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••• Úvodník starosty •••

Ing. Tomáš Hocke 

Dovolte, prosím, abych jako starosta města tou-
to cestou poskytl zprávu o stavu Turnova
a zhodnotil uplynulé, a nejen pro mě náročné

volební období 2018–2022.
Jednalo se o období, v rámci kterého jsme společně

čelili dva roky pandemii zákeřného viru covid-19, v po-
sledním roce důsledkům války o Ukrajinu. Děly se věci
nevídané, nouzový stav střídal další a další. Snad nikdo
nemohl tušit, kam nás tyto okolnosti zavedou. Přesto
se podařilo mnohé a velká část našich záměrů a snad
i snů byla naplněna.

Většinu myšlenek bych nemohl dopracovat do finále
bez spolupráce se svými místostarostkami Petrou
Houškovou a Janou Svobodovou, radou města, zastu-
pitelstvem a úředníky města. Naprostá většina záměrů
byla radními a zastupiteli věcně diskutována a rozho-
dována, za což jim všem patří velké poděkování. Bez
takového přístupu není možné zachovat kontinuitu vý-
voje našeho města. Všichni odvedli velký kus práce.

Věci, které já osobně považuji za určitý posun v roz-
voji společnosti a našeho města, již tradičně vnímám
ve dvou rovinách: občansko-společenské a v rovině
hmotné, tedy vybavenosti našeho města. V té první
jsem rád za dlouhodobou komunikaci s veřejností.
Byla sice tentokrát omezena kvůli covidu-19, přesto se
podařilo uspořádat několik setkání se starostou. Když
to nešlo, tak jsme se snažili potkávat on-line při vysílání

starosty. Velkou radost mně udělal participativní rozpo-
čet. Především projekt pump-tracku byl velkou výzvou.
Ale i ostatní drobnější byli cestou k vylepšování života
v našem městě. Změnili jsme webové stránky města,
každý týden můžete dostávat aktuální informace do
svého mobilu přes aplikaci Munipolis, přes facebook či
instagram. Na jednání zastupitelstva se můžete podí-
vat jak on-line, tak ze záznamu na městském kanálu
youtube. Ti, kdo preferují informace na papíru, mohou
využít info na stránkách radnice v Turnovsku v akci či
Turnovsku. Kdo najde spadlou značku či rozbitý měst-
ský majetek, může využít aplikaci Hlášení závad. Ti, kdo
si chtějí zarezervovat konkrétní čas pro zařízení občan-
ky, cestovního pasu, registru vozidel či živnostenského
úřadu, se mohou jednoduše objednat přes webové
stránky města. Zásadně jsme zrekonstruovali a zvětšili
informační centrum na náměstí. Tím vším se snažíme
posouvat do 21. století. Jsem moc rád za atmosféru
města, činorodý spolkový život, pestrou paletu kultur-
ních a společenských akcí. Těší mě, že jsme si dokáza-
li s radostí připomenout 750 let od vzniku Turnova.

V rovině vybavenosti našeho města a oprav jsme
odmazali některé výzvy, které byly na seznamu již
mnoho let. Z těch větších to je jistě nové Alzheimer
centrum u Domova důchodců Pohoda, rekonstrukce
základní školy v Mašově, novostavba polyfunkčního
domu nejen pro postižené dospěláky ve FOKUSU, do-
stavba denního stacionáře pro postižené děti v MŠ
a ZŠ Sluníčko, zmodernizovalo se mnoho jazykových,
přírodovědných a technických učeben v našich zá-
kladních školách, posunuli jsme se do finále v revitali-
zaci sídliště u nádraží včetně stavby fontány. Zrekon-
struovali jsme i dlouho připravované ulice Boženy
Němcové, Komenského, Markovu ulici, chodník na ná-
ves do Mašova. Obrovskou a dlouhou akcí společně
s mnoha dalšími partnery byla rekonstrukce ulice
Nádražní v úseku od hotelu Beneš do Ohrazenic včet-
ně Přepeřské ulice a celé silnice až do Svijan. ŘSD o-
pravilo most přes Jizeru a postavilo nový odbočovací
pruh v blízkosti Trevosu. 

Jako vklad budoucím generacím a pro rozšíření
centra našeho města zastupitelé zakoupili pozemky
areálu pily na Koňském trhu. Snad tu v budoucnu bude
hezké bydlení v zeleni a třeba i nová školka.

Čelem jsme se postavili i k výzvám životního prostře-
dí. Do parku u letního kina jsme dovedli užitkový vodo-
vod a vybudovali jezírka. Změnili jsme systém odpado-
vého hospodářství s cílem zmenšit množství směsného
odpadu a naopak zvětšit množství separovaného od-
padu, založili jsme městské sady na Hruštici, s partnery
obnovili velké množství remízků. O všech těchto akcích
podává tento bulletin velmi podrobný přehled.

Je však mnoho míst a myšlenek, které je třeba po-
souvat dále. Jsou připraveny projekty na revitalizaci
sídliště na Výšince, rozvoj bytových zón, dostavbu tur-
novské nemocnice, rekonstrukci a dostavbu sportovní
haly v Turnově II, na novou knihovnu, bytový dům pro
seniory v ulici 5. května, přístavbu městského divadla.
Je tu vize plnohodnotné základní školy na Turnově II.
Také je v plánu mnoho chodníků a ulic. Třeba chodník
na Károvsko, z Kamence do Kyselovska, rekonstrukce
ulic v Daliměřicích, Zelená cesta, Trávnice a další. Je
připraven i projekt na modernizaci našich škol a ško-
lek. Na vše jistě nebudou peníze, ale musíme být při-
praveni na čerpání dotačních zdrojů. ŘSD je kousek od
realizace zobousměrnění nájezdu na I/10 v Ohraze-
nicích a nový sjezd ve Fučíkově ulici. Povodí Labe pra-
cuje na projektu revitalizace Stebenky. Stále je třeba
větší informovanosti občanů o nových projektech, je-
jich větší zapojování do aktivní správy města.

Velkou část cesty jsme společně ušli a máme před
sebou další etapu. V komunálních volbách 2022 přeji
občanům šťastnou ruku a jako starosta Turnova si pře-
ji Turnovany aktivní, pozitivně myslící, s určitým nad-
hledem a zodpovědností. 
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••• Investiční priority města •••

Investiční priority města
Akce nad 10 mil. Kč

• Rekonstrukce budovy ZŠ Mašov 
Základní škola v současné době slouží 100 žákům.
Stavební úpravy a přístavba školy začaly 8. dubna
2020. Během rekonstrukce byl zachován vzhled pů-
vodní budovy z 19. století, jejíž jádro pochází již z ro-
ku 1874. Přestavba se mimo jiné dostala mezi nomi-
nované v kategorii veřejných staveb soutěže Stavba
roku Libereckého kraje za rok 2022. Nákladná rekon-
strukce objektu přišla na více než 43 mil. Kč. Stavbu
prováděla firma World Invest, v. o. s. Slavnostní otev-
ření školy se uskutečnilo 1. září 2021. 

Základní škola v Mašově si zachovala vzhled původní budovy z 19. století, na podzim roku 2022 
se osazení novou zelení dočká také školní zahrada. 
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• Novostavba Domova se zvláštním režimem
– Alzheimer centrum 
Nový objekt je učený pro 24 klientů, kteří mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu stařecké, alzheimerov-
ské demence a ostatních typů demencí a osoby
s chronickým duševním onemocněním a poruchou
centrálního nervového systému. Vzhledem k charak-
teru péče se jedná o samostatný celek s vlastním re-
žimem, který umožňuje provozní propojení se stávají-
cí budovou Domova důchodců Pohoda. Stavba byla
realizována na přelomu let 2019–2020 společností
MBQ, s. r. o., s celkovými náklady přes 44 mil. Kč, stát-
ní dotace činila 31 mil. Kč. Provoz v Alzheimer centru
odstartoval 1. ledna 2021. 

Celkové náklady 44 mil. Kč si vyžádala stavba Azheimer centra, státní dotace činila 31 mil. Kč.
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• Rekonstrukce budovy ZŠ Žižkova 
V naší největší základní škole proběhlo hned několik
akcí. V roce 2019 došlo ke generální výměně střešní
krytiny včetně prvků okapů, svodů a hromosvodů za
skoro 7 mil. Kč. Vedle opravy střechy zároveň pro-
běhly stavební úpravy uvnitř objektu se zaměřením
na uzpůsobení pro imobilní žáky. Ve škole vznikl nový
výtah, došlo k renovaci dvou WC a vznikly nové pří-
stupy se dvěma rampami. Tyto práce si vyžádaly bez-
mála 4 mil. Kč. Proběhla také výměna všech oken na
celé velké budově, trvala 4 roky a stála 7 mil. Kč.

• Rekonstrukce ZŠ 28. října
V rámci rekonstrukce proběhla dostavba výtahu a hy-
gienického zázemí pro bezbariérový přístup za cca
2,2 mil. Kč, která byla zcela kryta dotací MMR a pe-
nále, kterou dostal dodavatel za nedodržení termínu.
Dále bylo rekonstruováno sportovní hřiště s povr-
chem na inline a další sporty ve výši 1,8 mil. Kč, do-
tace Libereckého kraje činila 1 mil. Kč.

