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Ohlédnutí kronikářky za rokem 2021 
 
Tak nám skončil další rok. Rok 2021, který Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila 

Mezinárodním rokem míru a důvěry, Mezinárodním rokem kreativní ekonomiky pro udržitelný 

rozvoj, Mezinárodním rokem ovoce a zeleniny a Mezinárodním rokem eliminace dětské práce. Když 

jsem si tuto proklamaci na konci roku znovu přečetla, chtě nechtě jsem se neubránila mírnému 

úšklebku. Ale i když by bylo velmi snadné být v komentářích skeptická, rozhodla jsem se nad 

zmíněnými proklamacemi více zamyslet. Zdá se mi, že minimálně v oblasti udržitelného rozvoje 

a nových možností, které nabízí, se toho událo opravdu hodně. Alespoň na poli propagace tohoto 

tématu mezi širokou veřejností. Mám pocit, že slovní spojení „udržitelný rozvoj“ je již standardní 

součástí jazyka a jeho náplň „udržitelným“ tématem společenské debaty, což mě nepřestává těšit. Že 

je to však také voda na mlýn některým konzervativněji a ekonomicky výrazně zaměřeným 

spoluobčanům, je asi přirozené. Nicméně minimálně se zde otevírá prostor k debatě a to je dobře.  

Nakolik se podařilo dosáhnout zlepšení v eliminaci dětské práce, nedovedu posoudit, zdá se však, že 

i v této oblasti došlo k posunu v informovanosti široké veřejnosti. Zřejmě nikdo v naší zemi využívání 

dětské práce cíleně nepodporoval, většina nicméně netušila, že mnohé produkty, které běžně 

užíváme, by bez dětské práce nevznikly (například oblečení z řady nadnárodních obchodních řetězců 

či pochutiny jako čokoláda a káva, které vznikají v chudých zemích celého světa). V poslední době se 

o dětské práci začalo mnohem více mluvit a řada velkých firem se od jejího využívání oficiálně 

distancovala, čímž pomohla dostat téma i do povědomí široké veřejnosti. Jako spotřebitelům se nám 

velmi usnadnila cesta, jak se nákupu zboží, při jehož výrobě jsou zneužívány děti, vyhnout. Zda díky 

zákazu dětské práce dochází i k faktickému zlepšení životní situace dětí a jejich rodin na daných 

místech, je jiná otázka a odpověď na ni neznám.  

Co se týká ovoce a zeleniny, díky za ně! Nicméně nezdá se mi, že by se o jejich produkci, konzumaci či 

prospěchu pro lidské zdraví nebo třeba o ekologických dopadech jejich pěstování nějak zásadněji 

mluvilo. Tedy alespoň ne v České republice. Zatímco ve světě se již začaly diskutovat například 

ekologické dopady chovu masného dobytka, u nás takové tendence nejsou. Naopak jakákoliv zmínka 

o potřebném omezení spotřeby masa vyvolává u veřejnosti nelibost. Tak snad někdy v budoucnu… 

Mezinárodní rok míru a důvěry – jak krásně to zní a jak skvělé by pro nás všechny bylo, kdybychom 

mohli těmito slovy rok 2021 charakterizovat. Bohužel to by nemohl udělat ani ten největší optimista. 

Samozřejmě, že ne vše bylo špatné, ale rok míru a důvěry to zcela jistě nebyl.  

Byl to především druhý rok pokračující pandemie koronaviru, který přinesl celou řadu omezení 

a množství obětí na životech. S tím souvisela také stupňující se frustrace velké části obyvatel. Lidé 

začali být unavení stále se měnícími protipandemickými opatřeními, která mnohým nedávala smysl, 

byli znepokojení možnými postihy (ke kterým ovšem až na výjimky nedocházelo) a stále více lidí 
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začalo podléhat dezinformacím. Rostlo napětí a agresivita, a to nejen v soukromí, ale i na veřejnosti. 

Pandemie koronaviru opravdu vážně a zcela zásadně ovlivnila současný svět a naše vnímání. 

Celosvětový počet zemřelých překonal ke konci roku pět milionů, v České republice dosáhl počtu 

35 tisíc. Podle mezinárodních průzkumů došlo v porovnání s rokem 2017 k trojnásobnému nárůstu 

depresí a sebevražd. Mluví se také hodně o psychických problémech, se kterými se potýkají děti. 

Chybí dostatečné množství dětských psychiatrů, a tak děti, které se potýkají s nějakým psychickým 

problémem či onemocněním, čekají na lékaře i několik měsíců. Prý se v každé průměrné školní třídě 

nacházejí 3 až 4 takové děti! (O událostech spojených s pandemií informuje samostatná kapitola 

kroniky.)  

Kdybych měla rok 2021 ve zkratce charakterizovat, nazvala bych ho rokem dezinformací. Některé 

z nich, možná spíš většina, se mi jevila jako více či méně povedené vtipy a stále nemůžu pochopit, 

kolik lidí dezinformacím věří. Nezlehčuji to však. Podle mého názoru se tím pouze odhalilo, v jak 

nejisté době žijeme a jak špatně se v ní žije těm, kterým jejich vzdělání či inteligence nedovolují se 

v ní orientovat. Není divu, že tato výbušná směs strachu a vzteku je živnou půdou pro populisty 

a dezinformátory. Podobné situace už historie mnohokrát zažila. Co je však nové, jsou sociální sítě, 

které umožnují nebývalé propojení různých skupin lidí a jejich setrvání v názorových bublinách, 

v rámci kterých se jim svět může jevit zcela jinak než ostatním. Diskuse s takovými lidmi je pak téměř 

nemožná, neboť se zaštiťují „pravdou, která jiným zůstává skrytá“. Vliv sociálních sítí na společnost 

a jednotlivce je nový fenomén, který teprve začíná být zkoumán odborníky, komentátory i novináři. 

Zda se podaří předejít nebezpečí, které celé společnosti kvůli radikalizaci velké části lidí hrozí, ukáže 

teprve čas.  

 

Pojďme se podívat na některé zásadní události ve světě, které rezonovaly českými médii a vyvolaly 

pozornost veřejnosti. Více informací o těchto i dalších událostech najdete v kalendáriu kroniky.  

S příchodem nového roku opustila Velká Británie Evropskou unii.  

Na začátku ledna došlo k bezprecedentnímu útoku na Kapitol Spojených států amerických, který 

otřásl samotnou podstatou americké demokracie.  

Na konci ledna se ve světě začalo očkovat proti koronaviru. Zdálo by se, že úleva, která nastane, 

bude všeobecná. Bohužel se však záhy zrodila antivaxerská scéna, zastoupená lidmi, kteří se 

z různých důvodů očkovat nechtěli a nechtějí a zpochybňují účinnost vakcín a často i samotnou 

existenci pandemie. Antivaxerská scéna je přítomná i v České republice a je hodně slyšet.  

20. ledna se novým americkým prezidentem stal Joe Biden.  

V Rusku se zatýkalo na demonstracích na podporu opozičního politika Alexeje Navalného, který byl 

odsouzen na 3,5 roku vězení za údajné prohřešky.  
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V únoru přistálo na Marsu vozítko Perseverance s průzkumnou helikoptérou Ingenuity, které tam 

vyslala NASA. Záhy jsme se mohli poprvé podívat na autentické záběry z povrchu planety.  

V březnu obří obchodní loď zablokovala Suezský průplav, čímž na pár dnů ochromila světový obchod. 

Myslím, že většina z nás do té doby netušila, jakými cestami se k nám zboží dostává.  

Na přelomu března a dubna začalo Rusko mobilizovat vojenskou sílu u ukrajinských hranic. Napětí 

mezi Ruskem a Ukrajinou narůstalo. (24. února 2022 Rusko na Ukrajinu zaútočilo a zahájilo válku.) 

V červenci zasáhly Německo, Belgii a Rakousko rozsáhlé záplavy, při kterých zahynulo přes 240 osob. 

Od 23. července se konaly XXXII. letní olympijské hry v Tokiu, a to bez diváků a s přísnými 

protipandemickými omezeními. 

V červenci proběhly první dva soukromé lety do vesmíru.  

V srpnu byly velké části Řecka, Itálie a Turecka zasaženy ničivými požáry.  

Došlo ke stažení americké armády z Afghánistánu. Během krátké doby vládu nad tímto 

demokratizujícím se státem převzalo hnutí Tálibán.  

Konec léta byl poznamenán masivní migrací do států sousedících s Běloruskem. Tamní diktátorský 

režim záměrně lákal migranty z třetího světa a dovážel je na hranici s Polskem a Litvou s cílem oslabit 

hranice Evropské unie.  

V prosinci opustila Angela Merkelová funkci kancléřky Německa, a to po 16 letech a na základě 

vlastního rozhodnutí. Merkelová výrazně ovlivňovala evropskou politiku.  

Sonda Parker Solar Probe poprvé v historii proletěla vnější sluneční atmosférou.  

 

Situaci v České republice samozřejmě také ovlivňovala pandemie koronaviru a zrod antivaxerské 

scény. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné kapitole kroniky.  

Do nového roku jsme vstoupili s dosud nejvyššími počty nakažených a s přísnými protipandemickými 

opatřeními. 30. ledna Česká republika uzavřela své hranice. V čele Ministerstva zdravotnictví se 

během dvou let trvání pandemie vystřídalo pět ministrů, z toho jeden rovnou dvakrát! (Přehled 

ministrů uveden v kalendáriu za květen.) 

V březnu se na Staroměstském náměstí objevilo 25 tisíc křížů namalovaných křídou na dlažbě. Pietní 

připomínku našich spoluobčanů, kteří zemřeli na covid-19, připravil spolek Milion chvilek pro 

demokracii. O pietu za oběti koronavirové pandemie se pokusilo i vedení Pražského hradu, a to 

v květnu, kdy na třetím nádvoří hradu nechalo rozmístit (už) 30 tisíc plastových pivních kelímků se 

zapálenými svíčkami. No, nefungovalo to… Za vyčištění nádvoří od vosku a roztavených kelímků 

posléze prezidentská kancelář zaplatila přes půl milionu korun. Ani tato trapná událost však 

nezastínila smutnou skutečnost, že v roce 2021 zemřelo v České republice nejvíce lidí v poválečné 

historii státu. 

V březnu proběhlo v České republice sčítání lidu, většina lidí se poprvé sečetla online.  
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Po prozkoumání nálezu z moravské lokality Lány u Břeclavi vědci zjistili, že staří Slované používali 

germánské runy jako první písmo, nikoliv hlaholici. 

29. března tragicky zemřel nejbohatší Čech, podnikatel Petr Kellner, majitel impéria PPF.  

V dubnu byla zveřejněna zpráva potvrzující, že za výbuchy muničního skladu ve Vrběticích v roce 

2014 stála ruská tajná služba GRU. Poté, co prezident Zeman vinu ruských agentů ve veřejném 

projevu bagatelizoval, rozsvítil se na hradě nápis VELEZRADA (formou projekce z dálky). V květnu 

Rusko prohlásilo Českou republiku za svého nepřítele. Prezident Zeman krátce na to oznámil, že 

přestane poskytovat informace vybraným médiím, a jako důvod uvedl boj proti dezinformacím. Ani 

moc nepřekvapilo, že vybranými médii byla především ta, která dlouhodobě vystupují kriticky 

k prezidentovi a vládě Andreje Babiše. 

24. června se jižní Moravou prohnalo tornádo. Vyžádalo si 6 lidských obětí a mimořádné hmotné 

škody. Následně se vzmohla velká vlna solidarity napříč celou republikou a pomohli i Turnováci. 

(Vždy, když mám tendenci zoufat si z toho, jak se naše společnost vyvíjí, vzpomenu si na to, že když je 

zle, dokážeme se semknout a konat. Je to úžasná věc, jen je škoda, že nám to nikdy nevydrží moc 

dlouho.)  

V létě se vyostřil spor mezi Polskem a Českou republikou o pokračování těžby uhlí v dole Turów, 

ležícím bezprostředně u česko-polské hranice. V září se se obě strany několikrát sešly k ostře 

sledovaným jednáním, ale dohody se dosáhnout nepodařilo. (To se stalo až v únoru 2022.) 

V říjnu proběhly volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých zvítězila koalice prodemokratických 

stran, tzv. pětikoalice. Byla to jedna z mála politických událostí poslední doby, která mi vlila do žil 

naději, že to s naším státem ještě není tak hrozné. Nová vláda s premiérem Petrem Fialou z ODS byla 

jmenována 16. prosince. (Více k volbám viz samostatná kapitola.)  

Těsně po volbách se prudce zhoršil zdravotní stav prezidenta, který byl následně hospitalizován. 

Situace kolem jeho zdravotního stavu byla velmi nečitelná a nebylo jasné, zda bude moci nadále 

vykonávat svou funkci. Na prezidentovu nedostatečnou aktivitu jsme si už zvykli, ale povolební dění 

se bez něj obejít opravdu nemohlo. Zeman se nakonec uzdravil a takřka v posledním možném 

termínu jmenoval novou vládu. 

V říjnu začali krachovat dodavatelé energií, čímž předurčili budoucí vývoj – několikanásobné nárůsty 

cen energií. (Dostihlo nás to v plné síle v roce 2022, především v souvislosti s válkou na Ukrajině.)  

Celým rokem se pak nesly kauzy premiéra Babiše, ať už šlo o několikáté potvrzení jeho členství v StB 

(duben), dotační podvody (duben) či nově kauzu Pandora Papers (říjen), v rámci které si za ne zcela 

legitimních podmínek pořídil 16 luxusních nemovitostí na francouzské Riviéře (za což ho francouzská 

policie začala v roce 2022 vyšetřovat).  
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A konečně se dostáváme i k Turnovu a jeho okolí. Jak tedy probíhal rok 2021 v našem 

bezprostředním okolí? 

I zde byl život výrazně ovlivněn pandemií koronaviru a platila u nás stejná omezení se stejnými 

dopady jako jinde. (O podrobnostech průběhu pandemie se dočtete v samostatné kapitole kroniky.) 

Zdá se mi, že jsme se se vším vyrovnali docela dobře. Ačkoliv podle statistik městské policie byl 

i v Turnově patrný nárůst agresivního chování, při běžném provozu města jsem to nevnímala. Na 

ulicích a v obchodech se k sobě Turnováci chovali pořád převážně ohleduplně. Také bych ráda zmínila 

komunikaci města a většiny městských organizací. Na webových stránkách města byly zveřejňovány 

aktuální informace, město se snažilo vycházet svým občanům vstříc a starosta města přesunul svá 

pravidelná setkání s občany do online prostoru. Řada nejen městských organizací nabízela speciální 

aktivity, které bylo možné vykonávat z domu (například online koncerty či třeba Kavárenský kvíz, 

sportovní aktivity upravované podle platných opatření, online výukové kurzy nebo doučování dětí 

postižených uzavřením škol apod.). Nemyslím, že by v tomhle byl Turnov úplnou výjimkou, ale vím, že 

všude tomu tak nebylo. Všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem snažili svým spoluobčanům v této 

nesnadné době ulehčit, si zaslouží obrovské poděkování. Díky nim je totiž nejen naše město, ale 

rovnou celý svět lepším místem! 

Omezení veřejného života bylo pro mnoho lidí z mnoha důvodů velmi problematické (viz například 

výše zmíněný nárůst psychických problémů). Já bych zde však ráda zmínila i opačný dojem, který 

lockdown zanechal na mně. Zjistila jsem, že zdaleka nejsem sama, kdo jej prožíval trochu jinak, než 

jak byl jeho dopad nejčastěji prezentován. Mně jako člověku introvertního založení období 

lockdownu vyhovovalo svým klidem. Bydlím v centru města a to v dnešní době znamená, že jsem 

téměř neustále obklopena hlukem. Pod okny mi hlučí auta, o víkendech zní hlasitá hudba z koncertů, 

v létě se téměř každou noc ulicí potácejí hlučné skupiny vracející se z hospod, často se konají 

ohňostroje, nad hlavou létají vyhlídková letadla a téměř každodenní kulisou jsou sekačky na trávníky, 

křovinořezy a jiní motoroví pomocníci. Ticho, které se ve městě během lockdownu rozhostilo, bylo 

balzámem na duši. Hlavně večer a v noci. Sednout si před domem na schody a užívat si ztichlého 

města byl zážitek, který si budu ještě dlouho v paměti hýčkat. Škoda jen, že byl umožněn tak 

tragickým důvodem. 

 

A teď už k událostem. Na začátku roku se od Turnova, resp. od turnovské ORP (obec s rozšířenou 

působností), oddělila obec Frýdštejn a přešla pod působnost Jablonce nad Nisou.  

Se začátkem roku zde začalo fungovat nové Alzheimer centrum určené pacientům vyžadujícím 

celodenní péči.  

Od 1. ledna měl Městský úřad v Turnově novou tajemnici. 

Začátek roku byl plný sněhu a v okolí Turnova se hodně běžkovalo.  
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V únoru město zprovoznilo svůj profil na sociální síti Instagram. Webové stránky a profil na 

Facebooku fungují už několik let.  

Zastupitelé v únoru nepovolili vznik nových heren a kasin. Vyjádřili tak přesvědčení, že město nechce 

bohatnout na úkor lidí, kteří přicházejí o své peníze v hazardních hrách. Osobně to považuji za skvělý 

signál, zvlášť v době, kdy kvůli dopadům koronavirové pandemie hrozí, že chudobou bude ohroženo 

stále více lidí.  

V dubnu bylo staré turnovské železniční depo prohlášeno kulturní památkou. V současnosti se o něj 

stará spolek Kolej klub, který jej využívá pro historická vozidla, která spravuje a vystavuje.  

V soutěži Město pro byznys, jejíž výsledky byly oznámeny v červnu, se Turnov umístil na druhém 

místě. Znamená to, že zde máme velmi dobré podnikatelské prostředí, které umožňuje rozvoj 

podnikání. Zdůrazněno bylo, že je město vstřícné i pro malé a střední podnikatele.  

V červnu byly uzavřeny Drábské světničky, jeden z nejdůležitějších turistických cílů v okolí. Důvodem 

bylo doporučení pracovníků památkové péče. Skalní hrad je totiž výrazně dlouhodobě poškozován 

intenzivním turistickým využíváním. Objekt bude otevřen, až proběhnou sanační práce a dojde 

k instalaci prvků, které památku ochrání. 

26. července zemřela PhDr. Hana Maierová, bývalá místostarostka a starostka města Turnova, 

náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a současná radní a zastupitelka města. 

Poslední srpnový den byl slavnostně otevřen park na sídlišti u nádraží. Tímto byla ukončena 

několikaletá revitalizace celého sídliště. Krásně obnovený parčík s novým vodním prvkem dostal 

i nové jméno, a to Park T. G. Masaryka. Přibýt by měla i socha našeho prvního prezidenta.  

V září následovalo slavnostní otevření zrekonstruované Nádražní ulice, dalšího mnohaletého 

projektu. 

V Mašově byla otevřena zrekonstruovaná základní škola s přístavbou. Děti se v ní začaly učit 1. září. 

V září došlo ke značnému poškození údolí Plakánek u Kosti. Škody, které vznikly v tomto přírodně 

cenném území CHKO, způsobila lesnická firma při těžbě dřeva.  

Na Hruštici bylo v září otevřeno nové dětské hřiště, zbudované v rámci participativního rozpočtu.  

23. září byly v Turnově instalovány první Kameny zmizelých, tzv. Stolpersteiny, které připomínají 

bývalé obyvatele města, kteří zahynuli v koncentračních táborech za druhé světové války. Kameny 

byly pořízeny díky úsilí a finančnímu pokrytí několika turnovských občanů.  

30. října se zřítila lanovka na Ještědu, resp. jedna z jejích kabin, a zahynul v ní strojvedoucí.  

V listopadu začal v Turnově platit nový systém sběru odpadů. Jeho cílem je nejen ušetřit prostředky 

městské kasy, ale také motivovat občany k většímu třídění odpadů a k jejich cílenému omezování. 

Zda se to povede, ukáže budoucnost. 

V listopadu byla dokončena úprava silnice ve Ktové a v prosinci následovalo dokončení 

mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn, největší dopravní stavby Libereckého kraje v tomto roce.  
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Turnov se umístil na třetím místě libereckého kola soutěže Přívětivý úřad, kterou vyhlásilo 

Ministerstvo vnitra. 

25. listopadu zemřel Sergěj Solovjev, čestný občan města Turnova a dlouholetý předseda zdejší 

pobočky Konfederace politických vězňů. 

Těsně po Vánocích přišel do Čech silný mráz, který nejsilněji udeřil v noci na 26. prosince. 

Silvestrovská noc byla rušná a hlučná a policisté vyjížděli k desítkám incidentů. Lidé nejčastěji 

oznamovali případy fyzického napadání, ke kterým docházelo jak na veřejnosti, tak v soukromí. Jak 

jsem zmínila výše, napětí mezi lidmi narůstá… Nezbývá než doufat, že jde o přechodný stav. 

          Alžběta Kulíšková 
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Město Turnov – základní informace 
 
Základní informace 
Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města, náměstí, se nachází 
267 metrů nad mořem na pozici 50° 35′ 15" severní šířky a 15° 9′ 26" východní délky. Turnov leží 
v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 
Výměrou 2 273 ha se Turnov řadí na 5. místo v okrese. Město se organizačně dělí na 5 katastrálních 
území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: 
Turnov s Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky 
u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Kód základní územní jednotky města 
je 577626. 
 
Počet obyvatel 
V Turnově žilo k 31. prosinci 2021 celkem 13 837 občanů ČR a 341 cizinců s trvalým pobytem a 432 
cizinců s přechodným pobytem. Úřední adresu (na Městském úřadě v ulici Antonína Dvořáka 335) 
mělo v evidenci obyvatel celkem 306 občanů města. Narodilo se zde 119 dětí, zemřelo 223 obyvatel, 
přistěhovalo se 306 lidí a odstěhovalo se jich 27.  
 
Správní území města 
Turnov je obcí s rozšířenou působností (úřad III. stupně). Od změny územního členění státu v roce 
2003 byl Turnov ustanoven obcí s rozšířenou působností (ORP), což znamená, že vykonává výkon 
vybraných činností přenesené působnosti (státní správy) pro obce spadající do jeho správního 
obvodu (ve věcech přenesené působnosti je Městský úřad podřízen Krajskému úřadu v Liberci). 
V roce 2021 to bylo 36 obcí: Čtveřín, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Kobyly, 
Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, 
Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod 
Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, 
Všeň, Vyskeř, Žďárek a Žernov. 
 
Ekonomická sféra 
V oblasti ekonomické má Turnov jednu velkou výhodu. Není zde jeden velký průmyslový kolos, jehož 
případné potíže by mohly způsobit těžkosti značnému počtu obyvatel, ale je tu, dalo by se říci 
tradičně, poměrně velký počet firem působících v nejrůznějších oborech. Také díky tomu se pohybuje 
nezaměstnanost na Turnovsku pod hranicí republikového průměru. 
 
