současné podobě hraje od roku 1993. V repertoáru převládají díla z období 
baroka a klasicismu, ale objevuje se i tvorba moderních skladatelů. Turnovské orchestrální sdružení je 
specialistou na mše, zejména vánoční – za poslední roky bylo provedeno celkem osm děl. 
Nadstandardní úroveň amatérského orchestru zajišťuje trvalá spolupráce se členy orchestru Divadla 
F. X. Šaldy v Liberci i zázemí turnovské Základní umělecké školy. 
V roce 1993 se stal dirigentem a dramaturgem orchestru Jan Novotný, od roku 2004 převzal jeho 
úlohu Ondřej Útrata. 
 
Přehled koncertů v roce 2014: 
2. dubna: Lomnice nad Popelkou na zámku. Koncert při příležitosti vydání CD / 1. června: Liberec 
v kostele sv. Antonína Paduánského. Mozartova Korunovační mše s libereckým sborem Ještěd / 
20. června: Liberec – ZŠ Ještědská. Vystoupení v rámci akce Dedefest 2014 / 28. října: Chrastava 
v kostele sv. Vavřince. Mozartova Korunovační mše s libereckým sborem Ještěd / další vystoupení 
v prosinci. 
Zdroj: Zpráva o činnosti sdružení 
 

http://turnovanka.webnode.cz/news/tradicni-pout-/
http://turnovanka.webnode.cz/news/tanecni-odpoledne/
http://turnovanka.webnode.cz/news/pochod-koncert/
http://turnovanka.webnode.cz/news/pochod-koncert/
http://turnovanka.webnode.cz/news/slavnosti/
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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 utajená, není k dispozici dostatek informací. Pokud 
byl k dispozici alespoň kontakt, byl spolek osloven a požádán o informace, pokud je dodal, jsou zde 
uveřejněny. Adresy sídel spolku jsou často orientační – úředně psány na adresu předsedy, nebo 
jednatele, neznamená to, že by se členové v daném místě scházeli. 

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Č. 374 

Adresa: cvičiště Na Lukách 
Předseda: Jiří Zadražil 
Charakteristika: Svaz provozuje cvičiště pro výcvik psů Na Lukách. Výcviky psů se konaly ve středu od 
16.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 hodin pro pokročilé a od 10.00 hodin pro začátečníky. Výše 
členského příspěvku byla stanovena na 500,- Kč ročně. Členové měli za povinnost odpracovat 8 
brigádnických hodin ročně (případně se vykoupit stokorunou za každou hodinu). Psi jsou rozděleni 
podle pokročilosti v tréninku. Účastnit se může každý pes, který má potřebné očkování, na plemeni 
a stáří nezáleží. Psi cvičí s nasazeným náhubkem, pokud není cvičitelem dovoleno náhubek sundat.  
 
2. května proběhl na cvičišti Májový psí běh canicross – amatérské běžecké závody.  
20. prosince proběhl na cvičišti tradiční vánoční závod v netradičních disciplínách. Účastnilo se ho 
15 psů s majiteli.  

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV 

Adresa: Kinského 383, Turnov 
Předseda: Jaromír Dědeček 
Charakteristika: Turnovský rybářský svaz sdružuje rybáře z Turnova a okolí a stará se o rybářské 
revíry v oblasti. Revír tvoří hlavně toky Jizera, Libuňka a Stebénka, dále Vazovecký potok, Veselka, 
včetně nádrží Roudný, Vražda, Jinolice a Modřišické rameno. Každý rybář platí členské příspěvky 
a odpracovává brigádnické hodiny při údržbě revíru (v posledních letech 16 hodin). Svaz se stará 
o sádky ve Vazovcích. Pro umožnění lovu ryb je nutné absolvování kurzu rybářského minima 
a ověření znalostí písemným testem. Ceny rybářských povolenek byly v roce 2014 stanoveny na 
2300 Kč za pstruhovou pro členy a 2300 Kč za mimopstruhovou pro členy. Slevu na 1000 Kč měly děti 
do 15 let. Hostovské průkazky se vydávaly pouze pro mimopstruhové lovení, a to v ceně 4500 Kč. 
Ceny platily na 1 rok. Za 1500 Kč bylo možné pořídit mimopstruhovou povolenku na 1 týden.  
 
Přehled akcí v roce 2014 (výběr): 
Zahájení sezony: 16. března Vražda, ostatní od 13. dubna 
Povolenky: se prodávaly 14. března, 28. března, 4. dubna 
22. března: Brigáda na rybníku Petr / 12. dubna: Veřejné rybářské závody. Nádrž v Libuni / 31. května: 
Veřejné dětské rybářské závody. Nádrž v Libuni. Závod určen pro děti do 15 let / 8. listopadu: Výlov 
rybníku Petr v osadě Peklo  

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE TURNOV 

Adresa: Dr. Honsů 677, Turnov 
Předseda: Ladislav Šic (okresní registrátor), jednatel: Antonín Daníček 
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Charakteristika: Organizace byla založena v roce 1940 a první výstavu měla již v roce 1941. 
Organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže, ovcí a koz a okrajově i chovatele 
holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen. Činnost se soustřeďuje do chovatelského 
areálu a kryté haly v Turnově, U Zastávky ČD Turnov-město.  
V roce 2014 měla organizace 35 členů, z toho 3 ve věku mládeže, více než polovinu tvořili důchodci 
a přibyli tři noví členové. Členský příspěvek byl stanoven na 290 Kč ročně, za mládež a seniory nad 80 
let platí příspěvek sama organizace a ostatním přispívá 90,-Kč.  
Konaly se tři členské schůze, kterých se účastnilo kolem 75 % členů. Výbor se schází jednou měsíčně. 
V roce 2014 bylo organizaci registrováno 466 kusů králíků 23 plemen. Členové spolku odpracovali 
brigádně 1 101 hodin (863 na výstavách, 238 na chovatelském zařízení) a nečlenové odpracovali 108 
hodin (mj. byla provedena oprava střechy buňky a její natření a sestaven plechový sklad na odložení 
laviček, koleček a skládacích klecí).  
Dozor na výstavách provádí turnovská veterinářka MVDr. Jaroslava Smejkalová. Sponzory svazu jsou 
pivovar Svijany, Květiny u Marušky (Ohrazenice, čp. 112), Květiny Košek (Havlíčkovo náměstí, čp. 542) 
a Autoservis Akademie (Vrchlického 1208), přispívá i senátor Jaromír Jermář.  
 
Letní výstava v roce 2014: se konala 28. června. Dospělí zaplatili vstupné 30 korun, děti starší 10 let 
10 korun, menší děti mohly zdarma. 
Zimní výstava v roce 2014: se konala 29. listopadu 2014. Bylo zajištěno občerstvení a bohatá 
tombola s živými zvířaty. 
Členové se zúčastnili akce Bouda na ulici, která se konala 1. června. (Více viz Kultura – Jednota 
bratrská). Dva členové se zúčastnili středočeské výstavy v Lysé nad Labem (ing. Duffková s králíčky 
Teddy získala dvě druhá místa za nejlepší dospělou samici a dospělého samce a tři kartičky čekatele 
šampiona a Málek s Vss (králici velcí, světlí, stříbrní), který získal čestnou cenu).  
Zdroj: Zpráva jednatele 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE TURNOV 

Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
Jednatel: Eduard Fuchs 
Charakteristika: Spolek vznikl 2. března 1903, jedná se o největší základní organizaci Českého svazu 
včelařů okresu Semily. V obvodu ZO Turnov působilo v roce 2014 149 evidovaných včelařů, členů 
organizace bylo 142, z toho 12 bez včel, 2 neorganizovaní včelaři a pět včelařů registrovaných v jiných 
základních organizacích. (V roce 2013 135 členů, osm bez včelstev. Organizace se potýká s jedním 
neorganizovaným včelařem, který má dvě včelstva v Rakousích. Během roku bylo přijato dvanáct 
nových členů – tzv. „přátel“ a čtyři členové organizaci opustili (tři zemřeli, jeden pro stáří). Oproti 
předchozímu roku vzrostl celkový stav včelstev o 124, z toho počet včelstev členů ZO o 87. 
Vzhledem k již druhé teplé zimě došlo k přemnožení roztoče varroa, většina včelstev v obvodu ZO 
přežila, na rozdíl od jiných regionů. Snůškový rok byl slabší, snůška květového medu byla přibrzděna 
počasím, a kdo nestihl vytočit nektarovou snůšku hned zpočátku, ten už většinou nevytočil téměř nic 
kvůli ochlazení. Druhá snůška medu se již u řady stanovišť nekonala a kdo neponechal včelám 
dostatečnou zásobu, čelil vyhladovění a ztrátě včelstev. Podle statistiky však byly výnosy u ZO téměř 
shodné jako v roce předchozím. V roce 2014 bylo v rámci organizace vyprodukováno 11 272 kg medu 
(v loňském roce 11 957 kg), průměr na jedno včelstvo ZO byl 10,34 kg (loni 11,86 kg, předloni 16,25 
kg), 347 kg vosku (loni 423), vychováno bylo 147 matek (loni 167). Řada organizací v okrese si však 
stěžovala na katastrofickou situaci, hlavně v podhorských oblastech prý někteří včelaři nevytočili nic. 
Stavy včelařů a včelstev v okrese Semily: 657 členů ČSV (loni 631), z toho 27 bez včelstev (loni 20), 
neorganizovaných včelařů 13 (stejně jako loni), počet včelstev 5768 (nárůst o 410), produkce medu 
45,6 tuny (pokles o 18,9 t), průměrný výnos medu 8,08 kg/včelstvo (pokles o 4,4 kg). 
Stavy včelařů a včelstev v České republice: 51 987 členů ČSV (nárůst o 2881), z toho 2942 členů bez 
včel (nárůst o 1341), neorganizovaných včelařů 1460 (nárůst o 95), počet včelstev členů 588 360 
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(nárůst o 51 223), produkce medu 6969 tun (pokles o 842 t), průměrný výnos medu 12,03 kg (pokles 
o 0,47 kg). 
Spolková kronika: člen spolku Vaníček se v roce 2014 pustil do dopsání spolkové kroniky dle 
podkladů kronikáře Loudy. Jedná se o dlouhodobý úkol.  
Webové stránky spolku: V roce 2014 spustil spolek webové stránky.  
Včelařský kroužek: Dětský kroužek byl znovu založen v roce 2012. Členové se scházejí každé pondělí 
ve výukovém včelíně u Žluté ponorky, pod jejíž záštitou se kroužek odehrává. Výukový včelín je objekt 
v areálu bývalého depa ČD v Turnově v ulici Za viaduktem. Objekt je výhodně umístěn mimo zástavbu 
mezi poli a zahrádkářskou kolonií, dostupný pěšky cca 15 minut chůze od dopravního terminálu 
v Turnově.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace  

ČMUKAŘI  

Adresa: Jiráskova 121, Turnov, 511 01 
Vedoucí souboru: Jaroslav „Motýlek“ Ipser 
Charakteristika: Občanské sdružení Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla vznikl 
v roce 1976 nejprve jako Čmukaři OB Modřišice, od roku 1997 Čmukaři Turnov. Vůdčí postavou byl 
Jaroslav Ipser, po několika letech i Daniela Weissová a později Romana Zemenová – všichni setrvávají 
dodnes. Většinou dvou, někdy tří a výjimečně vícečlenný soubor hrává pro všechny věkové kategorie 
kolem 50 představení ročně.  

FOTOKLUB SAFÍR 

Adresa: Alej legií 695, Turnov, 511 01 
Předseda: Břetislav Jansa (znovu zvolen na 3 roky v roce 2014) 
Charakteristika: (Historie klubu viz Kronika 2013.) 
Klub měl v roce 2014 6 aktivních členů. Pravidelně vystavuje v koridoru Muzea Českého ráje. Na 
pořádání výstav spolupracuje se Sdružením českých fotografů a s Niposem.  
Přehled výstav v roce 2014: 
Fotoklub vystavuje v turnovském muzeu, v koridoru chodby ke galerii. Výstavy probíhají v přibližně 
měsíčních intervalech. Všechny prezentovaly práce amatérských fotografů (přehled výstav viz 
Muzeum Českého ráje).  
Mimo muzeum fotoklub uspořádal velkou výstavu v kulturním domě Fabrika ve Svitavách jako 
součást 34. ročníku Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 2014. Dva členové klubu začali 
vést fotokroužek ve Žluté ponorce. 
Zdroj: Webové stránky spolku a zpráva o činnosti. 

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ 

Adresa: Žižkova 2047 
Vedoucí: Marie Sejkorová (od roku 2014) 
Klub aktivních seniorů navázal na Klub důchodců, který byl v roce 2014 zrušen, protože již nebyl příliš 
aktivní. V roce 2014 se připravovala jeho nová podoba – Klub aktivních seniorů. 4. září byl tento nově 
pojatý klub slavnostně otevřen pod patronací turnovských Zdravotně sociálních služeb. Na zahájení 
dorazilo více než 50 seniorů. Docházka do klubu je zdarma a bez registrace. Klub a jeho aktivity jsou 
určeny pro všechny, kteří nechtějí být sami. Senioři se v klubu scházejí každý čtvrtek od 12 do 
16 hodin. S činností klubu pomáhají vedoucí penzionu v Žižkově ulici Vladimíra Chuchlíková, 
zdravotní, E. Nožičková i Eva Kordová z městské knihovny. 
V klubu se podle údajů předsedkyně schází týdně asi kolem 35 až 40 lidí, přičemž jen asi polovinu 
tvoří obyvatelé penzionu. Nejvíc lidí chodí na promítání cestopisů a různé besedy.  
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Výběr z akcí 2014: 

 4. září: Den otevřených dveří v klubu (Fotografie ve fotopříloze). 

 11. září: od 13.30 přivítali J. Sejkoru, který zahájil pravidelná setkávání s povídáním a promítáním 
fotografií ze svých cest po světě – Nový Zéland 

 18. září: od 13.30 beseda s promítáním mykologa Petra Hampla 

 25. září: od 12.30 návštěva výstavy fotografií o přírodě v městské knihovně, krátký výlet do okolí 
Turnova 

 2. října: „Můj oblíbený hrneček“ každý zájemce mohl přinést svůj oblíbený hrneček na čaj nebo 
kávu, který rád používá a ke kterému se váží nějaké vzpomínky… 

 6. října: Ukázka a povídání o podzimních květinách, výzdoba interiéru 

 9. října: „Bavíme se sami“ – odpoledne plné her, každého, co baví: deskové hry, karty, 
elektronické šipky, sudoku, pexeso… (povídání při kávě a čaji). 

 13. října: Křeslo pro hosta – Vlastislav Hnízdo pohovořil o malíři Karlu Vikovi 

 23. října: Můj oblíbený hrneček – Namaluj si svůj hrneček 

 24. října: Pravidelné trénování paměti 

 6. listopadu: Vernisáž fotografií mladého fotografa Davida Nožičky 

 13. listopadu: Křeslo pro hosta – beseda s redaktory časopisu Naše rodina 

 20. llistopadu: Gynekologie včera a dnes, beseda s MUDr. Pavlem Nožičkou 

 4. prosince: Mikulášská zábava s hudbou pana Adamce – čertovsky dobrá obsluha 

 11. prosince: Výroba andílků a přání s paní E. Nožičkovou 

KLUB FILATELISTŮ ČESKÝ RÁJ 

V současné době není aktivní Klub mladých filatelistů. Klub uspořádal čtyři burzy sběratelů (o to se 
snaží každým rokem), které se konaly na Střelnici. Burzy byly úspěšné a hojně navštívené. V září se ve 
svitavském muzeu konala Národní výstava poštovních známek, které se spolek zúčastnil. Radek Černý 
na ní představil dvě nové známky z Jemenu. Sbírka byla velmi dobře ohodnocena a s 89 body získal 
třetí nejvyšší bodové ohodnocení.  
2. května klub uspořádal křest již druhé známky turnovské malířky paní Vlasty Matoušové, která se 
jmenuje Chodské dudy a patří do série Národní hudební nástroje. Známku vyryl Václav Fajt, absolvent 
SUPŠ Turnov. Oba tvůrci se křtu osobně účastnili.  
Zdroj: Zpráva jednatele 

KLUB PŘÁTEL ŽELEZNIC ČESKÉHO RÁJE 

Adresa: Nádražní 1109, Turnov, 511 01 
Předseda: Josef Semecký, jednatel: Ivan Novák 
Charakteristika: Klub přátel železnic Českého ráje je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993. 
Jeho cílem je záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji 
a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje. 
Přehled akcí v roce 2014 (výběr): 

 26. dubna: Český ráj dětem. Turnov – Železný Brod, Turnov – Malá Skála 

 30. dubna – 4. května: Zahájení muzejní sezony v železničním muzeu Výtopna Jaroměř. Turnov – 
Jaroměř, Jaroměř – Náchod, Jaroměř – Kuks – Bílá Třemešná – Mostek, Jaroměř – Turnov 

 17. května: Pohádkový les. Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět 

 28.–29. června: Prázdninové parní vlaky. Jaroměř – Náchod, Jaroměř – Hradec Králové, Hradec 
Králové – Ostroměř – Turnov 

 12. července: Parním vlakem Českým rájem. Turnov – Rovensko, Turnov – Mnichovo Hradiště 

 18.–20. července: Krakonošovy letní parní vlaky. Turnov – Martinice v Krkonoších, Martinice 
v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a zpět, Martinice v Krkonoších – Turnov 
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 26. července: Parním vlakem Českým rájem. Turnov – Rovensko, Turnov – Bakov nad Jizerou  

 1.–3. srpna: Prázdninové parní vlaky. Turnov – Jaroměř, Jaroměř – Náchod, Jaroměř – Kuks – 
Dvůr Králové – Bílá Třemešná – Mostek 

 9. srpna: Parním vlakem Českým rájem. Turnov – Rovensko, Turnov – Bakov nad Jizerou 

 30. srpna: Parním vlakem Českým rájem. Turnov – Rovensko, Turnov – Bakov nad Jizerou  

 13. září: Semilský pecen. Jízda u příležitosti krajských dožínek a akce Semilský pecen. Přeprava 
historické parní stříkačky ke 110 výročí jejího příjezdu do Semil. Turnov – Semily a zpět 

 20. září: Údolím dvou řek. Železný Brod – Semily – Tanvald)  

 30. listopadu: Tradiční Mikulášská jízda ve spolupráci s centrem pro rodinu Náruč. Turnov – 
Rovensko pod Troskami a zpět).  

 30. listopadu: Mikulášská jízda pro uzavřenou společnost. Turnov – Semily a zpět 

 7. prosince: Mikulášské vlaky, trasa Lomnice nad Popelkou – Nová Paka 

KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, POBOČKA Č. 55 SEMILY–TURNOV 

Adresa: Žižkova 2031, Turnov, 511 01  
Předseda: Sergěj Solovjev  
Charakteristika: Konfederace politických vězňů České republiky, dále jen KPV ČR, je dobrovolnou 
organizací, která sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa.  
(Více viz Kronika 2013).  

KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV 

Předsedkyně: Jana Zajícová, Zřizovatel: Kulturní centrum Turnov 
Charakteristika: Kruh přátel hudby je dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu. Ve spolupráci 
s Kulturním centrem Turnov připravuje (ve vlastní dramaturgii) koncerty vážné hudby, kterých se 
každoročně uskuteční 8–10, a to obvykle v prostoru Městského divadla. (Více viz Kronika 2013). 
Výroční zpráva nebyla dodána. 

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR NA ŽIDLI 

Předseda: Petr Záruba 
Charakteristika: Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002, 
jeho historie však sahá až do roku 1978. Hlavní náplní je práce pro děti a s dětmi.  
Členové souboru: Petr Záruba, Věra Pokorná, Ivana Drahoňovská, Dana Salabová, Zuzana Salabová, 
Kateřina Hejtmanová, Lenka Kvintusová, Jitka Kottková, Pavel Vaněk, Hana Kratochvílová, Roman 
Kaválek, Jana Kůdelová, Anna Kůdelová, Jiří Kůdela, Michal Škopán, Tereza Škopánová, Zuzana 
Škopánová, Barbora Frýdová, Jakub Frýda, Zdena Breuverová, Eliška Gruberová.  
Petr Záruba pracuje jako člen rady Volného sdružení východočeských divadelníků a jako člen Kulturní 
komise Rady města Turnova. 
Přehled akcí v roce 2014 (výběr): 
Soubor v roce 2014 odehrál 57 představení. V repertoáru byly tyto hry: Červená Karkulka (13x, 716 
diváků), Perníková chaloupka (13x, 690 diváků), Pohádky o pejskovi a kočičce (11x, 960 diváků), 
O slepičce kropenaté (11x, 833 diváků), Tři prasátka a vlk (5x, 329 diváků), Jak P+K slavili Vánoce (3x, 
230 diváků), Perníková pohádka (1x, 15 diváků).  
Kompletní seznam představení i s místy, kde se konala, je pro představu uveden v kronice za rok 2013.  
Soubor se zúčastnil přehlídek Šmelcování v Jablonci nad Nisou, Loutkobraní v Chlumci nad Cidlinou, 
Boučkova Jaroměř a O cenu Matěje Kopeckého v Libčanech. Účinkoval na Krajských dnech v Liberci 
a na Oslavách Ještědu. 
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 Turnovský drahokam 
V pátek 14. března byl zahájen již 24. ročník loutkářského festivalu Turnovský drahokam. Skončil 
v neděli 16. března. Festival je regionální postupovou přehlídkou pro Liberecký kraj a Český ráj 
s postupem na Loutkářskou Chrudim. Přehlídka, kterou organizuje turnovský Loutkářský soubor Na 
Židli v čele s Petrem Zárubou, se konala v Městském divadle. (Více viz Kultura – kalendárium). 

 Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Pravidelný prázdninový cyklus loutkových představení se od roku 2013 přestěhoval ze zámku Hrubý 
Rohozec na Dlaskův statek v Dolánkách. Zde se hrálo každou prázdninovou neděli 3x a někdy i 4x. 
Představení předvedli mimo domácího souboru také Štěpánovo kouzelné divadlo z Kláštera Hradiště, 
Jakodivadlo Stružinec, Divadýlko Matýsek z Nového Boru, Čmukaři Turnov a Boďi, Maminy a blechy 
z Jaroměře. Celkově bylo odehráno 27 představení, na které se přišlo podívat 1603 diváků. Loutkáři 
na Dlaskově statku se v návštěvnosti umístili na prvním místě mezi akcemi propagovanými 
turnovským turistickým informačním centrem. (Fotografie ve fotopříloze). 

 První turnovské železniční loutkové divadlo 
Parní vlak, jehož součástí je divadelní vagon z roku 1905, vyjel o prázdninách celkem 4x a odehrálo se 
v něm 12 představení, které navštívilo 588 diváků. Vlak tentokrát jezdil do Bakova nad Jizerou 
a odehrál vždy jedno představení. (V předchozích letech byly cílem Semily a hrála se dvě odpolední 
představení).  
 
Vedoucí souboru Petr Záruba vystoupil v roli krále na Noci s Andersenem a jako král Granát při 
zahájení letní turistické sezony v Českém ráji. Královnou mu obvykle bývá Eliška Gruberová 
z Informačního centra. Dva členové souboru se vzdělávali na odborném semináři na národní 
přehlídce Loutkářská Chrudim a další tři přijeli za inspirací a účastnili se všech představení. 
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VESECKO 

Adresa: Malý Rohozec 157, Turnov, 511 01 (střelnice) 
Předseda: Jaroslav Čapek, hospodář: Jiří Duda 
Charakteristika: Myslivecká společnost Vesecko spadá do působnosti MÚ Turnov. Honitba Vesecko 
má výměru 1080 ha a má smíšený charakter.  
Výroční zpráva nebyla dodána. 

OCHRANA KLOKOČSKÝCH SKAL  

Adresa: Zelená cesta 1704, Turnov, 511 01 
Předsedkyně: Šárka Černíková 
Charakteristika: Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal bylo založeno v roce 1988. Původně 
jako volné trampské sdružení zaměřené na ochranu Klokočských skal, likvidaci divokých skládek 
a ochranu drobných vodotečí v Zeleném dole. Sdružení se stará o 228 hektarů území a výrazně se 
podílí na správě hradu Rotštejna. Mj. umisťuje po území rezervace pytle na odpadky a pravidelně je 
vyváží. (Historie viz Kronika 2013). 

PAMĚŤ ČESKÉHO RÁJE A PODJEŠTĚDÍ 

Adresa: Kosmonautů 1547, 511 02 Turnov  
Předseda: RNDr. Zdeněk Mrkáček (od roku listopadu 2012) 
Charakteristika: Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí bylo založeno 17. ledna 2000 
především díky iniciativě prvního a bývalého předsedy Václava Jenšovského.  
Hlavním předmětem činnosti sdružení je propagace a ochrana nadčasových hodnot Českého ráje 
a Podještědí (památky, příroda, tradice, osobnosti a další), a to hlavně prostřednictvím vlastního 
vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám. Také v roce 2014 vycházel čtvrtletně v nákladu 1000 
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kusů a měl více než 400 stálých předplatitelů z Turnova, Lomnice nad Popelkou, Železného Brodu, 
Jičína, Liberce a Prahy. V roce 2014 mělo sdružení 110 členů, uskutečnila se čtyři jednání výboru 
a čtyři zasedání redakční rady sborníku.  
Zdroj: Výroční zpráva a internet 

PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE 

Adresa: Skálova 71, Turnov 511 01  
Předsedkyně: PhDr. Eva Bílková (od roku 2011) 
Jednatelka: Jitka Petrušková 
Charakteristika: Občanské sdružení Pekařova společnost Českého ráje navazuje na činnost spolku 
s názvem Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje, založeného v roce 1936 a obnoveného 
v roce 1990. Pekařova společnost usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti a jejích znalostí 
historických a kulturně historických, zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje. 
Pekařova společnost měla ke konci roku 2014 107 členů, z toho 6 kolektivních, např. muzea a střední 
školy, dále Městskou knihovnu Antonína Marka v Turnově a Spolek rodáků a přátel Turnova.  
Přehled aktivit v roce 2014: 

 Vyšlo 16. supplementum Z Českého ráje a Podkrkonoší obsahující příspěvky z konference Karel 
Kazbunda, která se konala v roce 2013. 

 3. dubna se konala přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla Genocida Čechů po atentátu na Reinharda 
Heydricha. Prezentace knihy, která získala Pekařovu cenu v roce 2013. 

Zdroj: Výroční zpráva spolku 

POVYK, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Adresa: U Lomu 35, Turnov 
Předseda sdružení: Zbyněk Báča 
Občanské sdružení se věnuje volnému času dětí a mládeže, a to především v organizování turistických 
pobytů v přírodě.  
Příměstské tábory 
V roce 2014 se sdružení soustředilo především na realizaci příměstských táborů, a to jarních i letních, 
které organizovalo ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč.  
Jarní tábor se konal v březnu v prostorách Mateřského centra Náruč. Zúčastnilo se ho 15 dětí.  
Letní tábor byl zaměřen na vlastivědné výlety po okolí, environmentální výchovu a sportovní aktivity. 
Zúčastnilo se ho kolem padesáti dětí z Turnova a okolních vesnic.  
Další aktivity: 

 Leden: Výlet do Brandýsa nad Labem, kde se uskutečnil florbalový turnaj neregistrovaných 
hráčů.  

 Březen: Divadelní festival Cimrman by se divil. Rodinná akce, při které skupina rodičů s dětmi 
nacvičila divadelní hru s názvem Ferda a s touto hrou vystoupila na dětském divadelním 
festivalu v České Lípě 

 Duben: Závěrečné setkání účastníků česko-polského projektu s názvem Voda jako společný 
most mezi námi. Setkání se uskutečnilo v Českém ráji a jeho účastníci byly děti ZŠ 28. října 
a polské základní školy z Jawora.  

 Červen: Setkání Tomíků (turistické oddíly mládeže) nejen Libereckého kraje. Toto víkendové 
setkání zajišťovali programově lektoři našeho spolku. Předmětem aktivit je poznávání kraje, 
ve kterém žijeme, prostřednictvím prožitkové výchovy. 

 Listopad: Vyzvědači v temných uličkách. Jedná se o hru inspirovanou spisovatelem 
J. Foglarem. Místem realizace hry se letos stala Kutná Hora.  

Zdroj: Zpráva předsedy sdružení 



Kronika města Turnova 2014  |293 

 

PSINEC MĚSTA TURNOVA 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov, 511 01 
Vedoucí: Zdeněk Fišer, Dominika Šmídová, Jana Chmelíková  
Charakteristika: Psinec sídlí na tzv. Skautském ostrově. O městské odchytové zařízení pro psy se stará 
skautské středisko Turnov, financuje ho Město (ze zákona se musí postarat o nalezené psy). Pro jiné 
obce zajišťuje péči o nalezené psy za úhradu 25-40 Kč denně (má-li volnou kapacitu).  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUKOVINA 

Adresa: Kobylka 11, Turnov 51101.  
Na žádosti o informace nereagují. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MAŠOV 

Adresa: Mašov 253, Turnov 51101 
Starosta: Zbyněk Hruša 
Velitel: Miloslav Kočí 
Sbor dobrovolných hasičů existuje v Mašově od roku 1884, slavil tedy 130. výročí založení. Ke konci 
roku 2014 měl sbor 138 členů, z toho 22 dětí. Sbor vlastní vůz Avii a stříkačku PS 12.  
Složení sboru: starosta Hruša, první náměstek JUDr. Hason, druhý náměstek Kos, velitel Miloslav Kočí 
a jeho zástupce Pavel Kočí, strojník Pavlišta, jednatel Kos, hospodářka Feiklová a její zástupkyně 
Koucká, vedoucí mládeže Čapek, vzdělavatel Petr Dutý, referentka žen Jílková, výchovnou činnost má 
na starosti Špinka, materiál má na starost Kopal, ochranu obyvatel Koucký, předsedou kontrolní 
a revizní rady je Boček a členem je Oldřich Dutý a Baraňuk. 
 