• Modernizace učeben základních škol v Turnově 
Město Turnov v květnu 2019 získalo dotaci z IROP na
projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768 „Mo-
dernizace učeben a konektivity tří základních škol
v Turnově“. Celkové náklady projektu činily 21 mil. Kč,
dotace EU představovaly 85 % částky, tedy 18,8 mil.
Kč. ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova a ZŠ 28. října díky projek-
tu zmodernizovaly učebny počítačové, jazykové nebo
přírodovědné, zajistily bezbariérový přístup pro hen-
dikepované žáky, modernizovaly konektivitu.

Generální výměna střešní krytiny na ZŠ Žižkova
proběhla v roce 2019, stála téměř 7 mil. Kč.

Během modernizace na turnovských školách 
byly nově vybaveny učebny IT, jazykové 

nebo přírodovědné. 

Nové vybavení do učeben jazyků ve školách by mohla přinést také plánovaná 2. etapa modernizace škol.
Projektová žádost do výzvy IROP 2021–2027 je připravena.
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• Rekonstrukce budovy Gymnázia Turnov 
Turnovské gymnázium získalo v roce 2019 novou fa-
sádu. Původně měla být opravená čelní stěna, ale na-
konec byla investiční akce doplněná i o boky. Práce
proběhly od dubna do konce září, 1. etapa nové omít-
ky vyšla na 4,2 mil. Kč včetně DPH. Liberecký kraj po-
skytl ze svého rozpočtu účelovou dotaci ve výši
0,7 mil. Kč. Nová omítka je břízolitová neboli škrába-
ná, která si zachovává pevnost a odolnost po velmi
dlouhou dobu. V roce 2020 se odehrála rekonstruk-
ce kotelny za 1 mil. Kč. Aktuálně probíhá 1. etapa re-
konstrukce střech za 5,3 mil. Kč.

• Denní stacionář pro postižené děti
MŠ a ZŠ Sluníčko 
Předmětem projektu bylo vybudování jednopodlažní
nástavby stávajícího centrálního pavilonu areálu bu-
dov ZŠ a MŠ Sluníčko v Turnově pro denní stacionář,
a to včetně jídelny, výtahu, terapeutických místností
i sociálního zařízení. Výstavba byla zcela finančně
podpořena dotací z Evropské unie (IROP) a státního
rozpočtu ve výši 12 398 083,20 Kč. Zhotovitelem se
stala společnost čekro CZ, s. r. o. Stavba byla dokon-
čena na podzim roku 2019.

• Novostavba objektu Polyfunkčního
komunitního centra 
Objekt slouží především postiženým klientům sdruže-
ným v organizaci FOKUS Turnov, ale i dalším organi-
zacím. Objekt Polyfunkčního komunitního centra se
nachází v ulici Skálova za Novou radnicí, atrium s kli-
dovou zónou je směřováno do údolí Jizery. Předání
staveniště proběhlo v roce 2020 a stavba začala de-
moličními pracemi původního objektu. Stavbu objek-
tu realizovala firma MBQ, s. r. o., za cenu více jak
24 mil. Kč, dotace Evropské unie a státu činila 18 mil. Kč.
V květnu 2021 přivítalo centrum klienty, od té doby ži-
je společenskými aktivitami a dále rozvíjí venkovní
prostory, především zahradní část.

Oprava fasády na přední a bočních stranách budovy Gymnázia Turnov si vyžádala investici ve výši 4,2 mil. Kč.

Dostavba MŠ a ZŠ Sluníčko se částečně odehrála za provozu školy. MŠ a ZŠ Sluníčko získalo 
jednopodlažní nástavbu na podzim 2019, kromě jiného zajistila kompletní bezbariérovost budovy.

Slavnostní otevření Polyfunkčního komunitního centra 3. května 2021.
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• Rekonstrukce Regionálního turistického
a informačního centra Turnov 
Jednalo se o celkovou rekonstrukci a zásadní rozší-
ření Regionálního turistického informačního centra
a stavbu nového návštěvnického centra, včetně inter-
iérů zahrnujících novou expozici představující Český
ráj. Celkové náklady činily 8,5 mil. Kč, z toho dotace
MMR byla 2,3 mil. Kč. Realizaci přestavby provázely
nemalé komplikace, stavba byla zahájena 1. listopadu
2020, slavnostní otevření proběhlo 23. května 2022. 

• Přestavba Nové radnice 
Rekonstrukce budovy č. p. 466 na Novou radnici tr-
vala zhruba 18 měsíců. Vznikla moderní, energeticky
úsporná, kancelářská budova. Od roku 2019 slouží
55 úředníkům a 18 strážníkům městské policie. Stav-
bu realizovala firma Termil, s. r. o., investice si vyžá-
dala necelých 64 mil. Kč s DPH. 

• Rekonstrukce budovy ZŠ Skálova 
Rozsáhlá výměna oken v památkově chráněném ob-
jektu Základní školy Skálova započala již v roce 2017.
V letech 2017–2021 bylo postupně vyměněno 190 dře-
věných špaletových oken, celková investovaná částka
byla skoro 7 mil. Kč. Rekonstrukce se dočkalo také
sociální zařízení jak v hlavní budově, tak u tělocvičny.

Nové prostory začaly sloužit veřejnosti již v březnu 2022.

Celkem 190 oken na ZŠ Skálova bylo vyměněno
v 5 etapách rekonstrukce, která probíhala 

v letech 2017–2022.Nová radnice byla slavnostně otevřena na konci ledna 2019.
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• Rekonstrukce Markovy ulice 
Šlo o rekonstrukci úseku komunikace od křižovatky
ulic Markovy a A. Dvořáka po křížení ulice Markovy
a Mariánského náměstí. Rozsáhlé stavební práce si
vyžádaly uzavření důležité dopravní tepny města té-
měř na čtyři měsíce. Úpravy přinesly rozšíření komu-
nikace tak, aby ji bylo možné dočasně využívat pro
odklonění dopravy, a tím zabránit neprůjezdnosti
středu města. Došlo k renovaci inženýrských síti, osa-
zení nového osvětlení, obnově chodníků nebo zřízení
nového přechodu pro chodce. Celkové náklady do-
sáhly 13,3 mil. Kč bez DPH, finanční spoluúčast měs-
ta činila 8 mil. Kč, VHS Turnov 5,3 mil. Kč.

• Rekonstrukce ulice Boženy Němcové 
V rámci akce byla řešena rekonstrukce prostoru v ulici
Boženy Němcové v Turnově, která dlouhodobě vyka-
zovala špatný stav, navíc zhoršený proběhlou rekon-
strukcí Nádražní ulice. Jedná se o jednu z nejdelších
ulic ve městě. Koordinovaně proběhla rekonstrukce
vodovodu a kanalizace, včetně přepojení všech pří-
pojek s VHS Turnov. Vozovka získala kryt z asfaltové-

ho betonu, podélná parkovací místa jsou dlážděná
z žulové kostky, chodníky ze zámkové dlažby. Inves-
továno do samotné komunikace bylo 11 mil. Kč, z to-
ho dotace MMR byla 5,5 mil. Kč. Komunikace byla
dokončená na podzim roku 2020.

• Rekonstrukce ulice Komenského 
Opravu Komenského ulice si vyžádal zejména nevy-
hovující stav vodovodní, kanalizační a elektrické sítě
v ulici. Původním cílem opravy byla moderní ulice
s atributy zklidněné komunikace. Po nátlaku obyvatel
zastupitelstvo přistoupilo k prosté rekonstrukci stáva-
jícího uličního prostoru. Chodníky byly provedeny
z betonové dlažby, komunikace byla po provedení sa-
nace podloží vyasfaltována. V části komunikace bylo
provedeno nové veřejné osvětlení. Celkové náklady
činily 13,5 mil. Kč, podíl města byl 8 mil. Kč, VHS Tur-
nov zaplatila 5,5 mil. Kč. Komunikace byla hotová na
podzim roku 2020.

Ulice Boženy Němcové patří mezi nejdelší v Turnově, celková investice do rekonstrukce činila 5,5 mil. Kč.

Celkové náklady 13,5 mil. Kč si vyžádala 
rekonstrukce ulice Komenského.

Markova ulice byla znovu zprovozněna v druhé polovině srpna 2022. 
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Akce pod 10 mil. Kč

• Pasáž radnice 
Prostor průchodu do pasáže se nacházel v havarij-
ním stavu, cílem prací se tak stala úplná obnova stá-
vajícího objektu radnice na původním půdoryse.
Havarijní objekty ve vnitrobloku byly přestavěny tak,
aby se předešlo náročným sanačním pracím.
Přestavba řeší také zprůchodnění pasáže směrem
k Mariánskému kostelu, od ulice Antonína Dvořáka
bude pasáž bezbariérová. V přízemní části jsou navr-
ženy dílny pro turnovské šperkaře a vstup do galerie.
V nadzemním podlaží je pak umístěn výstavní pro-
stor pro galerii nebo expozici Křišťálového údolí.
Náklady činí 16 mil. Kč, termín dokončení je 31. pro-
since 2022, realizační firma čekro CZ, s. r. o.

• Regenerace sídliště u nádraží 
Regenerace turnovského sídliště u nádraží byla roz-
dělená do celkem osmi etap, přičemž první začala již
v roce 2010. Postupně dostávaly na sídlišti nový po-
vrch tamní komunikace a chodníky, byly upraveny u-
liční vpustě a kanalizační šachty, probíhaly práce na
výstavbě veřejného osvětlení, byly provedeny sadové
úpravy, osazeny lavičky, plakátovací plochy a další
mobiliář. Vznikla také nová parkovací místa a pro zvý-
šení bezpečnosti chodců byly vybudovány silniční
přejezdové retardéry. 