Domy  
Koncem 18. století bylo v Turnově asi 300 domů. V posledních letech zažil Turnov poměrně bohatou 
stavební aktivitu – pro rok 1991 je uváděn počet 2 394 domů, v roce 1999 již 3 100 domů (z toho 
2 691 rodinných). Počty z nedávné doby se týkají Turnova včetně jeho okrajových částí, dříve 
samostatných obcí. V polovině roku 2021 bylo jako poslední přiděleno popisné číslo 2349 s tím, že 
v evidenci není souvislá řada. Z toho důvodu není možné stanovit přesný počet domů na území 
Turnova (údaje poskytl Stavební úřad města). 
 
Klima 
Turnov se nalézá na rozhraní tří jednotek - Mnichovohradišťské kotliny, Vyskeřské plošiny a Libuňské 
brázdy. Osou celého území je řeka Jizera s údolní nivou. Nejnižší nadmořská výška je 243 m u Jizery 
a nejvyšší bod je 420 m u hradu Valdštejn. Roční úhrn srážek činí 743 mm a průměrná roční teplota 
činí 7,7 stupňů Celsia. Trvání slunečního svitu je v průměru 1750 hod./rok, počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 74. 
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Geologie a morfologie 
Území leží v oblasti tvořené kvádrovými pískovci, písčitými slínovci a jílovci svrchně křídového stáří 
a jejich eluvii, štěrkopískovými terasami, sprašovými pokryvy, nevápnitými nivními uloženinami 
a svahovinami. Z geomorfologického hlediska patří Turnov do provincie Česká vysočina, subprovincie 
Česká tabule, oblasti Severočeské tabule geomorfologického celku Jičínská pahorkatina a podcelku 
Turnovská pahorkatina. 
 
Hydrologie 
Turnov je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vod Severočeská křída. Zájmové území 
patří do povodí Labe, dílčího povodí Jizery. V Turnově se do ní vlévá Vazovecký potok, Odolenovický 
potok, Ohrazenický potok, Stebenka, Libuňka, Modřišický potok a další malé vodoteče. Řeka Jizera je 
vodárenským tokem. Je zdrojem pro úpravu pitné vody v Káraném u Prahy, kde je využívána po 
umělé infiltraci přímo pro pitné účely. Pitná voda pro Turnov se čerpá z podzemních zdrojů Dolánky, 
Nudvojovice, Záborčí-Kalich. Komunální odpadní vody jsou prakticky všechny sváděny na čistírnu 
odpadních vod. 
(Charakteristika a statistické údaje v kapitolkách ekonomická sféra, domy, klima, geologie 
a hydrologie jsou převzaty z webových stránek města). 
 
Město Turnov vlastní nebo zřizuje tyto organizace: 
Městské společnosti s ručením omezeným 
Městské společnosti je možno definovat jako výdělečné, tj. podnikatelské subjekty. Stoprocentní 
účast v těchto společnostech má Město Turnov, které také vlastní veškerý jejich majetek 
a společnosti si jej od města pronajímají za úhradu. Rada města plní funkci valné hromady a jmenuje 
jednatele.  

 Městská teplárenská Turnov 

 Technické služby Turnov 

 Turnovské odpadové služby 

 Městská sportovní Turnov  

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

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

 Zdravotně sociální služby Turnov 

 Turnovské památky a cestovní ruch  

 Městská knihovna Antonína Marka 

 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka 

 Základní škola ul. Skálova 

 Základní škola ul. 28. října 

 Základní škola ul. Žižkova 

 Základní škola Mašov 

 Základní škola ul. Zborovská 

 Základní umělecká škola 

 Mateřská škola ul. 28. října 
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 Mateřská škola ul. Alešova 

 Mateřská škola ul. Bezručova 

 Mateřská škola Mašov 

 Mateřská škola ul. Zborovská 

 Mateřská škola ul. Jana Palacha 

 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko  

 Waldorfská mateřská škola 

 Dětské centrum 
 
Organizační složky městského úřadu 

 Sbor hasičů města Turnova 
 
Orgány města 

 Městská policie 
 
Ostatní 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.slunickoturnov.cz/
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Město je členem těchto sdružení 
Vodohospodářské sdružení Turnov / Sdružení Český ráj / Euroregion Nisa / Sdružení obcí Libereckého 
kraje / Svaz měst a obcí České republiky / Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska / 
Mikroregion Jizera / Národní síť Zdravých měst ČR. 
 
Městský úřad Turnov 
Městský úřad je orgánem výkonu veřejné správy v příslušném správním obvodu. Tvoří jej starosta, 
místostarostové, tajemník a další pracovníci. V čele úřadu stojí starosta. 
Městský úřad zajišťuje činnosti jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti. V oblasti 
samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila Rada města (RM) a Zastupitelstvo města (ZM). 
Metodicky řídí a usměrňuje organizace, které si obec zřídila. Pro občany zajišťuje informační 
a poradenský servis, přijímá a vyřizuje jejich stížnosti, náměty a návrhy. Pomáhá výborům ZM 
a komisím RM v jejich činnosti. Za výkon samostatné působnosti je MěÚ odpovědný Radě města. 
Ve věcech přenesené působnosti je Městský úřad podřízen Krajskému úřadu Liberec. 
 
Na Městském úřadu pracovalo od 1. ledna 113 zaměstnanců, KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 12, FO 8, ORM 
8, OŽP 8, OPŘ 4, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. V rámci roku došlo ke změně, po odchodu 
zaměstnankyně správního odboru do důchodu nebylo místo obsazeno a na úřadě tak pracovalo 112 
zaměstnanců.  
 
Sídla Městského úřadu 
Městský úřad sídlil v roce 2021 ve dvou budovách, a to v historické radnici na náměstí a v Nové 
radnici ve Skálově ulici.  
 
Hlavní budova radnice, Dvořákova 335 

 VEDENÍ MĚSTA 

 ODBOR FINANČNÍ: vedoucí odboru Bc. Jana Chodaničová 

 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: vedoucí odboru RNDr. Miroslav Varga 

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU: Mgr. Dagmar Šrytrová  

 STAVEBNÍ ÚŘAD: vedoucí odboru Ing. Eva Zakouřilová 

 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: vedoucí odboru Ing. Miloslava Šípošová 

 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: tajemník Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Eva Honzáková 

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

 ODBOR SPRÁVNÍ: vedoucí odboru Zdeněk Hovorka do 30. 6., k 1. 7. 2021 odbor převzal 
agendu odboru přestupkového řízení, jeho vedoucím se stal Petr Weiss  

 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: vedoucí odboru Mgr. Hana Kocourová 

 ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ: vedoucí odboru Petr Weiss, k 1. 7. 2021 odbor zanikl a jeho 
agendu převzal odbor správní 

 ODBOR DOPRAVNÍ: vedoucí odboru Mgr. Pavel Vaňátko 

 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD: vedoucí odboru Ing. Hana Toboříková 

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

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

 
Volby do obecních zastupitelstev, na základě kterých pracovalo vedení města od začátku listopadu 
2018, se konaly v říjnu 2018. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo 30. října 2018.  
 
Vedení města od 30. října 2018 
 
V Radě města působili tito členové: 
Ing. Tomáš Hocke 
Mgr. Petra Houšková 
Eva Kordová 
Mgr. Michal Loukota 
PhDr. Hana Maierová, zemřela 26. 7. 2021 
Ing. Zbyněk Miklík 
Jiří Mikula 
Mgr. Jana Svobodová 
RNDr. Josef Uchytil DiS. (do ledna 2020) 
Mgr. Pavel Mlejnek (od 1. 2. 2020) 
Karel Jiránek (od 19. 8. 2021) 
 
V Zastupitelstvu města působili tito členové: 
Lukáš Bělohradský, za ODS 
Bc. Ondřej Fotr, za Nezávislý blok 
Mgr. Jaromír Frič, za ODS 
Ing. arch. Václav Hájek, za Nezávislý blok 
Ing. Tomáš Hocke, za Nezávislý blok 
Mgr. Petra Houšková, za Nezávislý blok 
MUDr. Martin Hrubý, za Nezávislý blok 
Karel Jiránek, za Nezávislý blok 
Ing. Jaroslav Knížek, za ANO 2011 
Eva Kordová, za Nezávislý blok 
Jiří Kos, za Nezávislý blok 
Ing. Jiří Kovačičin, za Nezávislý blok 
Ing. Michal Kříž, za ANO 2011 
Ivan Kunetka, za PROTO 
Mgr. Michal Loukota, za PROTO 
PhDr. Hana Maierová, za Nezávislý blok, zemřela 26. 7. 2021 
Ing. Zbyněk Miklík, za Piráty 
Jiří Mikula, za PROTO 
Mgr. Pavel Mlejnek, za PROTO 
MUDr. Rostislav Polášek, za ODS 
Ing. Tomáš Špinka, za ODS 
Miroslav Reichl, za ANO 2011 
Ing. Tomáš Roubíček, za ANO 2011 
David Schindler, za Piráty 
Mgr. Jana Svobodová, zvolena za ANO, z něhož vystoupila 
RNDr. Josef Uchytil, DiS., za PROTO 
Daniela Weissová, za Piráty 
Petr Záruba, za Nezávislý blok, zastupitelem se stal po smrti Hany Maierové.  
 
Programy jednání Rady a Zastupitelstva města najdete v samostatné kapitole. 



Kronika města Turnova 2021  |16 

Starosta města 
Od března 2013 je starostou města Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Nejprve se stal náhradníkem 
za předchozí starostku PhDr. Hanu Maierovou. Ve volbách roku 2014 obhájil Tomáš Hocke své 
starostování v řádných volbách. Po volbách v říjnu 2018 byl opět zvolen starostou. 
 
Místostarostové města 
Turnov měl dvě uvolněné místostarostky – Mgr. Petru Houškovou (Nezávislý blok) a Mgr. Janu 
Svobodovou (nezávislá). 
 
Kompetence starosty a místostarostů pro období 2018–2021 
Starosta:  
kancelář tajemníka  
odbor správní – krizové řízení  
odbor správy majetku  
odbor rozvoje města  
finanční odbor  
koordinace činnosti vedení města  
komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky  
územní plán  
rozpočet města  
krizové řízení  
památková péče  
Krajská nemocnice Liberec, a. s.  
Technické služby Turnov, s. r. o. – problematika OSM  
dle zákona č. 138/1973 Sb. o vodách v platném znění, a nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně 
před povodněmi, řídí komisi povodňovou komisi.  
Zastupování města – Vodohospodářské sdružení Turnov, rada sdružení  
Zastupování města – Sdružení obcí Libereckého kraje  
 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka:  
Odbor školství, kultury a sportu  
Obor sociálních věcí  
Městská knihovna Antonína Marka  
Zdravotně sociální služby Turnov 
Dětské centrum 
Zdravé město  
Mateřské školy a základní školy v Turnově  
Základní umělecká škola, 
Středisko volného času Žlutá ponorka  
Kulturní centrum Turnov, s. r. o.  
Mikroregion Jizera  
Euroregion Nisa  
Svaz Měst a obcí ČR – sociální a školská komise  
zastupuje město – Mikroregion Podkozákovsko, Mikroregion Jizera  
zastupuje město – Euroregion Nisa  
zastupuje město – Místní akční skupina (MAS) Český ráj – programový výbor  
Svaz měst a obcí ČR – regionální rozvoj, finanční otázky  
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Mgr. Jana Svobodová, místostarostka:  
Odbor životního prostředí  
Odbor dopravy  
Turnovské památky a cestovní ruch  
Městská jednotka hasičů  
Sbor dobrovolných hasičů Turnova  
Městská policie  
zahraniční spolupráce  
cestovní ruch  
Městská sportovní Turnov, s. r. o.  
Technické služby, s. r. o.  
Turnovské odpadové služby, s. r. o.  
zastupuje město – Mikroregion Český ráj  
zastupuje město – Sdružení Český ráj  
zastupuje město – Geopark Český ráj  
zastupuje město – Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska – výbor  
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Fotografie poskytlo Město Turnov 
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Komise Rady města 
Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Rada města. 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 města. Starosta může pro 
projednání s Krajským úřadem v Liberci 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 města či Zastupitelstva města. 
 

Komise pro rozvoj města a správu majetku – Ing. Tomáš Hocke  
Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Jiří Kovačičin, Karel Jiránek, Ing. Jiří Klápště, Ing. Zdeněk Romany, Daniela 
Weissová, Lukáš Bělohradský, Ing. Jaromír Pekař, Lukáš Fapšo, Ing. arch. Vladimír Kučera, Petr Veselý, 
Ing. Stanislav Šéfr, Ing. arch. Petr Cuchý, Petr Weiss, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová, 
Ing. Pavel Marek, František Zikuda (od 29. 11. 2018), Ing. arch. Zdeněk Bičík (od 27. 8. 
2020), Mgr. Dagmar Šrytrová (od 17. 12. 2020); (Mgr. Radim Brožek od 13. 5. 2020 do 15. 7. 
2020, Ing. Miloslav Šorejs do 9. 9. 2020, Ing. Milan Vašák do 7. 10. 2020). 
 
Komise pro městskou památkovou zónu – Ing. arch. Václav Hájek 
Zřízena 15. 7. 2020 
PhDr. Mgr. René Brož, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jiří Mašek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Mgr. David 
Marek, Mgr. Martina Marková, David Schindler, Ing. arch. Tomáš Tomsa, Ing. Tomáš Vávra, 
Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová, Alena Růžičková, Mgr. Dagmar Šrytrová (od 17. 12. 2020). 
 
Komise pro sport – Ing. Zbyněk Miklík 
Komise pro sport byla zrušena Radou města ke dni 10. února 2021, činnost komise po jejím zrušení 
částečně doplnilo pořádání tzv. Kulatých stolů k tematice sportu. 
(Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová, Jiří Mikula, Mgr. Vít Jůza, Mgr. Ivo Konejl, Tomáš Mareš, 
Mgr. Martina Marková, Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, 
Tereza Linhartová, Ing. Lumír Šubert, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Tomáš Krištof, Miroslav Reichl, František 
Zikuda (od 29. 11. 2018), Jiří Šteffan (od 29. 11. 2018). 
 
Komise dopravní – Ing. Tomáš Roubiček 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Hocke, Jiří Kos, prof. Petr Moos, Ing. Zdeněk Romany, Jan Lochman, 
Bohumil Kadlec, Josef Vojtíšek, Ing. Dominik Jareš, Ing. Milan Vašák, David Schindler, 
npor. Ing. Otmar, npor. Mgr. Drahoňovský, Ing. Petr Štěpánek, Libor Preisler, Mgr. Pavel Vaňátko, 
František Zikuda (od 29. 11. 2018), Milan Pekař (od 13. 12. 2018), Otakar Grund (od 13. 12. 2018), 
Luboš Trucka (od 9. 1. 2019), Mgr. Eva Honzáková (od 13. 1. 2021); Ing. Miroslav Šmiraus (od 9. 1. 
2019 do 13. 1. 2021). 
 
Komise letopisecká – Mgr. Petra Houšková 
Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Dalibor Sehnoutka, 
Mgr. Martina Marková, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Magdalena Mejzrová. 
 
Komise pro občanské záležitosti – Eva Kordová  
Jana Adamová, Klára Bičíková, Vendula Bičíková, Jana Čejková, Arnošt Černý, Eva Dudová, 

https://www.turnov.cz/cs/sport-a-volny-cas/kulate-stoly-k-tematice-sport-v-turnove.html
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Ing. Jaromír Ducháč, Irena Fričová, Mgr. Petra Houšková, Karel Janák, Mgr. Hana Kocourová, Dagmar 
Landrová, Dana Marková, Marie Meixnerová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková. 
 
Komise kulturní – RNDr. Josef Uchytil, DiS. (do 31. 1. 2020), Ivan Kunetka (od 1. 2. 2020) 
Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Petr Záruba, Mgr. Blanka Blažková, Daniela Weissová, Mgr. Petr 
Haken, Jana Adamová, JUDr. Milan Brunclík, ThMgr. Ondřej Halama, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Jiří 
Kohoutek, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Mgr. Bohuslav Lédl, Mgr. David Pešek, Pavel Krupař, Dagmar 
Landrová, Karel Šírek, Mgr. Marková Martina, Petra Holanová, Ing. Hana Janatková (od 25. 3. 2021). 
(RNDr. Josef Uchytil, DiS. do 31. 1. 2020, Lukáš Bělohradský do 25. 3. 2021). 
 
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – Mgr. Jana Svobodová (od 9. 9. 2021) 
Lukáš Bělohradský, Mgr. Jan Bubal, Ing. Eliška Gruberová, Josef Hlubuček, Ing. Jitka Kořínková, 
Ing. Blanka Nedvědická, Mgr. David Pešek, Petr Záruba, Vladislava Ejemová (od 13. 12. 2018), Mgr. et 
Mgr. Jaroslav Kříž (od 17. 12. 2020); (Ing. Petr Soudský do 17. 12. 2020, Jana Maryšková do 28. 1. 
2021). 
 
Komise sociálně bytová – Eva Kordová 
Jana Čejková, Šárka Červinková, Bc. Eva Havlištová, Petra Holanová, Mgr. Petra Houšková, Bc. Lenka 
Chlumová, DiS. (od 1. 6. 2019), Vladislava Chuchlíková, Hana Janatková, Marcela Kurfirstová, Jana 
Macháčková, Mgr. Dagmar Rakoušová , Daniela Weissová, Božena Zajíčková, Mgr. Hana Kocourová 
(od 9. 1. 2019), Mgr. Lenka Meixnerová (od 1. 9. 2020), Mgr. Dagmar Šrytrová (od 17. 12. 2020), 
Ing. Jana Maříková (od 1. 4. 2021); (Ludmila Těhníková do 31. 12. 2019, Luďka Kanclířová do 31. 8. 
2020, Mgr. Radim Brožek od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, Bc. Jaroslav Cimbál do 31. 3. 2021). 
 
Pracovní skupina bytová: Eva Kordová, Dagmar Bláhová, Jana Macháčková, Šárka Červinková, Ludmila 
Těhníková (do 31. 12. 2019). 
 
Komise pro Zdravotně-sociální služby Turnov – MUDr. Jiří Tomášek 
MUDr. Dana Drbohlavová, Zuzana Hanyková, Mgr. Petra Houšková, Bc. Lenka Chlumová, DiS. (od 1. 6. 
2019), Iva Jirčáková, Mgr. Hana Kocourová, MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Adéla Stehlíková, 
MUDr. Rostislav Polášek, Ing. Jana Maříková (od 1. 4. 2021); (Jaroslav Cimbál do 31. 3. 2021). 
 
Komise pro životní prostředí – David Schindler 
Ing. Jiří Klápště, Mgr. Jana Svobodová, Zbyněk Hruša, Iveta Sadecká, Monika Šilarová, Vít Preisler, 
Irena Holiday, Daniel Havlík (od 9. 9. 2020), Dagmar Brabcová (od 25. 3. 2021); 
(Ing. Milena Pekařová od 13. 12. 2018 do 27. 2. 2020, Tereza Tomešková do 6. 11. 2019, Bc. Zbyněk 
Báča do 27. 2. 2020, Lukáš Bělohradský do 25. 3. 2021). 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání – Mgr. Petra Houšková 
Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jaromír Frič, Jan Lochman, Daniela Weissová, Mgr. Karel Bárta, Nicol 
Reichlová, Mgr. Ivo Filip, Eva Kordová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, 
Mgr. Renata Šulcová, Mgr. Martina Marková, Ladislava Grundová, PaeDr. Jaroslava Dudková, 
Mgr. Jana Dontová, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS. (od 11. 8. 2021); (Ing. Božena 
Honzáková od 13. 12. 2018 do 7. 10. 2020, Mgr. Jaroslava Štoudková do 11. 8. 2021). 
 
Komise škodní a likvidační – Ing. Tomáš Špinka 
Ing. Jan Zárybnický, Jana Kopečná, Richard Mochal, Vladimíra Vávrová. 
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Výbory Zastupitelstva města 
Výbory zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstvo města dle § 117 zákona 128/2000 
Sb., o obcích. Povinně zřizuje výbory finanční a kontrolní. Jednání výborů se řídí platným jednacím 
řádem.  
 
Výbor finanční – Ing. Jaroslav Knížek 
Bc. Ondřej Fotr, Ing. Jiří Kovačičin, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Ing. Jaromír Pekař, Ing. Lumír Šubert, 
David Schindler. 
 
Výbor kontrolní – Lukáš Bělohradský (do 24. 6. 2021), Lukáš Bělohradský (od 24. 6. 2021) 
Jan Lochman, Jiří Vele, Jindřich Zeman, Ing. Michal Kříž (od 24. 10. 2019), Daniela Weissová (od 
22. 10. 2020), Ing. Miloslav Šorejs (od 22. 10. 2020), Ivan Dřevikovský (od 24. 6. 2021), JUDr. Vilém 
Zahrádka (od 16. 12. 2021), Václav Fanta (od 16. 12. 2021); (Jaroslav Men do 24. 10. 2019, Lukáš 
Bělohradský do 24. 6. 2021, Dagmar Brabcová do 30. 9. 2021, Josef Zajíček do 30. 9. 2021). 
 
Výbor pro vodohospodářský majetek – Jiří Mikula 
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Zbyněk Miklík, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Michal Kříž, Ing. Milan Vašák, RNDr. 
Josef Uchytil, DiS. (od 25. 4 2019), František Zikuda (od 25. 4 2019), Josef Vojtíšek (od 25. 3. 2021), 
(Lukáš Bělohradský do 25. 3. 2021). 
 
Výbor pro sport – Jiří Mikula 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Vele, Bc. Jindřich 
Kořínek, Mgr. Martina Marková (od 24. 6. 2021), Tomáš Mareš (od 19. 8. 2021); (Mgr. Aleš Mikl do 
24. 6. 2021, Mgr. Filip Stárek do 19. 8. 2021). 
 

Zvláštní orgány obce 
Pro období 2018–2022 byly zvláštní orgány obce jmenovány v následujícím složení: 
 
Bezpečnostní rada města 
Ing. Tomáš Hocke, Martin Bartoníček, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Petra Houšková, npor. Ing. Jakub 
Otmar, plk. Mgr. Bc. Petr Šikola, Luboš Trucka. 
 
Krizový štáb starosty 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Martin Bartoníček, Mgr. Eva Honzáková, npor. Ing. Jakub 
Otmar, plk. Mgr. Bc. Petr Šikola, Luboš Trucka, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Pavel Vaňátko, 
RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Weiss, Bc. Tereza Bezručová, Ing. Jiří Houžvička, Bc. Jana 
Chodaničová, Mgr. Martina Marková, Bc. Jan Rabas, Ing. Eva Zakouřilová, Mgr. Jana Svobodová, 
Zdenek Hovorka, kpt. Mgr. Karolína Bušková, Richard Mochal, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. Jan 
Zárybnický, Ing. Klára Preislerová. 
 