Historie Sboru dobrovolných hasičů Mašov 
(převzata ze zprávy o činnosti, přednesené 29. listopadu 2014 v mašovské sokolovně jednatelem Jiřím 
Kosem, mírně upravena) 
V roce 1853 byl v Praze založen spolek Hasičská požární stráž. V roce 1864 vznikl ve Velvarech první 
dobrovolný hasičský sbor a v roce 1870 ho následoval sbor v Turnově. Po jeho vzoru se rozhodlo 
několik občanů Mašova, Pelešan a Kadeřavce založit Hasičský spolek v Mašově. Stanovy byly sepsány 
16. května 1884 a schváleny obecním úřadem 24. května 1884. C. k. místodržitelství je potvrdilo 
13. října 1884. První ustavující schůze spolku se konala 1. listopadu 1884 v hostinci pana Vorla 
v Mašově. Na této schůzi byli přítomni i vojenští vysloužilci, a proto byl spolek pojmenován 
Veteránsko-hasičský spolek. Prvním velitelem byl zvolen Josef Pařízek, podvelitelem Josef Loutchan 
a jednatel Josef Kos. Pokladníkem se stal Antonín Medvídek, který byl řídícím učitelem a nejvíce se 
zasloužil o založení hasičského spolku. První výzbroj tvořily sekery a pilky. Lezci měli 16 metrů dlouhé 
smyčky s karabinami. První stříkací stroj byl zakoupen v dražbě v lázních Sedmihorkách v květnu 
1886. Tento starý stroj však potřeboval časté opravy, a proto byl objednán nový stroj od firmy Smékal 
v Praze za 824 zlatých. Sbor se pravidelně scházel na výborových schůzích a valných hromadách, 
pořádaly se plesy, různé výlety a návštěvy v okolních vesnicích. V roce 1904 byl založen samostatný 
spolek hasičů v Pelešanech. Od poloviny roku 1914 se činnost mašovského sboru utlumovala, jelikož 
mnoho mladých mužů muselo rukovat do války. V roce 1915 se změnil název sboru na Sbor 
dobrovolných hasičů v Mašově. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se 
činnost hasičů začala opět rozvíjet a do sboru vstoupili noví zájemci, jako například Rudolf Bína, 
Bohuslav Bělohlávek, Josef Šťastný, Karel Kysela, František Zvířecí. 26. března 1922 sbor zřídil 
odbočku na Kadeřavci, avšak hned v květnu téhož roku vytvořila tato odbočka samostatný 
Kadeřavský sbor. V roce 1927 disponoval mašovský sbor 1 čtyřkolovou stříkačkou, 1 džberovkou, 
3 berlovými stříkačkami, 8 háky, 1 hákem požárním, 8 žebříky, 55 pracovními obleky, 56 přilbicemi, 
3 trubkami harcovkami, 5 povelekami, 12 díly hadic po 20 metrech a 20 metry hadic k berlovkám. 
Starostou byl v té době František Tomsa, jednatelem Josef Vítek a velitelem Karel Jiroš. V této době 
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nebyla nouze o požáry. V kronice mašovské je zaznamenáno, že hořelo 15x a v okolí 36x. V únoru 
1932 koupil sbor úplně novou motorovou stříkačku od firmy Antonína Holečka z Vysočan za 35 500 
Kč. Stará byla odprodána nově vznikajícímu sboru v Nové Vsi za 5 000 Kč. Tohoto roku začala 
v Mašově elektrizace obce a svítit se začalo 23. července. 8. července 1934 slavili 50. výročí trvání 
sboru. Slavnost byla uspořádána na pěkně upravené návsi. Po uvítání starostou obce Josefem Vítkem 
a starostou Františkem Loutchanem, pronesl slavnostní řeč starosta hasičského sboru v Turnově Josef 
Ježek. Nabádal k „svornosti, kázni a statečnosti, neboť ctností těchto může býti v blízkých dobách 
zapotřebí“. Místo obvyklého cvičení sehrál odbor Sokola divadelní hru Helmice bez poskvrny, kterou 
napsal Tóna Labuťa. Roku 1934 byly zaznamenány 3 požáry, a to 10. března stodola pana Pekaře 
v Nové Vsi, kterou podpálil ze msty propuštěný dělník z práce (odsouzen byl na 3 roky těžkého 
žaláře), 3 června za velmi silné bouřky udeřil blesk v poledne do domu č. 34 v Hamrech a 12 října ve 
4 hodiny ráno vyhořela za nejasných okolností stodola na Kadeřavci. 7. července 1935 byl otevřen 
nový hřbitov. V roce 1944 sbor slavil 60leté výročí. Velitelem byl Arnošt Škoda, starostou František 
Loutchan a jednatelem byl Jan Kos, kterého vystřídal koncem roku 1944 Leopold Macháně. Sbor měl 
majetek v hodnotě 27 000 korun. Skládal se ze zařízení, výstroje mužstva a nemovitostí. Hasičské 
jednoty nemohly za doby nacismu vyvíjet svoji činnost po stránce osvětové. Činnost po stránce 
technické a samaritánské se vyvíjela nadále. 1. ledna 1950 byl starostou zvolen Josef Pitro, protože 
Karel Kysela odešel do Liberce. V tomto roce vyšel nový požární zákon, na základě kterého byla 
v následujícím roce ustanovena Místní hasičská jednota Mašov. Prvním preventistou se stal Josef 
Šilhán a po něm nastoupil František Koucký, který tuto funkci plnil 14 let. Preventivní činnost 
spočívala v prohlídkách komínů a kamen v obytných domech. Dne 24. dubna 1959 přivezl Jiří Knap 
a Josef Hruška ml. novou motorovou stříkačku. Stará byla prodána požárnímu sboru do Lestkova. 
V tomto roce bylo rozhodnuto postavit nový sušák na hadice, v říjnu byly přivezeny železné stojany, 
které věnoval Rozvodný závod Turnov. 30. srpna 2014 byl sušák odstraněn. Stožár byl osazen 
elektrickou sirénou, kterou je potřeba zrekonstruovat a zabudovat na střechu hasičské zbrojnice. 
8. června 1974 se konala oslava devadesátého výročí založení sboru. Zahájena byla již dopoledne 
předsedou Josefem Pitrem za účasti okolních sborů a mnoha hostí. Po té byla uctěna památka 
zesnulých členů položením květů na místním hřbitově. Součástí oslav byla okrsková soutěž. Ke 
zlepšení nálady, jelikož bylo nestálé počasí, vyhrávala lidová dechovka. Večer se potom konala 
slavnostní schůze, kde předseda Josef Pitro přednesl uvítací proslov a jednatel František Peterka 
přečetl zprávu o historii sboru. Na závěr schůze se konala zábava s hudbou a tancem. V roce 1980 
skončil ze zdravotních důvodů Josef Pitro s funkcí předsedy a 18. října byl místo něj zvolen Josef 
Kudrnáč. V těchto letech pod vedením Miloslava a Jany Kočích reprezentovali žáci náš sbor 
a pravidelně získávali nejlepších umístění. Sté výročí založení sboru se slavilo 15. září 1984. Slavnostní 
schůze se konala v místní sokolovně za účasti 103 členů a 70 hostí. Jako pohoštění byla podávána 
jídla z vepřové zabijačky. 17. listopad 1989 nebyl jenom převrat politický, ale i v oblasti zájmové 
činnosti, které se dotkly i požární ochrany. Sbor se opět přejmenoval na sbor dobrovolných hasičů. 
Sbory získaly více samostatnosti, ale nastávaly jiné problémy. Městský úřad už neměl zájem přispívat 
na činnost a postupně klesl i zájem jednotlivých členů. V roce 1992 dochází ve sboru ke krizi, která se 
tehdy nevyhnula mnoha organizacím. Začaly převládat osobní zájmy nad společenskými, zanikla 
brigádní činnost, nehlásili se žádní noví členové, naopak z výboru někteří na vlastní žádost odešli. 
Sestavení nového výboru bylo velmi problematické, ale povedlo se. V čele stál starosta Josef Kudrnáč, 
velitelem byl Miloslav Kočí ml., zástupcem starosty Václav Brodský, jednatelem Jan Havel, 
hospodářem Eva Havlová, preventistou Jiří Slivanský, strojním Miloslav Pavlišta. Ve výročních 
zprávách se po roce 1994 dočítáme, že skutečně se celková činnost omezila. Odhlásili se další 
členové, nebyl uspořádán ani tajný výlet, který byl tradicí. Z důvodů uzavření sokolovny nebylo 
možné konání ani tradičních plesů a silvestrovských zábav. Příznivější situace byla v činnosti mládeže, 
kde bratr Kočí dovedl družstva žáků a dorostu k několika dílčím úspěchům. V té době bylo 
upozorněno na nutnost opravy střechy na zbrojnici. Rekonstrukce byla po několika urgencích na MÚ 
v roce 1996 provedena a zároveň byl opraven i strop, který špatnou střechou velice utrpěl. V roce 
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2000 odstoupil na vlastní žádost starosta Josef Kudrnáč a několik dalších členů výboru. Novým 
starostou se stal Zbyněk Hruša, který měl za úkol získat nové členy, kteří byli ochotni se na činnosti 
sboru podílet. V roce 2001 se zájem opět zvýšil. Jedním z hlavních, kdo se na tom podílel, byl starosta 
Hruša, který uměl získat několik dalších členů výboru k organizaci různých akcí. Mezi ně patřily i tři 
zdařilé besedy s horolezcem Jindřichem Sochorem o jeho horolezeckých cestách v Severní Koreji, 
Švýcarských Alpách a ve Spojených státech amerických. Byl zorganizován tradiční tajný výlet a po 
několika letech i hasičský ples. Velitel Kočí připravil družstvo mužů na okrskovou soutěž, která se 
uskutečnila na Bukovině, kde muži vyhráli. Pod vedením sestry Kopalové a bratra Dutého se družstvo 
dětí zúčastnilo závodu požární všestrannosti v Ploukonicích. V tomto roce byla opravena Avie 
bratrem Kosem (vyměněna kabina a motor). Městský úřad v tomto roce poskytl mimořádný 
příspěvek 60 000 Kč na opravu hasičské zbrojnice a na vybudování sociálního zařízení. V roce 2002 
náš sbor zorganizoval humanitární sbírku na pomoc postiženým povodní. Tato sbírka byla převezena 
na Místní úřad do obce Žalhostice u Litoměřic. Další sbírku organizoval Městský úřad v Turnově a tu 
jsme převezli do Mělníka. V tomto roce byl postižen i Turnov, a to 13 srpna, kde jsme prováděli 
protipovodňové opatření obyvatelům na Trávnicích. V roce 2004 slavil náš sbor 120leté výročí 
založení. Byla pořádána okrsková soutěž na louce bratra Rakouše. Pod vedením Miloslava Kočího bylo 
jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů. Na této soutěži muži vyhráli a ženy byly druhé. Dětské 
družstvo v tomto roce vedly sestry Marková a Peldová. Děti se zúčastnily mimo jiné na branném 
závodě v Čisté a byly na exkurzi u profesionálních hasičů Na Lukách. V roce 2007 se Mašovem prohnal 
orkán Kiril. Další bouře se prohnala 23. července 2009 a působila značné škody v téměř celé střední 
Evropě a zasáhla i Mašov krátce po 18. hodinách. Přestože vše trvalo asi 20 minut, došlo k polámání 
mnoha stromů, z nichž některé poškodily elektrické vedení a na některých domech byly poškozeny 
střechy. Náš sbor před 19. hodinou vyjel odstranit z komunikací spadané stromy a zpřetrhané 
elektrické vedení. Dne 12. srpna 2010 jsme uskutečnili humanitární sbírku na pomoc oblastem 
postiženým povodní v Libereckém kraji. Tuto humanitární pomoc jsme druhý den odvezli do obce 
Višňová a předali místnímu SDH. Do této obce jsme chtěli jet pomoci i fyzicky, ale bohužel tato obec 
byla ještě týž víkend opět zaplavena a následně evakuována a z tohoto důvodu jsme osobní pomoc 
odvolali. V roce 2014 proběhla rekonstrukce návsi a oprava kapličky. Na samotnou kapličku vybrali 
místní obyvatelé 140 000 Kč. Sbírku organizovala paní Vítová. Do podlahy kaple uložil ve středu 
20. srpna ve 14 hodin starosta města ing. Tomáš Hocke spolu s panem Karlem Bártou, bratrem Jiřím 
Kosem a panem Milanem Zdeňkem pamětní schránku. 
 
Oslavy 130. výročí 
25. října se konala zábava v sokolovně – koncert Turnovanky, od 20.00 zábava s hudebním 
doprovodem kapely Retro Five.  
28. října proběhly hlavní oslavy spojené se slavnostním otevřením rekonstruované návsi a oslavami 
republiky. Ráno bylo mrazivé, ale při zahájení oslav v 10 hodin již stoupající sluníčko dávalo tušit 
krásný slunečný podzimní den. Program uváděla Eva Kordová. Dále citace ze zprávy o činnosti: „Po 
úvodu a přivítání starostou sboru bratrem Zbyňkem Hrušou zazněl na poplach zvon a za troubení hoří 
nastoupilo hasičské družstvo v dobových přilbách k ukázce zásahu pomocí historické berlové 
stříkačky a historické ruční dvoukolové stříkačky, kterou nám zapůjčilo SDH Kadeřavec. Tímto jim náš 
sbor děkuje. Jak se technika měnila, bylo možné vidět na několika vystavených stříkačkách a vyniklo 
to zejména při srovnání s předváděnou moderní zásahovou cisternou MAN městské hasičské 
jednotky. Další ukázkou byl požární útok dle směrnic z 60. let, předvedený zkušenými hasiči, z nichž 
mnozí soutěžili již před více než 50 lety. Po celý den hasiči zajišťovali bohaté občerstvení pro dospělé 
i děti, pro které také postavili dnes již také skoro historické houpačky a řetízkový kolotoč. Pro děti byl 
připraven skákací hrad a výtvarná dílna Žluté ponorky z Turnova a také spousta balónků. V sokolovně 
mohly děti zhlédnout hned dvě divadelní představení. Jedno od loutkářského souboru Na Židli, 
dokonce přímo Mašovskou pohádku, a druhé od divadla Rolnička. Ve 14 hodin promluvil starosta 
města Turnova ing. Tomáš Hocke a také zástupci firem, které se na úpravách návsi a kaple podílely. Ti 
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také, společně s dalšími lidmi, kteří se o náves a kapli zasloužili, symbolicky přestřihli pásku a tím 
předali náves do užívání. Děti z mašovské mateřské školky a základní školy předvedly několik tanců 
a také zpívaly a hrály na zobcové flétny. Na závěr oficiálních oslav byla na návsi na památku zasazena 
lípa. Kdo ale chtěl, mohl pokračovat v sokolovně, kde k tanci a poslechu hrála opět skupina Retro 
Five.“ 
1. listopadu byla žehnána kaple Navštívení Panny Marie. Světil ji Mons. Jan Baxant, litoměřický 
biskup. Vysvěcen byl i zvon sv. Michal, který má být umístěn na hřbitově, pro který vznikl již v roce 
1950. Biskup Baxant byl pozván na oběd do zbrojnice, oběd uvařil bratr Milan Hason (špíz 
s bramborem a oblohou). Pan biskup byl prý velmi přátelský a po obědě požehnal i zbrojnici.  
 
Přehled akcí v roce 2014 (pořádaných sborem, nebo konajících se v sokolovně):  

 11. ledna: Myslivecký ples – zahrála skupina Gradace, kterou doplnilo duo trubačů na lesní rohy, 
vrcholem byla dražba hruboskalského divočáka. Pořádalo Myslivecké sdružení Valdštejn–Radeč 

 25. ledna: Sokolský ples – zahrála skupina Reflex 

 2. února: Dětský karneval. Pořádal TJ Turnov, oddíl rekreačního sportu Mašov 

 8. února: Hasičský ples, zahráli Veselí pozůstalí 

 21. února: Ples selské jízdy, přátel chovu koní a jezdectví, hrála skupina Relax. 

 8. března: Oslava MDŽ, pořádali hasiči 

 30. dubna: Pálení čarodějnic v lomu, pořádali hasiči 

 17. května: Okrsková soutěž na louce bratra Rakouše, poznamenáno nepříznivým počasím, část 
soutěží zrušena. Ženy skončily na druhé místě, muži na prvním.  

 31. května: Dětský den v lomu s obrovskou nafukovací lodí, pořádali hasiči 

 6. června: Okresní soutěž na stadionu Ludvíka Daňka, pořádali hasiči s OHS Semily. Zúčastnilo se 
13 družstev mužů a 9 družstev žen. Je to nejvyšší počet za několik let.  

 7. prosince: Mikulášská nadílka, pořádali hasiči 

 27. prosince: Koncert v kapli Ad Limitum, pořádali hasiči 
 
Dětské družstvo: 
Vedoucím družstva je Petr Čapek, děti trénují v lomu pod Hlavaticí a na hřišti v Ploukonicích. 
Účastnily se soutěží O pohár dráčka Soptíka (soutěže: 8. května v Jablonci nad Jizerou, umístění na 
předposledním a posledním místě / 10. května v Semilech, 8. místo / 24. května v Košťálově, 5. místo 
/ 4. října v Bozkově, 5. místo („Po předešlých nezmarech jsme trochu přitvrdili!!! Byl zrušen veškerý 
dětský doping. Brambůrky, lízátka, sušenky a bonbóny, které si děti nosily v batůžkách na trénink, 
jsme nahradili motivací Vánoční besídky a návštěvou plaveckého stadionu za dobré úspěchy. A dobře 
jsme udělali.“). Konec sezony – 8. místo. Děti se zúčastnily i několika dalších soutěží, které nejsou 
součástí Soptíka. 18. října ve Vysokém nad Jizerou skončily na 6. místě ze 40 družstev. A byla besídka 
i návštěva bazénu.  
 
Brigády: 
Členové věnují sboru desítky hodin dobrovolné práce, především udržují výstroj, výzbroj a techniku 
a starají se o hasičárnu. 11. dubna proběhl sběr železného šrotu. 30. srpna byl jeřábem odstraněn 
sušák na hadice, který byl rozřezán a odvezen do šrotu. Ze sušáku byla demontována siréna z roku 
1959, která projde rekonstrukcí. Byla vyklizena kaplička a oltář byl přenesen do zbrojnice, kde přečkal 
rekonstrukci. Bratr Boček ještě přebrousil a natřel podstavec oltáře.  
 
Zdroj: Vzhledem k výročnímu roku byla využita podrobná Zpráva o činnosti přednesená 29. listopadu 
2014 v mašovské sokolovně jednatelem Jiřím Kosem. 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PELEŠANY 

Adresa: Pelešany čp. 154, Turnov 
Starosta: Miroslav Sedlák 
Velitel: Jaromír Chmelík 
(Více informací v kronice 2013, v letošním roce na žádosti o informace nereagovali). 

SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV 

Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Festival: V roce 2014 proběhl 59. ročník  

 7. června: Zahájení festivalu v zámecké kapli na zámku Sychrov. Vystoupil Aleš Bárta (varhany) 
a Karolína Janů (zpěv). Po skončení zahajovacího koncertu, kolem 17. hodiny, proběhla pietní 
vzpomínka u pamětní desky Antonína Dvořáka, během které vystoupil Pěvecký sbor Antonín 
Dvořák Turnov a jeho hosté. 

 18. června: Slavnostní zahajovací koncert 13. ročníku interpretační hudební dílny mladých. 
Vystoupila Slávka Vernerová-Pěchočová, Leoš Čepický a Marie Jirásková (Městské divadlo). 

 20. června: Festivalový koncert 13. ročníku interpretační hudební dílny mladých, během kterého 
vystoupil Václav Hudeček (housle) a Slávka Vernerová-Pěchočová (klavír), (Městské divadlo). 

 21. června: Závěrečný koncert 13. ročníku interpretační hudební dílny mladých. Účinkovali 
frekventanti interpretační hudební dílny mladých 2014. 

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA 

Předseda: Otakar Grund 
Jednatel: Vladislava Ejemová  
Charakteristika: Spolek navazuje na činnost prvorepublikového spolku založeného profesorem 
Josefem Pekařem. Současný spolek byl obnoven v roce 1991. Jeho turnovská pobočka však funguje 
celou tu dobu nepřetržitě. Spolek si klade za cíl napravovat škody, které vznikly do konce 
osmdesátých let minulého století.  
Spolek vydává časopis Náš Turnov, v roce 2014 vyšlo jeho 48. a 49 číslo. 
V roce 2014 měl spolek celkem 278 členů (17 přibylo, 11 zemřelo, 7 ukončilo členství). 164 členů je 
z Turnova, 84 z Prahy, 12 z ciziny.  
Přehled akcí v roce 2014 (výběr): 
Činnost spolku pokračovala i v tomto roce řadou zejména vlastivědných a kulturních akcí. Rodáci 
pravidelně pořádali výlety, nově navázali kontakt se seniory z polského Jawora, který několikrát 
navštívili, a třikrát přivítali návštěvu z Jawora v Turnově. Spolek dále spolupracoval se subjekty 
podobného zaměření – Pekařovou společností Českého ráje, Městskou knihovnou Antonína Marka, 
Konfederací politických vězňů atd. Náročnou, ale úspěšnou akcí byly již tradičně Letní koncerty na 
Hrubé Skále. Členům spolku se na společném zasedání nepodařily doladit problematické body soužití 
s pražskou pobočkou.  

ZÁZEMÍ, KOMUNITNÍ ZAHRADA 

Zahrada se nachází na okraji parku Šetřilovska, vedle uličky souběžné s Lidickou 
Hlavním motivem pro založení komunitní zahrady v Turnově byla idea místa podporujícího tvořivost 
v přírodě. Komunitní zahrada umožňuje pěstovat nejen zeleninu, ale také mezilidské vztahy a může 
být ideálním místem pro netradiční setkání a vznik a uskutečnění nových nápadů.  
V prvním roce byla celá zahrada obhospodařována společně. Vybudovali vyvýšené záhony, oplocení, 
vyřešili zavlažování a základní zázemí. Každý se však zdráhal zasít dle vlastní chuti a sklízet plnou 
náruč. Až v dalším roce bude každý hospodařit na svém kousku. K dispozici pro všechny je vybavený 
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sklad nářadí. Na zahradě jsou ovocné stromy a keře zpestřující výslednou úrodu. Sklizeň oslavují 
společnou hostinou. 
Skupina organizuje i workshopy o přírodním hospodaření, domácím kompostování, bylinkách atd.  
Férové snídaně: Každou první neděli v měsíci se u Kamenářského domu, nebo v případě chladného 
počasí přímo v něm, konaly férové snídaně. Na těch se scházeli lidé, kteří přinášejí vlastní, doma 
vyrobené potraviny, pomazánky, marmelády, moučníky apod.  
Klub mladých farmářů: Každé úterý se na ZŠ Žižkova scházel nově založený Klub mladých farmářů. Po 
celý rok jeho účastníky provázela dobrodružná hra Pátrací akce Kuna.  
 

Další spolky a organizace v Turnově 

O níže uvedených spolcích není možné dohledat informace. Základní informace byly převzaty 
z databáze Českého statistického úřadu. Domnívám se však, že jsou stále (minimálně základním 
způsobem) aktivní. 
 
Český zahrádkářský svaz. V Turnově jsou 2 základní organizace Českého zahrádkářského svazu, a to 
Turnov-Stebénka a Turnov-Kamenec. 
Česká numismatická společnost, Družstevní 1439, Turnov, 511 01, turnovská pobočka byla založena 
v roce 1992. 
Klub lodních modelářů Turnov, Daliměřice 219, Turnov, 511 01, vznikl v roce 1991. 
Klub vojáků v záloze, jednotka celostátního Svazu vojáků v záloze. Klubů je v republice 106, většina 
se věnuje výcviku vojenské a sportovní střelby pro zachování vojenských dovedností. 
Modelářský klub Aviatic Club, Komenského 1005, Turnov, 511 01, vznikl v roce 1999 
Myslivecké sdružení Valdštejn, Doubravice 29, Turnov, 511 01 
Sdružení českých fotografů z Turnova a Hejnic, 5. května 58, 511 01 Turnov, založen v roce 1995 
Sdružení občanů Nudvojovic, Nudvojovice 1046, 511 01 Turnov, založeno v roce 1998 
Selská jízda Český ráj Turnov 
Svaz autoopraven České republiky, Přepeřská 1809, Turnov, 511 01 
Triga klub, Klub mecenášů umění. Jiráskova 126, Turnov, 511 01, založen v roce 1991 
Turnovský radioklub, B. Smetany 1955, Turnov, 511 01, vznikl v roce 1991 
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Církve v Turnově 

 
V 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 obyvatele hlásících se k jednotlivým 
církvím viz Kronika 2013).  

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) 
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:  

 21. ledna: Tereza Boučková – autorský večer známé spisovatelky za hudebního doprovodu 
Bedřicha Ludvíka 

 18. února: Český ráj – věčná inspirace. Uvedení nové knihy fotografií a poezie autorské dvojice 
Zdeňka Mrkáčka a regionálního básníka Jiřího Brože. Komponovaný pořad hudebně doprovodil 
Martin Hybler 

 4. března: Pavel Jakubec – Znamení dálek. Uvedení knihy o památkách dopravního značení, 
vydané v roce 2013 ke 200. výročí Pyrámu v Ohrazenicích 

 20. března: Pocta Janu Solovjevovi a okamžiky s Hrabalem. Komponovaný pořad slova a hudby 
na počest Jana Solovjeva a k 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Průvodní slovo 
PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., citace textů Eva Kordová, Petr Pešek a další hosté. Hudební 
doprovod Jaroslava Petrásková a Martin Hybler 

 29. dubna: Zázraky přírody. Pořad moderátora České televize Vladimíra Kořena 

 22. května: Sever a východ. Komponovaný pořad jako pocta Janu Knobovi k jeho 110. výročí 
narození. Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, CSc., citace textů Eva Kordová a Petr Pešek. 
Hudební doprovod MgA. Martin Hybler, PhD., a Jaroslava Petrásková. 

 5. června: Utajované životy slavných Češek. Autorský literární večer se spisovatelkou Martinou 
Bittnerovou a představení její nové knihy. Hudební doprovod Hana Pernicová 

 16. září: Setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna 
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 18. září: Zázraky přírody s Vladimírem Kořenem Pořad moderátora pořadu České televize 
Zázraky přírody Vladimíra Kořena 

 19. října: Slavnost na Sboře. Slavnost jako připomínka znovuotevření bratrského sboru. Oslav se 
zúčastnil emeritní evangelický duchovní, bývalý mluvčí Charty 77, člen Rady pro televizní 
a rozhlasové vysílání, překladatel, hudebník a textař Miloš Rejchrt – sloužil u bohoslužby, 
odpoledne pronesl přednášku „Jak přežít konzumní společnost“. 

 23. října: Karel Vik – malíř, grafik a ilustrátor. Vzpomínkový pořad k 50. výročí úmrtí 
významného umělce Turnova a Českého ráje. Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., 
citace textů Eva Kordová a Petr Pešek. Hudební doprovod MgA. Martin Hybler, Ph.D., a Jaroslava 
Petrásková 

 3. listopadu: Scénické čtení Lukáše Hejlíka – Inferno. Dramatizace knižního bestselleru Dana 
Browna 

 25. listopadu: Na křídlech poezie. Komponovaný pořad na počest básníka Jana Skácela. Průvodní 
slovo Vlastislav Hnízdo, recitace Eva Kordová a Petr Pešek. Hudební doprovod Jaroslava 
Petrásková a Martin Hybler 

 2. prosince: Adventní setkání slova a hudby. Večer se spisovatelkou Marií Hruškovou, autorkou 
knihy Stromy z ráje Českého. Hudební doprovod Ondřej Halama, citace textů Eva Kordová. 
Vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlý Turnov 

 21. prosince: Adventní koncert – Ester. Skupina zahrála židovské náboženské i lidové písně. Dům 
Na Sboře 

Zdroj: Webové stránky církve a turnovskovakci.cz 

SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ 

Adresa: 28. října 543, Turnov 511 01 
Správce a předseda sdružení Nová naděje: Petr Boudný 
Charakteristika: Sbor jednoty bratrské v Turnově se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, 
mládeže a rodin z Turnovska, Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Projekt The Bouda zahrnuje 
nízkoprahový klub pro děti a mládež, kroužek výtvarné výchovy, klub pro maminky s dětmi, anglickou 
konverzaci s rodilými mluvčími, finanční poradenství v rámci programu ekonomické gramotnosti 
a další aktivity. Při zajišťování projektů spolupracuje i s Probační a mediační službou Semily 
(umísťování odsouzených na veřejně prospěšné práce). Pro zajištění těchto činností bylo založeno 
občanské sdružení Nová naděje.  
Přehled akcí za rok 2014 (výběr): 
Boudička: klub pro rodiče s dětmi – každé pondělí a středu dopoledne 
Anglická konverzace s rodilým mluvčím: každé úterý  
Klub 13: Volnočasový klub pro holky a kluky ve věku 7–15 let. Každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin. 
 

 27. ledna: Přednáška Co vám na internetu o těhotenství neřekli? Diskuze na téma gynekologie 
a porodnictví. MUDr. V. Mokrá 

 22. února: Pohádkový karneval The Bouda, tělocvična ZŠ 28. října 

 26. února: Přednáška Jak pracovat s temperamentem svého dítěte? ThMgr. Igor Maduda 

 17. března: Přednáška Mami prosím tě! Beseda na téma vztahu matka a dcera 

 10. dubna: Dámská jízda – jarní dílna s výrobou velikonočních dekorací 

 14. dubna: Mediální džungle. Beseda o vlivu médií na vývoj dětí 

 12. května: Přednáška Mami, prosím tě! Pokračování besedy na téma vztahu matka a dcera 

 7. června: Bouda na ulici 2014. Připraveno bylo na padesát dovednostních, vzdělávacích 
a zábavních atrakcí pro všechny věkové skupiny. Tradiční pro tuto akci jsou hrátky v pěně, dále 
bylo nachystáno tažení automobilu na laně, aktivní centrum Disney, obří skluzavka, airsoft či 
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bednolezení, poprvé bylo k dispozici obří nafukovací centrum Bootcamp (Fotografie ve 
fotopříloze). 

 18. – 22. srpna: Příměstský tábor Bouda, Vzhůru na palubu, aneb s Boudou kolem světa  
1. listopadu: Bouda s lampionem. 5. ročník lampionového průvodu s doprovodným programem. 
Start a cíl byl v parku za letním kinem. V cíli účastníci společně vytvořili obrazec z hořících svíček 
(Více viz Přehled nejvýznamnějších akcí). 