V paměti Turnovští jistě mají rok 2019, kdy probě-
hla šestá etapa. Došlo k revitalizaci zbývající části
Studentské ulice, a to od schodů ke sportovní hale až
do prostoru k prodejně Barvy laky. Vznikla zde nová
šikmá parkovací stání, ve finále o 1/3 více, než bylo
v ulici původně. Kromě parkovacích stání se dočkaly
opravy chodníky, přibylo nové veřejné osvětlení a o-
praveno bylo schodiště. Město zaplatilo 4,5 mil. Kč. 

V roce 2021 následovala sedmá etapa, která vý-
razně změnila vizáž původního bazénku a parku.
Bazének i most, který přes něho vedl, byly zbourány
a na místě vznikla nová fontána, odpočinkové místo
pro setkávání obyvatel i hraní dětí. Technologie fontá-
ny umožňuje různě nastavovat intenzitu a výšku vod-
ního proudu. Kromě vody je ve fontáně umístěné LED
osvětlení, které se automaticky zapne reakcí na stmí-
vací čidlo. Po ukončení vodního proudu tak večer
pouze svítí. V místě bylo doplněno nové veřejné
osvětlení a kolem fontány „vyrostly“ designové lavič-
ky. Park dostal oficiální název Park T. G. Masaryka.

Sedmá etapa regenerace sídliště byla dokončená
v červnu 2021. Stavbu realizovala firma MIZERA –
STAVBY a. s. Město Turnov na akci využilo dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
3 191 725 Kč, spoluúčast města byla 3 728 473 Kč.
Kvůli finanční nákladnosti sedmé etapy došlo k roz-

dělení ještě na osmou etapu, která se týká prostoru
před tamním obchodem. Kompletní dokončení je
v plánu v roce 2023, kdy se úprav dočká prostor
v blízkosti supermarketu Billa. 

• Vestavba šaten na zimním stadionu 
Nové prostory budou sloužit jako sklady, ale jelikož
se zimní stadion potýká s nedostatkem šaten, jsou
aktuálně využívány pro převlékání. Společně s ve-
stavbou vzniklo v boční části schodiště, které vede na
nově zřízenou tribunu. Součástí prací bylo i osazení
požárních únikových dveří. Zhotovení nových prostor
vyšlo na zhruba 2 mil. Kč, dílo dodala firma B.C.M.
Company, s. r. o., z Vrchlabí.

Nový vodní prvek byl předán veřejnosti při slavnostním otevření Parku T. G. Masaryka 30. srpna 2021.

Zprovoznění pasáže u radnice je plánováno
na začátek roku 2023.

Vestavba na zimním stadionu v současné době
slouží pro převlékání.
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••• Investiční priority města •••

• Potok a tůňky v parku u letního kina 
Potok, který ústí do systému tůněk v parku u letního
kina, začíná u nevyužívaného vodojemu u nemocni-
ce a potrubí, na které se narazilo při kopání základů
pro Alzheimer centrum. Právě od Alzheimer centra až
do parku je veden protlak dlouhý 524 metrů. Vyúsťuje
v parku pod Žlutou ponorkou. Samotný potok přes
park je pak dlouhý 169 metrů. Náklady na realizaci
vodního toku činily 1,293 mil. Kč vč. DPH a město
Turnov využilo na akci „Přivedení užitkové vody do
městského parku v Turnově“ dotaci z Libereckého
kraje. Dotace ve výši 900 tis. Kč byla získána z do-
tačního programu Libereckého kraje roku 2020 –
Podpora retence vody v krajině v rámci oblasti pod-
pory Životní prostředí a zemědělství. Tůňky v měst-
ském parku byly realizovány v roce 2022, a to s ná-
klady 1,394 mil. Kč. 

Spolupráce města na investičních akcích 

• Příspěvek pro VHS Turnov na opravy čistírny
odpadních vod
V průběhu roku 2021 došlo k úpravám technologií,
stavební rekonstrukcí prošla zhruba polovina nádrží
a vyměněn byl celý řídicí systém včetně elektrorozvodů.
Náročné investiční dílo realizovaly firmy KUNST Hrani-
ce, spol. s r. o. a Ještědská stavební společnost Libe-
rec, spol. s r. o. Investice do ČOV ve výši 100 mil. Kč
byla největší investicí z veřejného rozpočtu na Turnovsku
v roce 2021. Turnov na tuto akci přispěl 12 mil. Kč.

• Rekonstrukce silnice II/610 z Turnova až na
hranici Libereckého kraje 
Jednalo se o největší dopravní projekt realizovaný
v Turnově za posledních více než 10 let. Projekční pří-
pravy trvaly 5 let. Samotná stavba pak další 2 roky.
Největší investiční akce na Turnovsku začala 1. dub-
na 2019. Rok a půl tak byla ochromena doprava
v Turnově II a přilehlém okolí. Rekonstrukcí prošla sil-
nice II/610 až na hranici Libereckého kraje. Zhoto-

vitelem stavby byly společnosti EUROVIA CS, a. s.,
STRABAG, a. s., a další jejich subdodavatelé. Akce
Libereckého kraje za více než 205 mil. Kč byla spo-
lufinancována Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši necelých
146 mil. Kč. Rovněž město Turnov vložilo do stavby
nemalé finanční prostředky, a to především při re-

konstrukci ulic Nádražní a Přepeřská. Na chodníky,
parkovací zálivy, veřejné osvětlení a vegetační úpravy
v Nádražní ulici připadla částka přes 18 mil. Kč. Město
Turnov žádalo o dotaci do Integrovaného regionální-
ho operačního programu – Komunitní rozvoj – pro-
střednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří, maxi-
mální dotace byla přiznána ve výši 2,8 mil. Kč. 

Parková slavnost na počest nového potoka v parku u letního kina v létě 2020.

Rekonstrukce Nádražní ulice byla dokončena v říjnu 2020.
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••• Život ve městě •••

• Zvolení zastupitelé 
města Turnova 
2018–2022

Jméno Politické Počet 
uskupení hlasů

Ing. Tomáš Hocke Nezávislý blok 2 339
Eva Kordová Nezávislý blok 2 039
Mgr. Petra Houšková Nezávislý blok 1 869
PhDr. Hana Maierová Nezávislý blok 1 828

– od srpna 2021 Petr Záruba
MUDr. Martin Hrubý Nezávislý blok 1 748
Ing. arch. Václav Hájek Nezávislý blok 1 715
Jiří Kos Nezávislý blok 1 453
Bc. Ondřej Fotr Nezávislý blok 1 337
Ing. Jiří Kovačičin Nezávislý blok 1 313
Mgr. Michal Loukota PROTO 1 345
RNDr. Josef Uchytil, DiS. PROTO 1 289
Mgr. Pavel Mlejnek PROTO 1 114
Jiří Mikula PROTO 1 106
Ivan Kunetka PROTO 1 088
Mgr. Jana Svobodová Nezařazená 1 402
Ing. Jaroslav Knížek ANO 2011 1 067
Ing. Tomáš Roubíček ANO 2011 979
Miroslav Reichl ANO 2011 963
Ing. Michal Kříž ANO 2011 949
Jaromír Frič ODS 1 418
Ing. Tomáš Špinka ODS 1 163
Mgr. Otakar Špetlík ODS 974

– od října 2018 Lukáš Bělohradský
MUDr. Rostislav Polášek ODS 966
Daniela Weissová Česká pirátská strana 963
Ing. Zbyněk Miklík Česká pirátská strana 850
David Schindler Česká pirátská strana 647

• Celková účast 
za volební období
2018–2022 

Jméno Účast na jednání ZM Pořadí

Lukáš Bělohradský 78,57 % 20.–22.
Bc. Ondřej Fotr 97,62 % 3.–6.
Mgr. Jaromír Frič 78,57 % 20.–22.
Ing. arch. Václav Hájek 92,86 % 9.–12.
Ing. Tomáš Hocke 97,62 % 3.–6.
Mgr. Petra Houšková 92,86 % 9.–12.
MUDr. Martin Hrubý 71,43 % 23.
Karel Jiránek 85,71 % 14.–16.
Ing. Karel Knížek 80,95 % 18.–19.
Eva Kordová 80,95 % 18.–19.
Jiří Kos 100,00 % 1.–2.
Ing. Jiří Kovačičin 92,86 % 9.–12.
Ing. Michal Kříž 73,81 % 20.–22.
Ivan Kunetka 61,90 % 26.
Mgr. Michal Loukota 97,62 % 3.–6.
PhDr. Hana Maierová 70,97 % –

– do července 2021 
Ing. Zbyněk Miklík 85,71 % 14.–16.
Jiří Mikula 69,05 % 24.
Mgr. Pavel Mlejnek 97,62 % 3.–6.
MUDr. Rostislav Polášek 83,33 % 17.
Miroslav Reichl 92,86 % 9.–12.
Ing. Tomáš Roubíček 64,29 % 25.
David Schindler 85,71 % 14.–16.
Mgr. Jana Svobodová 95,24 % 7.–8.
Ing. Tomáš Špinka 100,00 % 1.–2.
RNDr. Josef Uchytil, DiS. 95,24 % 7.–8.
Daniela Weissová 88,06 % 13.
Petr Záruba 100,00 % –

– od srpna 2021

• Počet obyvatel města
Rok občané ČR cizinci s TP
2017 14 023 341
2018 14 019 340
2019 14 012 342
2020 14 030 340
2021 14 174 –

• Počet podnikatelů 
Rok Fyzické Právnické Celkem Celkem

osoby osoby podnikatelů živností
2018 6 756 898 7 654 11 890
2019 6 865 937 7 802 12 183
2020 6 722 961 7 683 12 114
2021 6 804 983 7 787 12 348
2022* 6 759 974 7 733 12 353
* Stav k 30. červnu 2022

• Názvy nových ulic
O názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostrans-
tvích, je podle ust. § 84 odst. 2 písm. R) zákona o obcích,
příslušné rozhodovat zastupitelstvo obce, přičemž to-
to hlasování spadá do samostatné působnosti.