Povodňová komise obce s rozšířenou působností 
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jiří Houžvička, Martin Bartoníček, Ing. Klára Preislerová, Mgr. Pavel Vaňátko, 
Monika Cilerová, Ivana Hozdecká, Iva Preislerová, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Petra Houšková, Zdenek 
Hovorka, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Eva Zakouřilová, 
Ing. Miloslava Šípošová, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, npor. Ing. Jakub Otmar. 
 
  

https://www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/komise-rady-mesta-a-zvlastni-organy-mesta/bezpecnostni-rada-mesta.html
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Povodňová komise města 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Martin Bartoníček, Ing. Zdeněk Fišer, Monika Cilerová, Iva 
Preislerová, Marcela Červová, Ing. Milan Hejduk, Mgr. Eva Honzáková, Richard Mochal, Mgr. Dagmar 
Šrytrová, Bc. Tomáš Vedral, Luboš Trucka. 
 

Osadní výbory 
V roce 2020 byly v Turnově činné tři osadní výbory: 
 
Osadní výbor Mašov – Jan Lochman, předseda výboru 
Petra Holanová - místopředsedkyně výboru 
Zbyněk Báča, Nikola Bádalová, Jana Brandejsová, Lucie Kratochvílová, Miroslava Vlčková (od 25. 6. 
2020). 
 
Osadní výbor Bukovina-Kobylka-Dolánky – Jiří Zadražil, předseda výboru 
Petr Baier, Klára Bičíková, Mgr. Otakar Špetlík, Miroslav Dobiáš, Vladislava Ejemová, Dominik Jareš, 
Jaroslav Pivrnec, David Kraus. 
 
Osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec – Tomáš Světlík, předseda výboru 
Petr Ondrejkovič - 1. místopředseda výboru 
Kateřina Kučerová - 2. místopředsedkyně výboru 
Jaroslava Bernatová, Lukáš Berndt, Ivo Bláha, Eva Matylda Jiříčková, Blanka Koudelková, Peter 
Knobloch, Marián Necpal, Lenka Opluštilová, Kateřina Poslušná, Tomáš Prášil, Pavla Slámová, Martin 
Špína, Karel Tokan, Zdeňka Votrubcová, Hana Úradníčková, Petr Zikuda (od 25. 6. 2020). 
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Svět – kalendárium 
 
Golfský proud výrazně oslabil 
Systém Golfského proudu, který ovlivňuje klima na planetě a udržuje vyšší teplotu na severozápadě 
Evropy, oslábl a zpomalil na nejnižší rychlost za poslední tisíciletí. Podle vědců to může mít 
dalekosáhlé následky. Na vině je činnost člověka způsobující globální oteplování.  
 

Leden 
Velká Británie definitivně opustila Evropskou unii 
S příchodem nového roku skončilo přechodné období, ve kterém se Velká Británie nacházela od 
31. ledna 2020 poté, co opustila Evropskou unii. Tzv. Brexit proběhl na základě referenda z roku 
2016, kdy se pro odchod z EU vyslovilo 51,9 % obyvatel. Odchod provázela složitá jednání o podobě 
budoucí spolupráce zemí EU s Velkou Británií. Poslední a zásadní obchodní smlouvu, která zabránila 
tzv. divokému Brexitu, uzavřely obě strany teprve 24. prosince 2020.  
 
Situace v Bělorusku 
I v roce 2021 pokračovaly protesty Bělorusů proti výsledkům prezidentských voleb. Ty proběhly 
9. srpna 2020 a podle oficiálních výsledků je drtivě vyhrál dosavadní autoritářský prezident Alexandr 
Lukašenko. Protesty postupně utichaly a v Bělorusku zavládla tuhá diktatura.  
 
Příznivci prezidenta Trumpa napadli Kongres 
6. ledna, během poslední části prezidentské volby v USA, kdy měli američtí zákonodárci jmenovat 
vítězem voleb demokrata Joe Bidena, vtrhli do budovy Kongresu příznivci končícího republikánského 
prezidenta Donalda Trumpa. Několikatisícový dav se shromáždil před budovou Kapitolu, ve které 
zasedal Kongres. K protestům je přímo vyzval prezident Trump, který svou prohru ve volbách, 
potvrzenou hned mnoha soudy napříč Spojenými státy, odmítá. Své voliče vyzval, aby proti 
formálnímu zvolení Bidena příštím prezidentem „divoce“ protestovali. V davu se nacházelo významné 
množství ultrapravicových extremistů – tradičních Trumpových stoupenců. Po nějaké době pronikly 
desítky až stovky z nich rozbitými okny do budovy. Jednalo se o první násilné vniknutí do budovy 
Kongresu od roku 1814.  
Jednání Kongresu muselo být přerušeno, zákonodárci a přítomní novináři byli evakuováni a byla 
povolána Národní garda a také vyhlášen zákaz nočního vycházení ve městě. Během nepokojů zemřeli 
4 lidé. Po zásahu zůstaly na místě značné škody.  
Nepokoje jsou považovány za pokus o státní převrat a byly odsouzeny téměř všemi, včetně 
republikánských politiků. Prezident Trump však jednání povstalců neodsoudil a je mu připisována 
přímá vina na vypuknutí nepokojů. Sociální sítě zareagovaly zmrazením Trumpových účtů, aby nadále 
nemohl šířit své stále opakované napadání výsledků voleb.  
 
USA ovládli Demokraté 
6. ledna byly vyhlášeny výsledky voleb do části Senátu, kde Demokratická strana získala většinu. 
Resp. ve stávajícím složení Senátu mají obě politické strany po 50 zástupcích, rozhodující hlas však 
patří podle americké ústavy úřadu viceprezidenta, který od 20. ledna zastává demokratka Kemala 
Harris.  
 
Inaugurace amerického prezidenta 
20. ledna proběhla ve Washingtonu inaugurace nového amerického prezidenta, demokrata Joe 
Bidena. Inauguraci doprovázela silná bezpečnostní opatření, a to jednak z důvodu koronavirové 
pandemie, jednak kvůli hrozbě útoků Bidenových odpůrců. Ceremoniál se nakonec obešel bez 
incidentů a také bez přítomnosti odcházejícího prezidenta Trumpa.  
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Inaugurace se zúčastnila řada hostů, např. bývalí američtí prezidenti Bush, Clinton a Obama 
s manželkami, velký obdiv sklidila mladá básnířka Amanda Gormanová. Vystoupili zpěvačka Jennifer 
Lopezová, zpěvák Garth Brooks. Inaugurace měla emotivní náboj, ale nabídla hlavně smířlivé tóny, 
včetně prezidentova prvního proslovu. Státní hymnu zazpívala zpěvačka Lady Gaga. Zajímavé bylo, že 
původní tříčtvrteční rytmus byl nahrazen rytmem čtyřčtvrtečním, který symbolizoval původní 
černošskou hudbu.  
 

Únor 
Vojenský převrat v Barmě 
1. února převzala moc nad Barmou (Myanmarem) armáda v čele s generálem Min Aun Hlainem. 
Armáda také vyhlásila výjimečný stav na jeden rok a státní poradkyně, držitelka Nobelovy ceny míru 
Su Ťij, prezident a další politici byli uvězněni. Převrat je považován za ukončení demokratizačních 
procesů v zemi. Proti převratu v následujících týdnech protestovaly tisíce lidí. Nové vedení státu proti 
protestantům tvrdě zasahovalo a nechalo například zablokovat internet, aby se odpůrci nemohli 
svolávat k protestům.  
Situace se v následujících měsících výrazně zhoršovala.  
 
Extrémní mrazy na jihu USA 
Od 15. února zasáhly jih USA, zejména stát Texas, extrémní mrazy, které, vzhledem k tomu, že tam 
téměř nikdy nemrzne, způsobily velké problémy a zavinily úmrtí mnoha osob.  
 
Na Marsu přistál robotický průzkumník 
18. února na Marsu úspěšně přistál robotický průzkumník americké vesmírné agentury NASA 
Perseverance. Přistávací manévr na svém webu vysílala televize NASA. Vozítko zahájilo pátrání po 
stopách života na planetě, kterým navázalo na výzkum sond ze Spojených arabských emirátů a Číny. 
 
USA se vrátily ke klimatické dohodě 
19. února se USA oficiálně znovu připojily k Pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Učinily tak jen 
107 dní poté, co ji opustily na příkaz někdejšího prezidenta Donalda Trumpa, který její podmínky 
považoval za nevýhodné pro USA a jejich ekonomiku. 
 
Přenos ptačí chřipky na člověka 
20. února ohlásilo Rusko první zaznamenaný přenos viru tzv. ptačí chřipky na člověka. Ptačí chřipka je 
nakažlivé onemocnění ptáků, které má vždy za následek vybíjení tisíců, až milionů chovné drůbeže. 
V Turnově se chřipka naposledy rozšířila v roce 2017 (viz Kronika 2017). V současné době se ptačí 
chřipka šíří ze západu a na začátku roku bylo zaznamenáno několik případů mezi ptáky ve volné 
přírodě (viz Turnov – březen).  
 
Čínská genocida proti Ujgurům 
Již několik let (přibližně od roku 2006) čelí Ujguři, příslušníci etnické menšiny žijící převážně v Číně 
a vyznávající většinově islámské náboženství, silnému pronásledování ze strany čínské vlády. Na konci 
února schválil nizozemský parlament, jako první evropská země, rezoluci, která označila situaci 
Ujgurů jako genocidu. Již dříve toto uznaly USA a Kanada. Ujguři jsou deportování do koncentračních 
„převýchovných“ táborů nebo odesíláni na nucené práce, postihovány jsou veškeré kulturní 
a náboženské projevy Ujgurů a zakázáno je používání ujgurštiny.  
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Březen 
Papež navštívil Irák 
5. března byla zahájena oficiální návštěva hlavy katolické církve v islámském Iráku. Papež František 
návštěvou vyjádřil odpor proti jakémukoli extremismu víry, setkal se šíitskými duchovními a také 
s otcem, kterému zahynula celá rodina při snaze dostat se do Evropy. Křesťané tvoří zhruba procento 
iráckého obyvatelstva a v minulosti čelili náboženskému násilí. 
 
Švýcarsko zakázalo zahalování obličeje 
V referendu, které se konalo 7. března, odhlasovali Švýcaři zákaz zahalování obličeje na veřejnosti. 
Výsledek byl velmi těsný. Zákaz je namířen především proti zahalování obličejů muslimskými ženami, 
tedy nošení tzv. burek. Stejný zákaz platí např. také ve Francii, Dánsku či Nizozemsku.  
 
Obří loď zablokovala Suezský průplav 
23. března uvízla v Suezském průplavu obrovská nákladní loď Ever Given plující pod panamskou 
vlajkou. (Loď patří k největším na světě, dosahuje délky 400 metrů a vezla náklad 220 tisíc tun). Její 
uvíznutí napříč průplavem zavinil zřejmě silný poryv větru. Loď se nedařilo vyprostit po několik dní 
a světový obchod byl výrazně ochromen. Suezským průplavem prochází 12 % objemu zboží, s nímž se 
ve světě obchoduje. Podle některých odhadů každý den, kdy byl průplav zablokován, došlo 
k finančním ztrátám dosahujícím až 200 miliard korun! Vyproštění se podařilo až 29. března. V té 
době už před průplavem čekalo více než 400 dopravních lodí.  
 
Krize slovenské vlády 
28. března podal slovenský premiér Igor Matovič demisi, a to po několik dní trvajícím postupném 
rozpadu jeho vlády, kterou opustilo několik ministrů. Nahradil ho dosavadní ministr financí Eduard 
Heger a Matovič v nové vládě převzal Hegerovo křeslo.  
 

Duben 
Zemřel manžel anglické královny 
10. dubna zemřel Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel královny Alžběty II. Bylo mu 99 let.  
 
Napětí u rusko-ukrajinských hranic 
Na konci března začalo Rusko shromažďovat vojenské oddíly a vojenskou techniku u ukrajinských 
hranic a Kyjev obvinil Moskvu ze záměrné provokace a zvyšování napětí. Ukrajina se obává toho, že 
cílem Ruska je zdiskreditovat Ukrajinu na mezinárodní scéně, naznačit, že může proti Ukrajině použít 
vojenské prostředky a vyvolat paniku mezi Ukrajinci, a tím destabilizovat politickou situaci v zemi.  
 

Květen 
Drahé potraviny 
V květnu světové ceny potravin vystoupaly na nejvyšší úroveň za posledních deset let, jak vyplynulo 
z pravidelného měsíčního sledování Organizace spojených národů (OSN). Důvodem byla podle 
ekonomů neúplná sklizeň v pandemii i nákladná přeprava.  
 
Zbytky čínské rakety se vymkly kontrole 
Na začátku května svět s napětím sledoval, kam dopadnou zbytky nekontrolovatelné čínské rakety 
Dlouhý pochod. Ta odstartovala z čínského kosmického střediska Wen-čchang na konci dubna a do 
vesmíru vynesla základní modul budoucí čínské orbitální stanice. Namísto sestupu do atmosféry však 
základ rakety zůstal na oběžné dráze a oblétal Zemi rychlostí téměř 7,7 kilometru za vteřinu. 
Postupně přitom ztrácel výšku. Zbytky o hmotnosti 23 tun nakonec dopadly do oceánu nedaleko 
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Malediv. Jednalo se o největší vesmírný odpad za poslední desetiletí, přičemž pouze před rokem se 
stejné čínské raketě přihodilo to samé, když se její zbytek vymkl kontrole a dopadl na Pobřeží 
Slonoviny, kde poničil několik domů.  
 
Napětí v Izraeli 
Kolem 10. května se zvýšilo napětí mezi židovským státem a Palestinci a začalo docházet ke střetům 
mezi Araby a Židy v izraelských městech. Boje vypukly po několikadenních střetech mezi izraelskou 
policií a Palestinci v Jeruzalémě. Napětí eskalovalo během ramadánu, když úřady omezily Palestincům 
shromažďování na Chrámové hoře. Dne 10. května uplynulo ultimátum hnutí Hamás izraelským 
bezpečnostním silám, aby se stáhly, a hnutí zahájilo palbu raketami na cíle v Izraeli. Na hranici 
s Pásmem Gazy začal Izrael shromažďovat pozemní jednotky. V noci na 14. května Izrael zesílil útoky 
proti Hamásu v Pásmu Gazy, podle Izraele se však nejednalo o zahájení invaze, nicméně Hamás 
zahájil odvetu.  
20. května ohlásil izraelský bezpečnostní kabinet klid zbraní. Hamás se ke klidu připojil. Výsledkem 
jedenáctidenního boje je 232 mrtvých Palestinců a údajně až 160 zabitých ozbrojenců a 25 vyšších 
důstojníků. Na straně Izraelců zemřelo 12 dětí a stovky lidí utrpělo zranění. Izrael také uvedl, že se mu 
podařilo zničit více než 100 km teroristických tunelů.  
 
Běloruský režim unesl letadlo 
23. května běloruské úřady přinutily s pomocí stíhačky civilní letadlo společnosti Ryanair na trase 
z Athén do Vilniusu přistát v Minsku. Z něj byl poté vyveden běloruský opoziční novinář Raman 
Pratasevič (26 let) a jeho přítelkyně. Byl uvězněn a hrozí mu 15 let vězení a snad i trest smrti za 
organizování protivládních protestů. Pratasevič je hlavním organizátorem opozičního portálu Nexta, 
který operoval z Polska a hrál hlavní roli v organizování demonstrací po zfalšovaných prezidentských 
volbách v Bělorusku (viz Kronika 2020).  
Evropská unie a některé další země únos letadla a uvěznění Prataseviče ostře odsoudily, následovalo 
přerušení leteckého provozu nad Běloruskem (letadla EU se mu vyhýbají). Český prezident na 
incident nereagoval.  
 

Červen 
Schůzka prezidentů USA a Ruska 
16. června se v Ženevě konalo setkání amerického prezidenta Joe Bidena a jeho ruského protějšku 
Vladimira Putina. Schůzky se účastnily rozšířené delegace obou stran. Ve společném prohlášení pak 
oba později ujistili o odhodlání regulovat jaderné zbraně a hovořili o práci na společných cílech 
navzdory napětí. Setkání se konalo v době, kdy se vztahy demokratických zemí s Ruskem stále 
zhoršují.  
 

Červenec 
Soukromé komerční lety do vesmíru 
V červenci se po letech příprav vypravili do vesmíru hned dva soukromníci – podnikatelé Angličan 
Richard Branson a Američan Jeff Bezos (nejbohatší muž planety). Konkurenční firmy obou 
podnikatelů – Virgin Galactic a Blue Origin – nabízejí zájemcům lety do vesmíru, které potrvají 
přibližně 15 minut a vyjdou až na 5,5 milionu korun. Ve stavu beztíže se klienti ocitnou na přibližně 
3 až 4 minuty.  
Richard Branson se do vesmíru vydal 11. července a stal se tak prvním člověkem, který se tam 
vypravil na palubě vlastní kosmické lodi. Vesmírné lety začne firma nabízet v roce 2022, už ale 
prodala na 600 letenek. Firma plánuje postavit až 40 raket, každá bude využitelná opakovaně. Raketu 
vynese do výšky 13 km letadlo, poté se od něj oddělí raketoplán, dva piloti zapnou motory na 
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hybridní pohon, zvýší rychlost a vzlétnou až nad hranici 80 kilometrů. V této výšce se pasažéři 
odpoutají a na pár minut vyzkouší stav beztíže. Celý let by měl trvat kolem čtvrt hodiny.  
Jeff Bezos se do vesmíru na vlastní lodi vypravil 20. července a na palubě měl i prvního platícího 
turistu v historii. Cesta jeho rakety připomínala tradiční lety do vesmíru. Raketa vzlétla vertikálně 
a dosáhla trojnásobné rychlosti zvuku, po třech minutách se z ní oddělila kabina a raketa, která je na 
více použití, se vrátila na zem. Bezpilotní kabina zůstala ještě pár minut ve výšce sto kilometrů nad 
Zemí, pasažéři si mohli odepnout pásy a vyzkoušet si několikaminutový stav beztíže, poté začali klesat 
k Zemi, kde přistáli s padákem. Celá cesta trvala kolem jedenácti minut.  
 
Katastrofální záplavy v Německu 
Mezi 13. a 18. červencem se západní Evropou hnaly silné bouřky s vydatnými dešti, které vyvolaly na 
několika místech rozsáhlé povodně. Lokální silné povodně zasáhly Německo, Lucembursko, Belgii, 
Nizozemsko, Rakousko, Švýcarsko a také Česko (viz Česko – Kalendárium). Povodně stály život 
nejméně dvou set osob.  
Symbolem záplav se staly záběry z německé obce Blessem, kde se kvůli povodním sesula půda do 
blízkého povrchového dolu i s částí obce. V těsném sousedství vesnice vznikl obří kráter.  
 

Srpen 
Letní olympijské hry v Tokiu 
23. července byly v japonském Tokiu zahájeny letní olympijské hry, které se měly původně konat 
v roce 2020, ale byly z důvodu pandemie covidu-19 přesunuty na rok 2021. (Více viz Sport – 
nejdůležitější události.)  
 
Zemětřesení na Haiti 
14. srpna zasáhlo ostrov Haiti zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy škály. Zemřelo nejméně 724 
lidí a zhruba 2 000 lidí bylo zraněno. Zničeno bylo téměř tisíc domů a stovky dalších silně poškozeno.  
 
Tálibán převzal moc nad Afghánistánem 
31. srpna skončila americká vojenská mise v Afghánistánu a v květnu z tohoto důvodu začala 
spojenecká vojska NATO a USA stahovat své vojáky ze země. Mise v Afghánistánu trvala dvacet let 
s cílem zabránit vzrůstu moci radikálních islamistických sil, především hnutí Tálibán. Toto hnutí v zemi 
vládlo v letech 1996 až 2001, poté byla jeho vláda svržena díky americké intervenci. Bohužel téměř ve 
vteřině, kdy bylo stahování vojsk zahájeno, začal Tálibán přebírat moc. Současná vláda ani Američany 
cvičená armáda se nezmohly na odpor. Tálibánská ofenziva vyvrcholila 15. srpna, kdy hnutí ovládlo 
prezidentský palác v Kábulu. Snahy o zavedení demokratického režimu v zemi se tak zhroutily. 
Nastala hromadná a chaotická záchrana zaměstnanců ambasád jednotlivých spojeneckých států, 
včetně snahy dostat do bezpečí i místní spolupracovníky, kterým hrozila od Tálibánců smrt. Na letišti 
v Kábulu docházelo k dramatickým scénám, protože o útěk ze země se snažilo i mnoho místních 
obyvatel. Pod vládou Tálibánu se o svá práva musejí bát především ženy, které o ně v podstatě ze dne 
na den přišly.  
 

Září 
Dramatické problémy na hranici s Běloruskem 
Na konci léta se prohloubily problémy s běženci na hranicích EU s Běloruskem – tedy v Litvě 
a v Polsku. Na hranicích se hromadili migranti ze třetích zemí, které běloruský režim prezidenta 
Lukašenka cíleně zval do Běloruska a sliboval jim snadný přechod na území EU – k hranicím je 
dokonce přivážely autobusy! Během srpna polská strana zabránila více než 10 tisícům lidí v pokusu 
o překročení hranice a přibližně 1 500 lidí bylo zadrženo už na polském území. Polsko na začátku září 
vyhlásilo na hranici výjimečný stav. Lukašenko tuto strategii zvolil ve snaze destabilizovat situaci v EU, 
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sám potvrdil, že dovážení migrantů je odvetou za sankce, které sedmadvacítka přijala vůči jeho 
režimu. Na polsko-běloruské hranici vznikla ke konci září nevídaná a dramatická situace. Polská 
pohraniční stráž zabránila desítkám lidí v pokusu o překročení hranic a běloruská pohraniční stráž je 
odmítla vpustit zpět na své území. Migranti, včetně žen a dětí, tak uvízli na úzkém prostoru mezi 
řadami pohraničníků obou zemí. Polská strana se rozhodla Lukašenkovi neustupovat a migrantům 
nepomáhat. Těmto lidem nebyla nejprve poskytována žádná pomoc, nedostávali potraviny ani 
lékařskou péči. Také k nim nebyli vpuštěni novináři ani zástupci humanitárních organizací či 
mezinárodní pozorovatelé, a tak lidé brzy začali umírat. Později se situace v tomto ohledu mírně 
zlepšila. Lidé, kterým se podařilo oddělit se od skupin, se pokoušeli přecházet hranice po celé jejich 
délce a dostávali se tak do nepropustné pralesní krajiny, ve které v mrazivém počasí bloudili. Vznikaly 
tajné organizace místních občanů, kteří se snažili těmto lidem pomáhat, i když tím překračovali 
zákon.  
V říjnu Litva i Polsko rozhodly o výstavbě hraniční zdi, nicméně protože se tak nemohlo stát ihned, 
situaci se do konce roku nepodařilo vyřešit.  
 