 10. listopadu: První pomoc dětem, beseda s ukázkou 
Zdroj: Webové stránky organizace 

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 

Adresa: Nádražní 1130, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Josef Dvořák 
Charakteristika: Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika 
států s totalitním režimem. Bohoslužby se konají každou sobotu. 9.00–10.20 sobotní škola (společné 
studium bible), 10.30–11.30 kázání, od 13.00 hodin odpolední společný program. V roce 2011, při 
sčítání lidu, se k církvi hlásilo 22 Turnováků. (Více viz Kronika 2013). 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

Adresa: Koněvova 655, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Oldřich Bezděčík 
Turnovská pobočka spadá do vikariátu Liberec Královéhradecké diecéze. Pravidelné bohoslužby se 
konají vždy v neděli od 8.30 hodin v kostele církve v Koněvově ulici. V roce 2011, při sčítání lidu, se 
k církvi hlásilo 182 Turnováků. (Více viz Kronika 2013). 

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ TURNOV 

Adresa: Kudrnáčova 1290, Turnov, 511 01  
Pastor: Pavel Marek  
Církev evangelického směru, pořádající bohoslužby a duchovní setkání. Organizuje i přednášky pro 
školy na etická témata. Sídlo kanceláře je v Markově ulici 22 v Turnově, kde společenství provozuje 
i knihovnu. Pořádá pravidelná shromáždění v budově Žluté ponorky v Husově 77 v Turnově vždy 
v neděli od 9.00 hodin. V roce 2013 mělo společenství okolo 30 členů. Společenství působí i 
v Semilech, pořádá také setkání tzv. domácích skupin. Od roku 2004 pořádá Seniorský klub, jednou 
měsíčně se schází na bohoslužbě a diskuzi se seniory v Domě s pečovatelskou službou Pohoda. (Více 
viz Kronika 2013). 
Zdroj: Webové stránky organizace. 

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.  
Sportovní oddíly, až na malé výjimky, nedodávají kvalitní podklady pro zápisy do kroniky. Přestože 
některé z nich pořádaly významné turnaje či zápasy, ve výročních zprávách o nich nebývá zmínka. 
Kronikářka se snaží zachytit co nejvíce aktivit, ale nenachází dostatečné podklady.  
 

Základní informace o turnovském sportu v roce 2014 

Příspěvky města na činnost sportovních organizací  
Sportovní organizace, kluby a oddíly předložily své žádosti o finanční příspěvek na sportovní akce, 
22 z nich správní rada sportovního fondu navrhla vyhovět a dvě zamítnout. Zastupitelstvo města je 
schválilo na svém březnovém zasedání. Celkem bylo z rozpočtu města vyplaceno přes 152 tisíc korun. 
Příspěvky se týkaly různých sportovních událostí. 
 

 ABT Česana Rohozec – Dětský pohár Rohozec: 4 000 Kč 

 ABT Česana Rohozec – Pojizerský kompas: 2 000 Kč 

 ABT Česana Rohozec – Rohozecký pohár MTBO: 5 000 Kč 

 ABT Česana Rohozec – Rohozecký triatlon: 5 000 Kč 

 AC Syner Turnov – běžecký závod Hruštice: 3 000 Kč 

 AC Turnov – Memoriál Ludvíka Daňka: 30 000 Kč 

 Asociace TOM ČR, TOM 19115 Máci – pětiboj turistických oddílů mládeže: 3 000 Kč 

 Michal Valšík – Turnov streetball challenge: 2 000 Kč 

 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily, sekce okrsku Turnovsko – 
9. ročník trojboje všestrannosti s Adamem 2014: 3 000 Kč  

 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů okresu Semily – 41. ročník Silvestrovského 
běhu sídlištěm: 3 000 Kč 

 RSD Daliměřice – Memoriál Dana Pavlišty: 3 000 Kč 

 Skautské středisko Štika Turnov – krajské sportovní klání: 3 000 Kč  

 Sportovní střelecký klub Sokol Malý Rohozec – Pojizerská liga brokových střelců: 3 000 Kč 

 Šachový klub Zikuda – O turnovský granát: 20 000 Kč 

 Šachový klub Zikuda Turnov – O rohozecký soudek: 3 000 Kč 

 Tělovýchovně sportovní club Turnov – badmintonový turnaj rekreačních hráčů: 1 000 Kč 

 TJ Turnov – Oddíl orientačního běhu – 23. ročník pěkných prázdnin s OB: 13 700 Kč 

 TJ Turnov – příměstský sportovní tábor: 9 000 Kč 

 TJ Turnov – Sportovní den a nábor do oddílů mládeže TJ Turnov: 2 000 Kč 

 TJ Turnov, oddíl boxu – Česká národní liga boxu: 3 000 Kč 

 TJ Turnov, oddíl Musher club Český – závody Nativia challenge: 3 000 Kč 

 TJ Turnov, oddíl orientačního běhu – závody českého poháru v orientačním běhu: 10 000 Kč 

 TJ Turnov, oddíl SOK – republikové finále přeboru škol v orientačním běhu: 5 000 Kč 

 TJ Turnov, oddíl volejbalu – volejbalový halový turnaj kadetů juniorů: 2 000 Kč 

 TJ Turnov, RSD Daliměřice – Daliměřický sportovní den: 3 000 Kč 

 TSC Turnov, oddíl judo – 2. ročník Poháru Českého ráje mláďat a mladších žáků a žákyň: 
2 000 Kč 
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 TSC Turnov, oddíl judo – O samurajskou katanu: 3 000 Kč 

 ZŠ Skálova – přebory venkovských a turnovských škol v netradičních disciplínách: 2 000 Kč  

 Žlutá ponorka – Česko-polská hra králů: 5 000 Kč 

 Žlutá ponorka – Odznak všestrannosti olympijských vítězů: 3 000 Kč  
(Další příspěvky byly rozděleny z fondu na volnočasové aktivity – viz kapitola Kultura). 
 
Odměny Města medailistům 
Zastupitelé na svém zasedání 29. října rozhodli o udělení odměn turnovským medailistům v celkové 
výši 50 000 Kč, a to takto: Andrea Prokorátová – 2 000 Kč / Jan Miller – 3 000 Kč / Jan Kazda – 
3 000 Kč / Petr Kazda – 5 000 Kč / Patrik Horák – 3 000 Kč / Michaela Omová – 2 000 Kč / Martin Baier 
– 5 000 Kč / Jakub Oma – 4 000 Kč / Jana Omová – 5 000 Kč / Družstvo muži – TSC judo Turnov ve výši 
3 000 Kč / Šachový klub Zikuda Turnov 5 000 Kč / Orientační běh – družstvo dospělých, štafety 
družstev 5 000 Kč / Orientační běh – družstvo dorostu, štafety družstev 5 000 Kč. 
 
 

Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí a akcí pořádaných více subjekty 

Většina sportovních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – sportovních spolků a organizací 
 
Zimní olympijské hry 
7. února byly v ruském Soči zahájeny zimní olympijské hry, které se staly nejdražšími hrami v historii. 
Zahajovací ceremoniál trval 3 hodiny a odehrával se na stadionu Fišt. Vlajkonoškou české výpravy 
byla lyžařka Šárka Strachová (Záhrobská). Protože jednotlivé výpravy nastupovaly podle ruské 
abecedy, přišli Češi na řadu až jako 81. z 88 týmů. Olympijský oheň na velké pochodni před 
stadionem zapálily dvě olympijské legendy ruského sportu - hokejista Vladislav Treťjak 
a krasobruslařka Irina Rodninová. Olympijské hry v Rusku byly údajně nejvíce střeženými hrami 
z obav před teroristickými útoky. Spojují se také s velkou kritikou proti ruské politice směřující proti 
lidským právům – především proti zákonům potírajícím homosexualitu – německá výprava například 
nastoupila v kostýmech v barvách duhy, tradičně symbolizujících odlišné sexuální menšiny.  
Olympiáda skončila 23. února. Česká republika získala 8 medailí, což je pro ni historicky největší 
úspěch na zimních olympijských hrách. Se ziskem dvou zlatých, čtyř stříbrných a dvou bronzových 
medailí se umístila na 15. místě v porovnání s ostatními zeměmi (nejlepší bylo Rusko, Norsko 
a Kanada). Nejúspěšnějším českým sportem se stal biatlon a nejlepším sportovcem Ondřej Moravec. 
Zlaté medaile získaly Eva Samková v snowboardcrossu a Martina Sáblíková v rychlobruslení na 5 km. 
Stříbrné medaile Ondřej Moravec v biatlonovém stíhacím závodě na 12,5 kilometru, Martina 
Sáblíková v rychlobruslení na 3 km, Gabriela Soukalová v biatlonu v závodě s hromadným startem 
a biatlonová smíšená štafeta (ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup 
a Ondřej Moravec). Bronz domů přivezli Jaroslav Soukup za biatlonový sprint a Ondřej Moravec 
v biatlonovém závodě s hromadným startem.  
Během olympiády naštěstí nedošlo k žádným vážným problémům, k teroristickým útokům ani 
k represi vůči sportovcům nebo fanouškům. (Olympijští fanoušci ve Sportbaru v hale TJ ve Skálově 
ulici viz fotografie ve fotopříloze).  
 
Nejlepší sportovec města Turnova za rok 2013 
22. února před zahájením sportovního plesu byly v kině Sféra na Střelnici vyhlášeny výsledky ankety 
Nejlepší sportovec Turnova. Vítězem se stal třicetiletý Tomáš Dlabaja z oddílu orientačního běhu TJ 
Turnov v kategorii jednotlivců. V kategorii družstev se na 1. místě umístily za mládež štafeta 
dorostenců oddílu orientačního běhu TJ Turnov a za dospělé družstvo dospělých stejného oddílu. 
Za největší sportovní naději mezi dětmi do 14 let byla označena Andrea Prokorátová z oddílu judo 
TSC Turnov a mezi mládeží do 18 let Patrik Horák z oddílu orientačního běhu TJ Turnov. Trenérem 
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roku 2013 byl vyhlášen Dušan Král z AC Syner Turnov a nejlepší sportovní akcí Memoriál Ludvíka 
Daňka. Cenu veřejnosti, ve které hlasují občané prostřednictvím webu www.turnovskovakci.cz, získal 
futsalista Lukáš Bakeš z týmu FC Dalmach. Na webu hlasovalo rekordních 1474 respondentů. 
Do Zlaté knihy turnovského sportu byl zapsán František Matějec (1915 – 1994, TJ Lokomotiva 
Turnov), který ve spolupráci se Zdeňkem Drobníkem před čtyřiceti lety zakládal tradici 
Silvestrovského běhu sídlištěm. (Fotografie ve fotopříloze).  

 
Woman Rohozec cup 
8. března se v hale ve Skálově ulici konal fotbalový turnaj žen Woman Rohozec cup, během kterého 
se představilo pět družstev. Vedle domácího FK Pěnčín-Turnov WW se do hry zapojila také juniorka, 
obdobně se ke startu postavil DFK Mnichovo Hradiště se svými juniorkami a pětici doplnily lázeňské 
Poděbrady.  
1. Bohemia Poděbrady  10:4 10 b 
2. DFK Mnichovo Hradiště  4:3 7 
3. Juniorky DFK Mn. Hradiště  13:6 7 
4. Juniorky FK Pěnčín-Turnov 1:8 2 
5. FK Pěnčín-Turnov WW  1:8 1  

 
Český pohár v orientačním běhu 
17. a 18. května hostil Oddíl orientačního běhu TJ Turnov dvojzávod Českého poháru v orientačním 
běhu. Jednalo se o největší závody, které oddíl ve své historii uspořádal – závodu se zúčastnilo přes 
1600 běžců. Na jejich přípravě a organizaci se podílelo více než 80 místních pořadatelů a jejich práci 
na závěr ocenil i předseda organizačního výboru Daniel Wolf. Dlouho připravovaným závodům 
bohužel nepřálo počasí, bylo chladno a často pršelo, což kromě nepříjemného pocitu zvýšilo 
i obtížnost dráhy v lesích na okraji bývalého vojenského prostoru v Ralsku mezi Rokytou a Jabloncem 
nad Jizerou. V sobotním závodě na klasické trati v délce 15 km zvítězil Jan Šedivý z oddílu SK Praga 
Praha, který trať zvládl za 98 minut. První mezi ženami doběhla pardubická závodnice Martina 
Zvěřinová. V nedělním závodu na krátké trati zvítězil Vojtěch Král z oddílu SK Severka Šumperk. 
V ženské kategorii vyhrála opět pardubická závodnice Iveta Duchová. Soutěžilo se i v kategoriích žáků, 
dorostu, juniorů a veteránů nad 75 let. Závěrečného ceremoniálu s předáváním cen se zúčastnil 
starosta města Tomáš Hocke. 
 
Memoriál Ludvíka Daňka, 15. ročník 
V úterý 27. května se konal 15. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka. Turnovský memoriál se v roce 2013 
stal součástí série evropských atletických mítinků European Athletics Outdoor Area Permit Meetings 
2013 a zároveň 2. kola atletické extraligy. Oproti loňskému roku vyšlo počasí lépe, proběhlo sice 
několik prudkých dešťů, ale všechny závody se uskutečnily a ani návštěvníci nebyli odrazeni. Stadion 
byl plný, dorazilo kolem dvou tisíc lidí. Rozpočet letošního ročníku byl 1,4 milionů korun. Organizátoři 
původně zamýšleli, že tento Mmemoriál bude posledním, ale protože se velmi vydařil a patřil 
k nejlepším za celých 15 let, začali hned uvažovat o dalším ročníku. Přítomní odborníci ocenili 
organizaci memoriálu, který prý patří k nejlépe organizovaným atletickým akcím hned po Zlaté tretře. 
Na organizaci se v den soutěže podílí okolo 120 dobrovolníků.  
 
Vítězové jednotlivých disciplín: 
100 m muži: Maximilian Kriese (Německo) – 10,67 s 
100 m ženy: Kateřina Čechová (Olymp Praha) – 11,61 s 
200 m muži: Jan Jirka (Slavia Praha) – 21,15 s 
400 m ženy: Helena Jiranová (Kolín) – 54,96 s 
800 m muži: Holuša (Dukla Praha) – 1:47,52 min 
1500 m ženy: Monika Preibischová (Olymp Praha) – 4:31,03 min 
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400 m překážky muži: Ibaněz Robert Diez (Slavia Praha) – 51,65 s 
400 m překážky ženy: Jana Reissová (Škoda Plzeň) – 59,97 s 
3000 m překážky muži: Milan Kocourek (AK Kroměříž) – 8:44,23 min 
Disk 1 kg ženy: Eliška Staňková (Kladno) – 55,77 m 
Disk 2 kg muži: Piotr Malachowski (Polsko) – 67,26 m 
Oštěp 800 g muži: Jakub Vadlejch (Dukla Praha) – 78,01 m 
Koule 4 kg ženy: Jana Kárníková (Pardubice) – 15,91 m 
Koule 7,26 kg muži: David Storl (Německo) – 21,10 m 
Dálka muži: Roman Novotný (AK Kroměříž) – 703 cm 
Dálka ženy: Kateřina Hýskova (Liaz Jablonec nad Nisou) – 555 cm 
Výška muži: Jaroslav Bába (Dukla Praha) – 220 cm 
Štafeta 4x100 m muži: Netymach, Řezníček, Svoboda, Bakalár – 42,05 s 
Štafeta 8x200 m žáci smíšená: Strnádek,Barborová, Nohýnek, Hallmanová, Svoboda, Kořínková, 

Nykrín, Voštová (TJ LIAZ Jablonec n. Nisou) – 3:41,62 min 
Štafeta 4x400 m muži: Petr, Musil, Čapek, Diez (ASK Slavia Praha) – 3:19,05 min 
Štafeta 4x400 m ženy: Ptáčníková, Kubištová, Pham Tran, Chryczyk (Hvězda Pardubice) – 4:03,72 min 
Koule 2 kg politici: Marek Motovec (město Smržovka) – 15,97 m (starosta Turnova Hocke skončil na 

5. místě s výkonem 8,95 m, zastupitel Hudec skončil na 2. místě 11,10 m) 
60 m ml. žáci: Tomáš Havel (AC Syner) – 8,98 s 
60 m ml. žákyně: Barbora Hůlková (AC Syner) – 8,28 s 
60 m st. žáci: Adam Housa (AC Syner) – 7,89 s 
60 m st. žákyně: Nikola Sojková (AC Syner) – 8,68 s 
 
Memoriál Milana Kopala 
7. června se v ulici Jana Palacha (shora dolů na kruhový 
objezd) konal 9. ročník memoriálu Milana Kopala 
v jízdě na in-line bruslích. Pořadatelem je World Inline 
Alpine Committee (WIAC) a organizátorem CILA, Klub 
lyžařů Turnov. (Foto z www.kameryprosport.cz). 
 
O rohozecký soudek 
8. června se v restauraci Modřišicích konal 4. ročník 
v šachu O rohozecký soudek. (Více viz Sport – ŠK 
Zikuda). 
 
Krajský přebor v lehké atletice mužů a žen 
19. června se na libereckém stadionu v Jeronýmově ulici konal krajský přebor v lehké atletice. 
Turnovácí z AC Syner na něm získali šest titulů přeborníka. Na prvním místě skončil Jaromír Mazgal 
v disku. Josef Egrt zvítězil dvakrát, a to v hodu kladivem a koulí a v hodu diskem se umístil na třetím 
místě. Nikola Čejchanová vyhrála v běhu na 100 metrů a ve skoku do dálky. V běhu na 100 metrů se 
na druhém místě umístila Barbora Hůlková. Kateřina Čermáková zvítězila v běhu na 800 metrů a Filip 
Horký skončil na třetím místě v běhu na dvě stě metrů.  
 
Školní sportování o prázdninách 
Pro veřejnost byla v letních měsících otevřena i některá školní hřiště, např. u ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova, 
kde mohly děti a mládež trávit čas přes pracovní týden, a to zdarma (Dospělí za poplatek). Hřiště 
u gymnázia a hřiště Duhové energie byla otevřena nepřetržitě pro všechny. 
 
Šachové klání Turnovský granát 
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6. září se na Střelnici konal 8. ročník seriálu Grand prix 2014/2015 v šachu, kterého se zúčastnilo 86 
hráčů všech věkových kategorií z celé České republiky. (Více viz Sport – Šachový klub Zikuda). 
 
3x kolem Kalicha – cyklistický závod 
13. září se konal 21. ročník cyklistického závodu, který organizoval Jiří Vaněk ze Sokola Malá Skála – 
Pohostinství v sokolovně (Hmožďířova nadace). Letos se podruhé v jeho rámci konal i závod 
koloběžek.  
Cyklistický závod 3x kolem Kalicha poprvé odstartoval v roce 1993. Za 21 let historie se na trať vydaly 
tisícovky závodníků. Letité závody spojuje trasa Českým rájem, kolem skalního města a také fakt, že 
na rozdíl od většiny závodů se točí po levé ruce. Svým profilem patří mezi náročnější silniční mítinky. 
Cyklisté, kteří závod absolvují, nemají totiž možnost si prakticky během závodu odpočinout. „Buď 
musí šlapat do kopce, nebo při klesání ze Suchých skal jít tvrdě na brzdy,“ prohlásil jeden z otců 
myšlenky trati kolem Kalicha Ivan Rec. (Z tiskové zprávy). Závodníci se z prostoru před maloskalskou 
sokolovnou vydají na Rakousy, Rohliny, Klokočí, Loučky a Besedice, kde se stoupání změní v prudký 
sjezd kolem Suchých skal do prostoru startu a cíle. Celkové převýšení činí přibližně 160 metrů na 
jedno kolo o délce 16,8 kilometrů. Hlavní kategorie jedou celkem 3 kola, ženy 2 kola. (Výsledky se 
nepodařilo dohledat). 
 
Hřiště v Daliměřicích 
3. října proběhlo slavnostní otevření nově rekonstruovaného hřiště v Daliměřicích. Oprava zahrnovala 
pokládku nového povrchu, nové mantinely a nový plot okolo hřiště směrem do Bezručovy ulice. Práce 
prováděla firma Precol s.r.o. a částečně členové TJ Turnov sami, cena se vyšplhala přes 3 miliony 
korun. Náklady hradilo město, které se s TJ Turnov dohodlo, že dojde k převodu hřiště do městského 
majetku (do té doby nemohlo město opravy provést, neboť nemůže investovat do cizího majetku, 
a TJ Turnov neměla potřebné finance). Rozměry nového hřiště jsou 40x20 metrů a 2 metry výběhy 
a mantinely okolo. Pro pokládku byl zvolen povrch Sport court power game z USA, špičkový umělý 
povrch pro víceúčelové venkovní použití, který se klade na dvě vrstvy drenážního asfaltu. Stav hřiště 
byl již nejméně deset let velmi špatný, kvůli němu se před pár lety přestala na hřišti hrát liga v malé 
kopané. Nyní je možné na hřišti hrát házenou, fotbal, ale i třeba jezdit na kolečkových bruslích. Část 
provozních hodin bude vyčleněna veřejnosti. V budoucnu se plánuje i zajištění zimního zastřešení 
nafukovací halou a hřiště bude vybaveno ještě novým osvětlením a snad přibude i potřebné zázemí.  
 
Silniční běh Hruštice 
V neděli 19. října proběhl 41. ročník Běhu Hruštice, 15 km dlouhý běžecký závod z Turnova na Malou 
Skálu pořádá AC Syner Turnov.  
Závodu se zúčastnilo 69 běžců, z toho 8 veteránů a veteránek nad 70 let. Závodilo se, jako vždy, v 8 
kategoriích. V letošním ročníku byl vytvořen nový traťový rekord v kategorii V60 (veteráni 60–69 let): 
Miloš Smrčka zaběhl trať v čase 54:57,4 min. 
Trasa: trať závodu vede po silnici III. tř. č. 2832 s asfaltovým povrchem. Začíná v okrajové části 
Turnova zvané Hruštice, od startu směrem pryč z města směr Károvsko. Zde opouští území Turnova 
a míří do Záholic. Za nimi na 2. km odbočuje vlevo z kopce do údolí směrem na Rakousy. Po 1,2 km 
dlouhém seběhu se ocitá v údolí řeky Jizery, kde po jejím levém břehu pokračuje do obce Rakousy. 
V této vísce na metě 4,5 km začíná první stoupání dlouhé 1,0 km s vrcholem na kopci s železničním 
tunelem. Následuje táhlé klesání s kratší rovinnou vsuvkou kolem 6. km až na metu 7,0 km. Zde se již 
500 m dlouhou alejí pohybuje po území Malé Skály. Přesně na konci aleje, u jejího posledního stromu 
nad železničním nádražím se nachází obrátka na 7,5 km. Stejnou cestou se pak vrací zpět do Turnova 
na Hruštici. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 
Vítězové 
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M 39 (muži do 39 let): Jan Kreisinger, 1984, ADIDAS ČR, Jablonec n/N, 0:48:53,4 
V 40 (muži veteráni 40– 49 let): Tomáš Veber, 1974, TJ Tatran Chodov, 0:53:15,9 
V 50 (muži veteráni 50–59 let): Viktor Petronyuk, 1960, ČZU Praha, 0:57:13,5 
V 60 (muži veteráni 60–69 let): Miloš Smrčka, 1954, BK Říčany TR, 0:54:57,4 
V 70 (muži veteráni 70 let a více): Vítězslav Jantsch, 1935, LIAZ Jablonec nad Nisou, 0:55:39,6 
Z (ženy do 34 let): Klára Malá, 1981, LIAZ Jablonec n.N., 1:04:01,0 
Z 35 (ženy 35–44 let): Jana Klimešová, 1970, USK Praha, 1:02:01,0 
Z 45 (ženy 45 let a více): Nadja Wijenberg, 1964, Unitas, Holandsko, 1:01:26,0 
Z 55 (ženy 55 let a více): Marie Šlechtová, 1952, TJ Sokol Jaroměř, 0:51:20,0 
 
Nejlepší sportovci města 
3. listopadu proběhlo na radnici slavnostní setkání, během kterého starosta města Tomáš Hocke 
ocenil sportovce, kteří v roce 2014 nejlépe reprezentovali Turnov za jeho hranicemi, a předal jim 
finanční odměnu.  

 Za TSC Judo Turnov:  
Andrea Prokorátová (3. místo na mistrovství ČR 2013 v kategorii starších žákyň, 3. místo na 
mistrovství ČR 2013 v kategorii dorostu).  
Družstvo muži (2. místo v konečné tabulce 1. ligy ročníku 2013. 11. října 2014 zvítězili v posledním 
kole a vybojovali si tak postup do extraligy). 

 Šachový klub Zikuda Turnov (vítězství turnovského družstva na otevřeném mistrovství ČR  
čtyřčlenných družstev v konkurenci 100 družstev). 

 Za TJ Turnov 
Jan Miller (kanoistika) – mistr ČR C1 v kategorii Masters 
Jan Kazda (kick box) – 3. místo na MS do 90 kg 
Petr Kazda (kick box) – 1. místo na MS do 85 kg 
Patrik Horák (orientační běh) – 1. MČR sprint, 2. MČR klasika, mistr ČR štafety a družstva 
Michaela Omová (orientační běh) – 2. místo na MČR klasika, 1. místo na MČR družstva 
Družstvo dospělí (orientační běh) – 1. místo na MČR štafety družstev 
Družstvo dorost (orientační běh) – 1. místo na MČR štafety družstev 
Martin Baier (rádiový orientační běh) – 1. a 2. místo ME 
Jakub Oma (rádiový orientační běh) – 2x 2. místo a jednou 3. místo na ME 
Jana Omová (rádiový orientační běh) – 1. a 3. místo na ME v kategorii veteránů. 
 
Halový turnaj v malé kopané 
29. a 30. prosince se již po dvacáté páté konal halový turnaj v malé kopané, který pořádají Chalupáři, 
rekrutující se vesměs z bývalých hráčů Turnova. V neděli hrála mladší družstva (všem muselo být nad 
33 let), z nichž vyhrál tým nastupující generace Chalupářů nad týmem Cuba Libre 4:3. Nejlepšími 
v této „dorostenecké“ kategorii byli vyhlášeni: Gólmanem Martin Kateřiňák, jenž byl zároveň také 
nejstarším hráčem na palubovce. Nejvíc branek, a to 11, zaznamenal kapitán turnovského divizního 
mužstva Tomáš Bárta, protentokrát v barvách pořadatelského týmu vítězů. TOP hráčem byl shledán 
Jiří Kateřiňák. V pondělí hrála družstva starších, celkem šest celků. Finále mezi Výšinkou a Troskami 
vyhrály Trosky střelou Pavla Vítka.  
 
Silvestrovský běh sídlištěm 
31. prosince ve 13 hodin nastoupilo na start 41. ročníku tradičního turnovského závodu 81 závodníků 
v osmi kategoriích (56 v kategoriích mládeže, 25 v hlavním závodě). Letošní závod měřil 5,5 km 
a běžel se na sněhu v pěti okruzích. Účastnili se ho i nejmenší členové AC Turnov, které doprovodili 
po trati i rodiče. 
Vítězem hlavního závodu se stal Matěj Berka z Kozákova, startující za AC Turnov s časem 20:25,3 min. 
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Silvestrovský běh sídlištěm se v Turnově běhá už od roku 1974, v současnosti závod pořádá Okresní 
rada Asociace školních sportovních klubů s Tělovýchovně sportovním klubem Turnov, rozhodčí jsou 
z Atletického klubu Turnov a na organizaci se podílí i Žlutá ponorka. Ceny pro vítěze věnovala 
prodejna sportovních potřeb pana Matějce Atom Cycle. Pan Matějec je vnukem zakladatele závodu.  
Vítězové jednotlivých kategorií:  
Děti nar. po roce 2007, trať 200 m – Matěj Mařas AC Turnov, Lucie Lišková Bělá/AC Turnov.  
Mladší žáci a žákyně narození 2005–2006, trať 200 m – Benjamnin Vaníček Ohrazenice, Adéla 
Fichterová Železný Brod 
Mladší žáci a žákyně narození 2003–2004, trať 200 m – Filip Jandík ZŠ Skálova, Lucie Sajdlová AC 
Turnov  
Mladší žáci a žákyně narození 2001–2002, trať 450 m – Kamil Bém Turnov, Barbora Hůlková AC 
Turnov 
Starší žáci a žákyně narození 1998–1999, trať 920m, resp. 450 m – Michal Hanyk AC Turnov, Jana 
Prokopová AC Turnov 
Dorostenky, narozené 1996–1997, trať 920 m – Kateřina Svátková AC Turnov 
Muži do 39 let, trať 5500 m – Martin Berka 
Veteráni do 49 let, trať 5500 m – Aleš Drahoňovský AC Turnov 
Veteráni do 59 let, trať 5500 m – Pavel Tomsa Doubrava 
Veteráni nad 60 let, trať 5500 m – Karel Trejbal SKP Mladá Boleslav 
Ženy do 34 let, trať do 5500 m – Barbora Jíšová Perňa systém Praha 
Ženy nad 35 let, trať 5500 m – Renata Škrlíková Turnov 
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Turnovské sportovní organizace 

ABT ČESANA MALÝ ROHOZEC  

Výkonný výbor: Luděk Štěpán, František Jungmann, Jiří Fiala 
Charakteristika: ABT = Amater Bikers Team (Amatérský cyklistický klub) vznikl oficiálně v roce 2009, 
v roce 2012 se registroval jako občanské sdružení. Jeho hlavním cílem je podpora sportovní činnosti 
svých členů v cyklistice, lyžování, běhu a dalších sportech v přírodě a pořádání sportovních akcí. 
Sdružení je výrazně spojeno s pivovarem Malý Rohozec, na všech jeho akcích se čepuje rohozecké 
pivo, informace o závodech a různé fotogalerie se nacházejí na webu pivovaru. Ke konci roku 2014 
měl klub 49 členů, z toho 4 děti.  
Závody:  
ROHOZEC MTB Cup 2014 (duben–červen). Seriál pěti cyklistických závodů odstartoval 5. dubna: Jarní 
XC – 5. dubna, Střížovice /Noční XC 3hodinovka – 25. dubna / Střížovický Upocenec – 17. května, 
Střížovice / Vyskeřský Handicup - 31. května, Vyskeř / Rohozec 2K - 8. června, Zrcadlová koza 
u Turnova 
Dětský pohár Rohozec: 8. května. 3. ročník cyklistických závodů pro všechny dětské kategorie. Akci 
podpořily: ABT Česana-Rohozec, AAAhračky.cz, Město Turnov. Účast 61 závodníků. 
Pojizerský kompas MTBO: 24. května. 4. ročník orientačního MTB závodu. Účast 110 závodníků. 
Rohozec 2K Koza-Kozákov: 8. června. 2. ročník cyklistického závodu do vrchu. Účast 65 závodníků.  
Triatlon Cup ROHOZEC 2014, start 24. srpna. Čtyři triatlonové závody pro příznivce cyklistiky i 
milovníky ostatních sportů, a to včetně speciální disciplíny – pití piva na čas. Účast 118 závodníků. 
SAMUEL XC – 24. srpna, Sloup v Čechách / Auto Enge Triatlon – 7. září, Hrádek nad Nisou / 
Mácháčský pohodář – 6. září, Borný / Rohozecký triatlon – 13. září, Branžež (Komárovský rybník) 
Rohozecký triatlon: 13. září. 3. ročník netradičního triatlonového klání, start a cíl je v kempu Branžež 
Rohozecký pohár MTBO: 18. října. Start v hospodě Pod Hrady na Olšině. Účast 47 závodníků.  
 