Turnovští zastupitelé na svém jednání ze dne 19. pro-
since 2019 schválili pojmenování nových ulic v Tur-
nově-Daliměřicích. Vznikly nové ulice Na Cvičišti, Zá-
mecká, V Zahrádkách a Ladislava Cibulky.

K dalším změnám došlo při hlasování 19. srpna 2021.
V souvislosti s pojmenováním nového veřejného pro-
stranství u nádraží: Park T. G. Masaryka, byla ulice
T. G. Masaryka v části Turnov-Károvsko přejmenována
na ulici Jaroslava z Hruštice. V lokalitě Turnov-Károv-
sko byl upraven také původní název ulice Legionářů
na ulici Plk. Čestmíra Šikoly. Ulice nad Šetřilovskem
pak byla rozdělena na tři části, z nichž každá nově
nese vlastní název – Nad Šetřilovskem, Plk. Františka
Friče a Na Pramenech.



• 12 •

••• Zastupitelé města Turnova •••

Ing. Tomáš Hocke
Nezávislý blok Nezávislý blok Nezávislý blok Nezávislý blok Nezávislý blok

Eva Kordová Mgr. Petra Houšková PhDr. Hana Maierová MUDr. Martin Hrubý

Ing. arch. Václav Hájek
Nezávislý blok Nezávislý blok Nezávislý blok Nezávislý blok Nezávislý blok

Jiří Kos Bc. Ondřej Fotr Ing. Jiří Kovačičin Petr Záruba 

Mgr. Michal Loukota
PROTO PROTO PROTO PROTO

RNDr. Josef Uchytil, DiS. Mgr. Pavel Mlejnek Jiří Mikula
PROTO

Ivan Kunetka

do července 2021 

od srpna 2021
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Mgr. Jana Svobodová
Nezařazená ANO 2011 ANO 2011

Ing. Jaroslav Knížek Ing. Tomáš Roubíček
ANO 2011 ANO 2011

Miroslav Reichl Ing. Michal Kříž

Lukáš Bělohradský
ODS ODS

Jaromír Frič
ODS

Ing. Tomáš Špinka
ODS

MUDr. Rostislav Polášek
Česká pirátská strana

Daniela Weissová

Česká pirátská strana Česká pirátská strana
Ing. Zbyněk Miklík David Schindler

Zastupitelstvo města Turnov 2018.
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••• Vyjádření klubů •••

• Mgr. Michal Loukota
zvolen za PROTO

Čtyři roky utekly jako voda a jsou tu další ko-
munální volby. Současné volební období bylo
poznamenáno covidovou krizí a nutností hle-

dat úspory i nové zdroje v rámci rozpočtu města.
Oboje se podařilo, Turnov se rozvíjí a patří k nejlepším
lokalitám pro žití v rámci celé České republiky. Co se
nám povedlo prosadit, najdete na www.proturnov.cz. 

Velkou investicí v tomto volebním období byla re-
konstrukce základní školy v Mašově, je dobře, že se
stihla ještě před nárůstem cen stavebních prací. 

Ověřili jsme si, že postavení Turnova v rámci VHS
Turnov je za stávající situace neudržitelné. Solidarita
s okolními obcemi (a pouze s nimi) je na místě, ne-
mohou ale být ignorovány potřeby a argumenty
Turnova jako největšího člena, jehož občané a firmy
sdružení z velké části financují! Jedním z cílů v no-

vém volebním období bude sdružení radikálně změ-
nit, nebo z něj vystoupit. Tímto krokem bychom měli
v městských rukou cenovou politiku, v rozpočtu měs-
ta by zůstávalo ročně cca 25 mil. Kč, pro lepší před-
stavu cca 7 tis. Kč na průměrnou domácnost v Turno-
vě. Víme, že to jde, je to jen o politické vůli a odvaze

ustát nepravdivé argumenty typu, že nepoteče voda
nebo že bude muset město při vystoupení platit velké
finanční prostředky současnému sdružení. Selský ro-
zum i právní analýzy, které máme, to vyvracejí.

Jedna z věcí, která se nepovedla, je bytovka na
Vrchhůře, v této podobě, na tomto místě, prostě
vzniknout neměla. Důležité je se z toho poučit, lépe
pracovat s územním plánem, stavět se k situaci če-
lem a naslouchat názorům a argumentům občanů.

Bydlení je téma, výstavbu v Turnově podporujeme,
rozvoj města se nesmí zastavit, velký potenciál vidí-
me v lokalitě Koňského trhu. Chceme, aby se nadále
modernizovala turnovská část KNL, na Turnově II by
také měla vzniknout plnohodnotná základní škola.
Nutné bude rekonstruovat halu TSC, v co největší mí-
ře se musí využít dotační zdroje. Město bude muset
také reagovat na rozvoj elektromobility. 

I nadále jsme připraveni pracovat pro Turnov, pro
naše město.

Pumptrack u Maškovy zahrady byl slavnostně otevřen v srpnu 2020.

Geologická expozice o Geoparku UNESCO Český ráj.
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••• Vyjádření klubů •••

• Ing. Jaroslav Knížek 
zvolen za ANO 2011 

Volební období 2018–2022 byla pro nás dru-
há politická zkušenost. Po neférovém kroku
Nezávislého bloku a Jany Svobodové jsme

v opozici v počtu čtyř zástupců Jaroslav Knížek,
Michal Kříž, Miroslav Reichl a Tomáš Roubíček.
Možnost ovlivňovat další rozvoj se také změnil a jsme
v pozici sledovat kroky a kontrolovat vedení města. 

Celé období jsme pracovali jako jeden tým. Já o-
sobně jsem v tomto období řídil finanční výbor a z po-
hledu financí je Turnov přes složité období v dobré
kondici. Kontrolní výbor, kde byl zástupcem Michal
Kříž, jsme opustili společně s opoziční ODS jako pro-
test proti postupu vedení města a nyní se město kon-
troluje samo přesně, jak si představuje. 

Špatný krok bylo zrušení sportovní komise a obec-
ně komunikace směrem ke sportovním klubům. Co

považujeme za zásadní chybu města, je věčný boj
proti VHS, který zásadně poškozuje město Turnov
a za čtyři roky dokázalo situaci pouze zhoršit. Je ces-
ta, jak udržet cenu vody a zachovat pozitivní atmo-
sféru a nastavit komunikaci. A co je možná vůbec
nejdůležitější, dokázali jsme slušně komunikovat
a řadu kroků města podpořit. 

Co se povedlo, je příprava nové knihovny, která by-
la pro mě již v minulém období zcela zásadní a dou-
fám, že realizace proběhne co nejrychleji. Rovněž zá-
kladní škola v Mašově je krásný objekt a z toho mám
radost. Naši podporu nemá vstup do divadla za část-
ku výrazně převyšující 100 mil. Kč. 

Naši podporu má hala na Turnově 2, ale bez horo-
lezecké stěny, tu si finančně nemůžeme dovolit.
Turnov je město, kde se skvěle žije, je poměrně čisté,
bezpečné, a je zde spousta příležitostí pro aktivní ži-
vot. Na závěr děkujeme všem, kdo nás v posledních
volbách podpořili, a věříme v úspěch v září 2022. 

Slavnostní zahájení Týdne oslav 750 let Turnova 21. května 2022.

Polyfunkční komunitní centrum.
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••• Vyjádření klubů •••

• Lukáš Bělohradský
zvolen za ODS

Volební období 2018–2022 bylo pro ODS Tur-
nov časem, kdy ze čtyř zvolených zastupitelů
byli tři nováčky v zastupitelstvu. Tedy zejména

v prvním roce to bylo období poznávání, jak funguje
správa města a její organizace. Všichni naši zastupite-
lé se aktivně zapojili do všech komisí, výborů a orgánů
města, věnujících se různým aspektům života ve měs-
tě. Celé čtyři roky se ODS Turnov snažila být konstruk-
tivní opozicí a jsme přesvědčeni, že se nám to dařilo. 

Vedení města, složené ze tří subjektů, které je zce-
la nepochopitelně představované starostou a dvěma
místostarostkami z Nezávislého bloku, pokračovalo
v politice zvyšování provozních nákladů města a roz-
hazování peněz za projekty končící v šuplíku. Nesly-
šeli naše častá upozornění, že mají hledat úspory
v provozu města a investovat spíše do potřeb stovek
a tisíců občanů a návštěvníků našeho města. 

Každoročně byly investovány milióny z peněz ob-
čanů do zbytných projektů, např. do projektu velkole-
pé přestavby divadla, která by sice byla krásná, ale
byla by pro město naší velikosti bez vlastního diva-

delního souboru jen zcela nepotřebným pomníkem
postaveným na dluh. My souhlasíme s rekonstrukcí
sociálního zázemí a vstupu do divadla, ale v rozum-

né výši a ne na dluh. Mohli bychom dlouho mluvit
o tom, proč v některých částech města ještě nejsou
chodníky nebo v jakém stavu jsou některé místní ko-
munikace, ale podívejme se spíše na způsob hospo-
daření města Turnova. 