Zemřel Jean-Paul Belmondo 
6. září zemřel ve věku 88 let legendární francouzský herec Jean-Paul Belmondo. Velké oblibě se těšil 
on i jeho filmy také v České republice.  
 
Výbuch sopky na ostrově La Palma 
19. září se na ostrově La Palma (Kanárské ostrovy) probudila k životu sopka Cumbre Vieja a začala 
chrlit lávu. Erupce trvala několik měsíců a zásadně zasáhla místní obyvatele. Bylo zničeno velké 
množství domů, silnic i banánových plantáží, láva dotekla až k moři a vytvořila novou deltu. Činnost 
sopky začala ustávat ke konci prosince.  
 

Listopad 
Rozsáhlé záplavy v Kanadě 
17. listopadu byl v Kanadě vyhlášen stav nouze kvůli rozsáhlým záplavám, které byly způsobeny 
silnými dešti. Povodně zasáhly velké území a musely být evakuovány tisíce lidí. Byly zaznamenány 
také ztráty na životech. 
 
Rusko hromadí vojenské síly u hranic s Ukrajinou 
Na konci listopadu se k rusko-ukrajinské hranici začaly stahovat ruské vojenské jednotky a objevily se 
obavy, že Rusko chystá invazi na Ukrajinu. Podobnou situaci zažil svět také v dubnu. Zdá se, že Rusko 
tímto způsobem vyvíjí tlak na Západ, aby ustoupil ze svého postoje hájícího Ukrajinu. Zároveň se 
snaží destabilizovat ukrajinskou veřejnost. Napětí v oblasti panuje od ruské anexe ukrajinského 
Krymu v roce 2014, který od té doby okupuje.  
 
Důlní neštěstí na Sibiři 
25. listopadu došlo v dole v Kuzbasu na Sibiři k explozi metanu, při které zahynulo 52 horníků 
a důlních záchranářů. K explozi došlo během evakuace horníků z důvodu požáru. Na jeho začátku 
bylo v dole přítomných 285 osob.  
 

Prosinec 
Angela Merkelová odešla z politiky 
8. prosince po 16 letech plánovaně opustila politiku dlouholetá německá kancléřka Angela 
Merkelová. Ve funkci kancléřky byla od 22. listopadu 2005. Angela Merkelová patří 
k nejvýznamnějším osobnostem současné Evropy a její odchod je vnímán jako významná změna 
v rámci evropské politiky.  
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Tornádo v USA 
O víkendu 11. a 12. prosince zasáhla centrální část USA série silných tornád, které si vyžádaly 
nejméně 88 obětí na lidských životech.  
 
Lidé se dotkli Slunce 
15. prosince se lidé dozvěděli, že se poprvé v historii „dotkli“ Slunce, když sonda americké vesmírné 
agentury NASA Parker Solar Probe proletěla jeho vnější atmosférou. Sonda atmosférou Slunce, tzv. 
korónou, proletěla už v dubnu během osmého z 24 plánovaných obletů Slunce. Než se informace 
dostala na Zemi, trvalo to několik měsíců. Sonda je ve vesmíru od srpna 2018.  
 
Tajfun na Filipínách 
16. prosince zasáhl Filipíny tajfun Rai, který způsobil velké škody a ztráty na životech. Zemřelo 
nejméně 108 lidí.  
 
Obrovské nárůsty nakažených ve světě 
27. prosince zaznamenaly některé evropské země rekordní nárůsty nakažených koronavirem. Ve 
Francii se za jediný den nakazilo téměř 180 000 lidí a ve Velké Británii 130 tisíc lidí. Toto masivní šíření 
má na svědomí nová varianta viru Omikron.  
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Česká republika – souhrnné zprávy k začátku roku 
 
Zrušení tzv. superhrubé mzdy 
Zaměstnancům se od letošního roku po 13 letech přestanou zdaňovat jejich příjmy jako takzvaná 
superhrubá mzda. Základem daně z příjmů zaměstnanců byla hrubá mzda navýšená o odvody 
zaměstnavatele na povinné pojistné, ale se sazbou 15 procent. Nově bude základem pouze hrubá 
mzda se sazbou 15 procent a příjmy zhruba nad 141 tisíc korun měsíčně budou podléhat sazbě 23 
procent. 
 
Minimální mzda 
Minimální mzda byla od 1. ledna zvýšena o 600 na 15 200 korun měsíčně.  
 
Ceny bydlení 
V posledních letech se extrémně zvedají ceny bydlení a mnoho lidí, především mladých, se k pořízení 
vlastního bydlení vůbec nedostane. V souvislosti s ekonomickou krizí také v roce 2021 vzrostly ceny 
stavebních prací o desítky procent. Vlastní bydlení se tak stává luxusní komoditou. Česká republika je 
v tomto ohledu jedním z premiantů Evropy.  
Průměrná kupní cena bytů za metr čtvereční v roce 2021 (2015): Liberecký kraj 46 600 (23 300) Kč. 
Liberecký kraj patří k těm nejlevnějším, ale to především díky pohraničním oblastem. Turnov zůstává 
v této oblasti jedním z nejdražších měst kraje. Nejdražší bydlení nabízí Praha 100 000 Kč (56 400 Kč) 
a mimo Prahu pak Jihomoravský kraj 80 000 Kč (41 200 Kč), nejlevnější naopak Ústecký kraj 26 700 Kč 
(10 000 Kč).  
Počet průměrných ročních platů na pořízení bytu o rozloze 70 m2 v roce 2020: Česká republika 
12,2 platů, Slovensko 10,6, Polsko 7,6, Rakousko 10,6 a Německo 6.  
Zdroj: https://magazin.aktualne.cz/bydleni-za-vsechny-prachy. cit. 15. 11. 2021 
 
Počet obyvatel České republiky 
Ke konci roku 2021 žilo v České republice 10 515 669 osob. Narodilo se skoro 112 tisíc dětí. Na jednu 
ženu připadalo 1,83 dítěte, což bylo nejvíce od roku 1992. Zemřelo 140 tisíc lidí, tedy o 28 tisíc více 
lidí, než se jich narodilo, čímž se jednalo o nejhlubší přirozený úbytek populace v historii České 
republiky od jejího vzniku v roce 1918. Počet obyvatel i tak vzrostl, a to díky migraci ze zahraničí. Do 
republiky přišlo 69 tisíc lidí, naopak 19 tisíc z republiky odešlo. Nejčastěji do ČR mířili lidé z Ukrajiny, 
Ruska a Slovenska. 
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Česká republika – kalendárium 

Leden 
Klidný začátek nového roku 
Silvestr a Nový rok byly po celé republice klidné. V souvislosti s protipandemickými opatřeními, 
především zákazem shromažďování a volného pohybu po 21. hodině, probíhaly oslavy v soukromí 
a v poklidu. Petard, rachejtlí a ohňostrojů odpalovaných na soukromých zahradách jsme se však ani 
letos nezbavili. 
 
Rekordní index rizika nákazy 
Do nového roku jsme vstoupili uprostřed koronavirové pandemie. Index rizika nákazy, kterým se 
stanovuje síla epidemie, dosáhl poslední den roku 2020 hodnoty 90 bodů ze sta. Jednalo se o rekord 
za celou dobu pandemie. Česká republika tak nadále zůstala v nejvyšším pátém stupni pohotovosti, 
který mimo jiné označuje tzv. komunitní šíření nákazy (ne ze člověka na člověka, ale v rámci celých 
skupin). Stále probíhá testování občanů a v posledních dnech se hodnota drží na 50 % pozitivních 
testů.  
 
Omezení nemocniční péče 
V poslední den roku 2020 vstoupilo v platnost opatření omezující plánovanou péči v nemocnicích. 
Důvodem je zajištění dostatečných volných míst pro pacienty s komplikacemi způsobenými covidem.  
 
Dostaneš flákanec 
21. ledna muselo být přerušeno jednání Poslanecké sněmovny o nouzovém stavu. Přerušení způsobil 
nezařazený poslanec Lubomír Volný (dříve SPD), který se násilím pokusil zmocnit mikrofonu 
předsedajícího schůze poté, co mu bylo odebráno slovo pro opakované urážky. Poslanec Volný se 
odmítl podvolit protiepidemickým opatřením, do sněmovny chodil bez roušky a potyčka vznikla mimo 
jiné i proto, že byl obviněn z ohrožování ostatních, kteří k mikrofonu museli přistupovat po něm. 
Volný je bývalým učitelem tělocviku a také 
známým obchodníkem s chudobou – na severní 
Moravě skoupil zchátralé domy, ve kterých 
ubytovává chudé občany, za které pak čerpá 
příspěvky na bydlení. 
Celá rvačka se stala obrovským hitem internetu 
a inspirací velkého množství vtipů. Jeho výhružka 
„Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec“ se od té 
doby objevuje všude.  
 
Nelegální „papalášská“ oslava 
23. ledna se desítky lidí, včetně řady veřejně činných, zúčastnily nelegální oslavy narozenin bývalého 
poslance Petra Bendy v Teplicích v jeho hotelu. Mezi účastníky byli například expremiér Jiří Paroubek, 
poslanec Milan Hnilička, liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák. V hotelu také přespali. 
Oslava byla nelegální proto, že jakékoliv shromažďování bylo v rámci protiepidemických opatření 
zakázáno a hotely byly uzavřeny. Poslanec Hnilička se vzdal poslaneckého mandátu, policejní ředitel 
Husák byl z funkce odvolán.  
Jednalo se už o několikáté porušení vládních opatření, kterého se dopustili politici a veřejně činné 
osoby. Toto jednání má bohužel negativní vliv na atmosféru ve společnosti a ochotu veřejnosti se 
vládním opatřením podvolovat.  
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Zemřel Vladimír Suchánek 
26. ledna zemřel malíř a grafik Vladimír Suchánek. Bylo mu 87 let.  
 
Zemřela Hana Maciuchová 
27. ledna zemřela jedna z nejslavnějších českých hereček Hana Maciuchová. Bylo jí 75 let.  
 
Česká republika uzavřela hranice 
30. ledna se hranice České republiky uzavřely, a to v souvislosti se snahou zabránit dalšímu šíření 
koronaviru.  
 
Prodloužení platnosti řidičských a profesních průkazů 
Evropský parlament schválil prodloužení platnosti zmíněných dokladů, které propadly v období od 
1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, o deset měsíců. Důvodem jsou samozřejmě komplikace způsobené 
pandemií koronaviru.  
 

Únor 
Zemřel Jan Sokol 
16. února zemřel český filozof a bývalý politik Jan Sokol. Bylo mu 64 let. Jan Sokol patřil 
k nejvýraznějším českým křesťanským intelektuálům. Podílel se na českém ekumenickém překladu 
bible, patřil mezi první signatáře Charty 77. V 90. letech také stál u zrodu Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy. Po listopadu 1989 zasedal ve Federálním shromáždění a v roce 1998 byl 
ministrem školství. Také kandidoval na prezidenta. 
 
Zemřel Otakar Černý 
16. února zemřel legendární televizní moderátor, novinář a sportovní publicista Otakar Černý. Bylo 
mu 77 let. Po roce 1989 pracoval v České televizi v redakci zpravodajství, moderoval první politické 
debaty u nás.  
 
Pandemický zákon 
26. února vláda přijala nový zákon o mimořádných opatřeních při epidemii covid-19 s účinností na 
jeden rok. Na přijetí zákona se shodla vláda s opozičními stranami. Zákon umožňuje vládě či 
ministerstvům přijímat některá opatření i mimo nouzový stav.  
 

Březen 
Zemřel Jan Vodňanský 
11. března zemřel ve věku 79 let spisovatel, písničkář a signatář Charty 77 Jan Vodňanský. Podlehl 
covidu.  
 
Kříže na Staroměstském náměstí 
22. března se na Staroměstském náměstí objevilo 25 tisíc bílých křížů namalovaných křídou na 
jednotlivé dlažební kostky. Kříže vznikly díky spolku Milion chvilek pro demokracii jako připomínka 
lidí, kteří (i kvůli špatným vládním rozhodnutím) zemřeli po nákaze koronavirem. V počtu zemřelých 
v přepočtu na počet obyvatel patří totiž Česká republika k nejhorším na světě. Pieta měla původně 
trvat pouze jeden den, ale město se nakonec rozhodlo, že kříže zůstanou na náměstí tak dlouho, 
dokud je déšť nesmyje. V dalších dnech na náměstí přicházeli lidé a spontánně připisovali 
k jednotlivým křížům jména svých zemřelých blízkých a pokládali květiny a svíčky.  
 
  



Kronika města Turnova 2021  |34 

Zemřela Hana Hegerová 
23. března zemřela šansoniérka Hana Hegerová. Bylo jí 89 let. Hana Hegerová patřila k nejlepším 
a nejcharismatičtějším českým zpěvačkám. Již několik let nevystupovala.  
 
Sčítání lidu 
27. března začalo v České republice opět po deseti letech sčítání lidu, tentokrát převážně online. Lidé 
měli možnost vyplnit online dotazníky od 27. března do 9. dubna, poté mohli ti, co dávají přednost 
papírové podobě formulářů, využít období od 17. dubna do 11. května. Zúčastnit se sčítání bylo 
povinné pro každého. Lidé mohli využít pomoci sčítacích komisařů.  
Online systém sčítání přestal fungovat hned první den ráno kvůli přetížení.  
 
Zemřel Petr Kellner – nejbohatší Čech 
29. března zemřel po pádu vrtulníku na Aljašce nejbohatší Čech, podnikatel Petr Kellner. Bylo mu 56 
let. Byl majitelem investiční skupiny PPF a nedávno také koupil televizi Nova, čímž získal obrovský 
vliv.  
 

Duben 
Nový ministr zdravotnictví 
Od 7. dubna má Česká republika nového ministra zdravotnictví, za poslední rok již čtvrtého. Od 
prosince 2017 do 21. září 2020 byl ministrem Adam Vojtěch, vystřídal ho Roman Prymula, který 
skončil kvůli skandálu 29. října 2020, následoval Jan Blatný a 7. dubna 2021 jej nahradil Petr 
Arenberger, lékař v oboru dermatologie a venerologie, ředitel Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady. Arenberger ve funkci skončil 25. května (viz níže).  
 
Nový důkaz o Babišově spolupráci s StB 
Ve slovenském archivu Ústavu paměti národa byla mezi jinými, dosud nezpracovanými materiály, 
objevena statistická karta, kterou vedla Státní bezpečnost na Andreje Babiše jako na svého agenta. 
Význam tohoto důkazu je výrazný – byl to zásadní dokument, který StB používala k evidenci svých 
spolupracovníků. Babiš i přes jasné a nepopiratelné důkazy stále tvrdí, že agentem nebyl.  
 
Andrej Babiš opět ve střetu zájmů 
Evropská komise v dalším z auditů potvrdila, že čerpání dotací pro firmy holdingu Agrofert bylo 
protizákonné, a to proto, že Agfrofert je stále ovládán premiérem Andrejem Babišem. Babiš to 
odmítá, oficiálně holding převedl do svěřeneckého fondu. Z důvodu střetu zájmů pozastavila EU 
vyplácení dotací už před několika lety – stát je tedy premiérovým firmám vyplácí z vlastního rozpočtu.  
Evropská komise navíc nařídila prověrku dalších, dosud nekontrolovaných projektů dotovaných 
částkou 67 milionů korun.  
 
Vrbětice – Rusové spáchali teroristický útok v Česku 
V říjnu a prosinci roku 2014 došlo k výbuchům dvou muničních skladů v obci Vrbětice. Při tom prvním 
zahynuli dva lidé. 17. dubna 2021 zveřejnila vláda důvodné podezření, že podle zjištění české 
Bezpečnostní informační služby (BIS), Národní centrály proti organizovanému zločinu a policie, byli do 
výbuchů zapojeni důstojníci ruských tajných služeb – GRU.  
Jako reakci na zjištění vyhostila Česká republika 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze. 
Odpověď Ruska na sebe nenechala dlouho čekat – Rusové účast na útoku důrazně odmítli a obvinili 
Českou republiku ze slepého poslouchání Američanů. Rozhořel se poměrně silný mezinárodní spor. 
Česká policie vyhlásila pátrání po dvou konkrétních agentech, kteří jsou z útoku vysoce podezřelí. 
Mělo se jednat o stejné agenty, kteří v březnu 2018 otrávili látkou novičok agenta Sergeje Skripala.  



Kronika města Turnova 2021  |35 

Jedním z pozitivních výsledků tohoto zjištění je skutečnost, že ruská společnost Rosatom byla 
vyřazena z možnosti ucházet se o zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany (již dříve mnoho 
expertů varovalo před zadáním této zakázky ruské firmě).  
Prezident Zeman se ke kauze vyjádřil až 22. dubna mimořádným projevem, ve kterém se nepřiklonil 
ani k jedné straně a podle komentátorů tím jednoznačně nahrál Rusku.  
 
Na Hradě svítil nápis VELEZRADA 
V noci na 20. dubna se na budově 
Pražského hradu objevil výrazný 
světelný nápis VELEZRADA v modré 
barvě. K instalaci nápisu se přihlásila 
organizace Zastavme velezradu 
a zveřejnila výzvu, aby parlament 
podal na prezidenta Miloše Zemana 
ústavní žalobu pro velezradu. „Miloš 
Zeman je agentem nepřátelské země, 
která napadla Českou republiku 
a zabíjela české občany,“ uvedla 
organizace v tiskové zprávě. (Foto převzato z www.irozhlas.cz.) 
 
Demonstrace proti Babišovi a Zemanovi 
29. dubna se v Praze na Václavském náměstí po dlouhé přestávce vynucené pandemií opět konala 
demonstrace svolaná spolkem Milion chvilek pro demokracii. Sešlo se na ní podle odhadů 10 až 20 
tisíc lidí, kteří protestovali zejména proti střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a proti příklonu 
prezidenta Zemana a dalších k Rusku. Protestující dodržovali protipandemická opatření. Demonstrace 
se konaly i v dalších městech republiky.  
 

Květen 
Pieta za oběti koronaviru v podání Hradu 
9. května uspořádal Pražský hrad svou první pietu za oběti koronaviru. Na III. nádvoří Hradu bylo 
rozmístěno a zapáleno 30 tisíc svíček. Pieta nicméně sklidila velkou kritiku, a to především za způsob 
ochrany svíček, které byly umístěny do plastových pivních(!) kelímků. Ani tato ochrana však 
nezabránila tomu, že svíčky brzy začal zhášet vítr a výsledkem byly horkem pokroucené kelímky se 
zhasnutými svíčkami. Záběry večerního nádvoří zaplněného hořícími svíčkami byly opravdu působivé, 
škoda, že pietě nebylo věnováno více péče. Oběti koronaviru by si to jistě zasloužily.  
Mimochodem z ekologických důvodů jsou jednorázové plastové kelímky od července 2021 zakázány.  
 
Rusko prohlásilo Českou republiku za svého nepřítele 
V polovině května ruská vláda vydala prohlášení, ve kterém označila Českou republiku za svého 
nepřítele. Na seznamu nás doprovází pouze Spojené státy americké. Jednalo se o reakci na českou 
odpověď na nová zjištění ohledně vrbětického útoku (viz Kronika – duben). Rusko zároveň stanovilo 
počet lidí, kteří mohou v Rusku pro nepřátelské země pracovat – pro naši republiku je to maximálně 
19 osob, pro USA nikdo.  
 
Prezident odmítá komunikovat s vybranými médii 
Hrad 22. května oznámil, že nebude poskytovat žádné informace vybraným médiím – jako důvod 
uvedl boj proti dezinformacím. Opatření se týká týdeníku Respekt a serverů Seznam zprávy a Deník 
N a pořadů České televize (veřejnoprávní!) 168 hodin a Reportéři ČT, tedy médií kritických 
k prezidentovi. (Už mámě téměř tendenci se ničemu z Hradu nedivit, ale tohle je přeci jen trochu 
moc.)  



Kronika města Turnova 2021  |36 

Zemřela Jiřina Šiklová 
Ve věku 85 let zemřela 22. května socioložka, signatářka Charty 77, disidentka, vězeňkyně, 
zakladatelka a propagátorka genderových studií Jiřina Šiklová.  
„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá 
cenu.” 
 
Těžba v Turówě 
Obrovský hnědouhelný důl v polském Turówě, těsně u hranic s Libereckým krajem, je už dlouhou 
dobu předmětem sporů mezi Českem a Polskem. Ekologové hovoří o obrovských dopadech na 
přírodu českého pohraničí. Lidé na české straně hranice obviňují důl a jeho plánované rozšíření ze 
ztráty zdrojů pitné vody ve svých domovech, zejména v oblasti Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska. 
V únoru 2021 podala Česká republika žalobu k Soudnímu dvoru EU na Polsko kvůli neuspokojivé 
reakci polské strany na české požadavky. Česko nesouhlasí s povolením těžby až do roku 2044. 
21. května Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu v uhelném 
dole Turów. Zákaz těžby měl platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu, oznámil 
soud. Polsko však tento zákaz neuposlechlo.  
 
Česko má staronového ministra zdravotnictví 
25. května skončil ve funkci ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který byl ve funkci od 7. dubna. Je 
to už čtvrtý ministr zdravotnictví v covidovém období, který musel funkci opustit. Novým ministrem 
se stal Adam Vojtěch, tedy první z této řady.  
Důvodem ministrovy rezignace byla kauza jeho majetku. Vyšlo najevo, že Arenberger nepřiznal 
velkou část svého majetku, i když vlastní více než 60 nemovitostí, a navíc jednu z nemovitostí 
pronajímal Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde byl donedávna ředitelem. Také jako šéf 
nemocnice nezískal příslušnou bezpečnostní prověrku.  
13. 12. 2017 – 21. 9. 2020: Adam Vojtěch 
21. 9. 2020 – 29. 10. 2020: Roman Prymula 
29. 10. 2020 – 7. 4. 2021: Jan Blatný 
7. 4. 2021 – 25. 5. 2021: Petr Arenberger 
25. 5. 2021 – 16. 12. 2021: Adam Vojtěch 
16. 12. – dosud: Vladimír Válek (nová vláda vzešlá z říjnových voleb)  
 
Pod Řípem se objevil Pacman 
25. května se na poli řepky pod Řípem objevil vysekaný obrázek figurky Pacman ze známé digitální 
hry. Na poli, které patří do koncernu Agrofert, který je v majetku Andreje Babiše, jej vysekala 
umělecká skupiny Ztohoven. Ve svém prohlášení uvedla, že „Pacman v krajině vyžírá jednotlivé složky 
ekosystému a zanechává za sebou monokulturní toxickou spoušť.“ (Cílem Pacmana v digitální hře je 
postupovat bludištěm s tečkami a požírat je.) Škoda byla vyčíslena na 300 000 korun.  
 