Nejaktivnější závodníci (dle zprávy o činnosti): 
Jiří Fiala: MTB Vyskeř – 1., Silnice 2K – 7., MTB Drásal – 28., Rasovina – 1. ve smíšených, Rohozecký 
triatlon – 1., MTB0 VI Prahlo na Koze – 2., Běh Králík – asi 10 
Cindr Martin: celkem 12 závodů seriálu Kolo pro život  
Karel Jirák: seriál závodů na inline bruslích v ČR a SRN, výjezd na Ještěd 2. místo 
Zdroj: Výroční zpráva, webové stránky a internet 

ATLETICKÝ KLUB SYNER TURNOV 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01 
Prezidentka: Bc. Jana Svobodová (od 21. ledna 2011) 
Charakteristika: Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990, navazuje na historický atletický klub 
založený v Turnově v roce 1924 (nebo 1925). Klub patří již řadu let mezi nejúspěšnější atletické oddíly 
v rámci celé České republiky. Vynikající výsledky jsou odrazem několikaleté práce s mládeží, která 
nám tak plynule přechází do kategorie dospělých. 
AC SYNER Turnov měl v roce 2014 708 členů (v roce 2013 761 členů), z toho 567 registrovaných 
členů, 417 registrovaných dětí a mládeže a 31 neregistrovaných dětí. 88 osob z neregistrovaných 
tvoří trenéři.  
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Aktivity v roce 2014: 

 Memoriál Ludvíka Daňka 
Mezinárodní mítink pořádaný od roku 1999 na památku diskaře Ludvíka Daňka, který na turnovském 
stadionu hodil tehdejší světový rekord 64,55 metru. Memoriálu se pravidelně účastní nejlepší světoví 
diskaři. Součástí mítinku jsou i další disciplíny. (Více viz Sport – úvodní přehled). 

 Film o Ludvíku Daňkovi 
V roce 2014 byl u turnovského dokumentaristy Milana Brunclíka objednán a vytvořen film o Ludvíku 
Daňkovi a jeho světovém rekordu.  

 Silniční běh Hruštice 
Běžecký závod na 15 kilometrů pořádaný od roku 1974, na jehož startu byl i český rekordman v běhu 
na 10 kilometrů Jan Pešava či česká maratonkyně a běžkyně do vrchu Anna Pichrtová. (Více viz Sport 
– úvodní přehled, fotografie ve fotopříloze). 

 Zisk medailí 
Atleti AC Syner získali na mistrovstvích ČR v roce 2014 celkem 9 medailí (vypsána umístění do 
6. místa). 
MČR dorostu a juniorů v hale, Praha 22.–23. února: 1. Josef Egrt dor. vrh koulí 15,91 m / 5. Nikola 
Čejchanová dor. dálka 545 cm 
MČR dorostu a juniorů, Třinec 27.–28. června: 1. Josef Egrt dor. vrh koulí 16,49 m / 1. Josef Egrt dor. 
hod kladivem 63,32 m / 2. Nikola Čejchanová dor. dálka 569 cm / 2. Josef Egrt dor. hod diskem 
43,36 m / 3. Kateřina Čermáková jun. 800 m 2:17,47 min 
MČR žactva ve vícebojích, Praha 12. července: 6. Barbora Hůlková ml. ž. pětitiboj 2788 b / MČR mužů 
a žen, Ostrava 2.–3. srpna / 3. Jaromír Mazgal muži hod diskem 55,23 m / 5. Luboš Gaisl muži 3000 m 
př. 9:20,07 min 
MČR mužů a žen do 22 let, Jablonec n. N. 2.–3. srpna: 2. Jaromír Mazgal M do 22 vrh koulí 16,76 m / 
3. Jaromír Mazgal M do 22 hod diskem 52,14 m / 4. Josef Egrt M do 22 hod kladivem 53,46 m / 
6. Kateřina Čermáková Ž do 22 800m 2:17,68 min 
MČR žactva, Plzeň 20.–21. září. 4. Nikola Sojková žákyně 200 m př. 30,81 s / 5. Barbora Hůlková 
žákyně 150 m 19,59 s. 
Zdroj: Internetové stránky a tisková zpráva organizace 

BRUSLAŘSKÝ A HOKEJOVÝ KLUB 

Předseda: Ing. Jan Konejl, trenér: Bc. Libor Šlechta  
Charakteristika: Bruslařský a hokejový klub Turnov byl založen 21. 6. 2005 s cílem sdružit pod jednu 
hlavičku oddíly ledního hokeje z okolí a širokou bruslařskou veřejnost. Hlavním účelem BHK Turnov je 
snaha svojí činností rozvíjet bruslařské a hokejové dění na Turnovsku a upozornit na neexistenci 
zimního stadionu v Turnově. Po letech se klub dočkal – na srpnovém zasedání zastupitelstva města 
byl schválen záměr vystavět sportoviště v Maškových zahradách, a to nečekaně i se zastřešeným 
zimním stadionem (na návrh místostarosty Jaromíra Pekaře). 
Klub od roku 2013 zahájil i soutěžní činnost v in-line hokeji. 
„Výroční zpráva“ klubu v doslovném znění: „Dobrý den, A i B mužstvo BHK Turnov hrálo v r. 2014 
okresní přebor v Lomnici nad Popelkou. V roce 2014 jsme otevřeli přípravku. Začala stavba Zimního 
stadiónu. Jan Konejl.“ 

FOTBALOVÝ KLUB PĚNČÍN-TURNOV 

Adresa: Koškova 828, Turnov, 511 01 
Předseda: Ing. Jaroslav Knížek, sekretář: Josef Mareš, hlavní trenér: Emil Šafář,  
šéftrenér mládeže: Petr Havel, sportovní ředitel: Jiří Šteffan  
Charakteristika: První fotbalový klub byl v Turnově založen v roce 1902. V roce 2004 došlo ke spojení 
místního fotbalového klubu s klubem v Pěnčíně, který byl založen v roce 1922. FK Turnov hrál pod 
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názvy FC Agro a SK Český ráj 2. nejvyšší soutěž, a to v letech 1993/94–1995/96. FK Pěnčín hrál před 
sloučením s Turnovem krajský přebor. FK Pěnčín-Turnov v sezoně 2006/2007 postoupil do divize. 
V roce 2011 byl založen ženský oddíl Amazonky. 
Klub využívá travnaté hřiště bez umělého osvětlení v Koškově ulici (v péči Městské sportovní). 
 
Sezona 2013/2014 
Počet družstev: 11 (8 mládežnických) 

 mladší přípravka A, B - okresní přebor 1. místo 

 starší přípravka A, B - krajský přebor 

 mladší žáci A, B - krajský přebor 1. místo 

 starší žáci - krajský přebor 3. místo 

 dorost - krajský přebor 1. místo 

 Ženy - Divize B 11. místo 

 B-tým - krajský přebor 3. místo 

 A-tým - divize C 4. místo 
Počet členů ke konci roku 2014 dosáhl 171 osob.  
FK Pěnčín-Turnov v současné době sdružuje symbolicky celkem 11 týmů. Vedle áčka působí v Pěnčíně 
ještě jeho rezerva, která hraje nejvyšší krajskou soutěž – krajský přebor. Po dorostu hrají své 
pravidelné soutěže také starší a hned dva celky mladších žáků, starší přípravky A + B a mladší A + B 
doplňují ještě elévové. V Turnově hrají i ženy. 
Muži A v divizi C skončili na 4. místě. Toto umístění bylo za poslední roky největším úspěchem. 
Přispělo k tomu i to, že oddíl byl farmou ligového Slovanu Liberec. Za Turnov nastupovali i hráči jako 
Jiří Pimpara, Miloš Karišik, Lukáš Hrošo a další, kteří hrají i v základní sestavě Slovanu. U týmu se do 
trénování zapojil Josef Petřík a Jiří Šteffan. 
Mužům B v krajském přeboru, kde nastupoval tým složený téměř z odchovanců, se sezona vydařila 
a připravila mladíky na zapojení do A mužstva. Velkým úspěchem bylo 1. místo dorostu pod vedením 
Jiřího Šimka a Luďka Dlouhého, které zopakovali za sebou podruhé a uspěli i v soutěži Sportovec 
města Turnova.  
Starší i mladší žáci se v krajském přeboru pohybovali na špičce a v Turnově bylo v klubu zapojeno 
více jak 100 dětí a 12 trenérů mládeže. Za podpory města se podařilo zvelebit zázemí novou 
klubovnou a občerstvením se záchody pro diváky. Byla vypracována studie o umístění umělé trávy 
a pracuje se na její realizaci a připravuje se žádost o dotaci. Fotbal podpořila více jak desítka 
sponzorů. 
Zdroj: Internetové stránky, tisk a informace od předsedy klubu 

KLUB LYŽAŘŮ TURNOV 

Adresa: Struhy 2141, Turnov, 511 01 
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl 
Charakteristika: Klub lyžařů v Turnově patří k nejstarším klubům 
v Čechách, byl založen kolem roku 1909/1910, klub se pyšní v hlavičce 
webových stránek 105letou historií, podrobnosti z historie nejsou kronikářce známy.  
Klub provozuje lyžařský areál ve Struhách, vytváří podmínky pro tréninky a podporuje účast 
sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR, pořádá závody a lyžařské zájezdy.  
 
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. Nově je instalovaný dětský 
provazový vlek. Sjezdovka je dlouhá 300 m s převýšením 50 m, má tedy parametry modré sjezdovky. 
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Novými úpravami terénu bylo dosaženo jejího rozšíření ve spodní části a zlepšení profilu svahu. 
Večerní lyžování za umělého osvětlení je možné do 21 hodin. V okolí sjezdovky jsou v případě 
příznivých sněhových podmínek upravené běžecké stopy. Areál nabízí kompletní zázemí pro rodinné 
lyžování. V cílové stanici je otevřen kiosek se základním občerstvením. Stav sjezdovky je možné 
sledovat on-line přes webovou kameru. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Zimní sezona 2013/2014: Zima byla mírná, což negativně ovlivnilo činnost klubu a provoz areálu. 
Fungoval pouze 16 dnů. Z plánovaných akcí proběhly pouze kurzy lyžařské školy (viz níže). Bylo 
dosaženo nízkých tržeb – pouze 274 360 Kč. V areálu došlo k oplocení nástupu na vlek.  
Provoz vleku byl spuštěn 30. ledna od 15 do 18 hodin (zdarma, lyžovalo kolem pěti stovek lidí), 
v dalších dnech pak od 9 do 21 hodin.  
 
Z akcí klubu v roce 2014: 

 Veřejná lyžařská škola 
Na začátku roku 2014 proběhl již 44. ročník Veřejné lyžařské školy. Pěti lekcí školy se zúčastnilo 
kolem čtyř stovek dětí, které se učily jízdě na lyžích, nebo snowboardu. Devadesát dětí tvořily 
děti předškolního věku, 45 se učilo snowboardingu. 

 Čarodějnice ve Struhách: 30. dubna 

 Závody Světového a Českého poháru na in-line bruslích: Červen, konalo se po roční pauze. Klub 
byl za organizaci akce pochválen účastníky i představiteli zastřešující mezinárodní organizace. 

 Letní lyžařský den: V létě ve Stráži pod Ralskem den strávený na vodních lyžích. 

 Velká brigáda ve Struhách: Tradičně na konci září – příprava areálu na zimu.  

 Přespolní běh: Není zařazen v žádném pohárovém seriálu, ale setkává se s velkou účastí.  

 Lyžařský ples: 22. listopadu 
 
Závodní aktivity: Družstvo přípravky a předžáků absolvovalo i v roce 2014 celý seriál závodů Poháru 
Libereckého a Středočeského kraje pro přípravku a předžactvo. Celkem 16 dětí ve věku 5 až 10 let tak 
absolvovalo 8 závodů v obřím slalomu na svazích ve Vysokém nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou, 
Ještědu a Špičáku. 
Zdroj: Webové stránky klubu a výroční zpráva klubu 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV 

Adresa: Jana Palacha 804, Turnov, 511 01, kancelář: Skálova 72, Turnov 
Jednatel: Bc. Jindřich Kořínek 
Sportoviště v péči organizace: plavecký bazén, zimní kluziště, fotbalový a atletický stadion, sokolovna 
Mašov, duhová hřiště, tenisový kurt a areál Dolánky 
Charakteristika: Společnost byla zřízena v roce 2000, a to s účelem provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici a poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb. Stará se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města, a aktivně se 
podílí na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě. Zajišťuje plaveckou výuku 
pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí. 
V roce 2014 zaměstnanci intenzivně pracovali na přípravě stavby sportoviště v Maškově zahradě. 
(O sportovišti více viz samostatná zpráva).  
Investice: Sociální zařízení a kiosek na fotbalovém hřišti.  
 
Maškova zahrada (více viz samostatná zpráva) 
K historickému podpisu smlouvy s generálním dodavatelem stavby a MST došlo 1. prosince 2014. Ve 
druhé soutěži byl úspěšně vybrán generální dodavatel, a to společenství SYNER + Bak. Již dlouho 
očekávaný stavební ruch na místě stavby započal 12. února 2015. 
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Plavecký bazén, Jana Palacha 804 
Vedoucím bazénu je Robert Havlín. Dále v bazénu pracovali na plný úvazek 2 učitelé plavání, 
1 technolog a 1 uklízečka a 1 plavčík. 
Po rekonstrukci byl bazén pro veřejnost, ale především pro školní vyučování otevřen v roce 2010. 
V bazénu probíhala následující výuka: plavání pro mateřské školy, plavání pro základní školy, 
sportovní plavecký oddíl, plavání pro těhotné a aquaerobic. Vstupné do bazénu bylo v roce 2014 
následující: plné vstupné 45,- Kč, děti, důchodci a zdravotně handicapovaní 35,- Kč, aquaerobic 70,- 
Kč, ostatní aktivity podléhají zvláštnímu vstupnému. Permanentní vstupenka stála 450,- Kč pro 12 
vstupů. 
Otvírací doba pro veřejnost byla v roce 2014 následující: v pondělí a ve středu od 6.30–7.30, v úterý 
a čtvrtek 15.00–20.00, v sobotu a neděli 14.00–19.00 hodin. 
Kvalita vody v bazénu je pečlivě sledovaná, i vzhledem k tomu, že bazén je využíván pro výuku 
batolat. Bazén je tvořen nerezovou vanou firmy Berndorf a čištěn technologií rakouské firmy BWT – 
plynná chlorace, ozon a UV lampa. Vzorky vody byly pravidelně jednou týdně odebírány zdravotním 
ústavem Liberec ke kontrole.  
Návštěvnost v roce 2014: vykázala meziroční nárůst, který se odrazil na příjmech – 1 249 150 Kč 
(v roce 2013: 1 178 629 Kč, v roce 2012: 1 135 136 Kč), přičemž od roku 2012 je již více příjmů 
z plavání veřejnosti než škol. Přesto je provoz bazénu ztrátový (2 035 179 Kč). Bazén hojně navštěvují 
i mimoturnovské školy. (ZŠ Turnov: Skálova, 28. října, Žižkova, Mašov, ZŠ mimo Turnov: Železný Brod, 
Žďár, Loukovec, Kněžmost, Pěnčín, Kobyly, Příšovice, Koberovy, Radostín, Svijanský Újezd, Mírová 
pod Kozákovem, Tatobity. MŠ Turnov: Jana Palacha, 28. října, Kosmonautů, Alešova, Zborovská, 
Bezručova, MŠ mimo Turnov: Ohrazenice, Přepeře, Na Vápence Železný Brod, Stavbařů Železný Brod, 
Chutnovka, Koberovy). 
Každý rok se na plaveckém bazénu koná okrskové kolo v plavání pořádané společně s AŠSK (Asociace 
školních sportovních klubů) a SVČDM (Středisko volného času dětí a mládeže) Turnov. Kategorie jsou 
od první třídy po studenty středních škol. 
 
Atletický stadion AC Turnov, Skálova ulice 
Hlavním údržbářem stadionu je Pavel Mikeš, k ruce má jednoho zaměstnance. Městská sportovní se 
o stadion stará od roku 2003, do té doby, přibližně od roku 1925, se o stadion staral místní atletický 
klub. Stadion byl několikrát rekonstruován – největších změn doznal v roce 1999, kdy byl položen 
nový umělý povrch Mondo. Ten vydržel na stadionu do roku 2010, kdy byl kvůli špatným 
zkušenostem nahrazen povrchem novým – Conipur. Během rekonstrukcí, probíhajících od roku 2004 
do roku 2010, byl stadion vybaven sportovním nářadím, které se používá i na vrcholných světových 
soutěžích. Dále se podařilo vybudovat zázemí k atletickému stadionu, které poskytuje veškerý 
komfort nejen pro atlety, ale i pro ostatní sportovní oddíly. Ke stadionu patří i vedle ležící vrhačská 
louka, neboli dopadiště kladiva, kde trénují vrhači Turnova. Platí zde zákaz průchodu veřejnosti 
z důvodu zvýšeného rizika až smrtelného zranění. 
Na stadionu probíhá každý rok množství sportovních akcí, z nichž k největším patří Memoriál Ludvíka 
Daňka. Pravidelně se zde konají i vrcholné domácí soutěže, stadion slouží i k pořádání mládežnických 
atletických soutěží. Hlavní vytížení stadionu tvoří hodiny tělocviku základních a středních škol (557 
hodin tělesné výchovy, v roce 2013: 428 hodin tělesné výchovy, v roce 2012: 520) a pravidelné 
tréninky sportovců Atletického klubu.  
Provoz stadionu je ztrátový, v roce 2014 činila ztráta 428 763 Kč, tržby stadionu byly 343 381 Kč. 
 
Fotbalový stadion, Koškova ulice 
Hlavním údržbářem stadionu je Jiří Šimek, přes sezonu má k dispozici pomocníka. Fotbalový stadion 
je v péči Městské sportovní od roku 2003. Přes rekonstrukční zásahy, které od té doby na stadionu 
proběhly, jej uživatelé považují za nedostatečně vybavený a zanedbaný. V roce 2012 byly mj. 
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pořízeny branky pro mládež, a to díky podpoře společnosti Eurovia. V roce 2014 byly rekonstruovány 
toalety a kiosek (firma STAVEX – GH za 800 tisíc korun). Vedle hlavního hřiště se nacházejí ještě dvě 
cvičná hřiště. Provoz stadionu je ztrátový, výnosy činily 158 510 Kč a ztráta 853 072 Kč. 
 
Sokolovna Mašov, Mašov 22 
Za dobu, kdy je sokolovna provozována Městskou sportovní s. r. o., prodělala tři etapy přestavby. 
Byla takřka celá na náklady MÚ Turnov zrekonstruována. V současné době je v hojné míře využívána. 
Hlavní činnost je zde vyvíjena ze strany domovské organizace TJ Sokol Mašov. Prostory dále slouží 
k hodinám školní TV ZŠ Mašov. Dále zde v odpoledních hodinách sportují i různé organizace (RS 
Mašov) a spolky. Velký sál je využíván i pro pořádání plesů, zábav, ale i školení, seminářů a schůzí. 
Restaurace se stará o zázemí sportujících a je i centrem setkávání mašovských občanů. Provozní 
ztráta byla v roce 2014 51 131 Kč, výnosy 179 068 Kč. (Viz také Okolní obce – Mašov). 
 
Kluziště, hřiště Duhové energie, Alešova ulice 
O kluziště se starají správci atletického a fotbalového stadionu. Umělé mobilní kluziště se v Turnově 
a na tomto místě objevilo poprvé v prosinci roku 2005. Od té doby patří k pravidelným zimním 
sportovním nabídkám Turnova. V roce 2011 byl povrch kluziště, resp. hřiště rekonstruován. Sezona 
2013/2014 byla předposlední sezonou před výstavbou sportovního areálu Maškovy zahrady.  
Byla zahájena v pondělí 30. listopadu 2013 a skončila v neděli 25. února 2014, trvala tedy 87 dní 
(o deset dní než v předchozím roce). Prodáno bylo celkem 8 162 vstupenek (v minulé sezoně 4922). 
Hokejové a ostatní skupiny využily 91 hodin, 109 hodin využily školy. Zájem o bruslení byl rekordní, 
avšak rekordní byla i díky nepříznivým podmínkám spotřeba elektrické energie. Díky velkému zájmu 
o bruslení došlo mezi svátky k nehodě, kdy se návštěvníci „probruslili“ až na samotné chladící 
hadičky, které byly bruslí proříznuty. Příjmy za kalendářní rok 2014 činily 264 483 Kč, ztráta z provozu 
činila 920 655 Kč.  
V sezoně 2014/2015 bylo kluziště otevřeno 5. prosince 2014 a fungovalo do 22. února 2015. 
V létě slouží hřiště veřejnosti pod názvem Duhové hřiště, hraje se na něm fotbal apod. Na prostoru 
vedle něj se nachází prostor pro jízdy na skateboardu. (Fotografie ve fotopříloze).  
 

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. Počáteční údržbu provádí Pavel Mikeš z AS. Tenisový kurt skončil v zisku 2071 Kč, náklady na 
provoz činily 15 210 Kč.  
 
Ostatní 
Kromě výše zajištění provozu výše zmíněných areálů zajišťovala Městská sportovní zejména tyto 
činnosti: 
Dolánky – údržba zeleně a dětského hřiště / Spolupráce s družebními městy / Spolupráce na koncepci 
sportu / Spolupráce na anketě O nejlepšího sportovce Turnova / Účast jako rozhodčí v soutěžích / 
Členství ve sportovní komisi apod.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

SKI CLUB TURNOV 

Adresa: Nádražní 1691, Turnov, 511 01, v koloniálu u Roubíčků 
Předseda: Lubomír Mráz  
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Zdroj: Výroční zpráva klubu nebyla dodána 
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SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB OLYMPIA 

Adresa: Zborovská 2085, Turnov, 511 01 
Předseda klubu a trenér: Ing. Jaroslav Zahrádka 
Charakteristika: Klub vznikl v polovině roku 2008 a věnuje se sportovní brokové střelbě na asfaltové 
terče. Sdružuje zájemce o sportovní brokovou střelbu, a to především v olympijských disciplínách 
SKEET, TRAP, DOUBLE TRAP prováděných podle mezinárodních pravidel ISSF. SSK zajišťuje metodicky 
a prakticky veškerou přípravu svých členů, zajišťuje kompletní přípravu a zabezpečení pro své členy 
na soutěžích v rámci ČR a na mezinárodní úrovni a pravidelně se zúčastňuje vybraných závodů v ČR. 
Spolupracuje se všemi organizacemi podobného zaměření. Jedná se o jediný střelecký sportovní klub 
v Libereckém kraji.  
K 31. 12. 2014 měl šest řádných členů a zároveň soutěžících v kategorii A muži: Ing. Jaroslav Zahrádka 
(trenér), Petr Doul, Lukáš Zahrádka, Radek Prokop, Oldřich Housa a Zdeněk Chmelík. Všichni členové 
klubu byli registrováni v Českém střeleckém svazu a při činnosti klubu používali vlastní zbraně.  
 
Aktivity v roce 2014: 
Zimní příprava: probíhala od ledna do března jednou týdně na pronajatém sportovišti VLS ČR 
(Vojenské lesy a statky České republiky) a na střelnici Fox v Mělníku. Následná předzávodní příprava 
probíhala jednou až dvakrát týdně.  
Vrcholné soutěže v disciplíně SKEET v rámci ČR: 
Kvalifikační závody I.–IV. kolo Českého poháru za účasti reprezentace ČR (4 závody, 2x postup do 
finále) / MČR za účasti reprezentace ČR / VC Armády ČR Hradec Králové / Plzeňský pohár / GP Hradec 
Králové 
Vrcholné mezinárodní soutěže v disciplíně SKEET v rámci ČR: Mezinárodní závod – Memoriál 
Bednaříka Brno Soběšice (12 zemí) 
Vrcholné soutěže v disciplíně L.SKEET v rámci ČR: Regionální přebory / MČR pořádané ČMMJ 
(2. místo) 
Zdroj: Webové stránky a výroční stránka organizace 

ŠACHOVÝ KLUB ZIKUDA 

Adresa: Nádražní 599, Turnov, 511 01 
Kontaktní osoba: František Zikuda 
Charakteristika: Šachový klub již několik let patřil k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších 
republikových soutěžích a dosahují trvale významných úspěchů. Byl založen 31. října 1994. V roce 
2014 měl klub 56 členů, z toho 41 dospělých a 3 děti, zapojených do mistrovských soutěží v družstev 
A, B, C, D, E a F, a 12 dětí v přípravce mládeže (žáci) ve Žluté ponorce. O šachový dorost se starají Jana 
Ježková a Tomáš Brouček, kteří vedou šachový kroužek ve Žluté ponorce. Největší nadějí klubu je 
v současnosti mladý Tomáš Zima. Činnost klubu je rozdělena do pěti družstev: 
A družstvo získalo v extralize 2013/2014 6. místo, v sezoně 2014/2015 7. místo. Členové Lubomír 
Ftáčník, Lukasz Cyborowski, Pavel Jaracz, Michal Konopka, Tomáš Polák, Falko Bindrich, Marek Vokáč, 
Jan Sodoma, Pavel Čech, Tomáš Kulhánek, Josef Kopal, Bohuslav Vyhnálek, Aleš Hácha, František 
Zikuda.  
B družstvo 2013/2014 1. liga 10. místo – sestup do 2. ligy, 2014/2015 1.–3. místo 
C družstvo 2013/2014 krajský přebor Libereckého kraje 3. místo, 2014/2015 1. místo a postup do 
2. ligy 
D družstvo 2013/2014 krajská soutěž Libereckého kraje 1. místo – postup do KP, 2014/2015 krajský 
přebor 7. místo 
E družstvo 2013/2014 krajská soutěž Libereckého kraje 2. místo, 2014/2015 1. místo a postup do KP 
F družstvo 2014/2015 krajská soutěž Libereckého kraje 3. místo   



Kronika města Turnova 2014  |317 

 

Šachový oddíl ŠK Turnov dosáhl v roce 2014 řady výborných výsledků, a to jak v dlouhodobých 
soutěžích družstev, tak i na turnajích v rámci MČR. Tak jak jsou úspěšná družstva v dlouhodobých 
soutěžích a daří se kvalitně reprezentovat oddíl i město Turnov, nedaří se zorganizovat oddílové 
přebory a činnost oddílu v Turnově. Rozhodně je zde co napravovat.  
 
Mistrovství České republiky 
Na otevřeném Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev Czech Open, které se konalo 
v červenci 2014 v Pardubicích, obsadilo družstvo A 1. místo a stalo se celkovým vítězem turnaje ze 
100 družstev z České republiky, Ruska a dalších států, a družstvo B 2. místo.  
 
Turnaje 
Oddíl zorganizoval v roce 2014 dva otevřené turnaje v rapid šachu.  

 O rohozecký soudek: 8. června v restauraci v Modřišicích, účastnilo se 48 hráčů. Jednalo se 
o 4. ročník. Vítězem hlavní soutěže se stal turnovský Zdeněk Maršálek (7,5 bodů), před Vladimírem 
Vltavským a Pavlem Liptákem z ŠK Jilemnice. Velice pěkného umístění dosáhl talentovaný Marek 
Sýkora (ročník 2002) z Liberce, který ziskem 6 bodů obsadil konečné 9. místo. 

 Turnovský granát: 8. ročník, 14. září v Kulturním domě Střelnice v Turnově, účastnilo se 86 
hráčů. Turnaj byl šachovým svazem zařazen mezi 10 vybraných turnajů seriálu GRAN PRIX. Vítězem se 
stal Jiří Gregor z TJ Neratovice. Turnováci Michal Konopka a Tomáš Polák skončili 3. a 4. místě, 
Zdeněk Maršálek na místě devátém.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 

TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA ILMA 

Adresa: Trávnice 902, Turnov, 511 01 
Ředitelka: Mgr. Ilona Šulcová 
Charakteristika: Zakladatelkou a majitelkou školy je Ilona Šulcová, která školu založila v roce 1990. 
Škola se věnuje jednak tréninku nadaných dětí ve věku 4–15 let, které tančí ve stálých tanečních 
souborech, učí se různým tanečním disciplínám a účastní se řady soutěží (viz níže), a také pořádá 
jednorázovou taneční výuku pro mládež a dospělé – tzv. taneční. 
Škola vyučuje disciplínám Street Dance – Hip Hop, Disco Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disco 
Show, ale i tanečním žánrům R&B či břišním tancům. Dále disciplínám Performing Arts - Show Dance, 
Belly Dance a v neposlední řadě i speciálním párovým tancům, jako jsou disciplíny Swing Dance, 
Mixing Blues, Salsa, Merengue, Mambo a plesovým choreografiím.  
Tým trenérů a lektorů tvořilo v roce 2014 deset proškolených a vzdělaných pedagogů tance: 
Mgr. Ilona Šulcová, Marian Šulc, Denisa Šulcová, Mgr. Růžena Nejedlová, Veronika Horáčková, Vojta 
Kořínek, Iveta Polívková, Anna Šupíková a Miroslav Laurin. 
Taneční: Tanečními hodinami prošli téměř všichni žáci devátých tříd a prvních ročníků turnovských 
základních a středních škol a kvarta gymnázia – cca 1000 osob. Pravidelné lekce probíhaly v KD 
Pěnčín a v sálu KC Střelnice. Slavnostní prodloužené a Věnečky pak v KD Pěnčín 
Taneční soubory: V roce 2014 ve stálých tanečních kroužcích a soutěžních souborech tančilo cca 200 
dětí. 
 