Město nemá na rozdíl od jiných skoro žádné fi-
nanční rezervy pro případy krize a každoročně zvy-
šuje svoje provozní náklady a vynakládá množství
peněz na zbytné projekty, místo aby masivně investo-
valo do energetických a dalších úspor. Město neumí
řídit svoje organizace a hospodařit jako řádný hos-
podář. Víte proč? Protože vedení města bylo vždy jen
dobře zaměstnáno a nemají ani zkušenosti, ani schop-
nosti ekonomicky řídit chod města a jeho organizací
a rozlišit dobrého manažera od pouze loajálního…
Proto máme ve městě některé zbytečné organizace
a manažery, ale např. údržbu zeleně musí místo tech-
nických služeb jako v jiných městech dělat společ-
nost z Ostravy. 

Věříme, že občané podpoří pro další volební období
změnu stylu vedení města.

Hlasování zastupitelstva.

Den zdraví v turnovské nemocnici v září 2019.
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••• Vyjádření klubů •••

• Ing. Zbyněk Miklík
zvolen za Českou pirátskou stranu

Uplynulé čtyři roky nám přinesly řadu nečeka-
ných událostí, které vyžadovaly naši reakci
a ukázaly, jakým způsobem umíme nebo

neumíme řešit krizové situace, odhalily naše postoje
a názory. Ať to byla dva roky trvající pandemie nebo
ruská agrese na Ukrajině. S tím vším byly, jsou a bu-
dou spojené také ekonomické a sociální dopady. Byly
ovlivněny jak životy nás všech jednotlivců, tak život
města jako celku ve všech směrech. Čelíme také in-
formačním nátlakovým aktivitám, které jsme dopo-
sud neznali. Čím dál víc je důležité vidět věci v sou-
vislostech, zjišťovat a ověřovat informace, filtrovat ml-
hu rychle šířených lží a polopravd „odborníků" na so-
ciálních sítích. Piráti se snaží vždy poskytovat a šířit
důvěryhodné a ověřené informace.

Piráti byli v Turnově v období 2018 až 2022 poprvé
součástí vládnoucí koalice. Po úspěšných volbách
2018 se nám podařilo z našeho programu přesunout
do společného programového prohlášení koalice vel-
kou část cílů. Chtěl bych vyzdvihnout některé z nich:

1. Podařilo se nám zachovat participativní rozpo-
čet a částku určenou na podporu projektů občanů
navyšovat až na současných 700 tis. Kč/rok. Parti-
cipativní rozpočet funguje a velmi mě těší rok co rok
rostoucí zájem veřejnosti.

2. Upravili jsme zadávání veřejných zakázek, zve-
řejňujeme na profilu zadavatele maximum informací.
Při vypsání zakázky jsou osloveny prioritně místní, lo-
kální firmy. 

3. Do podpory sportu jsme zařadili také menší
sportovní organizace, které do té doby nemohly čer-
pat dotace ze sportovního fondu. 

4. Zadali jsme studii koupacího biotopu v Dolán-
kách, pokračujeme zadáním projektové přípravy
a vše tak postupuje k realizaci. 

5. Zabránili jsme stavbě parkoviště u „Vesny“, které
tam nemá co dělat. 

6. Podíleli jsme se na přípravě změny systému od-
padového hospodářství. 

7. Upravili jsme webové stránky města tak, aby od-
povídaly funkcionalitou a designem 21. století a chtě-
li bychom v rozvoji webu dále pokračovat směrem
k rozšiřování elektronických služeb a chytrých řešení.

8. Podpořili jsme rekonstrukci školy v Mašově.
9. Pokračujeme ve výměně veřejného osvětlení za

úspornější a ekologičtější.
10. Prosadili jsme konec používání glyfosátů na

hubení plevele ve městě.
11. Díky spolupráci s poslanci jsme pomohli za-

chovat ORP Turnov. 
Do budoucna máme mnoho cílů, které bychom rá-

di v Turnově splnili. Uvedu pár příkladů. Jednak je to
pokračování záměru vybudovat na Koňském trhu na-
vazující centrum města spojené s bydlením. Dále je
to stavba koupacího biotopu v Dolánkách. Budovy
v majetku města – ať už nové nebo stávající – by mě-
ly být co nejvíce ekologické, fotovoltaika, recyklace
dešťové a šedé vody, zelené střechy, zelené stěny,
rozšiřování zeleně ve městě, zlepšení separace od-
padu, podpora cyklodopravy, obnovu mezí, remízků
a veřejných sadů. Rozšíření parkovacích ploch (např.
na brownfieldech). Chtěl bych prosadit takovou „ma-
ličkost“, jakou je otevření školních hřišť veřejnosti ne
jen o letních prázdninách, ale také o víkendech běž-
ného roku.

Vyjádření Daniely Weissové 
(Česká pirátská strana): 
„Vzhledem k tomu, že jsem se zásadně vymezovala
vůči tomuto bulletinu již předcházející dvě volební
období, nebudu se zde ke svému působení v koalici
vyjadřovat. Vnímám to jako sebeprezentaci a sou-
část předvolební kampaně za veřejné peníze a s tím
bytostně nesouhlasím. Svou práci v minulém období
budu prezentovat v rámci Pirátské kampaně.“

Vizualizace biotopu v Dolánkách.

Přestavba základní školy v Mašově.
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• Čestné občanství 
cena obce, 
medaile starosty
Čestným občanem města Turnov za rok 2018 se stal
Mgr. Dalibor Sehnoutka, který do zákazu pedagogic-
ké činnosti v době totalitního režimu působil na střed-
ních školách v Turnově. Nominace byla výrazem hlu-
boké úcty k člověku, který patří mezi osobnosti měs-
ta Turnova, které se dokázaly vzepřít totalitní moci
a neustoupit od svých názorů a mravních zásad.
Čestné občanství za rok 2021 in memoriam bylo
uděleno PhDr. Haně Maierové, dlouholeté zastupitelce,
místostarostce, první starostce města Turnova, kraj-
ské zastupitelce, náměstkyni hejtmana Libereckého

kraje. Stalo se tak oceněním za všechnu jeji práci
a úsilí, které směřovala ku prospěchu Turnova. Čest-
né občanství za rok 2021 získal také František
Zikuda, a to za práci na poli samosprávy, v oblasti
sportovní spolkové činnosti, za příkladnou podporu
spolkové činnosti a veřejně prospěšných projektů ve
městě soukromě nebo prostřednictvím firmy Zikuda. 

Cena obce byla v roce 2018 udělena Dr. Jindřichu
Houžvičkovi, jednateli firmy CRYTUR, spol. s r.o. V ro-
ce 2019 byli takto oceněni František Zikuda a Ing. Vít
Lédl, PhD., výkonný ředitel centra TOPTEC. Připravoval
a řešil projekt výzkumného Centra TOPTEC od jeho
počátku. Nositelem ceny obce za rok 2021 se stala
Střední zdravotnická škola v Turnově, a to za aktivní
přístup pedagogů k zahájení antigenního testování
v Turnově v průběhu pandemie covid-19, který hrál
důležitou roli v tomto nejtěžším období pandemie.
Cena byla udělena u příležitosti 60. výročí založení
této školy. 

Medaile starosty je udělována od roku 2014, v letech
2018–2022 bylo takto oceněno 20 osob, včetně jed-
noho spolku.

Čestné občanství in memoriam pro PhDr. Hanu Maierovou převzaly její dcery.

Kameny zmizelých v Turnově od podzimu 2021
připomínají osudy obětí holocaustu.

MŠ Zelenka ve Zborovské ulici má od roku 2020
třídu pro děti mladší 3 let s kapacitou 16 dětí.
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• Rozšíření kapacit MŠ
Ve školní roce 2020/2021 Turnov získal novou třídu
pro děti mladší 3 let. V MŠ Zborovská bylo vybudová-
no oddělení pro děti mladší 3 let s kapacitou 16 dětí.
Mateřská škola tak zvýšila svou kapacitu a nově zbu-
dované oddělení plně využívá. Dále byla navýšena
kapacita MŠ a ZŠ Sluníčko nástavbou dalšího patra
na objekt školy, tím stoupla kapacita běžné MŠ o 16
dětí. Celkem tedy v turnovských mateřských škol při-
bylo 32 míst.

• Skutečně zdravá 
škola v MŠ
V uplynulém období bylo hrazeno školám z městské-
ho rozpočtu školení zaměřené na zdravější vaření ve
školních jídelnách. Ke konci roku 2021 byly zapojeny
4 mateřské školy, přičemž Waldorfské MŠ, MŠ Ale-
šova, MŠ Bezručova se podařilo získat bronzový cer-
tifikát, MŠ 28. října obdržela stříbrný certifikát. Od ro-
ku 2022 je do projektu zapojena pouze MŠ 28. října.

• Modernizace ZŠ
Město Turnov získalo v květnu 2018 dotaci na projekt
„Modernizace učeben a konektivity tří základních
škol v Turnově“. Celkové náklady projektu činily
21 048 853 Kč, dotace pokryly 85 % nákladů, tedy
18 778 561 Kč. Realizace v letech 2019–2021 přine-
sla modernizaci jazykových, přírodovědných a počí-
tačových učeben v ZŠ Skálova, 28. října a Žižkova.
Modernizována byla konektivita škol, došlo k pořízení
nábytku nebo vybudování bezbariérových sociálních
zařízení ve školách.