Červen 
Zemřela Libuše Šafránková 
9. června zemřela Libuše Šafránková, jedna z nejoblíbenějších českých hereček a nejkrásnější česká 
princezna. Bylo jí 68 let. Její úmrtí zaznamenaly i některé světové deníky, především v Německu, kde 
byla také populární. Její ztvárnění princezny v pohádce Tři oříšky pro Popelku se stalo předobrazem 
všech dalších českých filmových princezen. Poslední rozloučení se konalo 25. 6. v Praze. 
 
Covidpas 
V Česku byla spuštěna aplikace čTečka, kterou je možné okamžitě ověřit, zda je člověk očkován proti 
covidu nebo zda je imunní, protože už nemoc prodělal. Tato potvrzení jsou třeba při návštěvách 
různých služeb.  
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Tornádo na jižní Moravě 
24. června se zapíše do historie několika obcí na Hodonínsku černým písmem – k večeru se jimi 
prohnalo tornádo, v Česku jinak nevídané. Dosáhlo stupně F3 až F4 na pětistupňové škále 
a doprovázel ho vítr o rychlosti až 219 km/hodinu. Vzniklo během mimořádně silné bouře, která se na 
jihu Moravy zformovala. K záchraně byly povolány všechny jednotky záchranného systému a také 
armáda. Obce Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Lužice byly částečně srovnány se zemí. 
Tornádo si vyžádalo 6 obětí a několik stovek zraněných.  
V republice se okamžitě zformovala silná solidarita a lidé poskytovali finanční i hmotné dary a do obcí 
se sjela řada dobrovolníků na pomoc.  
Poničeno bylo asi 1 200 domů, silně byla zasažena i infrastruktura – škody byly odhadnuty na 15 
miliard korun. Více než 180 domů muselo být zbouráno.  
Jednalo se o nejsilnější tornádo, které kdy bylo v Česku zaznamenáno. V rámci Evropy to bylo 
nejsilnější tornádo od roku 2021 a bohužel se zapíše také jako nejsilnější a nejničivější 
meteorologická událost roku. 
 
Pomoc Turnova 

 Město Turnov zaslalo na účet Jihomoravského kraje 500 000 korun. Částku poskytlo z rezervy 
na řešení krizových situací. Zastupitelé o tom rozhodli během několika minut na mimořádném 
zasedání.  

 Ve Střední zdravotnické škole a nové budově Fokusu ve Skálově ulici byla zřízena sběrná 
místa pro humanitární pomoc. Na webových stránkách města byly průběžně aktualizovány seznamy 
věcí, které byly v tornádem zasažených obcích nejvíce potřeba.  

 Koncert na pomoc lidem zasaženým tornádem: 9. července před Střelnicí vystoupila oblíbená 
turnovská kapela Waldovy Matušky s tím, že veškerý výtěžek putoval na pomoc postiženým obcím. 
Výtěžek činil téměř 47 550 korun.  
 

Červenec 
Nový vrchní státní zástupce 
1. července nastoupil do funkce Nejvyššího státního zástupce Igor Kříž, náměstek dosavadního 
nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.  
 
Záplavy na severu Čech 
O víkendu 17. a 18. července na severu Čech intenzivně pršelo a na některých místech voda ze 
stoupajících potoků a řek vytopila domy. Hasiči zasahovali například v Kunraticích u Cvikova, kde voda 
zatopila polovinu domů, a museli evakuovat obyvatele v Písečné a Dobranově u České Lípy.  
Byly evakuovány i dva dětské tábory a v Jablonném v Podještědí došlo k utržení jednoho ze dvou 
stavidel Mlýnského rybníka. 
Škody napáchala povodeň i v Liberci, kde bylo poškozeno potrubí, skruže a v Rychtářské ulici došlo 
k propadu zeminy a na místě vznikl několikametrový kráter.  
 
Zemřel Milan Lasica 
19. července zemřel slovenský herec Milan Lasica, který byl velmi populární i v Česku, a to už od dob 
Československa. Lasica působil ve dvojici s Júliem Satinským. Hrál v mnoha filmech a ztvárnil stovky 
divadelních rolí. Byl manželem slovenské herečky a političky Magdy Vašáryové. Milan Lasica zemřel 
vskutku hereckou smrtí, vystupoval s orchestrem na jejich výročním koncertě v bratislavském studiu 
L+S a během závěrečného potlesku bohužel zkolaboval. 
 
František Nedvěd 
19. července zemřel český folkový zpěvák František Nedvěd. Bylo mu 73 let. Jan Nedvěd vystupoval 
se skupinou Brontosauři a Spirituál Kvintet. Později vystupoval s bratrem Janem, v roce 1996 se jim 
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podařilo vyprodat stadion na pražském Strahově, kam přišlo kolem 60 000 lidí. V posledních letech 
vystupoval sám.  
 

Srpen 
Letní olympijské hry v Tokiu 
23. července byly v japonském Tokiu zahájeny letní olympijské hry, které se měly původně konat 
v roce 2020, ale byly z důvodu pandemie covidu-19 přesunuty na rok 2021. (Více viz Sport – 
nejdůležitější události.) 
 
Spor s Polskem o elektrárnu Turów 
V létě se vyostřil spor mezi Českou republikou a Polskem o provoz hnědouhelné elektrárny a dolu 
Turów u hranice s Českou republikou, resp. přímo s Libereckým krajem. Spor o provoz elektrárny se 
táhne už dlouho. Rozšiřování dolu (v současnosti má 26 km2) v blízkosti státní hranice se negativně 
dotýká stavu životního prostředí v regionu a lidem na české straně mizí ze studní voda. Provoz 
elektrárny a dolu tak negativně zatěžuje českou stranu a zdejší ekologii. Elektrárna vyrábí 5 % energie 
v Polsku.  
Český stát se po neúspěšném jednání s Polskem obrátil na Evropský parlament, který Polsku nařídil 
provoz dolu zastavit k termínu 21. května 2021 a ustavil pokutu 0,5 milionu Euro denně za každý další 
den těžby, jedná se asi o desetinu částky, kterou česká strana požadovala.  
Polsko nicméně těžbu nezastavilo a pokutu neplatilo. Na konci září se v Polsku konalo jednání všech 
stran, ale nepodařilo se dosáhnout konsensu. Obě strany sepsaly dohodu, díky které by pohraniční 
obce získaly finanční kompenzace, ovšem nedohodly se na délce její platnosti.  
Veřejnost v pohraničních oblastech vnímá celý spor velmi negativně. Spor byl nečekaně ukončen 
v únoru 2022, kdy premiéři obou zemí podepsali dohodu. (Více viz kronika 2022.)  
 
Horolezci v Pákistánu 
V září uvázli dva čeští horolezci na hoře Rakapoši v Pákistánu. Horolezci uvízli při sestupu ve výšce 
kolem 6 900 metrů a záchranné vrtulníky po nich pátraly tři dny. Zachránili je 15. září. Protože však na 
horu vstoupili bez potřebných povolení, odmítla pojišťovna zaplatit za jejich záchranu. Pákistán proto 
horolezce zadržel do doby, než zaplatí za záchrannou operaci dluh ve výši kolem půl milionu korun. 
Ministerstvo zahraničí vedlo s pákistánskou stranou náročné jednání, po kterém byli oba horolezci 
propuštěni a vrátili se domů. Spor s pákistánskou stranou je nadále jejich soukromou záležitostí.  
 

Říjen 
Kauza Pandora Papers – premiér Babiš aktérem podvodné kauzy 
3. října přinesla média zprávu o dalších nezákonných aktivitách premiéra České republiky Andreje 
Babiše. Tentokrát se stal jednou ze světových veřejně činných osobností, které byly obviněny z praní 
špinavých peněz. Podle zjištění, na kterých se podílely stovky novinářů z mnoha zemí, využil Andrej 
Babiš v roce 2009 složitou síť tzv. offshorových firem k převedení takřka 400 milionů korun, za které 
si později koupil 16 luxusních nemovitostí na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Podle 
odborníků je použité schéma převedení financí ukázkovým případem praní špinavých peněz. Babiš 
vynaložil značné úsilí, aby skryl, že právě on je majitelem oněch peněz. Projekt Pandora Papers 
odhalil stovky světových politiků, nicméně Babišovi byla i v zahraničních médiích věnovaná hlavní 
pozornost. Babiš obvinění odmítl, ministryně spravedlnosti ho vzápětí označila za účelové (týden 
před českými volbami) a světová média převzala i video, na kterém se Babiš odmítl bavit s novináři 
z britské BBC.  
 
  



Kronika města Turnova 2021  |39 

Volby do Poslanecké sněmovny 
8. a 9. října se v České republice konaly volby do Poslanecké sněmovny. (Více viz samostatná 
kapitola.)  
 
Zdravotní stav prezidenta 
Prezident Zeman ve svém druhém volebním období neoplýval zrovna aktivitou, často o něm nebylo 
slyšet celé týdny i měsíce a v podstatě jsme si zvykli na stav, že se prezident republiky na veřejnosti 
ukazuje pouze sporadicky. Na podzim, především v období před volbami do Poslanecké sněmovny, 
byla však jeho nepřítomnost výrazně patrná. Prezidentovi je 77 let a jeho zdravotní stav není dobrý. 
Potýká se s cukrovkou a neuropatickým onemocněním, kvůli kterému začal v dubnu používat 
k pohybu invalidní vozík. Je známý svou zálibou v jídle, nadměrném pití a kouření. Prezident ani jeho 
kancelář veřejnost o jeho zdravotním stavu neinformuje.  
14. září byl prezident hospitalizován v nemocnici, odkud byl propuštěn po osmi dnech. Oficiální 
zpráva hovořila o mírném vyčerpání a dehydrataci a výslovně uváděla, že prezident netrpí žádnou 
chorobou. Prezident poté pobýval na zámku v Lánech, kam za ním přijela dcera i manželka (nežijí 
spolu). Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček opakovaně ujišťoval veřejnost, že je prezident zdráv, pracuje 
a těší se na volby. Prezident měl na veřejnosti vystoupit právě během voleb, nakonec bylo ale 
rozhodnuto, že volební komise přijede do Lán. Mluvčí prezidenta pouze zveřejnil fotografie, na 
kterých prezident vhazuje volební lístek do schrány. Zdravě na nich rozhodně nevypadal.  
V pondělí 11. října se do Lán dostavil premiér Babiš na předem domluvenou schůzku, která se údajně 
neměla týkat voleb (opravdu?). Krátce po Babišově odchodu byl prezident převezen sanitním vozem 
do nemocnice. Podle záběrů zachycených novináři byl v bezvědomí. Kancléř Vratislav Mynář posléze 
sdělil, že prezident během převozu pouze usnul. Prezident byl hospitalizován na jednotce ARO, ale 
nedal souhlas, aby byla veřejnost informována o jeho zdravotním stavu.  
V období po volbách jsme tedy vůbec netušili, je-li prezident stále schopný vykonávat své 
prezidentské povinnosti, resp. může-li se uzdravit natolik, aby toho schopný byl.  
Senát Parlamentu republiky oficiálně požádal hradní kancelář o sdělení informací o Zemanově 
způsobilosti vykonávat úřad a o prognóze vývoje. Kancelář prezidenta však během pěti dnů Senátu 
neodpověděla. Senát tedy ústy svého předsedy Miloše Vystrčila požádal o tutéž informaci ředitele 
Ústřední vojenské nemocnice a zároveň ošetřujícího lékaře. V úvahu totiž přicházel krok aktivace 
článku 66 Ústavy o zbavení prezidenta výkonu pravomocí.  
 
Hrad opakovaně tvrdil, že je prezident v pořádku a že se jen léčí. Informoval nás o tom, co měl 
prezident k obědu, že jmenoval nového soudce či že už svolal zasedání parlamentu. Prezidenta 
15. 10. navštívil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), a to bez vědomí 
ošetřujícího lékaře. Podle něj byl prezident v dobrém stavu, v dobré náladě a vtipkoval. Údajně se 
baví zprávami v médiích a spekulacemi o svém zdraví. Nemocnice se ovšem od takového prohlášení 
distancovala. Ve stejný den vystoupila na tiskové konferenci manželka prezidenta Ivana Zemanová 
s dcerou a uvedla, že prezident je nemocný a že spekulace o jeho zdraví a prognózách jsou neetické. 
(Tak nevím, odkdy se zrovna lidé kolem současného prezidenta nechávají omezovat etikou?)  
 
Každopádně byla celá situace velmi nejasná. Okolí prezidenta setrvale mlžilo a vydávalo informace, 
které byly vzápětí zpochybňovány odborníky, ovšem neudělalo ani jedinou věc, která by do záležitosti 
vznesla světlo – tedy nezveřejnilo lékařskou zprávu, audio záznam prezidentova projevu ani 
nepovolalo nezávislé svědky. Naopak narůstala obava, že se prezident jako nesvéprávný stal 
rukojmím skupiny, která „vládne“ místo něj. Objevilo se také podezření, že podpis prezidenta na 
dokumentu, kterým svolává zasedání sněmovny, je zfalšovaný. Případem se začala zabývat policie.  
 
Zkrachoval velký dodavatel energií 
13. října zkrachovala firma Bohemia Energy, dodavatel elektřiny a plynu téměř milionu zákazníků 
v České republice. Důvodem byl přetrvávající enormní růst energií všude ve světě. Klientům energie 
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dodával tzv. dodavatel poslední instance do doby, než si našli nové dodavatele. Každopádně se ceny 
všem výrazně zvýšily a zvýšily se i zákazníkům jiných společností.  
Statisíce domácností se kvůli krachu Bohemia Energy dostaly do závažných finančních problémů, 
situaci řešila i vláda.  
 

Listopad 
Zemřel Miroslav Žbirka 
10. listopadu zemřel slovenský zpěvák Miroslav Žbirka, který byl velmi populární i v Česku. Bylo mu 
69 let.  
 
Národní sbírka potravin 
20. listopadu proběhlo v republice podzimní kolo jedné z největších charitativních akcí, ke které se 
Turnov již tradičně připojuje. Národní sbírka potravin probíhá dvakrát ročně a organizuje ji Česká 
federace potravinových bank ve spolupráci s dalšími partnery. Lidé mohou nakoupit zboží (nejlépe 
trvanlivé potraviny a drogistické zboží – konzervy, dětskou výživu, polévky, trvanlivé mléko, olej, rýži 
a luštěniny, těstoviny nebo základní a dětskou drogerii) a odevzdat ho do potravinové banky. 
Nakoupit mohou také online. V jarním kole 2021 se po celé republice podařilo vybrat 405 tun 
potravin a 45 tun drogistického zboží. Potravinové banky rozdělují jídlo mezi potřebné, například 
seniorům, samoživitelům či rodinám v nouzi.  
 
Převoz covidových pacientů z Brna 
25. listopadu byly převezeny dvě desítky covidových pacientů v těžkém stavu z brněnských fakultních 
nemocnic do několika pražských zařízení. Pro deset nemocných vyrazil z Prahy brzy ráno 
velkokapacitní vůz Fénix, dalších sedm odvezly sanitky a dva vrtulník. Cílem přesunu byla snaha 
pomoci zahlceným jihomoravským nemocnicím.  
 
V Liberci potvrzen Omikron 
27. listopadu byl v České republice potvrzen první výskyt nové znepokojivé mutace koronaviru 
nazvané Omikron, a to u občanky Libereckého kraje, která se do Česka vrátila z Namibie přes 
Jihoafrickou republiku a Dubaj. Nákazu zachytila laboratoř liberecké nemocnice. Novou variantu 
koronaviru s označením B1.1.529 experti poprvé zaznamenali v Jihoafrické republice 9. listopadu a do 
konce listopadu už byla zaznamenána téměř na celém světě. Později se ukázalo, že tato varianta se 
sice velmi rychle šířila, ale průběh onemocnění obvykle neměl tak těžký průběh jako předchozí 
varianta Delta. 
 
Demonstrace odpůrců protiepidemických opatření 
28. listopadu se na pražské Letenské pláni konala další z demonstrací odpůrců vlády a opatření proti 
pandemii covidu-19. Svolalo ji hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES ve spolupráci s řadou dalších stran, 
hnutí a iniciativ podobného zařazení. Podle odhadu se akce zúčastnily tři tisíce lidí, kteří svou účastí 
a svým chováním na akci porušili řadu vládních opatření (nikdo neměl roušky, na veřejnosti je možné 
shromažďování maximálně 100 lidí, na veřejnosti se nesmí konzumovat alkohol atd.).  
Během akce byla skandována hesla jako „Svobodu!” nebo „Máme toho dost!”. Lidé měli kromě vlajek 
také řadu cedulí a transparentů, na kterých stály slogany jako „Braňte své děti”, „Stánky uvnitř ano, 
venku ne? Demence!”, „Vakcína je byznys”, „Nejsem pokusný králík”, „Moje tělo, moje volba”, 
„Braňme děti před zvůlí státu”, „Očkovat se? Přes vaše mrtvoly!” nebo „Nové volby”. 
 
Prezident Zeman opustil nemocnici 
25. listopadu dopoledne opustil prezident Miloš Zeman Ústřední vojenskou nemocnici, kde strávil 46 
dnů. Nemocnici opustil na vlastní žádost a proti doporučení lékařů. Byl převezen do Lán, kde o něj 
začala pečovat soukromá firma poskytující ošetřovatelskou péči. Náklady na ni byly hrazeny ze 
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státního rozpočtu. Prezidentův zdravotní stav se zlepšil natolik, že někteří lékaři o tom hovořili jako 
o zázraku.  
 
Prezident Zeman se nakazil covidem 
Jen pár hodin poté, co byl prezident Zeman propuštěn z nemocnice, byla u něho potvrzena nákaza 
koronavirem a byl převezen zpět do nemocnice. K nakažení mělo dojít kontaktem s nejmenovanou 
zaměstnankyní prezidentské kanceláře, spekulovalo se o jeho ošetřovatelce. Zeman v nemocnici 
strávil noc, byly mu aplikovány monoklonální látky a druhého dne se vrátil do zámku v Lánech. 
Prezident již dříve obdržel tři dávky očkovací látky a průběh jeho onemocnění byl mírný.  
 
Jmenování Petra Fialy premiérem 
28. listopadu jmenoval prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech nového premiéra, a to Petra Fialu 
z vítězného uskupení SPOLU. Informoval také o tom, že vládu bude jmenovat až poté, co se osobně 
setká s jednotlivými kandidátkami a kandidáty na ministerské pozice. Jmenování premiéra i pohovory 
s kandidáty probíhaly za přísných hygienických opatření vzhledem k tomu, že byl prezident po nákaze 
covidem-19 v povinné karanténě. (Více viz Volby.)  
 
Jmenování vlády 
16. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman novou vládu České republiky vzešlou z říjnových voleb. 
(Více viz Volby.)  
 

Prosinec 
Zemřel Petr Uhl 
1. prosince zemřel novinář, disident, politický vězeň a dlouholetý obhájce lidských práv Petr Uhl. Bylo 
mu 80 let. Petr Uhl patřil k nejvýraznějším postavám české společnosti.  
 
Zemřel Miroslav Zikmund 
2. prosince zemřel cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Bylo mu 102 let. Miroslav Zikmund se 
proslavil ve dvojici s Jiřím Hanzelkou – od roku 1947 až do roku 1968, kdy jim normalizační režim 
znemožnil cestovat, navštívili stovku zemí a o svých cestách vydali řadu knih a připravili na 700 
reportáží pro Československý rozhlas.  
 
Nová vláda České republiky 
16. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman novou vládu České republiky vzešlou z voleb, které se 
konaly na začátku října. (Více viz Volby.) 
 
Smutný rekord 
V roce 2021 zemřelo v České republice 139 600 lidí, nejvíce v poválečné historii státu. Zemřelých bylo 
o více než 10 tisíc více než v roce 2020, kdy proběhly první vlny pandemie a kdy už počet zemřelých 
narostl o 15 % oproti běžným letům. Nepříznivá epidemická situace se projevila více u mužů, u nichž 
počet úmrtí vzrostl o 10 %, zatímco u žen „jen“ o šest. Naděje dožití se snížila o 0,8 roku na 80,6 roku 
pro ženy a klesla o 1,1 roku na 74,2 roku pro muže. Úmrtnost se zhoršila nejvýrazněji u věkové 
kategorie 55 až 74 let, a to v průměru o 16 procent. Oproti roku 2019 byla jejich úmrtnost vyšší 
o čtvrtinu.  
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Kraj – kalendárium 
 
Frýdštejn již nespadá pro Turnov 
Frýdštejn ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov přešel k 1. 1. 2021 do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou v návaznosti na přijetí zákona č. 51/2020 
Sb. a za platnosti dalších zákonů. 
 
Komise pro adaptace na změnu klimatu 
Liberecký kraj zřídil speciální Komisi pro adaptaci na změnu klimatu. Jejím předsedou se stal vedoucí 
Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště. Jedním z úkolů komise má být například vytipování míst vhodných 
k zadržování vody v krajině apod. 
 
Hrad Kost je ještě starší 
Již druhým rokem probíhají na hradě Kost archeologické výzkumy, které odhalily zajímavou 
skutečnost. Mj. byly objeveny základy stavby, která na místě vznikla již ve 13. století, tedy přibližně 
o 100 let dříve než stávající hrad. Archeologové díky ní vědí, že na místě stávala mohutná hradní 
stavba, kterou pravděpodobně zakladatel současného hradu Petr z Vartenberka nechal zbořit 
a vystavěl na jeho místě základ současného hradu.  
Na hradě byla také objevena varna pivovaru z 18. století, která je také považována za unikátní. 
 

Leden 
Ředitel liberecké policie byl odvolán 
26. ledna byl odvolán krajský ředitel policie Libereckého kraje Vladislav Husák, a to kvůli účasti na 
narozeninové oslavě lobbisty a vlivného podnikatele Petra Bendy v jeho hotelu v Teplicích, ve kterém 
také účastníci přespali. Tyto aktivity jsou v současné době zakázány. Husák se vymlouval, že se 
jednalo o pracovní schůzku. Husák do čela krajské policie nastoupil v září 2014. Od policie však 
neodešel, byl pouze přesunut na nižší pozici. 
 

Únor 
Dopravním policistům pomáhají roboti 
Policisté v Libereckém kraji jsou první v republice, kteří začali používat při své práci nové přístroje, 
které až o polovinu zkracují dobu vyměřování vážných dopravních nehod. Do služby byly přístroje 
zařazeny na konci listopadu 2020, v pondělí 8. února je dopravní policisté představili v Turnově při 
zaměřování fiktivní dopravní nehody. 
Vysoce efektivní přístroje naleznou uplatnění zejména při společných zásazích složek integrovaného 
záchranného systému, například u vážných dopravních nehod, leteckých nehod a dalších 
mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob či obětí. Nyní je využívají policisté 
Dopravních inspektorátu Liberec a Semily. Moderní pomocníci jsou určeni pro dokumentaci místa 
činu a jeho přesného zaměření. Nesporné kvality spočívají zejména v rychlosti a přesnosti zaměřování 
bez ohledu na velikost ohledávaného prostoru a počtu stop. Výhodou práce s přístroji je také to, že 
v nezměněné kvalitě umožňují policistům práci i za snížených světelných podmínek či v nepříznivém 
počasí. Přístroj vyměřuje a zaznamenává důležité stopy až do vzdálenosti 800 metrů, kromě toho 
může až do vzdálenosti 100 metrů sledovat všesměrový 360 stupňový hranol, pohybující se rychlostí 
až 90 km/h. Proškolení policisté ovládají přístroj dálkově pomocí tabletu. (Převzato z tiskové zprávy 
policie.) 
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Duben 
Univerzita v Liberci přijala běloruské studenty 
Technická univerzita v Liberci přijala ke studiu 16 mladých Bělorusů pronásledovaných ve vlastní zemi 
za protesty proti tamnímu režimu (situace v Bělorusku viz Kronika 2020, Svět – srpen). Přijetí studentů 
umožnila stipendia, která pro ně vypsalo české Ministerstvo školství. Z Běloruska museli studenti 
vycestovat tajně.  
 