Akce školy v roce 2014 (výběr):  

 Mistrovství světa v Moskvě 
Ve dnech 13. až 17. března se tanečníci z Ilmy zúčastnili Mistrovství světa WADF (World Artistic 
Dance Federation) v Moskvě, odkud přivezli celkem 15 medailí. Nejúspěšnější závodnicí byla 
sedmiletá Adriana Šulcová, která soutěžila ve čtyřech sólových a dvou párových disciplínách a získala 
dvě stříbrné a jednu zlatou medaili a titul mistryně Evropy.  
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 Mistrovství Evropy WADF 
Ve dnech 6. a 7. prosince proběhl v Ostravě 1. ročník mistrovství Evropy WADF (World Artistic Dance 
Federation) a Světový pohár Ostravská vločka 2014. Soutěží se zúčastnili tanečníci ze šesti zemí 
Evropy. Na závěr bylo rozdáno více než 1200 medailí a pohárů. Ředitelkou soutěže byla turnovská 
Ilona Šulcová. Početná skupina žáků turnovské taneční školy se během soboty a neděle postavila na 
stupně vítězů hned několikrát, a to v sólových tancích (29 zlatých, 12 stříbrných, 6 bronzových), 
provedení duo/pár (6 zlatých, 2 stříbrné, 1 bronzová), ale i v malých a velkých skupinách, které 
v různých věkových kategoriích dobyly stupně vítězů všechny. Taneční formace TaPŠ ILMA získaly 
takřka ve všech disciplínách první místa a staly se tak jednou z nejúspěšnějších výprav na šampionátu. 
 
Výrazné úspěchy získala škola nejen na mistrovství České republiky, ale především na mezinárodních 
soutěžích o tituly mistrů světa a mistrů Evropy. TaPŠ se stala nejúspěšnější taneční školou v ČR co se 
týče počtu získaných medailí z mezinárodních soutěží. Toto je především zásluha široké škály 
tanečních technik, které taneční škola nabízí, na rozdíl od jiných jednostranně orientovaných 
tanečních škol v republice. Nejúspěšnějším sólistou v roce 2015 se stala Justina Bohatá (11 let), 
Zuzana Novotná (9 let), Adriana Šulcová (7 let), Michaela Svatošová (17 let). Nejúspěšnějším 
souborem se stala věková kategorie dětí do 12 let pod vedením Mariana a Denisy Šulcových. 
Zdroj: Webové stránky školy a zpráva ředitelky 

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 stará správce Jiří Pospíchal.  
V roce 2014 byl stav kurtů v naprostém pořádku. Díky příspěvku města ve výši 75 000 Kč začala 
výstavba nové zdi a hřiště na minitenis (dokončena výstavba zdi), byly pořízeny sítě mezi kurty č. 2 
a 3. Byly vytvořeny nové webové stránky a facebookový profil. Zaveden nový rezervační systém. 
K 31. červenci byla ukončena spolupráce s provozovatelem občerstvení (P. Honomichl), klub si pořídil 
živnostenský list a nadále provozoval občerstvení sám.  
 
Členská základna: Na jaře a na podzim se konaly náborové akce mládeže, na které se přihlásilo 36 
dětí ve věku 4–15 let. Celkově trénovalo pod hlavičkou klubu 65 dětí. Začali pracovat noví trenéři Vejr 
a O. Mikula.  
Tenisová školička: Na ZŠ Žižkova klub pořádá kroužek Tenisová školička, kterého se účastnilo 17 dětí. 
 
Z aktivit v roce 2014:  

 Během léta se konaly tenisové kempy, kterých se zúčastnilo 48 dětí, některé z nich i více běhů 
za sebou. 

 Dětský tenisový kemp: 31. května. Dopoledního běhu pro starší žáky a odpoledního pro 
mladší žáky se zúčastnilo 25 dětí.  

 Klubový turnaj čtyřher: 29. září. Vítězem se stala dvojice Kateřina Brunclíková a Tomáš 
Brunclík. Dopoledne byl program věnovaný mladším dětem – vítězem jejich turnaje byl Jan Steiner. 
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Odpoledne proběhlo vyhlášení Klubového turnaje mládeže, který se hrál přes celé prázdniny, vítězem 
se stala Marika Matějovská. 

 Celostátní turnaj mladších žáků. Připravil TK Turnov, vítězem Vojtěch Popelka a ve čtyřhře 
Popelka–Rudolf.  

 Turnaj Svijany Open v Liberci: 26. července – 3. srpna. Děti z klubu získaly zkušenosti na pozici 
sběrače míčů a načerpaly atmosféru velkého mezinárodního turnaje (jako nejlepší sběrači turnaje byli 
pochváleni Marika Matějovská, David Roubíček, Adéla Růžičková). 
 
Výsledky závodů: 

 Starší žactvo: regionální tenisová soutěž severovýchod, 1. místo (Roubíček, Popelka, Kyselová, 
Růžičková) 

 Družstvo dospělých: Královéhradecký přebor 1. třídy, udrželi se 

 Čtyřhra veteránů: regionální tenisová soutěž severovýchod, A55+ 3. místo z 8 

 Družstvo veteránů: regionální tenisová soutěž severovýchod, A40 6. místo z 9, B40 4. místo 
z 10. 

Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OREL TURNOV 

Adresa: Jiráskova 126, Turnov, 511 01 
Starosta: Petr Mizera (od 28. 2. 2010), sekretář: Mgr. Vít Jůza (od r. 2009) 
Charakteristika: Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje. Orel je občanské sdružení, 
křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. 
Sdružení působí na celém území České republiky, tvoří je 23 žup, téměř 250 jednot a dohromady má 
cca 17 000 členů. K 28. 12. 2009 proběhlo sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil.  
Počet členů ke konci roku 2014 byl 62 (v předchozím roce 44), z toho 17 mladých do 18 let (nárůst 
o sedm).  
Orlovna (Jiráskova čp. 126) 
V orlovně došlo k zasíťování oken a vymalování tělocvičny. Proběhla výměna větší části bydlících 
nájemníků, byly provedeny k tomu potřebné elektroinstalační úpravy. Tělocvična sice není v ideálním 
stavu, nicméně v použitelném a vybaveném zejména na stolní tenis a florbal. Její využití je však 
podprůměrné. V orlovně se také nachází dvě klubovny, které by také mohly být mnohem 
využívanější.  
 
Z aktivit v roce 2014: 
V roce 2014 nebyla svolána členská schůze jednoty. Členská schůze, která se konala 3. 12. 2013, nově 
zvolila radu jednoty, včetně starosty a místostarosty, a revizní komisi. Vzhledem ke změně stanov se 
rada jednoty rozhodla vrátit ke svolávání členské schůze vždy začátkem roku. Rada jednoty se setkala 
k jednání několikrát – 24. 6., 2. 11., 18. 9., 30. 9. a 11. 11. 
 
Šachy: Šachový oddíl se scházel přibližně jednou týdně (v úterý) ke hrám, ale v minimálním počtu 
hráčů. Oddíl uspořádal čtyři šachové turnaje za obvyklé účasti 7–11 hráčů. Pro nezájem se nekonal 
dětský turnaj (5. dubna). Oddíl vnímá silné působení konkurenčního šachového oddílu Zikuda, někteří 
členové jsou členy obou oddílů. Přihláška do opět sjednocované tělovýchovy prostřednictvím 
Šachového svazu České republiky, podaná v dubnu, skončila zamítnutím. Oddíl si není jistý, zda bude 
v úsilí o začlenění pokračovat, neboť mu chybí členové.  
Kuželky: Družstvo se na kvalifikačním turnaji v kuželkách, který se konal v Novém Boru 8. března, 
umístilo na 3. místě. 
Stolní tenis: účast na orelské kvalifikaci i finále jednotlivců, jinak členové hrají za Sokol. Orelská 
tělocvična zatím není způsobilá na závodní hraní. 
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Děti (z) ráje: dětský oddíl uspořádal několik víkendových turistických akcí a dětský letní tábor. Během 
roku pořádal setkání pro děti i pro mládež s různou sportovní i jinou zájmovou činností.  
Úspěchy člena Jana Zikmunda: Jan Zikmund orelskou jednotu reprezentoval v silničním běhu 
Hruštice 2014 a v Silvestrovském běhu sídlištěm v Turnově, na kterém se umístil na 3. místě. 
Orelská pouť na sv. Hostýn: někteří členové se účastnili cesty tam, zpět už ne. Pouť se konala 11. až 
24. června.  
TJ Orel Loukov: Loukovští se pravidelně věnují florbalu – scházejí se dvakrát týdně.  
Turistický vejšlap na Hlavatici a na Valdštejn 25. října se konal – zúčastnilo se ho 5 členů. 
 
Další akce s účastí jednotlivců: Orelský bál ve Studenci (6. září), orelská soutěž ve fotbalových 
dovednostech (21. června) a orelská lehká atletika v Semilech (4. října).  
Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV 

Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01 
Starosta: Ing. Milan Hejduk, náčelník: František Černý, náčelnice: Hana Křivanová, jednatelka: Tereza 
Linhartová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Výroční zpráva nebyla dodána 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TURNOV 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01  
Vedoucí: Mgr. Filip Stárek; Předseda: Pavel Svatoš (od r. 2011) 
Charakteristika: Tělovýchovná jednota Turnov, o. s., sdružuje ve 20 oddílech 1280 členů a spravuje 7 
samostatných sportovních areálů v Turnově. Jedná se o největší sportovní organizaci na Turnovsku. 
 
Přehled akcí v roce 2014 (výběr): 

 Příměstský tábor: dva týdenní kurzy pro děti od 7 do 14 let s denním docházením na 
sportovní aktivity (atletika, florbal, fotbal, basketbal, házená, volejbal, stolní tenis, squash, orientační 
běh, netradiční hry, rafty a další) se konaly v termínu 7.–11. července a 14.–18. července na 
atletickém stadionu, ve sportovní hale TJ Turnov a v přilehlém okolí. Cena 1200 Kč.  

 Den otevřených dveří v hale TJ. 3. září. 
 
Hřiště v Daliměřicích 
3. října proběhlo slavnostní otevření nově rekonstruovaného hřiště v Daliměřicích (více viz úvod 
kapitoly) 
 
Stavební akce: Snahou do budoucna je dobudování víceúčelové posilovny a samostatného 
cvičebního sálu v hale ve Skálově ulici a výstavba nafukovací haly v Daliměřicích. 
 
Sportovní hala, Skálova 207 
Sportovní hala TJ Turnov ve Skálově ulici v Turnově má rozměry 40 x 21 metrů a jsou v ní standardně 
vyznačena hřiště na florbal, futsal, basketbal, házenou, na odbíjenou pak centrální kurt plus 3 
tréninková hřiště. K hale přísluší 4 šatny vybavené samostatnými sprchami, rovněž je možné využít 
i ozvučení. V hale je otevřen i Sportbar s nabídkou teplých i studených nápojů a rychlého občerstvení. 
V roce 2014 neproběhly v hale žádné větší investice. Připravoval se zásadní projekt příštích let, a to 
dobudování víceúčelové posilovny a samostatného cvičebního sálu.  
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Volejbalové hřiště, Skálova 207 
Areál odbíjené se nachází pod atletickým stadionem ve Skálově ulici v Turnově a nabízí dvě antuková 
hřiště s moderní budovou šaten a zázemím včetně klubové místnosti. Bližší informace získáte na 
sekretariátu TJ Turnov, podmínky využití areálu viz ceník. Po dohodě je možné si pronajmout celý 
areál včetně klubové místnosti s krbem a venkovního ohniště. Cena za pronájem jednoho hřiště je 
60 Kč za hodinu. Byla připravena budoucí výstavba dvou kurtů na beach volejbal na pozemcích ve 
vlastnictví ZŠ Skálova. 
 
Tělocvična Daliměřice, Bezručova 35-36 
Tělocvična se nachází v Turnově-Daliměřicích a má rozměry 12 x 10 metrů. V roce 2011 byla 
dokončena její kompletní rekonstrukce. Jsou zde instalovány basketbalové koše a vyznačena 
tréninková hřiště na badminton a malou odbíjenou (debly). Oddíl kulturistiky a silového trojboje zde 
má vybavenou tréninkovou neveřejnou posilovnu. Celá budova i tělocvična prošly celkovou 
rekonstrukcí a jsou kromě jiného „mateřskou“ tělocvičnou oddílů kickboxu, boxu, RS Daliměřice 
a silového trojboje a kulturistiky. Nově zde začala fungovat školička in-line bruslení. Pronájem 
tělocvičny je možný za 150–200 Kč na hodinu. Za budovou tělocvičny je zcela nové (dokončeno 2012) 
menší hřiště s umělou trávou na odbíjenou o rozměrech 14x8m. Veřejnost si je může pronajmout za 
50 Kč za hodinu.  
Daliměřická sokolovna je historickým objektem, vznikla přestavbou původního objektu zájezdního 
hostince. Po roce 1945 objekt přešel do majetku TJ Turnov. Na konci tisíciletí byla budova 
v žalostném stavu. Práce na postupné rekonstrukci byly započaty v roce 2002 
 
Areál malé kopané Daliměřice, Bezručova u čp. 1 
Areál malé kopané se nachází v Turnově-Daliměřicích a v roce 2014 prošel celkovou rekonstrukcí – za 
3 miliony bylo postaveno nové hřiště s kvalitním povrchem a mantinely. Hřiště bylo převedeno do 
majetku města. V budoucnu je snaha o zajištění sezonního zastřešení hřiště.  
 
Areál házené a kanoistiky, Palackého, za čp. 536 a 526 
Areál házené a loděnice „mezi mosty“ v Turnově zahrnuje dvě házenkářská hřiště s povrchem 
Nisaplast a asfalt a budovu loděnice. Hřiště je v současné době přístupné zdarma (klíče jsou na 
recepci přilehlého hotelu Eden). V roce 2014 proběhla rekonstrukce sociálního zázemí, sprch 
a klubovny. Loděnice byla v roce 2011 nově opláštěna a slouží členům oddílu kanoistiky TJ Turnov. 
S Povodím Labe bylo jednáno o regulaci hlavního břehu i části náhonu – byly domluveny takové 
podmínky, aby vyhovovaly kanoistům. 
 
Turistická chata Kořenov, Kořenov 201 
Turistická chata v Kořenově v Jizerských horách se nachází asi 300 metrů za odbočkou na Jizerku 
a Příchovice u hlavní silnice ve směru Tanvald-Harrachov. 
K dispozici je zde 6 pokojů. Chata je vybavena sprchami, WC, společenskou místností a jídelnou 
(spojené prostory), vybavenou kuchyňkou, sušárnou, lyžárnou, venku je pak k dispozici ohniště 
a travnatá plocha využitelná např. pro malou odbíjenou. Byl připraven projekt na celkové zateplení 
budovy.  
 
Přehled oddílů: 

 Aerobik, předsedkyně Michaela Zitková 
Počet členů v roce 2014: 22, z toho mládež: 20. Oddíl vznikl na podzim roku 2013. V dubnu se konala 
v Železném Brodě soutěž Master Class, dvě dívky skončily na stupních vítězů. O posledním 
prázdninovém se konalo soustředění na chatě v Kořenově. 

 Atletický akademický klub, předseda Břetislav Zeman 
Počet členů v roce 2013: 17, v roce 2014: 15, z toho mládež: 2 
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Oddíl trénuje v tělocvičně v Daliměřicích, účastnil se soutěže v Rumburku a krajského přeboru 
družstev mužů, kde skončil na devátém místě. Klub tradičně zrealizoval oddílový vrhačský trojboj, 
zúčastnil se dvou amatérských volejbalových turnajů a pořádal kondiční víkendové zájezdy, nejlepším 
závodníkem byl na členské schůzi vyhlášen veterán Ludvík Humenský. Tři členové oddílu vystoupali 
v únoru na vrchol Kilimandžára. 

 Basketbal, předseda Tomáš Bevilaqua 
Počet členů v roce 2013: 92, v roce 2014: 92, z toho mládež: 35 
Aktivní byla 3 mužstva. Muži hráli Východočeskou ligu, kam sestoupili z třetí nejvyšší soutěže – 
v sezoně skončili poslední. Stará garda hrála Pojizerskou ligu, kterou vyhrála. Bylo znovu založeno 
družstvo minižáků.  

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů v roce 2013: 16, v roce 2014: 19, z toho mládež: 2 
V roce 2014 byl zaznamenán zvýšený zájem o box, ale závody byly poznamenány zraněními. 
Turnovský box má zastoupení v kategorii přípravka, kadeti, muži a ženy. Dorost a junioři zastoupeni 
nejsou. Alžběta Šulcová odjela na studijní pobyt do Francie a úspěšně pokračovala v boxu i tam.  

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik 
Počet členů v roce 2013: 164, v roce 2014: 249, z toho mládež: 166 
Několik mladých talentů se dostalo do regionálních výběrů daných věkových kategorií. A tým mužů 
hrál ve 2. lize a se ziskem 42 bodů skončil na pátém místě. Pro další sezonu si vybojoval postup do 
nově vzniklé Národní ligy mužů – skupina západ (třetí nejvyšší soutěž). Lídrem týmu je Štěpán 
Matěcha. Dorostenky skončily na druhém místě a jen o vlásek jim utekl postup do play off. Hlavními 
tahounkami byly brankářka Eva Klementová a střelkyně Pavla Klementová. B muži skončili na 
6. místě, dorostenci na 6. místě. Dále hrály oddíly starší žáci, mladší žáci, elévové a žákyně 
Turnovská odchovankyně Leona Müllerová získala společně s českou reprezentací bronz na 
mistrovství světa juniorek. Jde o první cenný kov, na který kdy exturnovský hráč dosáhl. V srpnu 
proběhlo letní soustředění mládeže ve Dvoře Králové nad Labem.  
Sezonu 2014/2015 zahájil turnovský oddíl poprvé rovnou ve druhém kole.  

 Futsal, předseda Jindřich Vaňátko 
Počet členů v roce 2013: 31, v roce 2014: 31, z toho mládež: 0 
V roce 2013 slavil oddíl 15 let trvání. Oddíl uspořádal 14. ročník Turnovské futsalové ligy, do soutěže 
se přihlásilo pouze šest týmů a tým Výšinky posléze odstoupil. Vítězem se stal VIP tým. 

 Házená, předseda Mgr. Petr Ouvín 
Počet členů v roce 2013: 105, v roce 2014: 114, z toho mládež: 64 
Oddíl má 6 družstev: muži, ženy, dorostenky, mladší a starší žáky, mladší a starší žákyně a minižačky 
a přípravku.  

 Kanoistika, předseda Martin Goruk 
Počet členů v roce 2013: 35, v roce 2014: 34, z toho mládež: 2 
Oddíl se zaměřuje především na kanoistiku na divoké vodě a na závodní rafting. Nejúspěšnějšími 
kanoisty byli Jan Milles st., Jan Miller. ml a Pavel Kozderka. Jan Miller st. se stal v roce 2014 již 
poněkolikáté mistrem ČR věkové třídy masters v kategorii C1m (závod se konal v Trutnově), je 17. 
v absolutním pořadí a nositelem +2 výkonnostní třídy. Jan Miller ml. obsadil v konečném pořadí 
českého oblastního žebříčku 1. místo mezi singl kanoisty (C1m) a 4. místo mezi kajakáři (K1m) 
a v obou kategoriích se stal nositelem 2. výkonnostní třídy. Na mistrovství ČR dorostu se umístil na 
4. místě, z postupových soutěží se nevracel bez medailí.  
Pavel Kozderka startoval v nejvyšší soutěži v Českém poháru a skončil na 325. místě v klasickém 
sjezdu a 17. ve sprintu. Je nositelem 2. výkonnostní třídy a k absolutní špičce sportu má z Turnováků 
nejblíže.  

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů v roce 2013: 20, v roce 2014: 20, z toho mládež: 1 
Oddíl soutěžil v kickboxu i v klasickém boxu.  
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Mistrovství ČR v kickboxu: 3. 5. 2014 v Chrudimi, stříbrné medaile vybojovali Láďa Knebl, Lukáš 
Veselý a Michal Veselý a bronzovou medaili Markéta Brožová.  
Mistrovství světa v Londýně: srpen, Petr Kazda získal stříbro v kategorii light contact i full contact 
a Jan Kazda získal stříbro v kategorii full contact a bronz v kategorii light contact. 
Mezinárodní turnaj v kickboxu a Národní liga v boxu: Most. Zlato získali Láďa Knebl, Markéta Brožová, 
Kateřina Sudková a na 2. místě se umístil Michal Veselý.  

 Malá kopaná, předseda Petr Koubus 
Počet členů v roce 2013: 41, v roce 2014: 41, z toho mládež: 1 
Historie: FC Dalmach Turnov – oddíl malé kopané a futsalu vznikl v roce 1991. Tímto byla 
odstartována série turnajů v malé kopané, a to většinou v okolí Turnova. Téměř nepřetržitě už od 
roku 1993 se oddíl účastní turnaje ve Vilémově. V roce 1995 oddíl založil turnovskou ligu v malé 
kopané. Vstupem do turnovské TJ získal možnost využívat hřiště na Daliměřicích. Do prvního ročníku 
se přihlásilo 15 družstev. Soutěž na amatérské úrovni se hraje na Daliměřicích za každého počasí 
stále. Po založení ligy se členové klubu přestali věnovat turnajům v takové míře jako dříve a tráví čas 
i jinými sporty a akcemi s rodinami. Jezdí pravidelně do Hluboké na Liberecku na lyžařskou chatu. 
V roce 1999 se od nich oddělil FC Kozel a založil samostatný oddíl futsalu.  
A-tým hraje 2. ligu Západ, ve které se umístil ve středu tabulky na 6. místě (38 bodů, 108:83). Liga je 
v současnosti velmi kvalitní. Nejlepším střelcem týmu byl Aleš Krejčík s 16 brankami a 6 asistencemi. 
B-tým hrál Liberecký krajský přebor a skončil na 3. místě (38 bodů, skóre 124:109). Na konci sezony 
byl tým zrušen, přestože tato sezona patřila k nejúspěšnějším. Důvodem byl nedostatek času a zájmu 
hráčů.  
Oddíl uspořádal 20. ročník Turnovské ligy na hřišti v Daliměřicích, který pořádal FC Dalmach 
(DALiměřice a MACHova ulice). Jubilejní a zároveň závěrečný ročník se konal 27. září, mimořádně na 
travnatém hřišti pod střední školou u nádraží (hřiště v Daliměřicích procházelo rekonstrukcí). Na 
konci se konalo slavnostní vyhlášení a zábava v daliměřické hasičárně.  
Oddíl uspořádal futsalový turnaj Beerball – 17. ročník proběhl za účasti osmi týmů. Zvítězil tým 
z Kobylis Praha. (Fotografie ve fotopříloze). 

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Eduard Folprecht 
Počet členů v roce 2012: 16, v roce 2013: 3, v roce 2014: 12, z toho mládež: 0  
Oddíl se zúčastnil pouze jediné akce – Českého poháru (rodičovské povinnosti). Někteří členové 
závodí pod hlavičkami jiných oddílů. Eda Folprecht obsadil 3. místo v celkovém hodnocení kategorie 
M40. 

 Musher club Český ráj, předseda Ivo Vacke 
Počet členů v roce 2013: 10, v roce 2014: 38, z toho mládež: 0 
Oddíl je registrován pod Svazem sportu psích spřežení, pořádá závody v canicrossu, dogtrekkingu. 
Velmi aktivní oddíl.  
Mistrovství republiky v mushing off snow na Třech Studních u Nového Města na Moravě – vyhráli 
v kategoriích koloběžka s jedním psem (Václav Vančura), koloběžka se dvěma psy (Veronika 
Navrátilová), čtyřspřeží (Michal Tobiášek). Dále získali dvě druhá a dvě třetí místa.  
Účast na ME IFSS – zisk zlaté medaile ve štafetách. 

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů v roce 2013: 107, v roce 2014: 127, z toho mládež: 46 
Tomáš Dlabaja ukončil reprezentační kariéru, ale závodit bude dál. 
Oddíl neslavil tak vysoké úspěchy jako v loňském roce, ale dařilo se mu, podařilo se oživit přísun 
mládeže. Na podzim byly dány dohromady dvě nové samostatné skupiny dětí a žáků (oddíl dříve řešil 
potíže s jejich trénováním).  
Závod Pěkné prázdniny byl vyprodán během sedmi minut (limit účastníků stanovuje CHKO), přihlásilo 
se 1400 běžců, účastnit se mohlo pouze 1200 běžců  
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Pořádání ankety Sportovec roku města Turnova (viz samostatná zpráva), 1. místo Tomáš Dlabaja, 
Patrik Horák zvítězil v Nadějích do 18 let, zvítězila i obě družstva, trenér Filip Stárek skončil druhý 
a akce Pěkné prázdniny na 3. místě. 

 Rádiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas, šéftrenér Andriy 
Gomzyk 

Počet členů v roce 2013: 32, v roce 2014: 32, z toho mládež: 0 
Hlavní tahouni oddílu se v roce 2014 věnovali běžnému orientačnímu běhu (Michaela Gomzyk 
Omová, Jana Omová).  
Mistrovství ČR v Kytlici: v nočním závodě zlato double mezi muži (Jakub Oma a Andriy Gomzyk), 
stříbro ženy nad 50 let (Jana Omová). Na dlouhé trati zlato muži (Martin Baier). 
V národním žebříčku (finální závod se konal na Plzeňsku) skončil Jakub Oma na 1. místě, Andriy 
Gomzyk na 3. místě, Jana Omová na čtvrtém. Miroslav Vosmík na 11. místě. 
Mistrovství světa: 6–13. září se v kazašském Burabay konalo 17. MS – v českém týmu se zúčastnili 
turnovští Jakub Oma a Martin Baier (Jana Omová ne, protože stát nepřispívá na účast v seniorských 
kategoriích). Tým turnovského šéftrenéra Andriy Gomzyka získal v Kazachstánu celkem 33 medailí (11 
zlatých, 9 stříbrných a 13 bronzových) a skončil druhý mezi Ruskem a Ukrajinou.  

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda  
Počet členů v roce 2013: 51, v roce 2014: 51, z toho mládež: 19 
Oddíl je rozdělen do čtyř cvičebních skupin – starší žákyně, rodiče s dětmi, ženy a muži.  

 RS Mašov, předseda Petr Taussig 
Počet členů v roce 2013: 163, v roce 2014: 163, z toho mládež: 24 
Oddíl zajišťuje sportovní vyžití pro širokou oblast Mašova a okolních obcí, oddíl má přibližně 300 
členů, pravidelně zde cvičí kolem 130 osob. Oživení proběhlo zejména ve cvičení rodičů s malými 
dětmi a žáků (pravidelně cvičí 10 rodin, 14 žáků, 11 žákyň, 14 mladších žen, 15 starších žen, 22 
mladších mužů, 8 starších). Nejvíce oblíbené byly florbal, nohejbal (20–25 členů). Oddíl pořádá řadu 
akcí, kterými pomáhá oživovat dění v obci – jednodenní pěší výlety po okolí a vícedenní pobyt na 
chatě Bosna (ženy), cyklistické výlety v Polabské nížině (muži) Sokolský ples (menší účast), karneval 
(150 rodičů s dětmi) a další. Trápí ho stav škvárového hřiště za sokolovnou. 

 Samostatný orientační klub, předseda Václav Zakouřil 
Počet členů v roce 2013: 100, v roce 2014: 100, z toho mládež: 50 
11. června oddíl pořádal republikové finále přeboru škol v OB – účastnilo se ho kolem 400 dětí 
a studentů. Odehrávalo se na Šetřilovsku s cílem na stadionu Ludvíka Daňka. Mezi základními školami 
zvítězil Studenec, mezi středními pak turnovské gymnázium.  
Březen: Jarní skály – běh od hotelu Helikar z Podkosti, účast 960 běžců, z toho 200 příchozích a dětí 
s rodiči 
Říjen: Pohár SOK – start v Mlýnici u Skokov, účast 600 běžců. Z Turnova běželi mladší děti (7–10 let – 
trénují pod Žlutou ponorkou) a starší (11–14 let, trénují pod oddílem). 
Srpen: Tréninkový tábor v Krčkovicích. 
Druhý rokem fungoval areál pevných kontrol na Šetřilovsku. 

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů v roce 2013: 3 + 9, v roce 2014: 3, z toho mládež: 0 
Z turnovského oddílu se soutěží účastní pouze Ladislav Pasecký – 3. 5. 2014 zvítězil v Mostě na 
mistrovství ČR výkonem 240 kg (o 15 kg více než v minulém roce). Ve Vrchlabí na Velké ceně získal 
druhé místo, v listopadu na Světovém poháru v Bratislavě zvítězil výkonem 245 kg. V budoucnu chtějí 
dovybavit posilovnu o samostatnou kladku, o bezpečnostní prvky. 

 Squash, předseda Martin Beksa 
Počet členů v roce 2013: 5, v roce 2014: 5, z toho mládež: 0 
Oddíl hraje 3. ligu, odehrál 16 zápasů a skončil se 45 body na 5. místě ve skupině.  