V současné době probíhá příprava II. etapy mo-
dernizace turnovských základních škol, žádost o do-
taci bude podána do IROP 2021–2027. Záměrem
II. etapy je modernizace 11 učeben, včetně učeben

polytechniky, fyziky, IT, robotiky nebo učeben jazyků.
Předpokládané náklady činí až 50 mil. Kč, z toho
85 % způsobilých nákladů hradí dotace. Realizace je
plánována na 2023–2024.

• Ocenění pedagogů
2018
ZŠ Skálova – Mgr. Irena Skalská
ZŠ 28. října – Mgr. Hana Bubáková 
ZŠ Žižkova – Mgr. Olga Tomsová
ZŠ Zborovská – Mgr. Helena Novotná
ZUŠ – Mgr. Lenka Součková
MŠ 28. října – Zdeňka Svobodová

2019
MŠ 28. října – Soňa Havelková
MŠ Alešova – Renata Harvánková
MŠ Mašov – Bohuslava Zajícová
MŠ a ZŠ Sluníčko – Eliška Šťastná
MŠ Zborovská – Dagmar Čermáková

ZŠ 28. října – Ing. Jana Veberová
ZŠ Zborovská – Mgr. Markéta Koldová
ZŠ Skálova – Mgr. Jaroslava Holasová
ZŠ Žižkova – Radka Špísová
ZUŠ – Daniela Nechutná
SVČ – Ing. Zdeněk Cuchý

2020
ZŠ 28. října – Mgr. Klára Šimicová
ZŠ Skálova – Mgr. Jaroslava Hradecká
ZŠ Žižkova – Mgr. Jana Kepková
ZUŠ – Šárka Košťálová, DiS.
SVČ – Bc. Jan Kovář
MŠ a ZŠ Sluníčko – Mgr. Dagmar Rakoušová

2022
ZŠ 28. října – Mgr. Jitka Bartůňková
ZŠ Skálova – Mgr. Milan Matějka
ZŠ Žižkova – Mgr. Helena Podzimková
MŠ J. Palacha – Bc. Barbora Drahoňovská
MŠ 28. října – Vladimíra Ševrová
ZUŠ – Veronika Šlapanská, DiS.

Ocenění pedagogů v roce 2022.
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• Systém sběru tříděného
odpadu door to door
Na sklonku roku 2021 město Turnov zahájilo nový
systém sběru tříděného odpadu, tzv. door to door.
Vedlo k tomu postupné zvyšování nákladů na likvida-
ci směsného odpadu i snaha umožnit obyvatelům
Turnova ještě kvalitněji třídit. Pro obyvatele rodinných
a menších bytových domů byl zaveden svoz papíru,
plastu a bioodpadu přímo od jednotlivých domác-
ností. Město získalo dotaci na nákup nádob na třídě-
né odpady z Operačního programu Životního prostře-
dí, město samotné tak hradilo pouze 15 % celkových
nákladů na pořízení nádob.

• Výsadba ve městě
Město Turnov každoročně obnovuje výsadbu v urče-
ných lokalitách. V roce 2018 to byla například ná-
hradní výsadba na Bukovině, u autobusového nádra-
ží nebo v Metelkových sadech. V roce 2019 přišly na
řadu Nudvojovice nebo Daliměřice a Skálova ulice. 

V roce 2020 došlo k obnově výsadby v Peleša-
nech, na Zelené cestě nebo u SVČ Žlutá ponorka, rok
2021 přinesl nové stromy do parku u letního kina, na
sídliště Jana Patočky nebo k základní škole v Alešově
ulici.

Kromě pravidelné obnovy městské zeleně došlo
v roce 2020 k vysázení izolační zeleně v Přepeřské
ulici, a to s ohledem na plánovanou trasu budoucí S5.
Osázeny byly prostory kolem nových staveb, jako je
Alzheimer centrum nebo Polyfunkční komunitní centrum.
Bylo vysazeno nové ovocné stromořadí Na Pískách,
nákup 21 ovocných stromů podpořila dotace z Pro-
gramu péče o krajinu. 

Sami obyvatelé Turnova se pak mohli zapojit do vý-
sadby 48 ovocných stromů v Městských sadech
Hruštice, kde by do budoucna mělo vzniknout veřej-
né prostranství s parky a remízky. Město na výsadbu
získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

• Ekologické hubení 
plevele
V roce 2019 a 2020 jsme vyzkoušeli více způsobů
ekologické likvidace plevele, nakonec jsme jako nej-
účinnější zvolili kombinaci mechanického čištění kar-
táči, likvidaci horkou vodou či parou a použití ekolo-
gického přípravku bez glyfosátů. Ekologický přípravek
je neškodný pro vodu, vzduch, půdu a suchozemské
a vodní mikroorganismy. Účinná látka – kyselina pe-
largonová je přírodního původu a do 5 dnů se rozklá-
dá na kysličník uhličitý a vodu. Jeho nevýhodou je ne-
příjemný zápach při aplikaci. 

Metoda likvidace horkou vodou je proti užití che-
mickými prostředky pomalejší, jelikož je nutné hor-
kou vodu na plevel aplikovat delší dobu, aby došlo ke
spaření a konečnému zničení. 

Postup je velmi drahý, proto co nejvíce předchází-
me výskytu plevele vyčištěním veřejných ploch hlav-
ně v centru města na jaře. Pak už záleží na tom, jak
moc a často prší. 

• Biotop Dolánky

Koncem roku 2020 byla zadána studie „proveditel-
nosti“ k možné realizaci přírodního koupacího bioto-
pu v Dolánkách. Firma VRV, a. s. nechala provést
geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický
průzkum. Postupně byly posouzeny různé tvary
a velikosti, umístění jezírek, způsob zásobení vodou
a jejího čištění. Vše bylo hodnoceno z hlediska odha-
dovaných investičních i provozních nákladů. Na jaře
roku 2021 pak byla zpracována jednoduchá archi-
tektonická studie podoby budoucího biotopu.

V současné době má město souhlasné stanovisko
ze strany Povodí Labe, s. p. a Agentury ochrany pří-
rody a krajiny ČR. Následovat bude zpracování
podrobné projektové dokumentace včetně zajištění
potřebných povolení. Radnice počítá s využitím ně-
kterého z dotačních programů na zadržování vody
v krajině. Realizace by mohla výhledově proběhnout
v letech 2024–2025 také s ohledem na další priority
Zastupitelstva města Turnov.

Nově vysazené stromořadí Na Pískách na Malém Rohozci.



• 21 •

••• Zdravé město Turnov •••

• Zdravé město Turnov
a zapojování veřejnosti
Turnov je členem Národní sítě Zdravých měst, asoci-
ace aktivních místních samospráv, které se progra-
mově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapoju-
jí veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují
zdravý životní styl svých obyvatel. 

V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony
se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) ja-
ko kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro ži-
vot, na základě dohody s místními obyvateli. V sou-
časné době je Turnov držitelem titulu Zdravé město
Turnov – kategorie D.

• Participativní rozpočet
Participativní rozpočet města Tvoříme Turnov funguje
již od roku 2017. Zastupitelstvo města každoročně
uvolňuje částku, která směřuje přímo na projekty oby-
vatel. Celý proces probíhá podle stanovených pravi-
del, kdy o případné realizaci navrženého projektu roz-
hoduje hlasování veřejnosti. 

V roce 2018 město do rozpočtu alokovalo
300 000 Kč, nové podoby s herními prvky a ohniš-
těm se dočkalo veřejné prostranství v Nudvojovicích,
workoutové hřiště vzniklo u atletického stadionu.

O rok později se vítězem stal pumptrack u Maš-
kovy zahrady. Ze zvýšeného rozpočtu 500 000 Kč by-
lo realizováno také dětské hřiště v Mašově a v parku
u letního kina přibylo pítko. 

V roce 2020 byla nejúspěšnějším projektem rekon-
strukce hřiště na Hruštici a loni se jím stalo příměst-

ské trailcentrum ve Struhách, z částky 600 000 Kč
však budou podpořeny i další projekty. Každý rok
jsou realizovány nejúspěšnější projekty do vyčerpání
alokované částky. 

Pro rok 2022 byla vyčleněna částka 700 000 Kč,
z toho 200 000 Kč nově určeno na projekty školních
a městského parlamentu. 

• Kampaně
Pravidelně se odehrávají akce, které mají podpořit
zdravý životní styl obyvatel města, kulturní život i mož-
nost společenského setkávání napříč generacemi.
V průběhu uplynulých čtyř let se konaly Dny zdraví,
turnovské školy jsou součástí kampaně Skutečně
zdravá škola, zaměřené na zdravé stravování, město
se zapojilo do Výzvy 10 000 kroků. 

Oblíbené jsou Dny architektury, probíhaly Týdny ná-
hradní rodičovské péče nebo Týdny udržitelného roz-
voje, město podporuje aktivity vedoucí k rozvoji čtenář-
ské gramotnosti – Book start – S knížkou do života, Už
jsem čtenář nebo čtenářské kluby Městské knihovny A.
Marka. Výročí naší republiky připomínají kampaně
Vlajka pro T. G. M. nebo Vlajka pro republiku. Rok 2022
pak patří významnému výročí 750 let od první píse-
mné zmínky o městě Turnov. Do akcí, které rok provází,
se zapojila celá řada spolků a organizací ve městě.

Herní prvky u Jizery v Nudvojovicích byly instalovány díky Tvoříme Turnov 2018.