Láva z Trosek 
V září 2020 byla zahájena přestavba železničního přejezdu ve Ktové na mezinárodní silnici I/35.  
Při odstraňování zeminy byla objevena žíla pravého bazaltu, která proniká vápnitými jílovci 
svrchnokřídového stáří. Žíla, která byla odkrytá jen po dobu dvou dnů, byla podrobně 
zdokumentována a poté znovu kompletně zasypána. 
 

Květen 
Smírčí kříž v Rovensku pod Troskami 
9. května byl v Rovensku pod Troskami odhalen nový smírčí kříž jako připomínka masakru, který se 
stal v obci na konci druhé světové války. Tehdy místní během tzv. divokého odsunu zastřelili 365 
Němců, vojáků i civilistů. Kříž vytesal z pískovcového kvádru místní kameník Ivan Podobský. Má tvar 
lidského těla, je nahnutý, jako když na sebe bere tíhu tohoto břemene. Jednalo se o pomstu za 
vraždu velitele sovětských partyzánů, které se dopustil prchající německý voják.  
 
Těžba v Turówě 
Obrovský hnědouhelný důl v polském Turówě, těsně u hranic s Libereckým krajem, je už dlouhou 
dobu předmětem sporů mezi Českem a Polskem. V květnu se do sporu vložil i Soudní dvůr EU. (Více 
viz Česko – květen, srpen.) 
 

Červen 
Uzavření Drábských světniček 
Na začátku června byl uzavřen areál skalního hradu Drábské světničky. Rozhodly o tom Lesy ČR 
jakožto správce objektu, a to na doporučení zástupců památkové péče. Důvodem bylo dlouhodobé 
zhoršení stavu památky kvůli výrazné turistické zátěži. Negativně se na památce podepisují také 
vandalové. Následovaly přípravy záchranných prací za účelem dalšího zpřístupnění. Počítá se 
s instalací pochozích lávek, nových schodišť a žebříků.  
 
Potravinová pomoc dětem v regionu 
Liberecký kraj již posedmé získal příspěvek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na potravinovou 
pomoc pro děti z ekonomicky slabých rodin. Do celkem 71 škol, z toho pěti turnovských, poputují 
příspěvky, které těmto dětem uhradí obědy (na základních školách), či celodenní jídlo (v mateřských 
školách). Celková výše příspěvku činí 5,4 milionu korun, které zajistí pomoc zhruba tisícovce dětí.  
 
Omezení dronů? 
CHKO Český ráj uvažuje o zákazu dronů v okolí Trosek. V současné době se tyto létací hračky 
s kamerami staly velmi populárními a i v centru Turnova nám létají nad hlavou docela často (i když 
nad obydlenými oblastmi to není povolené). Správa CHKO pak připisuje dronům zásadní vliv na 
přerušené hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, plánuje proto zakázat pohyb dronů 
v okolí Trosek v období od ledna do konce června. 
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Červenec 
Silné bouřky 
V noci ze 14. na 15. července dorazily do kraje silné bouřky, které měly na svědomí mnoho 
popadaných stromů i poškozeného majetku. Na Turnovsku k velkým škodám nedošlo. 
 
Mistři rukodělné výroby 
Rada Libereckého kraje rozhodla udělit titul Mistr tradiční rukodělné výroby dalším regionálním 
výrobcům. Těm byla ocenění veřejně předána 17. července v Muzeu Českého ráje v Turnově na 
malém trhu Řemeslo má zlaté dno. Novými mistry se stali:  
Ladislav Sluka, truhlář z Hutě u Pěnčína, který vyrábí gotický nábytek.  
Karel Sobotka, sklář ze Železného Brodu, Ladislav Šlechta, dráteník a Pavel Šrytr, vyšívač zabývající se 
především výšivkami lidových krojů. 
 
Koordinační skupina pro boj s kůrovcem 
Radní kraje schválili založení koordinační skupiny, která se má věnovat boji s kůrovcem. Kůrovcová 
kalamita dorazila do našeho kraje v roce 2018 a od té doby má na svědomí velké škody na převážně 
smrkových porostech. I když kalamita slábne, předpokládá se, že dojde k recidivě. V komisi budou 
zastoupeni odborníci zejména z Lesů ČR, Ministerstva zemědělství, Agentury ochrany přírody 
a krajiny, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, krajského odboru životního prostředí a zemědělství 
a odboru dopravy. 
 

Srpen 
Krajské dožínky 
26. srpna se v areálu Vesec u Liberce proběhly Krajské dožínky. První místo soutěže Výrobek roku 
Libereckého kraje získala v kategorii Ovoce a zelenina Martina Papežíková z mašovské firmy DobroTY 
z Ráje za Povidla švestková. Druhým místem porota ocenila Moštovnu Lažany za Lažanský Rubín 
jablko s broskví a na třetím místě se umístil Pšenično-žitný chleba DOK od společnost Nordbeans. Na 
17. dožínkách Libereckého kraje se představilo 27 potravinářů se 103 výrobky. 
 

Září 
Poškození údolí Plakánek u Kosti 
V září došlo k velkému poškození jednoho z nejnavštěvovanějších míst CHKO Český ráj – údolí 
Plakánek mezi hradem Kost a Vescem. Kvůli vytěžení stromů napadených kůrovcem vyorala těžká 
technika v tomto úzkém údolí hluboké, až metrové koleje. Odvoz mrtvých stromů objednala obec 
Libošovice, k níž Plakánek patří, a svěřila jej odborné firmě. Ta však nedodržela podmínky stanovené 
CHKO, které výslovně zakazovaly poškodit půdní profil. Podle ekologů došlo k nevratnému poškození 
vodního režimu v údolí.  
 

Říjen 
Pocty hejtmana 
Po roční přestávce způsobené pandemií koronaviru byly v roce 2021 opět uděleny pocty hejtmana. 
Slavnostní akt proběhl 21. října v Oblastní galerii v Liberci. Hejtmanský zlatý dukát získalo osm 
krajských osobností: prof. Ing. Jan Nouza, CSc., MUDr. Stanislav Taller, manželé Věra a Jiří Hudečkovi, 
František Horák a Jiřina Permanová. In memoriam byli oceněni Vlasta Burian a akad. mal. Ivo 
Rozsypal. Zmíněný František Horák získal ocenění za záchranu pivovaru ve Svijanech.  
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Nález vzácné sošky 
V říjnu nalezla žena na Liberecku při práci na své zahrádce středověkou sošku Ježíška z pálené hlíny. 
Drobná soška pochází z druhé poloviny 15. století. Žena nález ohlásila a soška se tak dostala do sbírek 
Severočeského muzea v Liberci. Nálezkyni Liberecký kraj odměnil částkou 8 000 Kč, což odpovídá 20 
% odhadované ceny sošky. 
 
Ukliďme si Český ráj 
16. a 17. října proběhl ročník tradiční akce Ukliďme si Český ráj společnosti Outdoor Discovery, která 
je jedním ze zakladatelů Geoparku Český ráj, o. p. s. Tentokrát se uklízelo v oblasti Maloskalska, 
Hruboskalska a okolí Trosek. Akci podpořil Liberecký kraj, který poskytl finanční příspěvek na nákup 
pytlů na odpadky, rukavic, drobného železářského zboží a svačin pro dobrovolníky, kterých se letos 
přihlásilo celkem 40.  
 
Na Ještědu se zřítila lanovka 
30. října došlo na Ještědu k neštěstí, když se zřítila jedna z kabin lanovky a zahynul v ní její 
strojvedoucí, který v ní jel sám. Druhou vyvažující kabinu se 14 lidmi se podařilo jejímu 
strojvedoucímu zabrzdit, čímž zabránil jejímu pádu. Následné vyšetřování ukázalo, že došlo 
k přetržení tažného lana, které bylo krátce před každoroční servisní prohlídkou.  
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta 11. listopadu ocenil medailí IZS I. stupně strojvedoucího 
kabiny Radka Kyselu, který svým včasným zásahem zachránil život všem cestujícím.  
Později padlo rozhodnutí, že lanovka již nebude opravována, ale České dráhy, jako její provozovatel, 
postaví lanovku novou, téměř o tři čtvrtiny delší, než je ta současná.  
 

Listopad 
Odstřel divokých prasat 
Na začátku listopadu skončil tříměsíční zákaz vstupu do přírodního parku Srnčí důl v Jablonci nad 
Nisou. Důvodem omezení byla snaha zredukovat přemnoženou černou zvěř. Za tři měsíce myslivci 
odlovili 42 zvířat, tolik jich běžně uloví za celý rok, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.  
 
Krajský úřad Libereckého kraje šetří papír 
Od poloviny listopadu začal Krajský úřad Libereckého kraje připravovat podklady pro jednání 
Zastupitelstva a Rady v elektronické podobě, čímž šetří každý měsíc stohy papíru. 
Kraj chce v budoucnu zavést elektronickou komunikaci úřadu s veřejností a jinými organizacemi 
a institucemi. Například připravuje využití bankovní identity při podávání žádostí o dotace, při 
podávání různých žádostí či podnětů, které na krajský úřad neustále přicházejí. 
 
Liberecký kraj omezil zdravotní péči 
27. listopadu vydal hejtman Libereckého kraje Martin Půta rozhodnutí o omezení elektivní péče ve 
všech páteřních nemocnicích v Libereckém kraji. Po dobu stavu nouze nemocnice upravily provoz tak, 
aby prostorově, personálně a organizačně zajistily potřebnou péči pacientům s akutní koronavirovou 
nákazou a dalšími nemocemi či život ohrožujícími stavy, které vyžadují okamžitou léčbu. 
 
Nová silnice ve Ktové 
V listopadu byla dokončena rozsáhlá úprava silnice I/35 ve Ktové. Přestavba představovala výrazné 
omezení pro motoristy i pro cestující vlakem, na trati byla totiž po dobu opravy výluka. Původní stav 
silnice způsoboval časté komplikace v dopravě (v tomto úseku projede podle posledního sčítání 
dopravy z roku 2016 deset tisíc aut denně). Cílem bylo tedy vybudovat mimoúrovňový železniční 
nadjezd, díky kterému bude doprava plynulá a bezpečnější. Stavbu nadjezdu provedla firma M-silnice 
a náklady se vyšplhaly na 230 milionů korun. Následně byl u odbočky na Rovensko pod Troskami 
vybudován nový kruhový objezd, který byl dokončen v prosinci. 
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V Liberci potvrzen Omikron 
27. listopadu byl v České republice potvrzen první výskyt nové znepokojivé mutace koronaviru 
nazvané Omikron, a to u občanky Libereckého kraje, která se do Česka vrátila z Namibie přes 
Jihoafrickou republiku a Dubaj. Nákazu zachytila laboratoř liberecké nemocnice. Novou variantu 
koronaviru s označením B1.1.529 experti poprvé zaznamenali v Jihoafrické republice 9. listopadu a do 
konce listopadu už byla zaznamenána téměř na celém světě.  
 

Prosinec 
Rekonstrukce silnice Rádelský mlýn 
10. prosince, tedy v předstihu několika měsíců, byla dokončena největší dopravní stavba 
v Libereckém kraji posledních let – rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn na trase rychlostní 
komunikace z Turnova do Liberce. Vznikla nová křižovatka, která přináší bezpečnější napojení silnice 
I/65, která ze silnice I/35 odbočuje na Jablonec nad Nisou. Podle posledního sčítání projede po silnici 
I/35 v tomto místě přes 33 000 a po silnici I/65 více než 12 350 automobilů za den. Stavbu provedly 
firmy konsorcium Eurovia CS, SaM a Integra za cenu 408 milionů korun. 
Po otevření silnice se objevil problém, kdy nepozorní řidiči najížděli do protisměru, na silnici bylo 
proto přidáno výstražné značení a směrovací ukazatele.  
 
Statistika návštěvnosti památek v Libereckém kraji 
Návštěvnost státních památek do listopadu 2021 zaznamenala pokles, což se přičítá pandemii 
koronaviru. Trosky navštívilo 96 985 lidí (loni 99 662) a Hrubý Rohozec 14 075 (loni 17 348), Sychrov 
58 119 návštěvníků.  
Z dat, která shromáždilo Sdružení Český ráj, vyplynulo, že Český ráj navštívilo v roce 2021 1,1 milionu 
turistů, což je ve srovnání s rokem 2020 pokles zhruba o 100 tisíc.  
K nejvyhledávanějším cílům, kde se počet turistů pohyboval kolem 100 tisíc, patří Prachovské skály 
(130 472 osob), Staré Hrady (114 000 osob), zřícenina hradu Trosky (96 983 osob) a Zámecký resort 
Dětenice (95 238 osob). Následují ŠKODA Muzeum (76 218 osob), zámek Sychrov (58 886 osob), hrad 
Valdštejn (51 532 osob), hrad Kost (42 359 osob), Bozkovské dolomitové jeskyně a zámky Hrubá Skála 
a Humprecht.  
Služeb informačních center v Českém ráji v roce 2021 využilo téměř 245 tisíc návštěvníků. Mezi 
nejvyhledávanější „íčka“ patří MIC Jičín s 67 tisíci návštěvníky, následuje Autocamp Sedmihorky 
(téměř 33 tisíc návštěvníků) a informační centrum v Turnově (téměř 32 tisíc návštěvníků).  
 
Dopravní nehody v Libereckém kraji 
V roce 2021 v Libereckém kraji došlo k více dopravním nehodám než v roce předchozím, a to o 124. 
Celkem došlo k 4 641 nehodám, při nichž zemřelo 15 lidí, 47 osob pak utrpělo těžká zranění a 1 025 
osob zranění lehká. Dlouhodobě je hlavní příčinou nepřiměřená rychlost. 
 
Lomnice nad Popelkou krajským historickým městem roku 
Krajským vítězem v soutěži o titul Historické město roku 2021 se stalo město Lomnice nad Popelkou. 
Druhé místo obsadila Jilemnice, která je držitelem titulu Historické město roku 2012. Třetí příčku 
v těsném klání získala Dubá, loňský vítěz krajského kola. Výsledky byly vyhlášeny v lednu 2022. 



Kronika města Turnova 2021  |47 

Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 
 
Nové ulice  
Na Hruštici byla rozdělena ulice Nad Šetřilovskem na tři části – Nad Šetřilovskem, Na Pramenech 
a Plk. Františka Fryče. V případě ulice Na Pramenech se jedná o pomístní název. Plk. František Fryč byl 
důstojníkem Československé armády a pracovníkem zpravodajské služby, politickým vězněm v době 
komunistického režimu. Právě v Turnově v roce 1939 získal od spolupracovníka zpravodajské služby 
ČSA informace o plánované okupaci. 
Na Károvsku bylo u ulice, která je teprve v plánované výstavbě, změněno původně schválené jméno 
T. G. Masaryka na ulici Jaroslava z Hruštice. Dochází také ke změně názvu části ulice Legionářů 
(v úseku od stávající ulice Zelená cesta až k ulici Jaroslava z Hruštice). Ulice v tomto úseku ponese 
jméno Plk. Čestmíra Šikoly. Plk. Čestmír Šikola byl československý voják, příslušník výsadku Clay 
a politický vězeň komunistického režimu. V Turnově studoval gymnázium a krátce zde působil také po 
válce. 
Nově revitalizovaný park na sídlišti u nádraží ponese jméno T. G. Masaryka. Připomíná tak, že na 
nedalekém nádraží zahájil prezident Masaryk svou návštěvu Turnova v roce 1922.  
 
Změny v odpadovém hospodářství 
V roce 2021 byl zaveden svoz tříděného odpadu (papír, plast, bioodpad) přímo od domu, a to na 
žádost jednotlivých občanů. Ti si mohli od města zapůjčit barevné kontejnery a umístit je k domu.  
Od začátku roku začal platit nový zákon o odpadech. Díky tomuto zákonu se zvýšil poplatek za 
ukládání směsného odpadu na skládky tak, že skládkování přestalo být nejvýhodnějším způsobem 
nakládání s ním. (Více viz kalendárium – listopad.) 
 
Stolpersteine v Turnově 
Město se v roce 2020 rozhodlo, že se připojí k řadě měst, ve kterých se nacházejí tzv. kameny 
zmizelých, německy Stolpersteine. Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem umisťované do 
chodníku před domy obětí holocaustu. Těmito kameny se připomínají osudy lidí, kteří se stali obětí 
nacistického režimu. Z 550 Židů, kteří byli z Turnova odvezeni transportem v lednu 1943, se jich po 
válce vrátilo pouhých 19.  
Každý kámen připomíná pouze jednu osobu prostřednictvím textu na mosazné destičce. Po bádání 
zaměstnanců informačního centra a především ředitele Okresního archivu v Semilech pana 
Mgr. Pavla Jakubce byla vytipována jména, která budou na prvních osazovaných kamenech. Díky 
darům Turnováků se podařilo vybrat peníze na 32 kamenů. Během krátké doby se k vyčleněným 
finančním prostředkům v rozpočtu města podařilo shromáždit dalších 88 000 Kč díky finančním 
darům. Mezi tyto dárce patří: L. Bělohradský, Ing. D. Kundrák, M. Loukota, kapela Mackie Messer 
Klezmer Band, P. Mlejnek, E. Pavlíková, PhDr. E. Sieglová, M. Tichá, Ing. A. Vávrová, J. Zeman a další 
dárce, který nechce být jmenován. První pokládání proběhlo 23. září od 17 hodin u synagogy 
v Krajířově ulici za přítomnosti rabína Židovské obce Liberec Davida Maxi. 
 
Farmářské trhy 
I v letní sezoně roku 2021 se na turnovském náměstí konaly sobotní farmářské trhy. Provozoval je 
Martin Honzů z Lysé nad Labem. Místní poplatek za zábor veřejného prostranství za jeden stánek se 
zvýšil z 500 na 550 korun.  
 
Informace o dění ve městě v médiích 
Město Turnov hradí ze svého rozpočtu zveřejňování informací v médiích a na internetu. Několik let 
bylo investováno 850 tisíc korun, v roce 2021 se částka snížila na 765 tisíc korun.  
RTM (regionální televize) : 2 zprávy měsíčně  
RCL (regionální rádio): vstup 1 × měsíčně 
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Turnovsko (časopis vydavatele Pavla Matyse): 1 x měsíčně dvojstrana  
Turnovsko v akci (webové stránky a časopis vydavatele Pavla Charouska): placený prostor v TvA 
Zdena Štrauchová: natáčení videí a pořizování tiskových zpráv ze stavebních akcí ve městě, zástup 
tiskové mluvčí  
Mobilní rozhlas vysílal každý týden, případně i příležitostně  
Měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska byl zrušen.  
 
Cena energií 
Město se poprvé zúčastnilo aukce na cenu energií. Elektřinu bude v letech 2021–2022 dodávat 
Centropol energy za cenu 1 298 Kč/MWh bez DPH, což představuje úsporu 192 korun oproti 
předchozí sazbě. Plyn nadále zajistí Pražská plynárenská, za 441 Kč/MWh bez DPH, čímž město uspoří 
239 korun.  
 
Pojištění městského majetku 
Na červnovém zasedání Rady města 2020 byly vyhodnoceny nabídky pojišťovacích společností. Pro 
pojištění městského majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel byla vybrána nabídka 
společnosti Generali České pojišťovny za 486 451 korun, úrazové pojištění zastupitelů bude nadále 
zajišťovat Hasičská vzájemná pojišťovna za cenu 55 200 korun. Jednáno bylo o období od 1. ledna 
2021 do 31. prosince 2023. 
 
Radary na silnicích 
Radary, které jsou umístěny na silnicích na území Turnovska, zaznamenávají kolem 700 přestupků 
měsíčně. Nejvíce přestupků evidovaly na Malé Skále ve směru na Turnov, nejméně v Turnově v ulici 
5. května. Za loňský rok vybral zdejší odbor dopravy na pokutách za překročení rychlosti téměř 
5,5 milionu korun. 
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Turnov – kalendárium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden 
Klidný začátek nového roku 
Silvestr a Nový rok byly po celé republice klidné. V souvislosti s protipandemickými opatřeními, 
především zákazem shromažďování, pití alkoholu na veřejnosti a volného pohybu po 21. hodině, 
probíhaly oslavy v soukromí a v poklidu. Petardám a rachejtlím, včetně na zahradách odpalovaným 
ohňostrojům, jsme se však ani letos nevyhnuli.  
Policisté městští i státní řešili pouze minimum přestupků, a to porušení nočního vycházení, kdy se lidé 
vraceli od známých domů (řešeno domluvou) a vypátrali několik psů, kteří utekli, protože je vyděsily 
výbuchy petard. Všichni byli úspěšně nalezeni. Nejzávažnějším problémem bylo řešení domácího 
násilí, kdy byl násilník převezen do policejní cely.  
 
Netopýři na Valdštejně 
Na začátku ledna proběhlo na hradě Valdštejně sčítání netopýrů, kteří jeho prostory využili 
k přezimování (netopýři na hradě i hnízdí). Ochránci napočítali 40 jedinců několika druhů, ovšem 
37 z nich byli vrápenci malí, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy, ostatní tvořili netopýr ušatý 
netopýr řasnatý a netopýr velký. Až na posledně jmenovaného, který zimoval na třetím skalním 
bloku, se všichni ostatní usídlili ve sklepení pod prvním nádvořím. Letní kolonie obvykle dosahují 
vyššího počtu, a to kolem 100 jedinců.  
 
Zahájení činnosti Alzheimer centra 
Od Nového roku začal fungovat Domov se zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centrum) v ulici 
5. května v Turnově. Stavba vyrostla během let 2019 a 2020 na místě po starých bytových domech. 
(Více viz Zdravotnictví – Zdravotně-sociální služby.)  
 