 Volejbal, předseda Jana Matějková 
Počet členů v roce 2013: 120, v roce 2014: 139, z toho mládež: 31 
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Samotný turnovský volejbalový oddíl má své počátky v roce 1950. V Turnově se volejbal hrál i dříve. 
Podle kroniky sokolské jednoty Turnov se v rámci jednoty hrála tak zvaná podbíjená již v roce 1922.  
Rok 2014 byl pro oddíl velmi úspěšným.  
A tým TJ Zikuda hrál druhým rokem ve 2. lize, kde skončil poprvé ve své historii na 1. místě s bilancí 
27 výher a 9 porážek s náskokem 10 bodů před Chabařovicemi a 14 bodů před Mladou Boleslaví. Tým 
se rozhodl bojovat v baráži o postup do 1. ligy, což se mu povedlo. Do týmu přišli smečaři Peníška 
a Šén, libero Hýbl a blokař Čermák. Odešel Uhlárik a Strnad. Podoba týmu při vstupu do soutěže byla: 
Folprecht, Novák, blokaři Čermák, Kovář, Vacík a Marek, smečaři Charousek, Peníška, Šén, Koláčný, 
Lukavec, Maier, univerzálové Konečný, Mleich, libera Vojta a Hýbl, trenér Šimůnek.  
B tým v sezoně 2014/2014 nehrál, dal se dohromady po dvouleté pauze a v další sezoně bude hrát 
v krajském přeboru II. třídy v Královéhradeckém kraji. 
C tým hraje v přeboru I. třídy Libereckého kraje – prošel výraznou hráčskou obměnou.  
Družstvo žen hrálo v krajském přeboru I. třídy, kde skončilo na 8. místě.  
Záložní družstvo žen, tzv. Pozdní sběr poctivě trénuje a účastní se oddílových akcí.  
Tým kadetek/juniorek hrál v Českém poháru 1. ligu a krajský přebor kadetek. V ČP se juniorky 
umístily na 12. místě.  
Tým juniorů hrál v 1. lize, kde obsadil poslední, 8. místo. 
Zdroj: Výroční zpráva TJ Turnov za rok 2014 

TĚLOVÝCHOVNĚ SPORTOVNÍ KLUB  

Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
Charakteristika: TSC vznikl v hale u nádraží v roce 1991. V jeho sousedství je vyhledávané hřiště 
Duhové energie, kde je v zimním období instalováno mobilní kryté kluziště. V roce 2014 měl 675 
členů.  
 
Oddíly:  

 Oddíl SPV – Sport pro všechny: organizuje pravidelná cvičení pro své členy i pro veřejnost 
(členové roční vstup na všechna cvičení 500,- Kč, nečlenové 20,- Kč za jednu lekci). Cvičební hodiny: 
seniorky zdravotní, ženy, předškolní děti, žáci a žákyně, sportovní hry, cvičení na velkých míčích, 
muži, plavání (v bazénu na Výšince) a volejbal. 193 členů dospělých, 193 dětí 

 Judo: předseda Radek Louda 
Judo má bezesporu mezi všemi ostatními oddíly činnost nejširší a také nejúspěšnější. Vrcholem je 
účast turnovských mužů v první lize, kde zejména v posledních letech patří mezi špičku. Skutečnost 
obzvláště pozoruhodná, že se jedná v drtivé většině o vlastní odchovance. V roce 2014 se družstvo 
mužů stalo vítězem 1. ligy. Dorostenci bojovali o postup do dorostenecké ligy. V soutěži jednotlivců, 
zejména z řad mládeže, získal oddíl mnoho výborných umístění. Oddíl pořádá rovněž mnoho soutěží 
od místní až po republikovou úroveň. Velmi oblíbené jsou letní tábory, kterých se každoročně účastní 
více než padesát dětí. Své zástupce má oddíl i ve vrcholných svazových orgánech Českého svazu juda 
ČSJu. V oblasti trenérů je oddíl stabilizovaný a u každé složky působí dva až tři, což v absolutním čísle 
dává počet 18. 55 dospělých členů, 154 dětí 

 Badminton: kontaktní osoby Věra Smaržová a Miroslav Žák, soutěží se neúčastní, ale situace 
s členskou základnou se zlepšuje a dá se předpokládat, že brzy se do soutěží zapojí. 27 členů 

 Horolezecký oddíl: kontaktní osoba Jakub Cicvárek, oddíl provozuje umělou lezeckou stěnu, 
dvakrát týdně se u ní schází. 14 členů 

 Florbal, oddíl malé kopané, rekreační sporty a fitness: Oddíly jsou mladé, nestartují v žádné 
soutěži, ale pravidelně se dvakrát týdně scházejí ke svým tréninkům. Florbal 9 členů, rekreační sport 
30 členů 
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Pronájem prostor 

 Prostory sportovní haly TSC jsou pronajímány sportovcům v modelu, který funguje již řadu let. 
Vlastním sportovním oddílům, mezi ně patří: SPV, judo, badminton, sálová kopaná, horolezectví 
(stěnové), florbal, fitness studio 

 Školám: Hotelová a integrovaná škola, II. základní škola Skálova se sídlem v Alešově ulici 

 Zájmovým organizacím: TaPŠ ILMA, FK Turnov, aerobic studio Nejedlá, zumba, trampolínky, 
Městská policie Turnov a různá zájmová uskupení z řad obyvatel Turnova a okolí. V dopoledních 
hodinách zde probíhá cvičení kojenců a batolat. 

Zdroj: Internetové stránky a tisk, výroční zpráva nebyla dodána 
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Přílohy 

Střípky ze všednodennosti 

 
Kohoutí kokrhání 
Známe to ještě z filmů a pohádek – ráno se dalo poznat nejen podle světla, ale i podle kohoutího 
kokrhání, které se ozývalo ze všech dvorků. To už ale dávno neplatí, alespoň ne ve městech. Slyšet 
kohouta v centru Turnova je úplná vzácnost. Kohoutí kokrhání se ozývá v Sobotecké ulici mezi čp. 439 
a 227, ve vilové čtvrti nad Šetřilovskem, u malé Jizery a třeba za Střelnicí. O moc víc jich už nebude. 
Téměř jako z jiného světa v této souvislosti zní stížnost jedné z občanek města, která přišla řešit 
hlasité kohoutí kokrhání na jednání Zastupitelstva města v únoru 2015. 
 
Smajlíky 
V posledních letech se v písemné komunikaci rozšířil zvyk používat tzv. smajíky. Tyto grafické a ve své 
podstatě geniální symboly dodávají psanému projevu další význam. Prvním smajlíkem byl tento :-), 
pomocí něhož pisatel naznačuje, že psané myslí s úsměvem, s nadsázkou a v dobrém. Postupně 
přibyly :-( smutný, :-O udivený, ;-), který nahrazuje mrknutí oka, apod. Smajlíky se ujaly natolik, že 
i textové editory v počítačích a telefonech je začaly automaticky nahrazovat obrázkovou podobou: , 
. Smajlíky jsou užitečné, jen se začínají rozmáhat více, než by jim slušelo, a objevují se i v textech, 
kde by zrovna být nemusely – například oznámení na nástěnce v činžovním domě, kde bydlí 
kronikářka, ve znění „Dnes nepoteče voda “ natolik postrádá smysl, že ji přimělo k napsání této 
poznámky. Anebo je výpadek dodávky vody opravdu legrační a kronikářce chybí smysl pro humor? :-) 
 
Televizní pořady o vaření 
Zdá se skoro nepochopitelné, proč o něčem takovém, jako jsou televizní pořady o vaření, psát do 
kroniky. Nicméně z pořadů o vaření se pomalu stalo poznávací znamení dnešní doby. Už několik let 
jejich množství narůstá, ale zatímco ještě před rokem dvěma ve většině z nich vařili profesionální 
kuchaři, kteří si k ruce občas přizvali nějakou slavnou osobnost, dnes už „umět vařit“ není to, co se od 
autorů televizních kuchařek požaduje. A počet pořadů roste, v druhé části roku pomalu nešlo 
zapnout televizi, abyste na nějaký nenarazili. Začalo to Prima vařečkou, pokračovali Kluci v akci, 
a když se pak objevil Zdeněk Polreich a Jiří Babica, začalo to být zajímavé. Jeden profesionální kuchař 
ctící kuchařskou etiku, kvalitní suroviny a správné postupy a druhý, také profesionální kuchař, jehož 
rčení „když nemáte tohle, vražte tam něco jiného“ (nahraďte čímkoliv) téměř zdomácnělo. Mám-li 
být objektivní, nemůžu. Subjektivně připouštím, že mě nenapadlo, že se může objevit na scéně horší 
kuchař než Babica (cituji z pořadů: „Nalijte do bramboračky kokosové mléko a najíte se po ásijsku, 
kukurma – to je takový japonský šafrán, uvařte těstoviny do křupava, nakrájejte rajčata na čtverce“). 
Ale Babica dostal výpověď a objevil se nekuchař Láďa Hruška – a to je teprve fenomén roku 2014. 
Z kuchaře, který se specializuje na levné a rychlé vaření, se stal oblíbený kuchař českých hospodyněk. 
Když ze svých receptů vydal knihu, stal se přes noc milionářem, protože jeho kuchařka Vaříme 
s Láďou Hruškou levně a chutně se stala nejprodávanější knihou v letošního roku! Ve chvíli, kdy píšu 
tuto zprávu (2. 1. 2015), se jí prodalo kolem 350 000 kusů. Nemůžu předstírat, že to chápu, ale asi 
smažák z mikrovlnky (vejce, strouhanku a nastrouhaný sýr smícháte v hrníčku a dáte do mikrovlnky), 
plněné kuřecí kůžičky, sushi z toustového chleba či svíčková z kuřecího masa a ze zeleniny nakládané 
ve sladkokyselém nálevu Čechům chutnají. Mně to přijde líto. Ztotožňuji se s názorem Jiřího Karvaie, 
šéfkuchaře pražské vegetariánské restaurace, že „komouši říkali, že atentát na kulturu jsou Plastic 
People. Pro mě je to ale spíš vaření nějakého Hrušky, který dělá knedlíky v mikrovlnce.“ (Respekt, 
1/2015). 
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Selfies 
Ještě před dvěma lety by nikdo tomuto slovu nerozuměl, téměř přes noc se však z toho, co označuje, 
stal fenomén. Selfie bylo dokonce britskými jazykovědci vyhlášeno slovem roku 2013. Selfies – tedy 
z angličtiny něco jako sebenky (správně spíše autoportrét), je označení pro fotografování sebe sama. 
Nejčastěji, možná snad i výhradně, se pořizují mobilním telefonem či jiným „moderním“ zařízením. 
Na to, aby člověk měl pro pořízení co nejdelší ruku (a tudíž měl od sebe sama dostatečný odstup), se 
prodávají speciální pomůcky. Smyslem selfies je téměř výhradně možnost co nejrychleji své pořízené 
fotografie odeslat na sociální sítě (facebook, twitter, LinkedIn atd.) a sdílet je se svými známými 
(i mnoha neznámými). Selfies si v současnosti pořizuje snad každý a u všeho, co dělá. U některých 
jedinců se touha po zveřejňování selfies a sdílení vlastního života s ostatními nenápadně přesunula 
do oblasti duševních onemocnění, kterým se naprosto vážně zabývají lékaři a psychiatři.  
Na začátku roku se světem začaly šířit selfies celebrit, kterak stůňou (jsem nemocný/á a ležím 
v posteli…) 
V březnu 2014 pořídila americká herečka Ellen DeGeneres během předávání filmových Oscarů, které 
moderovala, selfie s několika slavnými herci, a hned ji odeslala na Twitter s přáním, aby si fotografii 
lidi přeposílali (retweetovali). A to se povedlo. Během pár chvil fotografii zhlédly (sdílely) 2 miliony 
uživatelů sociálních sítí. Síť Twitter tento obrovský zájem vyřadil na několik minut z provozu. 
V dějinách selfies i sociálních sítí to byl (a na konci roku stále je) rekord.  
I Česká republika přispěla k selfie tématu – nebyli bychom to snad ani my, kdyby z toho nebyla 
ostuda. V lednu 2015 obletěly světem fotografie místopředsedy Senáru Zdeňka Škromacha, který si 
pořizoval selfie v průvodu při pietní akci k připomenutí obětí holocaustu v Terezíně. 
A nezbývá, než přidat nějaké ukázky, pro případ, že by fenomén zanikl tak rychle, jako se zrodil.  
(Foto www.pcr-online.com, www.google.com a ČT24). 

 
 

 
Kbelíková výzva, Ice Bucket Challenge 
Během léta se celým světem šířila virální (tj. internetová) kampaň Ice Bucket Challenge zaměřená na 
zvýšení znalosti o nemoci amyotrofická laterální skleróza. Vyzvaný účastník se musí natočit, jak se 
polévá ledovou vodou, a následně musí k témuž činu vyzvat jednoho nebo více známých. Výzva by 
měla být splněna do 24 hodin, v opačném případě by se měl nominovaný „vykoupit“ v podobě 100 $ 
daru organizaci ALS Association. (Zdroj www.wikipedie.com). Během pár měsíců se polily statisíce lidí 
na celém světě, včetně mnoha slavných osob. Na léčbu nemoci bylo vybráno několik stovek milionů 
dolarů. 
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Dopis Ježíškovi 

I dnes ještě děti píší dopisy Ježíškovi, ve kterém mu sdělují, co by rády našly pod stromečkem. Jeden 
takový napsal i osmiletý Václav Marek, turnovský rodák, toho času ze Všeně, a schoval jej za okno, 
aby ho Ježíšek snadno našel. Dopis tam několik dnů čekal a pak? … Zmizel a o pár dnů později se pod 
stromečkem objevily české Monopoly. Ale natočit se Ježíšek nenechal, takže konečný důkaz zase 
nemáme.  

 

 

„Milý Ježíšku, Minulí dopis byl neplatný.  

1. Monopoly české 2. lovec duchů 3. bojový stroj Surge a Rocka 

Václav Marek, 8 let 

P. S. MOHL BY SES, MI, UKÁZAT NEBO NECHAT NATOčit? 

Odpověď za okno. DÍKY.“ 

(Monopoly jsou slavná stolní společenská hra, Lovec duchů je také společenská hra, ovšem už 
poněkud modernější. Součástí jsou masky duchů a pistole, kterými se duchové loví. A Bojový stroj je 
skládací monstrum.) 
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Městský rozhlas  

30. ledna bylo na jednání zastupitelstva rozhodnuto o zahájení vysílání městského rozhlasu. Na 
březnovém jednání byla dořešena pravidla pro jeho používání. 7. dubna proběhlo první hlášení 
městského rozhlasu (rozhlas naposledy fungoval v 60. letech 20. století). Rozhlas využívá 662 
reproduktorů rozmístěných na 258 místech ve městě v rámci zprovoznění varovného informačního 
systému. Ten byl pořízen z dotace Evropské unie v rámci protipovodňových opatření. Hlášení 
městského rozhlasu se odehrávala vždy v pondělí v 10.00 a v 17.00 hodin (opakování stejné relace) 
a byla využívána především pro poskytování informací z radnice a o městských kulturních akcích. Do 
rozhlasu promlouval do konce srpna mluvčí radnice Radek Drašnar, který byl poté nahrazen novou 
mluvčí Klárou Preisslerovou. Na srpnovém jednání byla změněna vysílací hodina hlášení 
z dopoledních 10.00 na 13.00. Objevily se stížnosti, že dopolední vysílání ruší občany, kteří spí po 
nočních směnách. V červnu 2015 bylo vysílání rozhlasu ukončeno.  
 
Relace městského rozhlasu – 7. 4. 2014 

 Městský úřad Turnov přijme pro práci v okrskových volebních komisích pro volby do 
Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 schopné a spolehlivé pracovníky. Členem 
volební komise může být občan České republiky, který dnem 30. dubna 2014 dosáhl věku nejméně 
18 let, není kandidátem a nenastala u něho překážka výkonu volebního práva. Volby se uskuteční 
v pátek 23. května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. května od 8.00 do 14.00 hodin, kdy 
navazuje ještě sčítání hlasů přibližně do 19. hodiny. Odměna za práci v okrskové komisi je stanovena 
na 1 300 korun pro člena komise a 1 600 korun pro předsedu komise. Zájemci o práci v okrskových 
volebních komisích, pokud nejsou přímo delegováni politickou stranou nebo hnutím, se mohou hlásit 
na odboru správním ve Skálově ulici č. 84. 

 Odbor školství, kultury a sportu zve veřejnost na vlastivědnou procházku po místních 
památkách, která se uskuteční jako připomenutí Mezinárodního dne památek a sídel ve čtvrtek 
10. dubna. Cílem bude historická budova Střední umělecko-průmyslové školy, židovská synagoga 
a židovský hřbitov. Zasvěcený výklad podají pracovníci školy a archivář Státního okresního archivu 
v Semilech Pavel Jakubec. Sraz všech zájemců o vlastivědnou vycházku bude v 14.00 hodin před 
budovou SUPŠ ve Skálově ulici. 

 Odbor školství, kultury a sportu informuje, že Den otevřených dveří před zápisem se 
v mateřské škole v ulici Alešova koná úterý 8. dubna od 15.00 do 16.30 hodin. V této době je možné 
si prostředí školky prohlédnout, získat potřebné informace a vyzvednout si přihlášku k zápisu. 

 Obec Malá Skála si dovoluje pozvat obyvatele Turnova na slavnostní odhalení památníku 
plukovníku Čestmíru Šikolovi, radiotelegrafistovi výsadkové skupiny Clay, hrdinovi z II. světové války. 
Slavnost se uskuteční v neděli 13. dubna s koncertem Big Bandu turnovské základní umělecké školy 
od 9.30 hodin, přednáškou historika Jana Břečky v 10.30 hodin, ukázkou operačního materiálu Roty 
Nazdar od 11.30 hodin. K samotnému odhalení památníku ve středu obce dojde v 13.00 hodin. 
 
Relace městského rozhlasu – 14. 4. 2014 

 Turnovské mateřské školy zvou rodiče před zápisem dětí na prohlídky svých škol. Mateřská 
škola Sluníčko v ulici Kosmonautů pořádá Den otevřených dveří dnes, tj. v pondělí 14. dubna v době 
od 10.00 do 11.00 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin. Do mateřské školy v ulici Jana Palacha se mohou 
zájemci přijít podívat ve středu 16. dubna od 10.00 do 11.00 a od 15.00 do 16.00 hodin. 

 Mateřská škola a základní škola Sluníčko spolu s Dětským centrem zvou na velikonoční 
výstavu dětských prací. Výstava je přístupná ve dnech 14.–16. dubna vždy od 7.00 do 15.00 hodin 
v prostorách turnovského Dětského centra v ulici Kosmonautů. 

 Veřejný prostor v Turnově bude obohacen o nová umělecká díla. V úterý 15. dubna v 16.00 
hodin bude vedle Pacltovy huti naproti sokolovně odhalena socha s názvem Postava ženy, poté bude 



Kronika města Turnova 2014  |331 

 

u Základní školy v Sobotecké ulici prezentován objekt slunečních hodin. Obyvatelé Turnova jsou na 
malou slavnost spojenou s odhalením nových uměleckých děl srdečně zváni. 

 Město Turnov zve občany na prezentaci aktualizované architektonické studie týkající se 
obnovy Šetřilovských parků, konkrétně části Metelkových sadů. Prezentace se uskuteční ve středu 
16. dubna od 17.00 hodin ve cvičné restauraci Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné 
školy ve Zborovské ulici. 

 Městský úřad Turnov sděluje veřejnosti, že v pátek 18. dubna nebude možné v žádné z budov 
městského úřadu vyřizovat jakékoliv úřední záležitosti. Důvodem bude přerušení dodávky elektrické 
energie. Děkujeme za pochopení. 
 
Relace městského rozhlasu – 22. 4. 2014 

 Turnovské mateřské školy zvou rodiče před zápisem dětí na prohlídku svých škol. Mateřská 
škola v Bezručově ulici pořádá Den otevřených dveří ve středu 23. dubna v době od 9.00 do 11.30 
a od 14.00 do 16.00 hodin. Ve stejný den se pro zájemce otevře od 15.00 do 17.00 mateřská škola 
v Mašově. Do waldorfské mateřské školy sídlící přechodně v hotelové škole ve Zborovské ulici se 
mohou rodiče přijít podívat ve čtvrtek 24. dubna v době od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 
hodin. 

 Informujeme rodiče dětí, že mateřská škola v ulici Jana Palacha bude ve čtvrtek 24. dubna 
mimo provoz. Důvodem je plánované přerušení dodávky elektrické energie. Děkujeme za pochopení. 

 V pátek 25. dubna bude možné vyřizovat úřední záležitosti v budovách městského úřadu ve 
Skálově ulici pouze do 11.30 hodin. Poté dojde k přerušení dodávky elektrické energie. 

 Dovolujeme si pozvat rodiny s dětmi na 11. ročník akce k zahájení turistické sezony s názvem 
Český ráj dětem, která se uskuteční v sobotu 26. dubna. Trasa pohádkového putování povede 
z Turnova na Malou Skálu po nové cyklostezce Greenway Jizera. Start je v době od 9.00 do 10.45 
hodin na autobusovém nádraží Na Lukách a cíl v areálu Žluté plovárny na Malé Skále, kam ve 14.30 
dorazí i král Granát s královnou a družinou. Akci pořádá město Turnov ve spolupráci se Sdružením 
Český ráj, partnerem je agentura CzechTourism.  
 
Relace městského rozhlasu – 28. 4. 2014 

 Upozorňujeme občany na skutečnost, že v pátek 2. května sice nebude městský úřad pro 
veřejnost uzavřen, ale na pracovní schůzky, odborné konzultace nebo pro informace se budou moci 
lidé dostavit pouze po předchozí ústní či telefonické domluvě a zjištění, zda je příslušný pracovník 
přítomen. Děkujeme za pochopení. 

 V souvislosti s ověřováním provozu varovného a informačního systému obyvatel žádáme 
občany, aby závady ve slyšitelnosti, vysokou či nízkou hlasitost relací městského rozhlasu a další 
nedostatky oznamovali pracovníkovi krizového řízení městského úřadu Luboši Mrklasovi na odboru 
správním. Kontakt na něj lze najít na internetových stránkách města. 

 U příležitosti blížícího se Dne vítězství vyhlašuje starosta města kampaň Vlajka pro republiku. 
Jejím cílem je posílit význam státního svátku v povědomí lidí a vyzdobit budovy ve městě symbolem 
české státnosti – českou státní vlajkou. Pro ten účel nabízí starosta 50 kusů státních vlajek, které jsou 
zdarma k vyzvednutí v sekretariátu vedení města na radnici. 
 
Relace městského rozhlasu – 5. 5. 2014 

 Upozorňujeme občany na skutečnost, že v pátek 9. května sice nebude městský úřad pro 
veřejnost uzavřen, ale na pracovní schůzky, odborné konzultace nebo pro informace se budou moci 
lidé dostavit pouze po předchozí ústní či telefonické domluvě a zjištění, zda je příslušný pracovník 
přítomen. Děkujeme za pochopení. 

 V souvislosti s ověřováním provozu varovného a informačního systému obyvatel žádáme 
občany, aby závady ve slyšitelnosti, vysokou či nízkou hlasitost relací městského rozhlasu a další 
nedostatky oznamovali na odboru správním. Kontakt lze najít na internetových stránkách města. 
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 U příležitosti blížícího se Dne vítězství vyhlašuje starosta města kampaň Vlajka pro republiku. 
Jejím cílem je posílit význam státního svátku v povědomí lidí a vyzdobit budovy ve městě symbolem 
české státnosti – českou státní vlajkou. Pro ten účel nabízí starosta 50 kusů státních vlajek, které jsou 
zdarma k vyzvednutí v sekretariátu vedení města na radnici. 

 Zveme všechny občany na slavnost ke Dni vítězství. Uskuteční se ve středu 7. května ve 
Skálově ulici před sokolovnou a v parku za letním kinem. Součástí bude prezentace 31. brigády 
radiační, chemické a biologické ochrany Armády ČR z Liberce, pietní vzpomínka u Pomníku padlých, 
vyhlášení výsledků soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů a Party v parku s bohatým 
programem. Časový harmonogram naleznete na plakátech.  
 
Relace městského rozhlasu – 12. 5. 2014 

 Informujeme obyvatele města, že od úterý 6. května se jezdí Markovou ulicí oběma směry. 
V souvislosti s touto změnou dopravního režimu došlo k úpravě přednosti v jízdě a dopravního 
značení na křižovatkách u gymnázia a U Raka. Všechny účastníky silničního provozu vybízíme, aby 
dbali zvýšené opatrnosti. 

 Na začátku května s příchodem nové turistické sezony otevřela svoji bránu návštěvníkům 
turnovská synagoga. Až do konce srpna je na ženské galerii instalována zajímavá výstava Židovské 
vzdělávání a školství, která seznamuje s různými formami židovských škol, obdobími židovské 
vzdělanosti a mapuje historii vzdělávání Židů od biblických dob po současnost. 

 Odbor správy majetku informuje, že po celý květen se bude upravovat pravý břeh říčky 
Stebénky v úseku od mostku Ve Struhách směrem do Benátek. Dojde ke zpevnění cesty drceným 
kamenivem a položení geotextilie v délce téměř půl kilometru. Při stavebních pracích může dojít 
k omezení pohybu chodců. Děkujeme za pochopení. 
 
Relace městského rozhlasu – 19. 5. 2014 

 Odbor školství, kultury a sportu informuje, že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 
2014/2015 se bude konat ve středu 21. května od 10.00 do 17.00 hodin na jednotlivých mateřských 
školách. 

 Dovolujeme si obyvatele města pozvat na akci spojenou s připomenutím téměř 
zapomenutého turnovského rodáka Jiřího Kristiana Lobkovicze, motoristické legendy z počátku 
minulého století.  

 Přednášky, prezentace historických vozů Bugatti a slavnostní odhalení pamětní desky se 
uskuteční ve čtvrtek 22. května v době od 10.00 do 18.00 hodin na Kotlerově nábřeží a v Palackého 
ulici čp. 440, kde dnes sídlí Kniha U Jizery. 
 
Relace městského rozhlasu – 26. 5. 2014 

 Dovolujeme si pozvat obyvatele i návštěvníky Turnova na jubilejní 15. ročník Memoriálu 
Ludvíka Daňka – mezinárodní atletický mítink. Uskuteční se na atletickém stadionu ve Skálově ulici 
v úterý 27. května od 14.30 hodin. V mnohých disciplínách budou závodit přední čeští a evropští 
atleti. Součástí programu je také autogramiáda významných atletů a zimních olympioniků, mezi nimiž 
bude například olympijská vítězka ve snowbordcrossu Eva Samková. Na závěr je připraveno losování 
tomboly. 

 Veřejné zasedání zastupitelstva města Turnova se koná ve čtvrtek 29. května od 17.00 
v Kulturním centru Střelnice. Na programu je mimo jiné projednání příspěvku na nový liberecký 
hospic, schválení rozpočtových změn a zřizovatelských pravomocí základní školy v Sobotecké ulici. 
Zastupitelé také vyhodnotí systém svozu pytlů s tříděným odpadem. 
 
Relace městského rozhlasu – 2. 6. 2014 

 Odbor sociálních věcí pořádá pro občany seniorského věku a osoby se zdravotním postižením 
přednášku MUDr. Jany Tomáškové o alergii a jejím vlivu na kvalitu života. Přednáška se uskuteční ve 
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čtvrtek 5. června od půl čtvrté v přízemí Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy 
Turnov ve Zborovské ulici. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
Relace městského rozhlasu – 9. 6. 2014 

 Informujeme občany, že ve čtvrtek 12. června se koná mimořádné veřejné zasedání 
zastupitelstva města, na kterém bude projednána situace s výstavbou sportovně-rekreačního areálu 
v Maškově zahradě. Začátek v KC Střelnice je v 18.00 hodin. Přijďte se dozvědět, zda se začne stavět 
pouze letní koupaliště nebo zastupitelé znovu rozhodnou o výstavbě celého areálu najednou, ovšem 
s navýšením rozpočtu na stavbu.  

 Dopravní odbor informuje, že Jiráskova ulice v Turnově bude od 9. června do 14. července 
uzavřena. Důvodem úplné uzavírky komunikace je pokládka kabelu nízkého napětí. Od 9. června do 
konce července bude také uzavřena ulice Pod Stránkou z důvodu rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené potíže. 

 
Relace městského rozhlasu – 16. 6. 2014 

 Město Turnov ve spolupráci se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže zve veřejnost na 
rodinné odpoledne plné zábavy i poučení. V budově Žluté ponorky Turnov v Husově ulici a venku na 
zahradě bude ve středu 18. června od 13 hodin připravena řada tvořivých aktivit, nafukovací atrakce 
i přírodovědecké činnosti. Akce je součástí projektu „Společná cesta k přírodním vědám“, který 
spolufinancuje Evropská unie, česko-saského přeshraničního programu Cíl 3. Přijďte se podívat na 
obnovené prostory ve Žluté ponorce, ochutnat občerstvení z polní kuchyně a s dětmi se pobavit 
v bohatém doprovodném programu. Všichni jsou srdečně zváni! 

 Upozorňujeme občany, že v souvislosti s ověřováním provozu varovného a informačního 
systému obyvatel mohou závady ve slyšitelnosti, vysokou či nízkou hlasitost relací městského 
rozhlasu a další nedostatky stále oznamovat na odboru správním. Kontakty naleznete na 
internetových stránkách města. Děkujeme, že nám pomůžete s nastavením bezchybného provozu 
celého systému. 
 

 Relace městského rozhlasu – 23. 6. 2014 
Informujeme občany, že veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve čtvrtek 26. června od 17.00 
hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice. 

 Turnovské památky a cestovní ruch srdečně zvou občany na kytarový koncert studentů 
Konzervatoře Jaroslava Ježka, který zazní v pondělí 23. června od 17 hodin v turnovské synagoze. 
Těšit se také můžete na úterý 24. června, kdy v synagoze od 18 hodin zazní koncert experimentální 
hudby inspirované vodou Vody – Fugy – Vzruchy.Ve čtvrtek 26. června zde od 17 hodin vystoupí na 
závěrečném koncertu žáci Základní umělecké školy Turnov.  

 Základní organizace Českého svazu chovatelů Turnov pořádá v sobotu 28. června v době od 
8.00 do 15.00 hodin v chovatelské hale u železniční zastávky Turnov – město výstavu králíků 
a drůbeže. 
 
Relace městského rozhlasu – 30. 6. 2014 

 Město Turnov zve veřejnost na jubilejní 10. ročník akce Kámen a šperk v Českém ráji. Na 
náměstí Českého ráje budou v sobotu 5. července od 10 hodin k vidění ukázky zpracování drahých 
kamenů a výroby šperků. Součástí bohatého kulturního programu, který se uskuteční na náměstí, 
v muzeu i na jiných místech, je také večerní netradiční módní přehlídka a ohňová show zakončená 
ohňostrojem. V rámci programu se od 18 hodin v synagoze uskuteční koncert houslového virtuosa 
Alexandra Shonerta Židovské housle.  