Kulatý stůl s tématem problematiky drog ve školách.
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• Setkání s obyvateli 
a kulaté stoly 
Setkání s obyvateli se stalo tradiční součástí veřejné-
ho života v Turnově, konalo se pravidelně v různých
částech města. V době, kdy setkání znemožnila pan-
demie covid-19, osobní setkání přechodně nahradilo
interaktivní online vysílání na sociálních sítích. V sou-
časné době jsou setkání ve většině případů řešená
hybridně. Také v tomto období se konala novoroční
setkání se zástupci církví v Turnově nebo veřejná pro-
jednávání zásadních témat života ve městě, napří-
klad nový systém třídění odpadů door to door, pláno-
vaná stavba prodejny Lidl v Bezručově ulici. Probíhaly
také kulaté stoly na sportovní témata o financování
sportu v Turnově i trenérské činnosti nebo zázemí pro
sportovce. Kulaté stoly sociální oblasti za účasti od-
borníků řešily bezdomovectví v Turnově i drogovou
problematiku ve školách.

• Parlament mládeže 
města Turnov
Parlament mládeže města Turnova pracuje pod ve-
dením Mgr. Báry Suché, zapojuje se do aktivit města,
spolupracuje na nejrůznějších akcích. Pořádá Majá-
les, předkládá návrhy do participativního rozpočtu.

• MUNIPOLIS
Mobilní rozhlas, od roku 2022 MUNIPOLIS, se stal no-
vou součástí komunikačních prostředků města. Při
registraci do mobilního systému umožňuje přijímání
SMS při mimořádných událostech a zároveň získání
aktuálních informací prostřednictvím emailu nebo
mobilní aplikace. Systém nabízí ankety, hlasování
v participativním rozpočtu, hlášení závad nebo jed-
noduché vyhledávání velké škály informací k životu
ve městě. Jednoduchá registrace je možná na
www.munipolis.cz.

• Sociální sítě
Město Turnov provozuje vlastní web www.turnov.cz,
kde najdete informace z veřejné správy i aktuality
z dění ve městě, kromě toho funguje facebookový

a instagramový profil města @mestoturnov. Během
roku 2022 vznikly také samostatné profily k výročí
750 let od první písemné zmínky o městě @tur-
nov750let, kde lze nalézt pozvánky na slavností dění
tohoto roku a další výroční příspěvky. 

Pravidelná setkání starosty města s obyvateli Turnova.

Majáles patří mezi oblíbené aktivity Městského parlamentu mládeže.
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• Kultura

Období 2018–2022 přineslo hned několik význam-
ných výročí ve městě. V roce 2020 oslavila 200 let od
svého založení Městská knihovna Antonína Marka
Turnov. Mezi četné aktivity místní knihovny patří kam-
paně na podporu čtenářství a čtenářské gramotnos-
ti. Knihovna úzce spolupracuje se školami, je otevře-
na rodinám s malými dětmi a široké veřejnosti vůbec. 
Nový rozměr životu v knihovně by měla přinést stav-
ba nové budovy, která by měla vyrůst ve Skálově ulici.
Budova ponese plátno stávajícího letního kina a sta-
ne se přirozenou součástí parku. Stavbě bylo vydáno
stavební povolení, město je připraveno využít dotační
titul z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu pro roky 2021–2027.

Rok 2022 přinesl významné výročí samotnému
městu, připomnělo si 750 let od první písemné zmín-
ky o Turnovu. Do oslav se zapojila řada spolků a or-
ganizací Turnova, což zajistilo různobarevnou paletu
kulturních i sportovních akcí. Obyvatelé Turnova a je-
ho návštěvníci mohli zažít výstavy, koncerty, předsta-
vení nebo dny otevřených dveří. K hlavním vrcholům
patřil Týden oslav na konci května slavnostně zahá-
jený velkolepým koncertem Podkrkonošského symfo-
nického orchestru a zakončený tradičními Staro-
českými řemeslnickými trhy. 

Nepovšimnuta by neměla zůstat ani stopa Turnova
v regionu. V rámci připomínky městského výročí se
odehrály hned dvě výstavy v Oblastní galerii Liberec,
jedna z nich představila renovovaná díla barokního
umělce Jana Jiřího Hertla, která vytvořil pro kostel sv.
Františka z Assisi v Turnově. Dočasný azyl pak v libe-

recké galerii našla unikátní první opona turnovského
divadla, která se dočkala náročného zrestaurování.
Jedná se o dílo úctyhodných rozměrů 757 x 482 cm,
které však není signováno a ani přesně datováno.
V divadle byla umístěna od jeho počátků v roce 1874.
Jde o čtvrtý nejstarší dochovaný celkový pohled na
město.

Ve spojení s revitalizací sídliště u nádraží a obno-
vou veřejného prostoru v novém Parku T. G. Masa-
ryka proběhla v Turnově zatím ojedinělá výtvarná
soutěž na dílo k poctě prvního českého prezidenta.
Do vyhlášené soutěže se přihlásilo 26 autorů, vítěze
vybírala odborná komise dle předem stanovených
podmínek, proběhla výstava modelů návrhů, zastupi-
telstvo však nakonec o vítězi nerozhodlo. Realizace
objektu tak byla odložena. Park se zatím dočká pou-
ze závěrečné etapy revitalizace sídliště s dokonče-
ním prostoru před supermarketem Billa.

Kniha prací žáků turnovských škol Děti Turnov vznikla u příležitosti 750. výročí města.

Vizualizace nové budovy městské knihovny
ve Skálově ulici.
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• Sport

Dalo by se říci, že Turnov žije sportem. Působí zde víc
jak 35 sportovních subjektů, z nich mnohé zahrnují
další oddíly. V oblasti sportu bylo sportovním subjek-
tům rozděleno celkem 26 196 000 Kč na dotacích.
Mezi největší patřila částka 700 tis. Kč na rekon-
strukci historického stropu budovy sokolovny v roce
2019, rozdělená byla do dvou let. V roce 2021 to pak
bylo 650 tis. Kč spolu s darem dlažebních kostek na
úpravu povrchů kolem této budovy. Provozně byla
podpořena Městská sportovní Turnov, a to ve výši
30 459 000 Kč.

V koncepci sportu je zakotvena činnost „metodika
sportu“, který naplňuje společnou vizi celého projektu
a pomáhá naše děti rozhýbat a zaujmout pro pohyb
jako takový nebo nadchnout pro konkrétní sport.
Metodik sportu pomáhá s vedením tělesné výchovy
přímo na základních školách, spolupracuje s odbo-

rem školství na projektu Trenér-učitel, který zapojuje
žáky všech turnovských základních škol. Žáci od
1. do 9. ročníku jsou postupně seznamováni se spor-
ty ve spolupráci s metodikem a trenéry sportů (volej-
bal, házená, judo, florbal, stolní tenis, orientační běh,
basketbal, kanoistika). 

V dubnu pravidelně organizujeme sportovní den
pro 4. ročník s výukou 7 sportů včetně gymnastiky.
Sportovní den je nyní připravován také pro žáky
2. ročníku. Půjde o bloky 5 sportů, které rozvíjí pohy-
bové dovednosti dětí. Pro žáky 1. či 2. ročníku je nově
připravena výuka bruslení na zimním stadionu.

V Turnově velmi aktivně působí asociace školních
sportovních klubů, pořádá četné soutěže. Za to je tře-
ba poděkovat, v jiných krajích to není běžné. Turnov
se může pyšnit ligovými a extraligovými úspěchy tý-
mů a evropskými i světovými medailemi. 

Úspěšné sportovce město pravidelně oceňuje
v anketě nejlepších sportovců, která se pořádá ve
spolupráci se Střediskem volného času Žlutá ponor-
ka.

Sportovní den pro žáky 4. ročníku ZŠ pořádá odbor školství, kultury a sportu.

Historický strop sokolovny z dílny turnovského malíře J. Prouska.
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• Turnovské památky
a cestovní ruch
Turnov a Turnovsko patří k regionu Český ráj, který je
součástí geoparku UNESCO. S ním i s dalšími turis-
tickými cíli a zajímavostmi se můžete seznámit ve
zmodernizovaném Regionálním turistickém infor-
mačním centru (RTIC), jehož součástí je nově vybu-
dované návštěvnické centrum. Slavnostní otevření
proběhlo 22. května 2022. RTIC získalo v letech
2018–2021 1. místo v anketě Informační centrum ro-
ku v rámci Libereckého kraje. 

Cestovní ruch byl v letech 2020 a 2021 pozname-
nán celosvětovou pandemií covid-19 a vládními re-
strikcemi a nařízeními. V důsledku uzavření provozů
došlo k rozšíření spravovaných sociálních sítí s pravi-
delnými rubrikami, vznikly motivační procházky po
Turnově: Za turnovskými detaily I, II, III a další progra-
my, které vládní nařízení umožňovaly.

Město Turnov je vlastníkem dvou kulturních pamá-
tek, hradu Valdštejna a Synagogy Turnov. V synago-
ze byla v roce 2018 provedena nová výmalba spodní
části interiérů po podzimních pracích (oprava omítky,
nová elektroinstalace) a rozšíření kamerového systé-
mu. Na hradě Valdštejn proběhly v uvedeném období

velké stavební práce: obnova vstupní brány a terasy
nad biliárním sálem, byl zpracován geologický průz-
kum a pasportizace skalního podloží pod areálem
hradu včetně projektové dokumentace a proběhla
i realizace všech prací. V roce 2018 se hrad Valdštejn
podílel na organizaci závodu Světového poháru v ori-
entačním běhu. V roce 2019 se zapojil do republiko-
vého projektu „Má vlast cestami proměn“, ve kterém
v roce 2020 získal 3. místo. Novinkou roku 2021 by-
lo vytvoření dobrodružně naučné hry: Tajemný kryp-
tex. 