Sportovní vyžití na sněhu  
V souvislosti se sněhovou nadílkou se Turnovákům opět po letech naskytla možnost běžeckého vyžití 
a dětem bobování a sáňkování. Možností k lyžování nebylo mnoho, protože součástí vládních 
protiepidemických opatření byl zákaz provozu lyžařských vleků a omezení shromažďování. (Více viz 
Sport – Klub lyžařů Turnov.) 
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Poezie oživila plakátovací plochy 
Plakátovací plochy zůstávaly po většinu roku 2020 i na začátku roku 2021 prázdné, proto se jednatel 
KC Turnov David Pešek rozhodl je oživit. Vybral k tomu 8 básní českých autorů o naději, lásce, přírodě 
a dalších krásách, které jsou kolem nás.  
 
Nová tajemnice městského úřadu 
1. ledna nastoupila do funkce nová tajemnice Městského úřadu Eva Honzáková, která nahradila 
Miroslava Šmirause, který po dvacetiletém působení odešel do důchodu. Eva Honzáková zvítězila 
v konkurzu nad třemi dalšími uchazeči. Jejím předchozím zaměstnáním byla pozice na Ministerstvu 
vnitra ČR, v sekci dozoru nad samosprávami. Eva Honzáková se narodila v listopadu roku 1975 
v Novém Městě na Moravě. 
 
Výlov rybníka 
2. ledna došlo k prvnímu výlovu deset let starého Pekařova rybníka na Daliměřicích. Důvodem byla 
příprava na nutnou údržbu hráze.  
 
V Dolánkách havaroval sypač 
12. ledna, v den prvního velkého sněhu, došlo k havárii nákladního sypače na silnici nad Vazoveckým 
údolím nedaleko odbočky k Dlaskovu statku. Nedošlo k žádným vážným zraněním ani velkým 
materiálním škodám. Doprava však musela být odkloněna, dokud nebylo auto vytaženo z prudkého 
svahu, kam sjelo. K tomu byl využit jeřáb. 
 
Kontejnery na vánoční stromky 
5. ledna byly po městě rozmístěny kontejnery na svoz vánočních stromků. Tuto službu zajišťují 
Technické služby města a snaží se tak jednak zabránit povalování starých stromků všude kolem 
kontejnerů a jednak zařídit jejich následnou recyklaci. Kontejnery byly odvezeny na konci ledna.  
 
Den památky obětí holocaustu 
13. ledna jsme si v Turnově připomněli smutné výročí odsunu turnovských Židů do koncentračních 
táborů, ke kterému došlo právě 13. ledna v roce 1943. Z původních 550 židovských obyvatel, kteří zde 
před druhou světovou válkou žili, se vrátilo pouhých devatenáct přeživších.  
27. ledna si památku židovských obětí holokaustu připomíná celý svět, a to od roku 2005. Jedná se 
o den, kdy byl Rudou armádou osvobozen koncentrační tábor Osvětim-Březinka (Auschwitz-Birkenau) 
a vyšlo tak najevo, že se nejedná o internační nebo pracovní tábor, ale o tábor vyhlazovací.  
Vzhledem k protipandemickým opatřením se nekonala žádná kulturní akce, ale vzpomínky probíhaly 
online. Například na sociálních sítích, kde každý mohl zveřejnit vzpomínkovou fotografii s hashtagem 
#WeRemember.  
 
První miminko Turnova roku 2021 
13. ledna se v porodnici v Jablonci nad Nisou narodil první Turnováček, resp. Turnovačka. Stala se jí 
Eliška Hráská. 12. února ji i s rodiči přijal na radnici starosta města a předal jí zlatý šperk a mamince 
květinu. 
 
Integrované výjezdové centrum na Vesecku? 
Radní města projednávali na svém jednání 28. ledna možnost výstavby integrovaného výjezdního 
centra pro složky Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. O zajištění vlastního 
objektu poblíž vyjádřili zájem i městští hasiči.  
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Únor 
Ptačí chřipka 
V únoru se k Turnovu přiblížila tzv. ptačí chřipka, vysoce nakažlivé, smrtelné onemocnění. Na rybníku 
Velký Písečák v Příšovicích byly v polovině měsíce nalezeny uhynulé labutě, u nichž se nákaza ptačí 
chřipkou H5N8 prokázala. Naposledy byla ptačí chřipka zaznamenána v chovu na Kadeřavci v roce 
2017 (viz kronika 2017).  
 
Očkování v Domovech s pečovatelskou službou 
6. února bylo v turnovských Domovech s pečovatelskou službou zahájeno očkování klientů, a to 
očkovací látkou Moderna.  
 
Úřední hodiny 
V souvislosti s nařízením vlády bylo od 15. února zrušeno veškeré omezení úředních hodin na 
úřadech. Důvodem je zabránit hromadění lidí ve frontách.  
 
Ne kasinům 
Zastupitelé nepovolili ve městě zřízení nových kasin či heren.  
 
Město Turnov spustilo instagramový profil 
17. února město rozšířilo své působení na sociálních sítích a založilo oficiální profil na síti Instagram.  
 
Uzavření stezky pod Hrubým Rohozcem 
22. února byla kvůli možnému pádu kamenů uvolněných po odtávání sněhu a ledu na pár dní 
uzavřena stezka pod Hrubým Rohozcem.  
 

Březen 
Živé vysílání starosty 
1. března se starosta prostřednictvím sociální sítě Facebook opět setkal s občany a informoval je 
o dění ve městě. Zároveň odpovídal na jejich dotazy, které jsme mohli zasílat již předem. Starosta 
informoval občany o aktuálním stavu pandemie v Turnově, dále o plánu nového biotopu v Turnově. 
V rámci dotazů řešil zhoršenou kvalitu pitné vody, sjednocení parkovného na území města, a vznik 
nového supermarketu. Nejdál jsou jednání se supermarketem Billa, který má zájem nový 
supermarket postavit za benzinkou Kontakt mezi Turnovem a Ohrazenicemi, nebo v areálu Dioptry. 
Billa dosud provozuje supermarket u nádraží.  
 
Vyhodil štěně 
5. března se Turnov opět dostal do celostátních médií poté, co neznámý muž přijel ve svém voze na 
parkoviště u Maškovy zahrady, z auta vyhodil štěně a odjel. Incident nahlásil městským strážníkům 
náhodný svědek. Celá situace byla natočena kamerou městského kamerového systému. Čtyřměsíční 
fenka získala azyl u strážníků. Pachateli, jehož totožnost byla následně zjištěna, hrozí peněžitý trest až 
ve výši 100 tisíc korun.  
 
Vlajka pro Tibet 
10. března se Turnov opět přidal k akci Vlajka pro Tibet. O podpoře Tibetu prostřednictvím vyvěšení 
tibetské vlajky rozhodli zastupitelé v roce 2014 s neomezeným časovým mandátem. Kampaň Vlajka 
pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let minulého století v západní Evropě s cílem poukázat na 
dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu a také jako připomínka na povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci své země roku 1959, v němž jich přišlo více než 80 tisíc o život. 
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Útoky z automobilu 
V polovině měsíce došlo v Turnově k několika napadením náhodných chodců partou mladých lidí, 
kteří po Turnově jezdili autem. Vždy zastavili. Ti vždy zastavili u náhodného chodce a z auta na něj 
stříkali neznámou štiplavou látku. Takto napadli u nemocnice i řidiče sanitky, kterému látku nastříkali 
přímo do očí, takže musel vyhledat lékařské ošetření. Skupina čtyř mladých lidí byla během dne, poté, 
co napadla další lidi, odhalena a zadržena, všichni vyjádřili lítost nad svým chováním.  
 
Hodina Země 
27. března se město připojilo k celosvětové akci na ochranu klimatu. Lidé na jednu hodinu zhasínali 
světlo (mezi 20.30 a 21.30) a ve městě bylo zhasnuto veřejné osvětlení. Tím dávali najevo, že jim na 
ochraně klimatu záleží.  
Hodina Země se poprvé konala v roce 2007 v Sydney a byla vyhlášena Světovým fondem na ochranu 
přírody (WWF). Od roku 2010 se koná i v České republice. 
 
Setkání se starostou 
22. března se starosta setkal s občany města, a to znovu kvůli pandemii prostřednictvím sociálních 
sítí. Starosta vysílal z hradu Valdštejn. Dotazy občanů se týkaly nedostatečné kapacity testovacího 
místa na covid-19. Město usiluje o zřízení nového místa v bufetu zimního stadionu.  
Starosta se věnoval i problematické výstavbě bytového domu na Vrchhůře. V živém vysílání zazněla 
také informace o zápachu z Juty, což už se řešilo asi před dvěma lety. Starosta také apeloval na 
dodržování bezpečnostních opatření na dětských hřištích a na pumptracku. Město Turnov je jedním 
z mála měst, která provoz hřišť nezakázala, nemělo by zde ale docházet k většímu setkávání 
teenagerů. 
 
Ukliďme Česko – Ukliďme Turnov 
Mezi 22. březnem a 22. dubnem probíhala akce Den Země. Protože se hromadné akce nemohou 
konat, vyzvalo město, aby lidé pomohli uklízet přírodu a své okolí. Radnice poskytla zájemcům pytle 
na odpadky. 
 

Duben 
Vrah odsouzen k doživotí 
V dubnu byl k doživotnímu trestu ve věznici se zvýšenou ochranou odsouzen 42letý vrah Karel 
Šťovíček z Rovenska pod Troskami. Ten v létě roku 2020 zavraždil v Rovensku a v Turnově dvě ženy. 
Již dříve, v roce 1999, byl odsouzen k 15 letům za vraždu ve spolupachatelství.  
 
Železniční depo kulturní památkou 
V dubnu bylo turnovské železniční depo zapsáno na seznam kulturních památek. Tímto statusem se 
pyšní jako třetí v republice. (Více viz Kultura – Spolky – Klub přátel železnic Českého ráje.)  
 
Restituční kauza Walderode 
28. dubna byla zveřejněna zpráva, že se restituční kauza rodu Walderode znovu vrací k soudu. Podle 
Nejvyššího soudu byl předchozí verdikt přiznávající právo restituentům chybný, když mezitímním 
rozsudkem vyšel vstříc restituentům. Nejvyšší soud tak vyhověl dovoláním Lesů ČR, Města Turnov 
a Státního pozemkového úřadu. (Více viz září a prosinec.) 
 
Farmářské trhy 
17. dubna bylo zahájeno konání letošních farmářských trhů, a to každou sobotu dopoledne na 
náměstí na straně u radnice. Protipandemická opatření dovolují prodávat jen některé výrobky, 
především ovoce a zeleninu, potraviny obecně a květiny.  
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Setkání se starostou – online 
19. dubna proběhlo další setkání starosty města s občany, kteří se zajímají o dění ve městě. Opět on-
line prostřednictvím sociálních sítí.  
 
Lipová alej z Kyselovska do Sedmihorek je chráněna 
Správa CHKO Český ráj informovala, že zaregistrovala lipové stromořadí z Kyselovska do Sedmihorek 
mezi silnicí I/35 a železnicí jako významný krajinný prvek. Sevřené mezi frekventovanou silnicí 
a železniční tratí tvoří výraznou dominantu a slouží i jako úkryt pro hmyz. 
 

Květen 
Oslavy Dne vítězství 
Jako každým rokem jsme si i letos připomínali konec druhé světové války. Nutno říci, že ne všichni. 
Ačkoliv je 8. květen státním svátkem, většina lidí ho vnímá jako volný den a připomínáním konce 
války se příliš nezabývá, což je ale asi pochopitelné. Nicméně tradiční kladení věnců u pomníků 
a památníčků, které proběhlo už 7. května, se muselo opět obejít bez účasti veřejnosti kvůli stále 
platným protipandemickým opatřením. Hlavní akt se konal tradičně u pomníku ve Skálově ulici 
a zúčastnilo se ho vedení města a zástupci TJ Sokol a Konfederace politických vězňů. Starosta pronesl 
projev a zazněla státní hymna. Následovala cesta s kladením květin u všech dalších památníků, 
kterých je v katastru Turnova patnáct. 
 
Vlajka pro republiku 
K 8. květnu vyhlásil starosta města Tomáš Hocke již tradiční kampaň Vlajka pro republiku. Zájemci 
o vyvěšení státní vlajky na počest výročí konce druhé světové války si ji mohou zdarma vyzvednout na 
radnici. „Je nutné připomenout tváře mladých mužů, kteří odešli bojovat za svobodu. Nikdy nesmíme 
zapomínat na osud vojáků, našich sousedů, jako byl Alois Liška, Ludvík Košek, Ladislav Bobek, Čestmír 
Šikola, René Černý a mnoha dalších, kteří obětovali naší vlasti život nebo místo společenského uznání 
skončili ve věznicích a pracovních táborech vedle válečných zločinců a konfidentů gestapa. Někteří byli 
popraveni, jiní dostali doživotní vězení, další zvolili exil,“ říká starosta Tomáš Hocke. 
Tradiční květnové oslavy konce války byly kvůli pandemii zrušeny.  
 
Pomněnkový den 
25. května si svět připomíná tzv. Pomněnkový den připomínající všechny ztracené děti. Den se slaví 
od roku 1983, v České republice od roku 2004. Státní policisté připravili připomínkovou a osvětovou 
akci na turnovském náměstí. Zastavovali rodiče s dětmi a upozorňovali je na toto nebezpečí. Radili, jk 
si pořídit speciální aplikaci pro mobilní telefony a dětem rozdávali náramky určené pro napsání jména 
a adresy dítěte. 
 
Setkání se starostou – online 
31. května se konalo další ze setkání starosty s obyvateli města, opět prostřednictvím sociálních sítí.  
 

Červen 
Občerstvení na Hlavatici 
Rada města schválila pronájem kiosku na Hlavatici na dobu neurčitou pro jednoho ze dvou 
přihlášených. Od 1. června stánek provozoval Jan Vávra za měsíční nájem 3 500 Kč.  
 
Beseda o odpadovém hospodářství 
3. června se v letním kině konalo setkání nad změnami, které se chystají v odpadovém hospodářství 
města. Zúčastnilo se ho pouze 16 osob.  
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Medaile starosty 
29. června se v atriu muzea uskutečnilo setkání, v rámci kterého starosta města Tomáš Hocke udělil 
pět medailí starosty za rok 2020. Původně měla akce proběhnout v rámci oslav 28. října, což však 
pandemická situace nedovolila. Každý oceněný obdržel medaili starosty, pamětní list a květinu. 
Během předávání zaznělo hudební vystoupení v podání Jany Kubánkové a Martina Hyblera. 
Ocenění získali:  

 Jana Adamová 
Jana Adamová je celoživotně aktivní v mnoha kulturních počinech – ať už v oblasti hudby a kultury, 
tak také v komisi pro občanské záležitosti. Jana Adamová má grafické vzdělání a je například autorkou 
loga vozu Škoda Rapid. Starosta města Tomáš Hocke udělil medaili starosty paní Janě Adamové za její 
neúnavnou celoživotní činnost na poli turnovské kultury a rozhlasu po drátě, dlouholeté aktivní 
členství v Pěveckém sboru Antonín Dvořák a členství v Komisi pro občanské záležitosti a kulturu. 

 Vladimíra Paráková 
Paní Vladimíra Paráková je v Turnově známá jako organizátorka Stromu splněných přání pro děti 
z dětských domovů. Nejprve se dárky dětem mohly nosit do restaurace naproti muzeu, kde působila. 
Poté se vše přestěhovalo přímo do Muzea Českého ráje v Turnově. Starosta města Tomáš Hocke 
udělil medaili starosty paní Vladimíře Parákové za vynikající občanské aktivity v oblasti 
dobrovolnictví, za 17. ročníků Stromu splněných přání pro děti z dětských domovů. 

 Hana Musilová 
Paní Hanu Musilovou můžete potkávat po celém Turnově od dubna roku 2005. Celých 16 let se 
věnuje čistotě města, zejména jeho centra. Vždy je dobře naladěna, usměvavá a ochotná i s čímkoliv 
kolemjdoucím poradit. Paní Musilová žije v Lomnici nad Popelkou a za prací denně dojíždí. Turnov je 
díky jejím 30 tisícům hodin práce čistší. Starosta města Tomáš Hocke udělil medaili starosty paní 
Haně Musilové za její neúnavnou každodenní činnost směřující k čistotě centra Turnova. Jako 
připomenutí významu práce, která není na společenském žebříčku oceňována, ale je zcela zásadní 
pro kultivaci veřejného prostoru, vnímání osobní zodpovědnosti za to, co máme společné. 

 Mgr. Karel Štrincl 
Karel Štrincl založil Středisko volného času dětí a mládeže Žlutá Ponorka a byl jeho prvním ředitelem. 
Pracoval i jako vedoucí odboru školství turnovské radnice. Nyní ho můžete vidět při pořádání 
sportovních akcí. Starosta města Tomáš Hocke udělil medaili starosty panu Karlu Štrinclovi za 
vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží nejen ve Žluté ponorce, ale i za dlouholetou organizaci 
nesčetných sportovních akcí, jako jsou Silvestrovský běh, anketa Sportovec roku, Atletický 3boj 
a mnoho dalších. 

 Mgr. Jana Kepková 
Jana Kepková žije v Českém ráji celý svůj život. Už 28 let s láskou, obrovským osobním úsilím 
a neobyčejnou nápaditostí pomáhá vychovávat a vzdělávat generace samostatných, kreativních 
a úspěšných turnovských dětí. Jana učí děti také čtenářství a tvůrčímu psaní. Žáci pod jejím vedením 
píší, ilustrují, digitalizují a namlouvají celé knihy. Starosta města Tomáš Hocke udělil medaili starosty 
paní Janě Kepkové za vynikající pedagogickou práci s dětmi, netradiční výukové metody v oblasti 
českého jazyka, výchovy ke čtenářství, recitace, řečnictví, vypravěčství a dramatické výchovy. Vše tak 
mimořádně potřebné k rozvoji našeho rodného jazyka našich dětí. 
 
Turnov druhým nejlepším městem pro byznys v kraji 
Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Libereckém kraji stalo statutární město 
Jablonec nad Nisou. Podnikatelské prostředí se rozvíjí také v Turnově a Železném Brodě. Srovnávací 
výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou 
působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. 
„Stříbrná příčka patří po zásluze Turnovu, který zaznamenává nejvyšší meziroční nárůst počtu 
ekonomických subjektů a může se rovněž pyšnit v Libereckém kraji nejvyšším podílem malých 
a středních podnikatelů. Město, které má v regionu nejvyšší přírůstek počtu obyvatel, si může 
zakládat na dobré dopravní dostupnosti. Bytovou politiku se městu v souvislosti s nárůstem obyvatel 
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daří řešit, o čemž svědčí vůbec nejvyšší počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel. Stupně vítězů 
doplňuje Železný Brod, který může nově příchozí podnikatele nalákat na v kraji nízké ceny stavebních 
pozemků. Konkurence na pracovním trhu je zde vysoká, podíl dlouhodobě nezaměstnaných v kraji 
jeden z nejnižších. Radnice se může pochlubit nejnižšími výdaji vynakládanými na dluhovou službu, 
o to více prostředků jí zbývá na rozvoj sportu nebo bydlení.“ 
 

Červenec 
Těžká doprava v Bezručově ulici 
Odbor dopravy rozhodl zakázat vjezd vozidlům nad 12 tun do Bezručovy ulice. Kamiony ji začaly 
v poslední době využívat, lidé si kvůli tomu stěžovali na radnici. 
 
Nájemné v městských bytech 
Od července bylo navýšeno nájemné v městských bytech. Novým obyvatelům pečovatelských domů 
v Žižkově a Granátové ulici a v tzv. holobytech poroste nájemné každé dva roky o 3 Kč/m2/měsíc, 
v běžných bytech o 4 Kč/m2/měsíc a současným obyvatelům se smlouvou na dobu neurčitou se 
zvýšilo o 20 %. V bytech, které prošly rekonstrukcí, se už od června zvedlo nájemné jednorázově ještě 
o 30 Kč/m2/měsíc. 
 
Přísnější ochrana vodního zdroje v Dolánkách 
V červenci bylo rozšířeno ochranné pásmo podél Vazoveckého potoka po Voděrady, kde se vyskytují 
krasové jevy mající vliv na kvalitu podzemní vody. V části území bylo zakázáno především nakládání 
s chemikáliemi, výkopové práce nebo vrty vč. studní i tepelných čerpadel. 
 
Nové odpočinkové místo v Daliměřicích 
Na začátku prázdnin začalo nejen Daliměřičákům sloužit nové odpočinkové místo, které vystavěla 
firma Zikuda na svém vlastním pozemku. Místo, které se nachází na cestě od hasičárny v Daliměřicích 
za mostem k Vesecku, je vybaveno ohništěm a posezením. Jeho zřízení předcházelo vyčištění celého 
prostoru a byla odvezena čtyři nákladní auta nepořádku. Prostor je volně přístupný.  
 
Požár v Jutě 
13. července vypukl požár na střeše podniku Juta v Palackého ulici. Požár byl uhašen za účasti 
několika hasičských jednotek. (Více viz Firmy – Juta.)  
 
Zemřela Hana Maierová 
26. července ve večerních hodinách zemřela Hana Maierová, bývalá místostarostka a starostka 
Turnova, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a současná radní a zastupitelka města. 
„Jako historička a archivářka Muzea Českého ráje začala od roku 1994 působit v Radě města, v roce 
1999 byla zvolena místostarostkou a v roce 2006 starostkou Turnova. V roce 2012 byla zvolena do 
Zastupitelstva Libereckého kraje a stala se náměstkyní hejtmana pro resort cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury. V Turnově se podílela na důležitých projektech (Čistá Jizera včetně přípravy 
rekonstrukce ulice 28. října, výstavba dopravního terminálu u nádraží, zahájení úprav turnovských 
sídlišť, rekonstrukce Valdštejna, obnova synagogy, příprava projektů rekreačně sportovního areálu 
Maškova zahrada ad.). Působení ve vedení Libereckého kraje ukončila v roce 2016 získáním evropské 
dotace na výstavbu horolezecké expozice v Turnově a na modernizaci Severočeského muzea v Liberci. 
Dále se věnovala práci radní a zastupitelky města Turnova.“ Tomáš Hocke, starosta Turnova 
Smuteční rozloučení se konalo 31. července 2021 od 10.00 hodin do 15.00 hodin v sále Kulturního 
centra Střelnice. Ve foyeru byla připravena kondolenční kniha, kterou mohli občané do té doby najít 
ve vstupu do historické radnice. 
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Srpen 
Nový zastupitel 
V souvislosti s úmrtím zastupitelky a radní města Hany Maierové se novým zastupitelem stal Petr 
Záruba. Dne 19. srpna 2021 složil slavnostní slib.  
 
Nový radní 
V souvislosti s úmrtím zastupitelky a radní města Hany Maierové se novým radním města stal Karel 
Jiránek za Nezávislý blok. 
 