 Žádáme občany, aby brali zřetel na zvýšený výskyt požárů v letních měsících. V lesích je 
celoročně zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. Udržovat otevřený oheň nebo jej rozdělávat je možné 
jen na místě vzdáleném minimálně 50 metrů od okraje lesa. Od hořícího ohně neodcházejte, 
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dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště 
s popelem překryjte vrstvou zeminy. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Informace 
o případných povoleních pálení na zahrádkách naleznete na internetových stránkách města. 
 
Relace městského rozhlasu – 4. 8. 2014 

 Dovolujeme si pozvat obyvatele i návštěvníky Turnova na tradiční posezení s dechovkou, 
které pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek v sobotu 9. srpna od 15.00 hodin u své 
hasičské zbrojnice. K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Táboranka z Košťálova. Občerstvení 
také v podobě domácích koláčků bude zajištěno.  
 
Relace městského rozhlasu – vysílání 11. 8. 2014 

 Městský úřad Turnov informuje, že ve středu 13. srpna od 7.30 do 17 hodin nebude možné 
vyřizovat žádné záležitosti v budovách městského úřadu ve Skálově ulici. A to na odboru správním, 
dopravním, odboru sociálních věcí, přestupkového řízení, obecním živnostenském úřadě a odboru 
školství. Důvodem bude přerušení dodávky elektrické energie ve Skálově ulici. Děkujeme za 
pochopení. 

 Turnovské památky a cestovní ruch informují, že v měsíci srpnu je pro turisty i obyvatele 
města připravena tradiční prázdninová nabídka na každý den v týdnu. Podrobný program najdete 
v informačním centru na náměstí Českého ráje.  

 Na sobotu 16. srpna je na hradě Valdštejně, připraven Varhanní maraton. V hradní kapli se po 
celý den budou konat varhanní koncerty. 
 
Relace městského rozhlasu – 18. 8. 2014 

 Turnovské památky a cestovní ruch srdečně zvou návštěvníky na šermířské vystoupení 
Švédové na Valdštejně. V sobotu 23. srpna od 11 do 16 hodin. Také zde proběhne i poslední 
netradiční noční prohlídka hradu. Doporučujeme rezervaci vstupenek.  

 Odbor životního prostředí upozorňuje občany Turnova a majitele nemovitostí na území 
města, že pytle na tříděný odpad a samolepky s čárovými kódy budou vydávány pouze v úřední dny, 
tedy v pondělí a ve středu. Děkujeme za pochopení.  
 
Relace městského rozhlasu 25. 8. 2014 

 Komunitní kompostárna na Malém Rohozci bude od 1. září z důvodu kompletní rekonstrukce 
uzavřena. Bioodpad je možné odkládat na sběrném dvoře na Vesecku v jeho provozních hodinách. 

 Odbor školství, kultury a sportu vyzývá k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze 
Sportovního fondu města a k podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na volnočasové aktivity dětí 
a mládeže. Žádosti je možné podat do pátku 29. srpna.  

 Informujeme občany, že veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve čtvrtek 28. srpna 
od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice. Podrobný program naleznete na 
webových stránkách města. 
 
Relace městského rozhlasu – 1. 9. 2014 

 Město Turnov přeje všem školákům, zvláště pak prvňáčkům, krásný, nový školní rok. Přejeme 
vám hodně školních úspěchů a dobrých výsledků.  

 Komunitní kompostárna na Malém Rohozci je od 1. září z důvodu kompletní rekonstrukce 
uzavřena. Bioodpad je možné odkládat na sběrném dvoře na Vesecku v jeho provozních hodinách. 

 Tělovýchovná jednota Turnov srdečně zve rodiče s dětmi na Den otevřených dveří a nábor do 
sportovních oddílů. Akce se bude konat ve středu 3. září od 14 do 18 hodin v hale tělovýchovné 
jednoty ve Skálově ulici. Všichni jste srdečně zváni. 
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Relace městského rozhlasu – 8. 9. 2014 

 Dovolujeme si pozvat všechny občany na slavnostní křest knihy Stromy z ráje Českého. 
V pondělí 15. září na zámku Hrubý Rohozec od 18.00 hodin.  

 Město Turnov pořádá již 13. ročník Evropského týdne mobility, který se uskuteční od 16 do 
22 září. Podrobnosti bohatého programu naleznete na našich webových stránkách.  

 Městské divadlo v Turnově slaví 140 let od svého otevření. Srdečně zveme všechny 
návštěvníky na oslavu v pátek 12. září od 19.00 hodin. Z důvodu omezených míst prosíme o rezervaci 
vstupenek na recepci Kulturního centra Střelnice v Markově ulici. 
 
Relace městského rozhlasu – 28. 9. 2014 

 Starosta města vyhlašuje druhý ročník kampaně s názvem Vlajka pro Masaryka. A to 
u příležitosti blížících se oslav Dne vzniku samostatného československého státu – tedy 28. října. 
V sekretariátu starosty bude od 1. října připraveno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek. Starosta 
města Tomáš Hocke prosí zejména obyvatele centra města a Mašova, kde bude probíhat část oslav, 
aby neváhali a vyvěsili vlajku. Ne protože to chce starosta, ale protože to tak cítí sami. 

 V neděli 5. října bude v Kulturním centru Střelnice velkoplošná diashow Leoše Šimáka 
s názvem Aljaška. Od 15 a od 19 hodin. Všichni jsou srdečně zváni! 

 
Relace městského rozhlasu – 15. 9. 2014 

 Sbor dobrovolných hasičů Pelešany vás srdečně zve na rozloučení s létem aneb Putování 
s Večerníčkem. V sobotu 20. září od 12.00 hodin. Děti čeká zábavná cesta plná Večerníčkových 
postaviček. Občerstvení bude zajištěno. 

 Srdečně zveme všechny obyvatele města na Evropský týden mobility, který se uskuteční od 
pondělí 15. září do úterý 23. září. Ve čtvrtek se bude po celý den konat Evropský den bez aut. V pátek 
je připraven Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod. V neděli rodinné odpoledne na 
kolečkách, kde vás čeká jízda na okruhu, paralelní slalom i soutěž o nejoriginálnější vlastní jezdítko. 
Informace o jednotlivých akcích na každý den naleznete na webových stránkách města. 

 Přijďte s námi oslavit Víkend se školami v novém. V pátek 19. září se od 15.00 hodin bude 
konat rodinné odpoledne v Základní škole v Alešově ulici. V sobotu 20. září od 10.00 hodin slavnostní 
otevření waldorfské mateřské školy na Daliměřicích. Všichni jsou srdečně zváni! 
 
Relace městského rozhlasu – 22. 9. 2014 

 Ve čtvrtek 25. září se bude konat poslední zastupitelstvo tohoto volebního období. Na 
programu budou záležitosti správy majetku, zpráva o požární ochraně i kontrolního výboru, rozdělení 
příspěvku sportovcům či cena obce a čestné občanství. Tradičně ve velkém sále Kulturního centra 
Střelnice od 17.00 hodin.  

 Synagoga ve čtvrtek 25. září od 17.00 hodin nabídne kytarový koncert pražské Konzervatoře 
Jaroslava Ježka. Na toto datum letos připadá židovský nový rok. Všichni jsou srdečně zváni! 

 Na neděli 28. září je od 14.00 hodin připravena mše v kostelíku na Bukovině k  75. výročí od 
jeho otevření. Zároveň bude místním vikářem Václavem Vlasákem požehnán prapor místního sboru 
dobrovolných hasičů.  

 
Relace městského rozhlasu – 20. 10. 2014 

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov srdečně zve na oslavu 130. výročí jejich činnosti. V sobotu 
25. října od 15.00 hodin v sokolovně v Mašově. Další oslavy budou probíhat v úterý 28. října 
u příležitosti vzniku samostatného československého státu. Bohatý program začne již od 10.00 hodin 
na nově zrekonstruované návsi v Mašově. Podrobný program jednotlivých částí oslav naleznete na 
webových stránkách města. Všichni jsou srdečně zváni! 
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 Starosta města i letos vyhlašuje kampaň „Vlajka pro Masaryka“. V sekretariátu starosty jsou 
připraveny státní vlajky k jejich vyzvednutí. Prosíme zejména obyvatele centra města a Mašova, kde 
budou oslavy probíhat, aby vlajku vyvěsili. Především proto, že to tak cítí sami. 

 Upozorňujeme občany, že ve středu 29. října od 8.00 do 12.00 hodin nebude možné vyřizovat 
žádné záležitosti v budovách městského úřadu ve Skálově ulici. Důvodem je přerušení dodávky 
elektrické energie. Děkujeme za pochopení.  
 
Relace městského rozhlasu – 27. 10. 2014 

 Srdečně zveme všechny občany na Oslavy výročí Dne vzniku samostatného československého 
státu, které budou probíhat v úterý 28. října. Bohatý program začne již od 10.00 hodin na nově 
zrekonstruované návsi v Mašově. Podrobný program jednotlivých částí oslav naleznete na webových 
stránkách města.  

 Starosta města i letos vyhlašuje kampaň „Vlajka pro Masaryka“. V sekretariátu starosty jsou 
připraveny státní vlajky k jejich vyzvednutí. Prosíme zejména obyvatele centra města a Mašova, kde 
budou oslavy probíhat, aby vlajku vyvěsili. Především proto, že to tak cítí sami. 

 Upozorňujeme občany, že ve středu 29. října od 8.00 do 12.00 hodin nebude možné vyřizovat 
žádné záležitosti v budovách městského úřadu ve Skálově ulici. Důvodem je přerušení dodávky 
elektrické energie. Děkujeme za pochopení.  
 
Relace městského rozhlasu – 6. 10. 2014 

 Kulturní centrum Turnov Vás srdečně zve na recitál Jitky Zelenkové, která vystoupí 
v prostorách turnovské Střelnice již 9. října. Na klavír ji doprovodí Lev Rybalkin a na kontrabas 
František Raba. 

 Žlutá ponorka Turnov zve na narozeninovou oslavu ve čtvrtek 9. října od 16 do 19 hodin. 
Připraven bude bohatý program nejen pro děti.  

 Klub lyžařů Vás srdečně zve na 28. ročník přespolního běhu v okolí areálu Struhy, který se 
bude konat v neděli 12. října od 10.00 hodin 
 
Relace městského rozhlasu – 3. 11. 2014 

 Městská knihovna Antonína Marka zve na Scénické čtení INFERNO – v podání Lukáše Hejlíka. 
V pondělí 3. listopadu od 18.00 hodin v domě Na Sboře.  

 Srdečně zveme všechny obyvatele města na ustavující zasedání zastupitelstva, které se bude 
konat ve čtvrtek 6. listopadu od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice. Na programu 
bude mimo jiné volba starosty, místostarostů a dalších orgánů města.  
 
Relace městského rozhlasu – 24. 11. 2014 

 Město Turnov srdečně zve obyvatele města na jednání zastupitelstva, které proběhne ve 
čtvrtek 27. listopadu od 17.00 hodin tradičně ve velkém sále Kulturního centra Střelnice.  

 Přijměte pozvání na tradiční rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 
30. listopadu od 16.30 na náměstí Českého ráje. Kromě doprovodného programu se mohou děti těšit 
na drobnou nadílku. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
Relace městského rozhlasu – 1. 12. 2014 

 1. prosince až do 20. prosince je v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí 
Českého ráje otevřena Ježíškova vánoční pošta. Za každý odeslaný dopis obdrží děti kromě potvrzení 
i malou pozornost.  

 Srdečně zveme návštěvníky na předvánoční setkání se spisovatelkou Marií Hruškovou, 
autorkou knihy Stromy z Ráje českého. Součástí večera bude i vyhlášení vítězů soutěže rozkvetlý 
Turnov. Setkání se uskuteční v úterý 2. prosince od 17.00 hodin v domě Na Sboře.  
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Relace městského rozhlasu – 8. 12. 2014 

 Zveme všechny obyvatele města na mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční 
v pondělí 8. prosince od 17.00 hodin v zasedací místnosti turnovské radnice. Na programu jednání 
bude prodej objektu spořitelny.  

 Ve středu 10. prosince se starosta města sejde s obyvateli Turnova 2, aby projednal, co je 
trápí. Setkání proběhne v jídelně Základní školy Alešova, od 17.00 hodin. 

 Od pátku 12. do neděle 14. prosince se uskuteční již 16. ročník turnovských vánočních trhů. 
Těšit se můžete na bohatý doprovodný program i řadu řemeslných stánků. Podrobný program 
naleznete na webových stránkách města. Všichni jsou srdečně zváni! 
 
Relace městského rozhlasu – 15. 12. 2014 

 Spolek rodáků a přátel Turnova zve na besedu se starostou, která se uskuteční v úterý 
16. prosince od 15.00 hodin v sále Základní umělecké školy v Turnově. Tématem budou záměry 
rozvoje a největší akce města v dalším čtyřletém období.  

 Srdečně zveme obyvatele města na poslední jednání zastupitelstva města v tomto roce, které 
se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince, tradičně od 17.00 hodin v Kulturním centru Střelnice. Na 
programu jednání je rozpočtové opatření, přehled majetku města a další aktuální záležitosti města.  
 
Relace městského rozhlasu – 22. 12. 2014 

 Přijměte pozvání na novoroční ohňostroj, který se bude konat ve čtvrtek 1. ledna 2015 
v prostoru autobusového nádraží (Na Lukách). Od 16.30 bude probíhat kulturní program a samotný 
ohňostroj uvidíte v 17.30 hodin. Pokud děti donesou fotografii z Vánoc, dostanou malou pozornost.  

 Město Turnov přeje nejen obyvatelům našeho města vše nejlepší do nového roku 2015, 
především mnoho zdraví, štěstí, pohody a pracovních i osobních úspěchů.  
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Obrázek pro kroniku 

V letošním roce jsme vyhlásili první ročník soutěže s cílem získat originální výzdobu pro turnovskou 
kroniku. Soutěž bude putovat po jednotlivých turnovských školách. V první polovině roku 2015, kdy 
byla sepisována kronika za rok 2014, malovaly obrázek pro kroniku děti ze ZŠ Skálova. Soutěž v nich 
moc nadšení nevyvolala, a tak se sešlo jen pár obrázků. Všechny, které zobrazovaly Turnov, jsou zde 
uveřejněny. Vítězný obrázek zdobí titulní stranu kroniky, jeho autorem je David Šálek. V říjnu 2015 
mu přišli do třídy pogratulovat staroste města Ing. Hocke, kronikářka města a Mgr. Martina Marková, 
nová vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ.   
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Nahoře: Terka Náhlovská a Franziska Pradella, 8. A 
Dole: Barbora Mlejnková, 15 let 
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Nahoře: Zuzana Cilerová, 9. C 
Dole: Dřevikovská, Natálie, 7. A 
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Nahoře: Aneta Zbořilová, Tereza Kudrnáčová, 6. B  
Dole: Nikol Vondráčková, Tereza Hlubučková 6. B 
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Nahoře: Tomáš Cvrček, 6. B 
Dole: Kristýna Cilerová, 9. C 
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Nahoře: Karla Škrétová, 8. A 
Dole: Roman Mareš, 8. A 
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Jiří Maruška a jeden z jeho posledních pábitelských textů 

Zemřel tragicky 29. října. 
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Odpadové hospodářství v Turnově 

Kapitola se bude věnovat odpadovému hospodaření Turnova a jeho obyvatel, a to v souvislosti 
s několika změnami, které začaly v Turnově v roce 2014 platit. Zaměříme se především na odpady 
vznikající v domácnostech. Produkce odpadů je v současnosti zřejmě nejvyšší v celé historii civilizace, 
a proto je otázka odpadového hospodářství zcela zásadní. Mění se nejen přístup států a obcí, ale 
i chování jednotlivců. Jak zacházet s odpady nařizuje obcím zákon. V současné době se klade čím dál 
větší důraz na separaci odpadů a jejich druhotné využití. Přestože lidé v Turnově (i v kraji) třídí 
odpady docela dost, je stále co zlepšovat. Ozývá se mnoho skeptiků, kteří jsou přesvědčeni, že třídění 
nemá smysl – buď, že podíl jednotlivců na produkci odpadů není natolik zásadní, aby ho separace 
mohla ovlivnit, nebo (a častěji) nevěří tomu, že vytříděný odpad je dále zpracováván a nekončí někde 
na skládce. Přestože se lidé učili třídit docela dlouhou dobu, dnes je to považované spíše za normu, 
než za výstřelek radikálních ekologů. O čem se v poslední době začíná více uvažovat, je omezování 
produkce odpadů – zkrátka snaha zabránit tomu, aby po nás zůstávala taková odpadková spoušť. 
V této oblasti jsou pokroky zatím malé (např. ve větších obchodech s potravinami byly zpoplatněny 
igelitové tašky, takže už si jich při nákupu neodnesete tolik, jako když je dostáváte zdarma, v Praze se 
objevil první obchod s potravinami, které si odnášíte ve vlastních, s sebou přinesených obalech 
apod.).  
Další podrobné informace o nakládání s odpady viz Firmy a podnikatelé – Technické služby Turnov.  
 
Poplatky za odpady 
Každá obec povinně zajišťuje svoz a likvidaci odpadů svých občanů. Za to vybírá poplatek, jehož 
maximální výši stanovuje zákon (v roce 2014 to bylo 1000 Kč, v Turnově se platilo 660 Kč). Ve většině 
obcí se odpady platí, ale stejně je nutné jejich svoz a zpracování dotovat z obecních rozpočtů. Obce, 
ve kterých je odvoz odpadů zdarma, jsou výjimkou – v kraji např. Česká Lípa a nově Harrachov.  
 V Turnově platí tyto vyhlášky:  

 Vyhláška 4/2013 stanovuje poplatek za odpady, jehož výše zůstává 660 korun za osobu. 
Kromě osvobození od poplatku a úlev pro seniory, děti a studenty stanovuje nově úlevy lidem, kteří 
se zapojí do sběru tříděný odpadů v pytlích označených čárovými kódy. Maximální výše takové úlevy 
však může být 50 procent. (Více viz dále). 

 Vyhláška 7/2013 o stanovení systému nakládání s komunálním odpadem organizuje nově 
pytlový sběr tříděného odpadu a zavádí například sběr směsných kovů v šedých pytlích.  
Cena likvidace odpadů v Turnově 2014 
V roce 2014 zaplatilo město Turnov celkem 12 388 588 Kč za likvidaci odpadů. V této částce byla 
zahrnuta úhrada Technickým službám za svoz komunálního odpadu (7,6 milionu), separace odpadu 
(2,4 milionu), svoz a likvidace odpadu z odpadkových košů (1,3 milionu) a provoz sběrného dvora na 
Vesecku (1,1 milionu). Na poplatcích od občanů bylo vybráno 8 118 423,50 Kč, celkově tedy město na 
likvidaci odpadů doplatilo 4 270 164,50 Kč. Odměny za 1147 tun separovaného odpadu od firmy 
EKOKOM činily 1 961 961 Kč. 
 
Sběrné nádoby – tzv. popelnice 
Občané ukládají směsný odpad do vlastních, ale unifikovaných sběrných nádob a odpad separovaný 
do nádob rozmístěných po městě. Nádoby na separovaný odpad jsou určeny pro občany z okolí, ne 
pro jednotlivé domácnosti. (Vzhled a typy popelnic viz fotografická část přílohy). Svoz obsahu popelnic 
i kontejnerů s tříděným odpadem zajišťují speciální „popelářské“ vozy Technických služeb, které 
odpady dál odvážejí k likvidaci nebo ke zpracování. V roce 2008 byla zavedena možnost odevzdávat 
vytříděné odpady v barevných pytlích. Naplněné pytle se ke svozu chystají u běžných kontejnerů 
a popelnic. 
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Odpady 

 Plast 
Produkce plastových odpadů je v dnešní době maximální. V podstatě vše, co v obchodě koupíme, je 
zabalené v plastovém obalu a každý nákup je ukládán do plastových pytlíků a tašek. Přestože před 
pár lety zpoplatnily velké obchodní řetězce s potravinami plastové tašky (což jejich spotřebu výrazně 
omezilo a stále častěji vidíme při nákupu lidi zásobené vlastními látkovými taškami), plastu je stále 
mnoho. Velmi mnoho je také PET lahví, ve kterých jsou prodávány nápoje. 
Plasty patří k dobře tříděnému odpadu. Odkládáme je do žlutých kontejnerů. Na základě darovací 
smlouvy poskytuje město občanům lisy na PET lahve, aby jim umožnil jejich ekologičtější odložení 
(neslisované, nebo nesešlápnuté PET lahve zabírají v kontejnerech příliš mnoho místa).  

 Papír 
Papír se třídí snad odjakživa a lidé jsou na jeho třídění zvyklí. Alespoň ve smyslu novin a časopisů. 
Papíru je však mnohem více – od papírových obalů na čajové pytlíky, přes účtenky z obchodů, visačky 
ze zboží apod.  
Papír odkládáme do modrých kontejnerů. Papír sbírají i turnovské školy, jejichž žáci se tak zapojují do 
soutěže Naše odpadky nejsou pro skládky (viz dále).  

 Sklo 
Do zelených nádob odkládáme všechno sklo, na některých místech jsou umístěny i kontejnery bílé – 
ty jsou určeny pouze na čiré sklo.  
Skleněný odpad v současnosti tvoří především nezálohované lahve od nápojů (vína) a zavařenin. 
Produkce skleněného odpadu byla v době mého dětství výrazně vyšší. Láhve od piva, sodovek 
a některých dalších nápojů jsou tzv. zálohované. Při nákupu za ně zákazník zaplatí o pár korun více, 
a když lahev přinese do obchodu zpět, tato suma je mu vrácena. Ve větších obchodech vracení lahví 
zajišťují automaty.  

 Textil 
Především k charitativním účelům je od roku 2008 možné odevzdávat do bílých kontejnerů použité 
oděvy, textil a obuv (musejí být čisté a v pytlích). Odevzdaný textil je dále tříděn a distribuován mezi 
potřebné. V roce 2013 byl v ulici 28. října umístěn velkoobjemový kontejner na textil, který zajišťuje 
Diakonie Broumov. 
Statistika: V roce 2013 bylo do 20 kusů nádob na tříděný textil (společnost Dimatex) sesbíráno 
85,3 tun textilu (cca 6 kg na 1 občana). V roce 2014 bylo sebráno v kontejnerech společnosti Dimatex 
72,85 tun textilu a v kontejneru společnosti Diakonie Broumov celkem 10,10 tun textilu. 

 Elektrospotřebiče 
Od roku 2010 jsou po městě instalovány i červené kontejnery na drobné elektrospotřebiče. Do nich 
patří veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. počítače 
a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony apod. Obsahují i samostatné 
prostory na baterie a akumulátory.  
Od roku 2008 byly na čtyřech místech ve městě umístěny i sběrné boxy, které zajišťuje a provozuje 
firma Asekol. Nejprve byly umístěny na čtyřech místech (budovy Městského úřadu v ulici Antonína 
Dvořáka 335, ve Skálově ulici čp. 84 a 72 a v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí 
Českého ráje 26). V roce 2014 byly dva z nich zrušeny, protože je lidé málo využívali. Zůstaly v budově 
v ulici Antonína Dvořáka 335 (místnost mezi podatelnou a výtahy) a v budově ve Skálově ulici čp. 72 
(na chodbě v přízemí budovy). Do nich je možné odkládat např. mobilní telefony, kalkulačky, drobné 
počítačové součástky, MP3 přehrávače apod. Součástí je i samostatný menší box pro odkládání 
baterií a akumulátorů.  
Zpětný odběr malých i velkých elektrospotřebičů je zajišťován i v prodejnách, které je prodávají. 
Běžné je, že firma, která přiveze zákazníkovi domů zakoupený elektrospotřebič, odveze ten starý 
k recyklaci (lednice za lednici atd.). (Více viz dále).  
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 Bioodpad 
V roce 2009 byl zahájen svoz bioodpadů. Hnědé kontejnery na domácí bioodpad jsou určeny výlučně 
pro domácnosti a jejich počet byl z počátku omezený (kontejnery vlastní město a zájemcům je 
propůjčuje). Bioodpad se z nich odváží jen v sezoně, od května do října jednou týdně, v dubnu 
a listopadu jednou za dva týdny. Bioodpad je možné odvážet i do turnovské kompostárny. V září byla 
kompostárna uzavřena a od října byla zahájena její kompletní rekonstrukce. Od září tedy mohli 
občané využívat pro bioodpad sběrný dvůr Vesecko. (Více viz dále). Náklady na svoz biopopelnic 
(celkem 842 nádob a 31 svozů za rok) činily v tomto roce 470 593 Kč. 

 Tetrapakové obaly 
V roce 2008 bylo umožněno separovat odpady i do barevných pytlů, které se po naplnění přichystají 
k popelnicím k odvozu. Jedná se o obaly z papíru, hliníku a dalších vrstev.  

 Směsné kovy 
Možnost třídit směsné kovy přibyla nově až v roce 2014, kdy byly kovy zavedeny v rámci nového 
motivačního systému. Předtím je bylo možné odevzdávat ve sběrném dvoře, nebo prodávat do 
sběren surovin. 

 Náplně do tiskáren a kopírek 
Od konce roku 2013 mohou občané Turnova separovat i tonery a cartridge do tiskáren a kopírek, 
resp. jejich zbytky po vypotřebení náplně (jsou plastové se zbytky barev). V budově radnice 
a v informačním centru na náměstí byly umístěny dva kontejnery společnosti Cart4Future.  

 Baterie 
Baterie a akumulátory běžně používané v domácnostech je možné odevzdávat již několik let na 
různých místech města – resp. v obchodech, které se jejich prodejem zabývají. Baterie jsou plné 
těžkých kovů. Baterie sbírají také některé školy a zapojují se tak do soutěže Naše odpadky nejsou pro 
skládky (viz dále).  

 Lineární a úsporné zářivky 
Zářivky by měly být z odpadu vytříděny a odevzdávány k recyklaci z důvodu rtuti, kterou obsahují (3–
5 mg rtuti), a také proto, že 95–100 % jejich materiálu může být druhotně využito. Pro město jejich 
zpětný odběr a recyklaci zajišťuje firma Ekolamp. Obyvatelé Turnova mohou nefunkční zářivky 
zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na Vesecku, v budově Městského úřadu v ulici Antonína 
Dvořáka 335, nebo v elektroobchodech při nákupu nových. Prostřednictvím firmy se v roce 2014 
recyklovalo více než 6 milionů zářivek a výbojek (v rámci republiky). To představuje 30 kg rtuti, která 
se nedostala do přírody. Bohužel stále téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky 
hází do komunálního odpadu.  

 Likvidace kuchyňského oleje 
Od poloviny listopadu začal Sběrný dvůr na Vesecku přijímat použitý kuchyňský olej a zajišťovat jeho 
ekologickou likvidaci (vyčištění a použití jako biosložky do průmyslových paliv). Problém s „vyjetým“ 
kuchyňským olejem má téměř každý. Většina lidí jej likviduje vylíváním do kanalizace, čímž dochází 
k jejímu ucpávání. 
 
Sběrná místa 

 Sběrný dvůr na Vesecku, Vesecko, čp. 492 
Od roku 2008 je tento sběrný dvůr jediným místem v Turnově, kam mohou občané města i ostatní 
zájemci odkládat různé odpady (na běžný odpad fungují kontejnery rozmístěné u domů). Po příjezdu 
do areálu dvora je auto s nákladem zváženo a při odjezdu, po jeho vyložení, znovu. Podle rozdílu 
hmotnosti je pak odložení odpadu zaevidováno a případně zpoplatněno. Zdarma mohou odpady 
odkládat občané Turnova a Ohrazenic (s výjimkou stavební suti, asfaltové lepenky, eternitu, 
pneumatik a dalších netypických odpadů), za poplatek pak podnikatelé a další zájemci. Většinu 
odpadu tvoří objemný odpad (nábytek, matrace, koberce, linolea, dveře, textilie, lyže, sáňky, 
klozetové mísy, umyvadla, plastové vany, kola…), použitá elektrozařízení, kovový odpad, papír, sklo, 
plast, nápojové kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu. 
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Sběrný dvůr bývá přístupný občanům běžně ve všedních dnech od 9.00 do 17.00, resp. 16.00 hodin 
a v sobotu do 12.00 hodin. 

 Komunální kompostárna 
Od roku 2012 provozují Technické služby komunální kompostárnu na Malém Rohozci (za areálem 
pivovaru), kam mohou občané města zdarma odevzdávat biologický odpad ze svých zahrad. Bývá 
otevřena mimo zimní měsíce v pátek a sobotu. Odpad musí být separován, zvlášť větve a pařezy od 
trávy, listí apod. Na konci roku 2014 byla kompostárna z důvodů rozsáhlé rekonstrukce uzavřena. 
Rekonstrukci si vyžádal nový zákon nařizující obcím, jak nakládat s bio odpadem. (Viz Kronika za rok 
2015).  

 Černé skládky 
Přestože možností a způsobů, kam a jak odkládat odpady, je mnoho, stále se najdou lidé, kteří své 
odpady vyvážejí do lesů, příkopů a na další místa v okolí města. Úklid těchto černých skládek pak řeší 
Odbor životního prostředí. Velkým problémem posledních let jsou skládky na Vesecku (podél 
komunikace k Ohrazenicím, v lese za průmyslovou zónou, za rohozeckým pivovarem u kompostárny) 
a pod mostem u Maškových zahrad. Opakovaně jsou tam odkládány velké hromady bioodpadu, 
směsný odpad z domácností, stavební suť i pneumatiky. Další černé skládky vznikají na Vesecku. 

Zákon o přestupcích umožňuje pokutovat zjištěné viníky částkou do 50 tisíc korun. Viníky se však 
vypátrat nedaří. V dubnu 2015 proběhl dobrovolný úklid Vesecka v rámci kampaně Ukliďme Česko. 
(Viz Kronika za rok 2015). 
 
Vozy na svoz opadu 
V prosinci 2014 pořídily Technické služby nové vozidlo na svoz opadu. Jde o vozidlo značky DAF 
s nosičem kontejneru pro přepravu odpadů. Vozidlo převeze až 40 m3 odpadu. Jeho pořizovací cena 
se pohybuje přes 2,8 milionu korun bez DPH. (Foto v příloze, č. 37). 
 