Obě kulturní památky, které město vlastní, jsou za-
pojeny do republikového projektu „Objevuj památky“.
Příspěvková organizace Turnovské památky a ces-
tovní ruch, pod které patří obě kulturní památky
a RTIC, každoročně vydává velké množství propa-
gačních materiálů, z nichž mnohé získaly pro Turnov
prestižní ocenění.

V roce 2021 byl v Turnově realizován evropský pro-
jekt „Kameny zmizelých“, za přítomnosti rabína byly
položeny první kameny zmizelých v turnovských uli-
cích. Město Turnov se stará také o městskou památ-
kovou zónu a podporuje obnovu objektů a restauro-
vání plastik. Dotace na obnovu objektů v městské pa-
mátkové zóně od roku 2018 podpořily 20 projektů
celkovou částkou více než 1 mil. Kč. V průběhu ob-
dobí 2018–2022 došlo k revizi a optimalizaci infor-
mačně-navigačního systému, byly realizovány nové
naučné tabule (např. Metelkovy sady). 

• Greenway Jizera
Město Turnov je garantem projektu Greenway Jizera
v úseku Malá Skála–Svijany. Cílem projektu je vybu-
dovat páteřní cyklostezku, která povede v blízkosti ře-
ky Jizery s minimálním převýšením a bude sloužit jak
pro návštěvníky regionů, tak pro místní obyvatele.
Projekt je založen na principu partnerství. Nositelé
spolupracují mezi sebou a s dotčenými obcemi, sou-
časně se rozvíjí spolupráce mezi veřejným, nezisko-
vým a soukromým sektorem. 

Turnov přispívá do fondu oprav, kde se ročně sejde
více než čtvrt milionu korun, Turnov přispívá nejvyšší
částkou. Do fondu by do budoucna měl přispívat
i Liberecký kraj. Vedle toho se připravuje nová trasa
cyklostezky z Turnova do Svijan, vydáno je územní
rozhodnutí, samotná stavba by mohla začít v roce
2023 s ohledem na vyhlášení dotačních titulů.

• Geopark UNESCO
Český ráj 
Geopark UNESCO Český ráj o rozloze 833 km2 spra-
vuje nezisková společnost Geopark Český ráj o. p. s.,
která získává finanční prostředky na činnost z dotací
od tří krajů, na jejichž území se rozkládá: Liberecké-
ho, Královéhradeckého a Středočeského a od měst
Turnov, Nová Paka a Jičín. Geoparku se na sklonku
roku 2021 podařilo revalidovat značku UNESCO pro
další čtyři roky.

Na jaře 2022 pak byla slavnostně otevřena nová
expozice Geoparku UNESCO Český ráj u Kamenář-
ského domu (Muzeum Českého ráje). Mohla vznik-
nout díky česko-polskému projektu Popularizace
geologických fenoménů Euroregionu Nisa, financo-
vaného z programu přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Česká republika-Polsko.

Sanace skalního podloží na Valdštejně.

Nové prostory infocentra.
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•Hospodaření města
v tis. Kč

Rok 2018 2019 2020 2021 2022
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost rozpočet

Příjmy daňové 274 555 289 617 270 214 296 365 275 583
Příjmy nedaňové 60 931 63 806 74 493 64 085 66 370
Příjmy kapitálové 18 112 6 956 16 106 3 092 2 498
Transfery 54 224 78 841 143 849 125 908 74 900
Celkové příjmy 407 822 439 220 504 662 489 450 419 351

Rok 2018 2019 2020 2021 2022
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost rozpočet

Běžné (neinvestiční) výdaje 298 315 326 426 324 306 338 750 349 975
Kapitálové (investiční) výdaje 152 738 114 052 191 724 105 247 139 021
Celkové výdaje 451 053 440 478 516 030 443 997 488 996
Financování 43 231 1 258 11 368 –45 453 69 645

•Dlouhodobé úvěry

Z dlouhodobých úvěrů ve výši 130 mil. Kč v roce
2018 (stav k 31. prosinci 2018) město splatilo 79,6
mil. Kč. Během volebního období v roce 2020 přijalo
úvěr ve výši 31,37 mil. Kč na nákup pozemků na
Koňském trhu „Pila“, a v roce 2022 v červenci město
ještě přijalo úvěr na financování investičních akcí
města Turnova v roce 2022 a 2023 ve výši 45 mil.
Kč. Na konci roku 2022 bude město vykazovat dluh
z dlouhodobých úvěrů ve výši 81 mil. Kč + čerpání
nového úvěru do konce roku 2022.

• Přehled čerpání 
dotačních programů
města Turnova v letech
2019–2022

Rok Dotace Počet 
celkem podpořených 

projektů

zahraniční spolupráce
2019 24 400 Kč 3
2020 0 0
2021 0 0
2022 17 700 Kč 1

obecně prospěšná činnost
2019 162 000 Kč 9
2020 148 701 Kč 12
2021 136 000 Kč 11
2022 160 000 Kč 8

volný čas dětí a mládeže
2019 101 700 Kč 8
2020 83 700 Kč 7
2021 90 250 Kč 5
2022 102 500 Kč 8

kulturní fond
2019 800 000 Kč 38
2020 547 400 Kč 24
2021 622 807 Kč 31
2022 1 198 000 Kč 41

sportovní fond
2019 163 800 Kč 20
2020 79 000 Kč 11
2021 159 300 Kč 14
2022 164 000 Kč 10

městská památková zóna
2019 300 000 Kč 6
2020 180 000 Kč 3
2021 360 000 Kč 7
2022 300 000 Kč 4

sociální fond
2019 1 010 500 Kč 12
2020 1 485 340 Kč 18
2021 1 071 000 Kč 18
2022 2 438 000 Kč 12

činnost sportovních spolků
2019 5 984 120 Kč 15
2020 7 456 119 Kč 17
2021 6 108 005 Kč 17
2022 7 392 656 Kč 16

sbory dobrovolných hasičů
2019 150 000 Kč 6
2020 144 000 Kč 6
2021 127 800 Kč 6
2022 160 000 Kč 6

fond cestovního ruchu
2019 162 196 Kč 6
2020 52 800 Kč 2
2021 82 878 Kč 3
2022 54 500 Kč 4
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• Přehled přiznaných
dotací za období 
září 2018– srpen 2022

Přehled obdržených dotací Poskytovatel Částka celkem 

Zdravé město Turnov LK 247 952 Kč
Kulturní akce města LK 150 000 Kč
Podpora dopravní výchovy 
na dopravních hřištích LK 120 000 Kč
Program Prevence kriminality 
na místní úrovni MV 43 000 Kč
Regenerace a ochrana městské památkové zóny

MK 2 567 000 Kč
Dotace na výdaje SDH, oprava cisternové 
automobilové stříkačky LK 2 074 408 Kč
Péče o krajinu MŽP 896 368 Kč
Obnova, zajištění a výchovu 
lesních porostů a na zmírnění 
kůrovcové kalamity MZe 320 401 Kč
Městské sady Hruštice SFŽP 241 921 Kč

Hrad Valdštejn – obnova terasy, střechy 
a krovu vstupní brány LK, MK 1 399 920 Kč
Polyfunkční komunitní centrum,
ul. Skálova (FOKUS) MMR 17 994 621 Kč
Modernizace ZŠ MMR 18 778 562 Kč
Podzemní kontejnery MMR 2 660 857 Kč
Chodník, ulice Přepeřská

MAS Český ráj 4 133 551 Kč
Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko

MMR 11 630 798 Kč
Přivedení užitkové vody do městského parku

LK 895 182 Kč
Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště 
v ZŠ 28. října LK 500 000 Kč
Technické zhodnocení sportovních povrchů OAHŠ

LK 500 000 Kč
Vybudování oddělení pro děti mladší tří let 
v MŠ Zborovská MMR 3 167 264 Kč
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové

MMR 4 627 183 Kč
Chodník, ulice Mašovská SFDI 1 212 158 Kč
Regenerace sídliště u nádraží 7. etapa

MMR 3 191 725 Kč

Modernizace sociálního zařízení MŠ Jana Palacha
PRV 119 765 Kč

Pořízení HW a SW pro bezpečnostní a preventivní 
účely, městská policie MV 178 605 Kč
Zateplení bytového domu 
Granátová 1897 MMR 2 884 391 Kč
Nové návštěvnické centrum 
a modernizace turistického
informačního centra MMR 2 310 772 Kč
Tůňky v parku LK 720 000 Kč
Projektová příprava Greenway 
Jizera Turnov–Svijany 
stavební povolení LK 800 000 Kč
Změna odpadového systému 
– door to door OPŽP, MŽP 6 710 558 Kč
Oprava pomníků obětem prusko-rakouské 
války r. 1866 MO 96 080 Kč
Obnova zahrady MŠ Zborovská

MAS Český ráj 300 000 Kč
Oprava střechy části B, čelní fasády 
gymnázia v Turnově LK 1 200 000 Kč

CELKEM 92 673 042 Kč

Poštovní známka s přítiskem vydaná u příležitosti 750 let od první písemné zmínky o městě.

© Vydalo město Turnov, 2022
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