Třídění odpadů v Libereckém kraji 
Obyvatelé kraje třídí dobře a každým rokem se zlepšují. V průměru připadlo na každého 40 kg 
vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů a 32 kg kovů.  
Z porovnání množství netříděného odpadu, které produkují jednotlivé obce, vyšli vítězně obyvatelé 
obcí Dalešice (do 1000 obyvatel, 43 kg na osobu, 1. v rámci republiky), Vysoké nad Jizerou (do 5000 
obyvatel, 88 kg na osobu, 13. v rámci republiky) a Semily (nad 5000 obyvatel, 133 kg na osobu, 
5. v rámci republiky). Soutěž uspořádalo hnutí Arnika pod názvem Odpadový Oscar. (Zveřejněno 
v dubnu 2015) 
 
Jednotlivé akce v roce 2014: 
Nový systém třídění odpadů  
28. listopadu 2013 schválilo zastupitelstvo města nové znění obecně závazných vyhlášek vztahujících 
se k nakládání s odpadem a také k platbě za odpady. Hlavní změnou, kterou pocítili občané města, 
byl nový motivační systém pro ty, kteří odpad třídí. Každý zájemce (obvykle jeden zástupce za 
domácnost) se mohl přihlásit na Městském úřadě, získat barevné igelitové pytle (modré na papír, 
žluté na plasty, oranžové na nápojové kartony a šedé na směsné kovy) a identifikační samolepky 
s čárovými kódy. V určitý den v měsíci mohli naplněné a zavázané pytle s nalepenými kódy vynést na 
určená místa (většinou k nedalekým popelnicím), nebo sami odvézt do sběrného dvora. Pracovníci 
Technických služeb pytle sváželi vždy první středu v měsíci a podle čárových kódů zanesli do 
počítačového systému. Na konci roku byly odevzdané odpady jednotlivých domácností sečteny a byla 
jim přiznána sleva na poplatku za odpady na další kalendářní rok. Sleva byla vypočtena takto: 1,5 Kč 
za 1 kg směsných kovů, 1 kg plastů a 1 kg nápojových kartónů a 0,50 Kč za 1 kg papíru. Podobný 
systém funguje v Novém Boru a od roku 2014 ve Frýdlantu. 
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Od dubna se změnily trasy svozu – v lokalitách, které jsou hůře dostupné, už vozy Technických služeb 
nezajížděly přímo k domům, ale jen k určeným místům, kam majitelé musejí pytle s odpadem předem 
uložit. Jedná se především o okrajové části města.  
Vyhodnocení nového motivačního systému 
Do nového systému se během roku přihlásilo 1027 lidí (většinou se jedná o domácnosti), na začátku 
projektu, v lednu, bylo svezeno 318 pytlů, nejvíce jich bylo odevzdáno v září – 2 569 pytlů. První kolo, 
po kterém byla přiznána odměna, trvalo od ledna do října. Odměna, tj. sleva na poplatku za odpady 
v roce 2015, byla přiznána 936 obyvatelům. Maximální slevu 50 % (v rozmezí 300 až 330 korun) získali 
čtyři obyvatelé. V rozmezí 200 až 299 Kč skončily 2 % zapojených občanů, úlevu 100–199 Kč získalo 19 
%, 50–99 Kč 37 % a do 49 Kč 42 % zapojených občanů. 
Ze systému museli být vyřazeni dva občané, kteří opakovaně odevzdávali pytle se špatným obsahem.  
Za rok 2014 činily celkové náklady motivačního systému 541 000 Kč (svoz 372 000 Kč, pytle a štítky 
103 000 Kč, souhrn poskytnuté slevy 65 000 Kč). Svezeno bylo 20 987 pytlů (náklady na jeden pytel 
byly 25,78 Kč).  
 
Odměny za tříděný odpad 
Za tříděný odpad získalo město od společnosti EKO KOM za rok 2014 1 961 961 Kč za 1967 tun 
odpadu. Tyto peníze jsou vázané a mohou být použity na výchovné a vzdělávací akce se zaměřením 
na ochranu životního prostředí. 
 
Odměny za recyklaci elektrospotřebičů 
Na konci roku 2013 byl spuštěn projekt společnosti Elektrowin a Libereckého kraje, který odměnil 
každého, kdo na sběrný dvůr přivezl velký spotřebič k recyklaci (pračku, myčku nádobí, sporák, lednic 
se to netýkalo). Odměnou byla velká skládací nákupní taška vyrobená z recyklovaných plastových 
lahví. 
 
Statistika třídění elektroodpadu za rok 2013 
V roce 2013 odevzdali občané Turnova k recyklaci 1069 televizí, 436 monitorů a 4284 kilogramů 
drobných elektrospotřebičů a zařízení. Od firmy Asekol, která zajišťuje sběr a recyklaci elektroodpadů 
a hodnotí dopad třídění z mnoha hledisek, získal Turnov certifikát. Podle něj Turnováci svými výsledky 
uspořili 331 MWh elektřiny, 11798 litrů ropy, 1575 m3 vody a 16,9 tun primárních surovin. Navíc 
snížili emise skleníkových plynů o 80 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 305 tun. Pro 
srovnání: osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie. 
 
Statistika třídění elektroodpadu za rok 2014 
Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Turnova v roce 
2014 vytřídili 1 126 televizí, 362 monitorů a 7 470,28 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 409,27 
MWh elektřiny, 1 859,82 m3 vody a 18,14 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových 
plynů o 94,52 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 362,57 tun. Recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také 
je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
 
Třídění elektrozařízení v kraji 
Obyvatelé kraje vytřídili v roce 2014 zhruba 1,5 kg starých elektrozařízení na osobu, což je méně než 
celorepublikový průměr (1,62 kg). V kraji je umístěno 112 kontejnerů červené barvy určených na 
odložení vysloužilých elektrospotřebičů. Nejvíce se využívají na tiskárny, kopírky, televizory, počítače 
či monitory.  
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Městští dlužníci 
K 31. březnu evidoval městský úřad 3 686 dlužníků, kteří celkově dlužili městu téměř 11,5 milionů 
korun. Nejvíce lidé dluží na poplatcích za likvidaci komunálního odpadu a za dopravní pokuty. 
 
Otvírání Skaláku 
12. dubna proběhlo tradiční otvírání Skaláku, během kterého probíhal brigádnický úklid skalního 
města. Brigádníci nasbírali celkem 300 kg odpadků! (Více viz Turnov – kalendárium). 
 
Den Země – uklízení města 
22. dubna se ve světě slaví Den Země a v Turnově se v jeho rámci uklízelo město. Sesbíráno bylo 
430 kg odpadků. (Více viz Turnov – kalendárium). 
 
Setkání se starostou – odpady 
26. června 2013 se ve velkém sále Střelnice konalo setkání občanů města se starostou na téma 
odpadového hospodářství a likvidace komunálního odpadu.  
 
Otevírání a čištění Jizery 
5. dubna proběhlo tradiční otevírání Jizery spojené s čistěním vodního koryta. (Více viz Kraj – 
kalendárium). 
 
Evropský týden mobility 
17. září: Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu: ekologicko-naučná akce pro děti z mateřských, 
základních a středních škol na sběrném dvoře na Vesecku 
19. září: Den otevřených dveří v čistírně odpadních vod v Turnově v Sobotecké ulici 
 
Naše odpadky nejsou pro skládky  
V průběhu roku probíhala soutěž ve sběru odpadů mezi žáky turnovských škol. V soutěži s názvem 
Naše odpadky nejsou pro skládky bylo v roce 2014 sebráno celkem 130 290 kg papíru a 44 kg baterií. 
Nejúspěšnějšími sběrači papíru byli žáci Základní školy v Mašově s 214 kg na jednoho žáka. Nejvíce 
použitých baterií, celkem 40 kg, vybrali žáci Základní školy v Žižkově ulici. Školy získaly finanční 
odměnu, za kterou pro děti uspořádaly nějaký výlet, nebo odměňovaly drobnými dárky nejlepší 
sběrače. 
 
Povinné třídění bioodpadu a kovů 
Od 1. ledna 2015 začala platit vyhláška, podle které musí obce povinně zajistit systém pro nakládání 
s bioodpadem a s kovy. V praxi to znamená, že obec musí zajistit místa, kde se mohou tyto odpady 
odkládat nebo zajistit nádoby na tyto odpady a současně zajistit jejich svážení. Jedná se o srovnání se 
směrnicemi Evropské unie, Česku hrozily sankce, pokud by tuto vyhlášku od nového roku nezavedlo.  
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Seznam sběrných kontejnerů na separovaný odpad 
 

1. Kalužník, Sobotecká: Plasty, papír, barevné sklo 
2. Na Kamenci, Luční 332: Plasty, papír, barevné sklo 
3. Křišťálová: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
4. Rubínová: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
5. Perlová: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
6. Diamantová: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil  
7. Granátová, Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, elektro  
8. Jana Palacha, Gymnázium: Plasty, papír 
9. Jana Palacha, u čp. 1750: Plasty  
10. Sobotecká, Základní škola: Plasty, papír, barevné sklo  
11. Palackého, Parkoviště Koňský trh: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil  
12. Dvořákova, Městský úřad: Plasty, papír  
13. Dvořákova, Lékárna pod radnicí: Plasty, papír, barevné sklo  
14. Skálova, Chlapecká škola: Plasty, papír, barevné sklo  
15. Žižkova, OAHŠ: Plasty, papír, barevné sklo  
16. Žižkova, Sídliště u kina: Plasty, papír, barevné sklo  
17. Žižkova, Penzion pro důchodce: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil, elektro  
18. Čs. dobrovolců: Plasty, papír, barevné sklo  
19. Koněvova, BB restaurace: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
20. 28. října 1391: Plasty, papír, barevné sklo, textil  
21. nám. B. J. Horáčka, u Střelnice: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, elektro  
22. Náměstí Českého ráje, U Tesca: Plasty, papír  
23. Studentská 1527: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
24. Březová: barevné sklo  
25. Sportovní: Plasty, papír, barevné sklo  
26. Studentská 1597: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
27. Kosmonautů: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
28. Nádražní, u Billy: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil, eletro 
29. Budovcova: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil 
30. Bedřicha Smetany: Plasty, papír, barevné sklo  
31. Nádražní, Potraviny Roubíček: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
32. Nudvojovice 1047: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
33. Bezručova: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo 
34. Brigádnická 1668: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
35. Brigádnická 1655 Plasty, papír, barevné sklo, textil 
36. Za sokolovnou, sídliště Jana Patočky: Plasty, papír, barevné sklo 
37. Dělnická: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil  
38. Máchova, Sídliště u hřiště u ISŠ: Plasty, papír  
39. Nerudova: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
40. Kudrnáčova: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
41. Za Sokolovnou, Integrovaná střední škola: Plasty, papír  
42. Prouskova, Základní škola: Plasty, papír  
43. Hruborohozecká, u Hasičárny: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil  
44. Zahradní, Coop Diskont: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil, elektro  
45. Přemyslova: Plasty, papír, barevné sklo  
46. Zelená cesta: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil  
47. Terronská: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
48. Aleje legií: Plasty, papír, barevné sklo  
49. Svobodova: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil  
50. Přepeřská 1804: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
51. Přepeřská 1800: Plasty, papír, barevné sklo, textil  
52. Mašov, škola: Plasty, papír, barevné sklo, textil 
53. Mašov, náves: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
54. Mašov, Pod Hlavaticí: Plasty, papír, barevné sklo  
55. Pelešany, u hasičárny: Plasty, papír, barevné sklo 
56. Malý Rohozec: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
57. Kobylka: Plasty, papír, barevné sklo  
58. Bukovina: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
59. Dolánky: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo  
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60. 28. října, Střední zdravotnická škola: Plasty, papír  
61. Nádraží ČSAD: Plasty  
62. Skálova, v sídle Městské policie: Plasty 
63. 28. října, Internát u dívčí školy: Plasty, papír  
64. J. Zajíce: Plasty, papír 
65. Vesecko, Sběrný dvůr: Plasty, papír, barevné sklo, bílé sklo, textil, elektro  

 

Seznam fotografií ve fotopříloze 
 

1. Průchod Františkánskou zahradou 
2. Nádražní ulice 
3. Žižkova ulice, před Husovým sborem 
4. Rývovy sady 
5. 5. května, čp. 26 
6. Sídliště u nádraží 
7. 5. května, před čp. 1357 
8. Náměstí Českého ráje 
9. Náměstí Českého ráje 
10. V parku u letního kina 
11. Studentská ulice 
12. V parku u letního kina 
13. ?, nádoba na psí exkrementy 
14. Žižkova ulice, nádoba na psí exkrementy 
15. Žižkova ulice, čp. 715 
16. Husova, u čp. 77 
17. Kinského, čp. 702 
18. Kinského, čp. 657 
19. Kinského 
20. Vilová čtvrť u Nádražní ulice 
21. Zahradní, u čp. 248–249 01 
22. Zahradní, u čp. 248–249 01 
23. Koněvova 
24. Křišťálová, čp. 2072–2074 
25. Mašov, k Hlavatici 
26. Sídliště Jana Patočky 
27. 28. října, čp. 1391 
28. 28. října, čp. 1391. Detail kontejneru na textil Diakonie Broumov 
29. Sídliště Jana Patočky. Detail lisu na pet lahve 
30. Nádražní, u supermarketu Billa. Nádoby na separovaný textil (foto P. Charousek) 
31. Nádoba na bioodpad (foto www.turnov.cz) 
32. Žižkova ulice, čp. 1013. Pytle se separovanými odpady v rámci motivačního programu 
33. Žižkova, u kina. Odpad, který patří do sběrného dvora, ale byl odložen u popelnic 
34. až 41. Vozidla Technických služeb pořízená v posledních letech (foto Technické služby Turnov) 
42. Sídlo Technických služeb v Sobotecké ulici (foto www.turnov.cz) 
43.  Vjezd do sběrného dvora na Vesecku (foto www.turnov.cz) 
44.  Sběrný dvůr – váhy automobilů (foto P. Charousek) 
45. až 47. Sběrný dvůr – kontejnery (foto P. Charousek) 
48. až 50. Kompostárna na Vesecku – po dokončení v létě 2015 (foto www.biogastechnik.de) 
51. Detail nálepek, kterými musí být popelnice opatřeny jako doklad, že byl zaplacen poplatek 
52. Kinského, detail kovové popelnice s označením výrobce, tyto kontejnery z ulic pomalu mizí 

 

 



Kronika města Turnova 2014  |354 

 

Odpadové hospodářství – fotografická příloha 

Uliční odpadkové koše 
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Kontejnery na odpady u rodinných domů 

    

   

   

 

Kontejnery u bytových domů a kontejnery na tříděný odpad 
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Vozidla Technických služeb 
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Sběrná místa 

   

   

   

 

Ostatní 
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Fotokronika Pavla Charouska – přehled zachycených událostí 

 
Není-li uvedeno jinak, jsou podrobnosti o akcích vyfocených ve fotokronice uvedeny v kapitole Turnov 
– kalendárium. Některá obecná témata nejsou konkrétně popsána nikde (zima v Turnově apod.) 
 
Leden:  

 Novoroční ohňostroj  

 Tříkrálová sbírka  

 Tým futsalistů FC Dalmach (Sport – Tělovýchovná jednota) 

 Rekonstrukce návsi v Mašově (Okrajové části města – Mašov) 

 Neobvykle teplý leden (Počasí) 

 Struhy – sníh na sjezdovce (Sport – Klub lyžařů) 

 Zápisy dětí do prvních tříd (Školství) 

 Smyčcový soubor Základní umělecké školy při koncertě v Domově pro penziony Pohoda, 
28. ledna (Bez dalších informací) 

 Setkání starosty s občany Daliměřic 

 MŠ waldorfská – výstavba v Daliměřicích (Více viz Školství) 

 Nový chodník v Přepeřské ulici (Bez dalších informací) 

 Obchodní centrum Kontakt pod Výšinkou (Kronika 2013, Turnov – kalendárium, listopad) 

 Autobusová zastávka v Mašově (Okrajové části města – Mašov) 

 Výstavba bytového domu v Žižkově ulici (Stavební úpravy) 

 Městský ples na Střelnici 
 
Únor: 

 Mašov – dětský karneval v sokolovně  

 Olympijští fanoušci ve Sportbaru v hale TJ ve Skálově ulici (Sport) 

 Městská policie – dozorčí pracoviště ve služebně ve Skálově ulici (Turnov – Orgány města) 

 Pytlový sběr odpadů (Příloha – Odpadové hospodářství) 

 Modrý kocour – přehlídka amatérských divadelních souborů (Kultura) 

 Nejlepší sportovec Turnova – předávání ocenění v kině Sféra (Sport) 

 Setkání starosty s občany v kině Sféra na téma výše vodného a stočného  

 Slunce všem – oslava 10. výročí spolku, karneval pro dospělé klienty (Zdravotnictví) 

 Struhy – sjezdovka na konci sezony (Více viz Sport – Klub lyžařů) 

 Kluziště u nádraží – konec sezony (Sport – Městská sportovní) 

 ZŠ Alešova – zateplení budovy 

 Nemocnice – tisková konference vedení (Zdravotnictví) 

 Policie kontrolovala chaty, které jsou mimo sezonu opuštěné: Krčkovice, základna Žluté 
ponorky (Bez dalších informací) 

 
Březen:  

 ZŠ 28. října – tradiční karneval (bez dalších informací) 

 Muzeum Českého ráje v Turnově – výstava Ještě jsme ve válce (Kultura – muzeum) 

 Muzeum Českého ráje v Turnově – výstava prací šperkaře Jiřího Urbana (Kultura – muzeum) 

 ZŠ Alešova – masopustní průvod (bez dalších informací) 

 Slunce všem – oslavy 10. výročí činnosti, setkání se starostou města (Zdravotnictví) 

 Muzeum Českého ráje – dílna, kde se vyrábí figuríny na výstavy (bez dalších informací) 

 Výtvarná dílna Jožky Čermáka zaplnila město 

 Turnovský drahokam – loutkářská přehlídka, Petr Záruba a městské divadlo 
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 Zpíváme pro radost – festival dětských pěveckých sborů (bez dalších informací) 

 Turnovský štěk – divadelní přehlídka okresu Semily 

 Střední odborná škola v Alešově ulici – technický kroužek pro děti (bez dalších informací) 

 Nejlepší čtenáři Turnova 

 Fitness cvičební prvky Move it v tenisové hale pod Výšinkou, novinka roku (bez dalších 
informací) 

 Česko-saský projekt na podporu rozvoje technického myšlení: Hotelová škola, hvězdárna 
a Žlutá ponorka. (Školství – Obchodní a hotelová škola) 

 Den učitelů – setkání nejlepších učitelů na radnici 
 

Duben:  

 Setkání starosty s obyvateli města v obřadní síni radnice 

 Nádražní ulice – jarní rozkvétání (bez dalších informací) 

 Skálova ulice – stavba kavárny (Stavební úpravy) 

 Noc s Andersenem (Kultura) 

 Pekárna a cukrárna Mikula – oslavy 20. výročí firmy na hřišti ve Studentské ulici (Firmy) 

 Malá Skála – odhalení pomníku Čestmíru Šikolovi (Liberecký kraj – kalendárium) 

 FK Pěnčín-Turnov – z jarních zápasů divize (Sport) 

 Společnost finančních poradců Partners otevřela pobočku v Turnově na náměstí (bez dalších 
informací) 

 Setkání starosty s občany na téma budoucnosti parků na Šetřilovsku, Rývovy sady 
(Kalendárium 16. dubna) 

 Dlaskův statek – oslava Velikonoc (Kultura – Muzeum) 

 MŠ waldorfská a MŠ v Alešově ulici – stavební aktivity (Školství) 

 Policie – úřadovna v Husově ulici a bezpečnostní kamery (Turnov – Orgány města) 

 Plastiky ve městě  

 Zahájení letní turistické sezony 

 Čarodějnice Na Lukách, pořádají Hasiči města Turnova (bez dalších informací) 
 

Květen:  

 Muzeum Českého ráje – výstava Josefa Rakoncaje (Kultura – Muzeum) 

 Setkání starosty s občany Pelešan 

 Dopravní změny ve městě – změna přednosti na křižovatce u gymnázia, obousměrný provoz 
v Markově ulici 

 Oslavy konce druhé světové války ve Skálově ulici – představení současné vojenské techniky 

 Vlajka pro republiku 

 Premiéra filmu Hany, na němž se podílelo několik Turnováků 

 Kampaň před volbami do Evropského parlamentu – návštěva senátora Jaromíra Štětiny 
a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek (Česko – kalendárium) 

 ZŠ Žižkova – tradiční školní jarmark (Školství – ZŠ Žižkova) 

 Odhalení pamětní desky automobilového závodníka Jiřího Kristiána Lobkowicze v Palackého 
ulici 

 Kampaň před volbami do Evropského parlamentu v ulicích města (Česko – kalendárium) 

 SUPŠ – oslavy 130. výročí založení (Školství) 

 Memoriál Ludvíka Daňka (Sport – Přehled významných událostí) 

 Staročeské řemeslnické trhy (Kultura – Přehled významných událostí) 
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Červen: 

 Bouda na ulici (Kultura – Církve – Sbor jednoty bratrské) 

 Muzeum Českého ráje – výstava V srdci Hedvábné stezky a její vernisáž (Kultura – Muzeum) 

 Požár v restauraci u nádraží 

 Manažer české hokejové reprezentace Slavomír Lener přijel na zasedání zastupitelstva 
podpořit stavbu zimního stadionu (Z jednání zastupitelstva) 

 Celorepublikové setkání sítě Zdravých měst na Střelnici  

 Dětský dramatický spolek Kámoš Drámoš postoupil do celostátního kola divadelní soutěže do 
Svitav (Školství – ZUŠ) 

 Žlutá ponorka – závěr česko-saského projektu (Školství) 

 Muzeum Českého ráje – výstava Mezinárodní šperkařské sympozium a její vernisáž (Kultura – 
Muzeum) 

 Přehlídka dramatických souborů Základní umělecké školy v atriu muzea (Školství – ZUŠ) 

 Dvořákův Turnov a Sychrov – Mezinárodní dílny mladých (Školství – ZUŠ) 

 Slavnosti piva Rohozec (Firmy – Pivovar Rohozec) 

 Zahájení přístavby sportovní haly v ulici Na Stebni (Stavební úpravy) 

 ZŠ 28. října – závěr školního roku, tradiční setkání s tradičním občerstvením pro žáky 
devátých tříd za účasti vedení města (Školství – bez dalších informací) 

 Slunce všem – zahájení stavby komunitního centra (Zdravotnictví – Slunce všem) 

 Dlaskův statek – oslavy Letnic (Kultura – Muzeum) 
 
Červenec: 

 Kámen a šperk 2014 (Kultura – Turnovské památky a cestovní ruch) 

 Slunce všem – stavba komunitního centra (Zdravotnictví – Slunce všem) 

 Policie – dopravně bezpečnostní akce na kraji Turnova (Orgány města) 

 Festival Dolánky (Kultura – Festivaly) 

 Dolánky – léto u jezu (Okrajové části – bez dalších informací) 

 Dolánky – nový stánek s občerstvením a WC se sprchami (Okrajové části – bez dalších 
informací) 

 Doprava – úprava křižovatky u gymnázia (Turnov – kalendárium listopad) 

 Jatka v Sobotecké ulici – zahájení demolice (Stavební úpravy) 

 Žlutá ponorka – letní tábor česko-saského projektu na Paldě u Rovenska pod Troskami 
(Školství – ŽP, bez dalších informací) 

 Rozhledna Hlavatice oslavila 120. výročí. Provozuje ji bývalý vynikající horolezec Jindřich 
Sochor (bez dalších informací) 

 Zeď u Svěrácké brány byla opravena (Stavební úpravy) 

 Skálova ulice – stavba kavárny (Stavební úpravy) 
 
Srpen: 

 Starosta Tomáš Hocke gratuluje architektovi Tomáši Edelovi, který se dožil 91. let (informace 
o T. Edelovi – Turnov – kalendárium říjen, vyznamenání) 

 Rekonstrukce návsi v Mašově (Okrajové části) 

 První divizní domácí fotbalové utkání nové sezony (10. srpna) pod novým trenérem Víchou 
(Sport) 

 Pekař Jiří Mikula s prodejním vozíkem, neslouží k běžnému prodeji, spíše k propagaci (Firmy) 

 Letní scéna před Střelnicí (Kultura – KC) 

 BBaby restaurace – letní posezení v Žižkově ulici, nově otevřeno 2013 (Kultura) 

 Turnovské školy: ZŠ Speciální se přestěhovala ze Sobotecké ulice do Zborovské, ZŠ Alešova 
a MŠ waldorfská (Školství) 
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 Noční prohlídky na zámku Hrubý Rohozec (Kultura) 

 Hudební festival Básníci ticha (Kultura – KC) 

 Vysvěcení kostela sv. Václava na Bukovině (Okrajové části) 

 Loutkáři dětem na statku (Kultura – LS Na Židli) 

 Koncert na Sychrově: 15. srpna na Sychrově vystoupila kytarová legenda Ritchie Blackmore 
(známý z kapely Deep Purple) a kapela Blackmores Night . Byl to jediný jeho koncert v České 
republice. (Bez dalších informací) 

 Koncert kapely Kryštof ve Šťastné zemi (Bez dalších informací) 
 
Září:  

 První školní den v ZŠ Skálova v Alešově ulici (Školství) 

 Otevření klubu pro seniory. Otevření v penzionu v Žižkově ulici se zúčastnil i starosta města 
(Spolky – Klub aktivních seniorů) 

 Rekonstrukce návsi v Mašově (Okrajové části) 

 Fokus Turnov – oslavy 20. let činnosti a koncert v letním kině (Zdravotnictví) 

 140. výročí budovy turnovského divadla (sbor Antonín Dvořák a kroužek Drámoš Kámoš) 

 Slunce všem – stavba komunitního centra u nádraží (Zdravotnictví) 

 Centrum rozvoje osobnosti Harmonie v Pasáži Kinský, nově otevřené centrum (soukromý 
podnik, bez dalších informací) 

 Pekárna Mikula – soutěž o nejlepší marmeládu Českého ráje (Firmy) 

 Den bez aut ve Skálově ulici 

 ZŠ Alešova – školní slavnost v nových prostorách (Školství) 

 MŠ waldorfská – slavnostní otevření nové budovy (Školství – kalendárium) 

 Panochova nemocnice – nově otevřený bufet (Zdravotnictví) 

 Lídři stran kandidujících ve volbách do obecního zastupitelstva (Česko – kalendárium, říjen) 

 Průchod Františkánskou zahradou (Stavební úpravy) 

 Výstavba bytového domu v Žižkově ulici (Stavební úpravy) 

 Daliměřice – rekonstrukce hřiště TJ Turnov – dokončovací práce (Okrajové části) 

 Rekonstrukce návsi v Mašově – dokončovací práce (Okrajové části) 
 
Říjen:  

 Muzeum Českého ráje – výstava Karel Vik, malíř a grafik, vernisáž (Turnov – kalendárium) 

 Daliměřice – rekonstrukce hřiště TJ Turnov – slavnostní otevření (Okrajové části) 

 Koulení chleba ve Struhách (Firmy – Pekárna Mikula) 

 Česká národní boxerská liga v tenisové hale Na Stebni (bez dalších informací) 

 Předvolební kampaň ke komunálním volbám v Turnově 2014 (Česko – kalendárium) 

 Divizní fotbalové utkání FK Pěnčín-Turnov (Sport) 

 Utkání prvoligových volejbalistů TJ Zikuda Turnov (Sport) 

 Silniční běh Hruštice 2014 (Sport) 

 MŠ Beruška v Pelešanech (Školství – mateřské školy) 

 MŠ Sluníčko – nová školní zahrada (Školství) 

 Oslavy 28. října v Turnově, náves v Mašově, pomník ve Skálově ulici, slavnostní večer 
v divadle 

 ZŠ 28. října – oslavy 80. výročí školy (Školství) 
 
Listopad:  

 Mašov – svěcení kaple 

 Daliměřice – svěcení kaple 

 Bouda s lampionem v parku u letního kina 



Kronika města Turnova 2014  |362 

 

 Burza středních škol v budově Střední odborné školy v Alešově ulici (Školství – Obchodní 
a hotelová škola) 

 Slunce všem – stavba komunitního centra – dokončovací práce (Zdravotnictví) 

 Ustavující zasedání nového Zastupitelstva města (Turnov – kalendárium) 

 Regionální produkt Českého ráje – nové certifikáty 

 Muzeum Českého ráje – výstava Betlémy Vladimíra Kubíka, vernisáž (Kultura – Muzeum) 

 Oslavy 17. listopadu v Turnově 

 Házenkáři Turnova při oslavách vítězství nad házenkářkami z Bělé pod Bezdězem (Bez dalších 
informací) 

 Nový zastupitel Josef Uchytil 

 Muzeum Českého ráje – výstava Ušité z vlny, lnu a hedvábí, vernisáž (Kultura – Muzeum) 

 Křižovatky u gymnázia – nové značení (Turnov – kalendárium) 

 Mikulášský parní vlak na cestě mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami 

 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Českého ráje 
 
Prosinec:  

 Výstavba sportoviště v Maškově zahradě – podpis smlouvy s investorem 

 Rozsvícení vánočního stromu v Pivovaru Rohozec – Česko zpívá koledy 

 Vánoční trhy (Kultura) 

 Adventní koncert v kostele sv. Františka z Assisi – Musica Fortuna (Kultura, bez dalších 
informací). 

 Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy v Městském divadle (15. prosince) 

 Předvánoční týden v knihovně – zpívaní koled a vyprávění o narození Ježíška 

 Slunce všem – návštěva radního pro sociální věci Libereckého kraje Petra Tulpy 
(Zdravotnictví) 

 Podvečer na náměstí s vánočním stromem 

 Vánoční profilový pořad Taneční a pohybové školy ILMA v Pěnčíně (21. prosince) (Sport, bez 
dalších informací) 

 Betlémské světlo – Skauti je rozdávali na náměstí 

 Vánoční koncert v mašovské kapli s „přenosovým“ vozem místních hasičů 

 Strom splněných přání v Kamenářském domě  

 Silvestrovský běh sídlištěm (Sport – kalendárium) 
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