Zemřel Jiří Belda 
23. srpna zemřel turnovský šperkař Jiří Belda st. Narodil se 19. listopadu 1932. Jeho jméno je spjato 
s českými korunovačními klenoty, o které se staral od roku 1966 (nebo 1968), a který také vyrobil 
kopii Svatováclavské koruny pro EXPO 69 v Montrealu. Ve svém řemesle byl činný až do svých 84 let. 
Jiří Belda vystudoval turnovskou šperkařskou školu a po vojenské službě u pomocného technického 
praporu začal pracovat v družstvu Granát. Později se vrátil do školy jako učitel a působil v ní dlouhá 
léta. V roce 1992 obnovil spolu se svým synem Jiřím Beldou ml. (ročník 1958) šperkařskou firmu 
Belda a navázal tak na svou rodinnou tradici. Ve šperkařské práci pokračuje i vnučka Viktorie (ročník 
1987), která například vytvořila korunu pro kambodžského krále. (Více viz Firmy – Belda a spol.) 
 
Slavnostní otevření nového parku 
30. srpna byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný park na sídlišti u nádraží, který získal jméno 
Park T. G. Masaryka. Už v úterý 17. srpna byl spuštěn zkušební provoz vodního prvku. Slavnostní 
otevření doprovodilo hudební vystoupení ZUŠ Turnov a pro děti byl připraven doprovodný program, 
který připravilo Centrum pro rodinu Náruč. 
Výraznou novou dominantou parku je vodní prvek na místě nevyužívaného betonového bazénku. 
Stavbu prvku s vodotrysky a osvětlením realizovala firma Mizera stavby, a. s. Turnov na akci využil 
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3 191 725 Kč. 
 

Září 
Slavnostní otevření rekonstruované Nádražní ulice 
Rozsáhlá rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 až na hranici Libereckého kraje byla dokončena 
už 20. října 2020, ale slavnostní otevření bylo odloženo z důvodu protipandemických opatření. 
Konalo se tedy až 4. září 2021. Zúčastnili se ho hejtman Libereckého kraje Martin Půta, starostové 
dotčených obcí, zástupci firem, které rekonstrukci provedly. Po stříhání pásky v Nádražní ulici se 
pokračovalo po silnici II/610 do Přepeř, dále do Příšovic, Svijan a na závěr zpět do Ohrazenic 
k Pyrámu. Na každém místě byla zastávka a jednotliví starostové rekonstrukci komentovali. Jízdu 
doprovázely historické automobily a motocykly Tatra Veteran car clubu Semily. Někdo jel na kole, 
někdo na koloběžce. Tu například vyzkoušel i hejtman Martin Půta z Přepeř až do Svijan.  
 
Restituční kauza Walderode 
Ústavní soud odmítl týden od podání jako předčasnou stížnost Johanny Kammerlanderové proti 
rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého nemá nárok na majetek zabavený rodu po druhé 
světové válce. Podle ústavní instance musí počkat na závěrečný verdikt obecných soudů. Případ se 
vrátil v dubnu do Semil. (Více viz Kronika duben a prosinec.) 
 
Vítání občánků 
V době pandemie se slavnostní vítání nových občánků nemohlo konat, proto se v září uskutečnilo 
několik těchto slavností po sobě. Děti narozené v druhé polovině roku 2019 byly v obřadní síni 
radnice přivítány v pátek 3. září, dětem narozeným v roce 2020 byla vyhrazena sobota 4. září a pátek 
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17. září a děti narozené v roce 2021 byly přivítány v KC Střelnice 25. září. S dalšími setkáními se počítá 
už v pravidelném režimu dvakrát ročně.  
 
Petice na nádraží 
Poté, co Liberecký kraj schválil firmu Arriva jako svého hlavního železničního dopravce, začaly České 
dráhy omezovat své služby. Důsledkem je mj. i zrušení několika nádražních pokladen (čtyři v úseku 
Stará Paka – Liberec). Poté, co se objevil stejný plán i pro turnovské pokladny, sepsaly místní pokladní 
petici žádající zachování vnitrostátní a mezinárodní pokladny Českých drah v uzlové železniční stanici 
Turnov. Petici v krátké době podepsaly čtyři stovky lidí. Liberecký kraj dlouhodobě prosazuje přímý 
prodej jízdenek přímo ve vlacích. K ukončení souběžného provozu další pokladny v Turnově 
provozované Českými dráhami (ČD) může dojít se změnou jízdních řádů v prosinci 2021, pokud ČD 
nevyužijí možnosti provozovat přepážku ve své vlastní režii. V Turnově v současnosti většinu linek 
včetně všech rychlíků financovaných Ministerstvem dopravy převzal jiný dopravce. ČD zůstávají na 
osobních vlacích ve směrech na Jičín a Mladá Boleslav, jejichž provoz v celé trase bude na základě 
společného postupu objednatelů nově ukotven prostřednictvím smluv ČD se Středočeským, resp. 
Královéhradeckým krajem. 
Liberecký kraj tlaku veřejnosti ustoupil a ke konci října informoval, že pokladnu Českých drah na 
turnovském nádraží zachová minimálně jeden další rok.  
 
Mašovská škola v novém 
Děti 1. září nastoupily do kompletně zrekonstruované budovy, ke které přibyla i nová přístavba. 
Odpoledne byla škola otevřena i pro veřejnost – probíhaly komentované prohlídky a proběhl také 
křest knihy vydané u příležitosti znovuotevření školy a blížícího se výročí 150 let školství v Mašově. 
Hudební doprovod zajistilo Duo Bigband. (Více viz Školství – jednotlivé události.)  
 
Atleti na náměstí 
13. září se na náměstí představovali turnovští atleti, kolemjdoucím připravili improvizované 
sportoviště, kde se předvedly mládežnické oddíly AC Turnov. Procházející Turnováky zvali na 
Memoriál Ludvíka Daňka, rozdávali pozvánky a letáky informující o své činnosti. Děti si mohly řadu 
sportovních disciplín i vyzkoušet.  
 
Vítězství v soutěži Zlatý erb 
15. září byly vyhlášeny výsledky 23. ročníku krajské soutěže měst a obcí Zlatý erb, která hodnotí 
schopnost měst informovat občany o dění. Přihlásilo se devět měst a pět vesnic. Turnov vyhrál 
v kategorii měst, v kategorii vesnic pak zvítězila Zásada. Porota ocenila nové webové stránky. 
V kategorii nejlepší elektronická služba Turnov zvítězil díky svému mobilnímu rozhlasu (společně se 
Zásadou) a ve stejné kategorii se umístil na druhém i třetím místě za rezervační systém návštěvy 
úřadů a za online přenosy zasedání Zastupitelstva města.  
Turnov a Zásada postoupily do celostátního kola, jehož výsledky byly vyhlášeny 20. září, tam už však 
neuspěly. Turnov skončil na 8. místě. 
 
Uložení ostatků biskupa Krejčího 
21. září byly po více než roce opětovně do rakve uloženy kosterní pozůstatky biskupa Petra Františka 
Krejčího (27. června 1796 v Březině u Mnichova Hradiště , 4. července 1870 v Praze) a proběhl pietní 
akt ukládání jeho ostatků do hrobky. 
Petr František Krejčí působil jako kněz mezi lety 1828 a 1837 v Turnově, Rovensku a na Hrubé Skále, 
poté odešel do Prahy k metropolitní kapitule u sv. Víta, ale kontakt s milovaným městem neztratil. 
28. února 1858 byl ordinován do funkce světícího biskupa pražského a titulárního biskupa oropského 
a v říjnu 1863 se stal děkanem pražské metropolitní kapituly. Po smrti byl na své výslovné přání 
uložen k poslednímu odpočinku v Turnově v hrobce pod centrálním křížem, jehož stavbu sám 
financoval.  
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V květnu roku 2020 bylo zjištěno poškození litinové záklopové desky kryjící vchod do jeho hrobky 
a muselo dojít k její opravě. Hrobka tak byla po 150 letech otevřena. Do hrobky, situované v ose 
sever–jih klenuté valenou klenbou, se sestupuje po jedenácti schodech. V jižní stěně je proražena 
nika, ve které byl umístěn litinový krucifix s dřevěným soustruženým podstavcem. Rakev spočívala na 
4 pískovcových blocích vysokých 35 cm a byla umístěna v podélné severojižní ose. Dno rakve však 
bylo rozpadlé a ostatky biskupa se proto z valné části nacházely na podlaze hrobky. Proto se starosta 
města Ing. Tomáš Hocke, děkan a okrskový vikář turnovského vikariátu Václav Vlasák, pracovník NPÚ 
– ÚOP Liberec Tomáš Kesner a zástupce ředitelky Muzea Českého ráje v Turnově PhDr. Jan 
Prostředník, Ph.D. shodli na urychlené exhumaci a uložení ostatků do nové schrány. K tomu došlo 
o měsíc později 30. června 2020. Odborné, přesto však pietní vyzvednutí ostatků zajistili 
antropologové Národního muzea RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., RNDr. Vítězslav Kuželka a Mgr. Jan 
Cvrček ve spolupráci s turnovskými archeology a historiky. Kosterní pozůstatky byly převezeny do 
Národního muzea k dočasnému důstojnému uložení a zejména pro antropologické posouzení 
tělesných ostatků biskupa P. F. Krejčího. Konstrukce železo-zinkové rakve následně prošla složitým 
procesem konzervace na SUPŠS-VOŠ v Turnově. (Převzato z tiskové zprávy Muzea Českého ráje 
v Turnově.) Rakev do hrobky znovu uložena nebyla, je uschována v depozitáři turnovského muzea.  
 
Slavnostní otevření hřiště na Hruštici 
22. září bylo na Hruštici v ulici Lubomíra Jasínka slavnostně otevřeno nové hřiště realizované 
z participativního rozpočtu (Tvoříme Turnov). Hřiště vzniklo v místě nevyužitého prostoru na Hruštici 
a oplocení starého fotbalového hřiště. V lokalitě Hruštice vyrostla v posledních letech rozsáhlá bytová 
zástavba a místní děti si neměly kde hrát. Hřiště budu hojně využívat jak děti z okolí, tak nedaleké 
mateřské školy. Nové hřiště přišlo na 175 000 Kč, cena za oplocení 200 000 Kč. Kromě financí 
z Tvoříme Turnov byl projekt podpořen darem od pana Václava Formánka ve výši 50 000 Kč na 
vybavení hřiště brankami. 
 
Stolpersteine v Turnově 
Město se v roce 2020 rozhodlo, že se připojí k řadě měst, ve kterých se nacházejí tzv. kameny 
zmizelých, německy Stolpersteine. Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem umisťované do 
chodníku před domy, kde žili lidé, kteří se stali obětmi holocaustu. Těmito kameny se připomínají 
osudy lidí, kteří se stali obětí nacistického režimu. Z 550 Židů, kteří byli z Turnova odvezeni 
transportem v lednu 1943, se jich po válce vrátilo pouhých devatenáct.  
Každý kámen připomíná pouze jednu osobu prostřednictvím textu na mosazné destičce. Po bádání 
zaměstnanců informačního centra a především ředitele Okresního archivu v Semilech pana 
Mgr. Pavla Jakubce byla vytipována jména, která budou na prvních osazovaných kamenech. Díky 
darům Turnováků se podařilo vybrat peníze na 32 kamenů. Během krátké doby se k vyčleněným 
finančním prostředkům v rozpočtu města podařilo shromáždit dalších 88 000 Kč díky finančním 
darům. Mezi tyto dárce patří: L. Bělohradský, Ing. D. Kundrák, M. Loukota, kapela Mackie Messer 
Klezmer Band, P. Mlejnek, E. Pavlíková, PhDr. E. Sieglová, M. Tichá, Ing. A. Vávrová, J. Zeman a další 
dárce, který nechce být jmenován.  
Pokládání prvních kamenů proběhlo 23. září. Pietní akt v Synagoze Turnov a následně na jednotlivých 
místech vedl pan rabín David Maxa. V jeho projevu zaznělo: „Slovo Stolperstein pochází z německého 
slova stolpern, které znamená „zakopnout“, a Stein, což je v překladu do češtiny „kámen“. Tento 
název nám sděluje něco velmi podstatného o účelu těchto předmětů. Kolemjdoucí by o ně měl 
zakopnout, nikoliv nohou, ale zrakem, chvíli postát a zamyslet se při pohledu na jména lidí, které 
připomínají. Židovská tradice klade velký důraz na připomínání jména. Jméno totiž není pouhé slovo 
sloužící k rozlišování jednoho člověka od druhého, ale má hlubší význam, který definuje podstatu jeho 
nositele. Tím, že připomínáme jméno zesnulého člověka, odlišujeme ho od pouhého čísla či položky 
v tabulce a potvrzujeme, že jeho život má cenu, i když již není mezi námi na tomto světě. Tím, že dnes 
umisťujeme kameny zmizelých za turnovské Židy, zajišťujeme, že jejich jména nebudou zapomenuta. 
Těm, kteří byli zavražděni a ponecháni bez místa posledního odpočinku, dnes umisťujeme památník 
na místě, kde žili své životy. Dáváme tak najevo, že měli své místo v tomto domě a v tomto městě a že 
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jej v naší paměti budou mít navždy. Tato ceremonie je důležitá, a to mimo jiné proto, že v drtivé 
většině případů jde o jediný pohřeb, kterého se obětem šoa dostalo.“ 
 
Loupež v sázkové kanceláři 
30. září po třetí hodině odpoledne přepadli dva neznámí muži sázkovou kancelář Tipsport 
v Palackého ulici čp. 776 a za použití zbraně přiměli ženu za přepážkou k vydání hotovosti. Poté 
uprchli na motocyklu. Policie požádala veřejnost o pomoc a také o záznamy z palubních kamer, které 
si dnes řidiči často umisťují do aut.  
 

Říjen 
Zlatá popelnice  
Turnov uspěl v 16. ročníku soutěže kolektivního systému ASEKOL v kategorii sběru drobného 
elektroodpadu, kde získal první místo. V dalších kategoriích tentokrát neuspěl.  
 
Den architektury 
2. října se Turnov opět připojil k 11. ročníku celostátní akce Den architektury. Pro zájemce byla 
připravena procházka bývalou židovskou čtvrtí, během které se mohli zájemci seznámit s historií, 
současností i s výhledem do možné budoucnosti tohoto zajímavého místa v našem městě. Veřejnosti 
byl prezentován také dům malíře Karla Vika v Komenského ulici, postavený podle návrhu slavného 
architekta Jana Kotěry.  
 
Setkání se starostou – ulice Čistá 
4. října se starosta sešel s obyvateli ulice Čistá, a to na jejich pozvání. Tématem byla připravovaná 
rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě v Turnově, část Daliměřice. 
 
Setkání se starostou – sídliště Přepeřská 
11. října se starosta města setkal s obyvateli sídliště Přepeřská, aby je seznámil s plánovanou 
revitalizací. Přibližně 50 obyvatel se sešlo u bytového domu č. p. 1450. Podobu studie „Regenerace 
sídliště Přepeřská“ již obyvatelé připomínkovali, na aktuálním setkání představili její autoři 
upravenou podobu.  
 
Na dálnici vznikla nová občerstvovací zařízení 
Na dálnici směrem na Prahu, hned za čerpací stanicí Shell v Příšovicích, byly 13. října otevřeny 
pobočky dvou celosvětových fastfoodových řetězců KFC a Burger King. Zatím nebyly v okolí Turnova 
nijak zastoupeny.  
 
Silný vítr 
21. října se prohnal Evropou silný vítr s parametry vichřice a nevyhnul se ani Turnovu a Libereckému 
kraji. V kraji hasiči zasahovali zhruba u osmdesáti případů. V Turnově vyjížděli k šesti případům. Po 
poledni musela být z velkého mostu přes Jizeru odstraněna část stromu, která na vozovku dopadla ze 
skautského ostrova. Došlo také k poškození střechy průmyslového areálu v horní části Nádražní ulice. 
 
Oslavy 28. října 
V rámci oslav výročí vzniku Československa připravilo město doprovodný program. Ve tři hodiny 
odpoledne byla slavnostně otevřena ulice Ladislava Cibulky na Daliměřicích. Ladislav Cibulka byl 
poslední starosta samostatných Daliměřic. Vedl obec v nelehké době protektorátu a v 50. letech, kdy 
došlo k jejich připojení k Turnovu. Vzhledem ke svému politickému přesvědčení byl v roce 1952 osm 
měsíců vězněn. Po svém návratu domů ovšem nezanevřel na veřejnou činnost a zanechal 
nesmazatelnou stopu na Daliměřicích a v srdcích místních obyvatel. Byl v čele hasičů, osobně se 



Kronika města Turnova 2021  |60 

zasloužil o výstavbu mateřské školy, obchodu nebo hasičské zbrojnice a vlastníma rukama zakládal 
parčík před zbrojnicí, který by v budoucnu mohl projít další revitalizací. (Převzato z www.turnov.cz.) 
V pět hodin proběhla pietní vzpomínka s kladením věnců u pomníku ve Skálově ulici (proslov 
místostarostky Jany Svobodové viz Přílohy). Den vyvrcholil slavnostním večerem v městském divadle, 
během kterého starosta města předal ocenění. 
Zastupitelé jednomyslně souhlasili s udělením čestného občanství PhDr. Haně Maierové (in 
memoriam) za její dlouhodobé působení v roli zastupitelky, radní, místostarostky a později starostky 
Turnova, krajské zastupitelky a náměstkyni hejtmana. 
Čestné občanství bylo uděleno Františku Zikudovi jako uznání mnohaleté práce v oblastech 
samosprávy na postech turnovského zastupitele a radního a dále za jeho přínos sportovní spolkové 
činnosti a za realizaci veřejně prospěšných projektů.  
Cenu obce převezme vedení Střední zdravotnické školy Turnov za zahájení antigenního testování při 
pandemii Covid-19 počátkem roku 2021. 
Následoval koncert: Ernest Bloch – Nigun (Jana Kubánková – housle, Martin Hybler – klavír), Antonio 
Vivaldi – Koncert pro dvoje housle a moll, Allegro – Larghetto e spirituoso – Allegro (Jana Kubánková 
a Barbora Sulková – housle, Martin Hybler – klavír), Martin Hybler – Lonely Self, op. 41 pro housle 
solo (Jana Kubánková – housle, Martin Hybler – Gentlemen’s Return (Jana Kubánková – housle, 
Martin Hybler – klavír), Georges Boulanger – Georgette (Jana Kubánková – housle, Martin Hybler – 
klavír). 
Součástí oslav byla tradičně i akce Vlajka pro Masaryka.  
 

Listopad 
Nový odpadový systém 
V srpnu město nakoupilo 5 823 nádob na tříděný odpad, z toho 4 490 nádob (240 l) na papír a plasty, 
1 168 (240 l) na bioodpad, 45 nádob (660 l) na bioodpad pro sídliště, 95 kontejnerů (1 100 l) na 
nápojové kartony a 25 kontejnerů (1 100 l) na kovy. Tyto kontejnery byly rozdány mezi obyvatele 
města, aby jim usnadnily třídění odpadů v novém odpadovém systému města, který začal platit 
1. listopadu. Nákup kontejnerů vyšel na 6,8 milionů korun a byl pořízen díky dotaci.  
Zároveň došlo i ke změně četnosti odvozu odpadů – původní týdenní svoz směsného odpadu byl 
nahrazen dvoutýdenním cyklem. Jeden týden se sváží směsný odpad, druhý týden pak tříděný odpad. 
Na veřejných sběrných místech přibyly nové typy nádob, a to na sběr nápojových kartonů, kovů 
i jedlých olejů a tuků.  
Celkem je na území města 72 sběrných míst. Na 50 z nich jsou nádoby na nápojový karton 
(kontejnery 1100 litrů nebo popelnice 240 litrů). Kontejnery na sběr kovů jsou nově na 26 místech. 
Popelnice, do kterých se sbírá použitý jedlý olej a tuky z kuchyní, jsou na 11 sběrných místech. 
 
Přívětivý úřad 2021 
Turnov se umístil na třetím místě libereckého kola soutěže Přívětivý úřad, který vyhlásilo už pošesté 
Ministerstvo vnitra. Vyhlášeny byly tři nejpřívětivější úřady v každém kraji, v Libereckém kraji to byl 
Jablonec nad Nisou, Liberec a právě Turnov. Celkově zvítězilo město Kolín následované Žďárem nad 
Sázavou a Ostravou. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 8. listopadu 2021 v Arcibiskupském 
paláci v Olomouci. Cenu Ministerstva vnitra převzali z rukou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče 
starosta města Tomáš Hocke a tajemnice Eva Honzáková.  
Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. 
Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci 
služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě 
také opatření přijatá během pandemie covidu-19.  
K soutěži vyšla i sbírka příkladů dobré praxe, která má sloužit dalším městům jako inspirace. V tomto 
ročníku se sešlo 25 příkladů a Turnov se v ní objevil s příspěvkem „Komunikace v době pandemie“.  
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Putovní výstava Paměť národa Severní Čechy  
10. listopadu proběhla na turnovském náměstí vernisáž externí putovní výstavy představující 
kolemjdoucím 10 příběhů pamětníků 20. století.  
Výstava mimo jiné vypráví o Turnovácích Milanu Brunclíkovi a faráři Jednoty bratrské Ondřeji 
Halamovi. Výstavu připravila regionální pobočka Paměť národa Severní Čechy se sídlem v Liberci. Byla 
připravena díky finanční podpoře Libereckého kraje a měst Liberec, Turnov, Hejnice, Hrádek nad 
Nisou spolu s Bránou Trojzemí, dále díky Nadačnímu fondu Severočeská voda a dalším 
podporovatelům Paměti národa.  
 
Tvoříme Turnov 
Hlasování v projektu Tvoříme Turnov, ve kterém mohou lidé rozhodnout o využití části veřejného 
rozpočtu, bylo zahájeno 22. listopadu. Lidé mohli vybírat tentokrát ze čtyř přihlášených projektů. 
Hlasování bylo ukončeno 10. prosince 2021 a zúčastnilo se ho 1 798 hlasujících, kteří přidělili 
projektům celkem 2 714 hlasů (2 301 pro a 413 proti). (Výsledky a realizace viz Kronika 2022.)  
 
Zemřel Sergěj Solovjev 
25. listopadu zemřel Sergěj Solovjev, čestný občan města Turnova, dlouholetý předseda zdejší 
pobočky Konfederace politických vězňů, zastánce demokratických tradic, statečný člověk, který 
bojoval usilovně se zvůlí komunistického režimu. Bylo mu 97 let. 
Zastupitelka města Eva Kordová uveřejnila na webových stránkách města nekrolog, který zde 
přinášíme:  
Sergěj Solovjev se narodil 1. května 1924 v Turnově. Jako mladý voják se v roce 1947 zapojil do 
zpravodajské činnosti pro USA a již příští rok v květnu 1948 byl zatčen a v pověstné mučírně na 
pražské Loretě mučen agenty Obranného zpravodajství. Odsouzen byl následně k trestu smrti za 
vojenskou velezradu a konspiraci. Rozsudek byl později zmírněn na doživotí. Vězněn byl také jeho 
bratr Jan, známý sochař a malíř. Pan Solovjev prošel postupně věznicemi v Leopoldově, Opavě, 
Valdicích. Amnestie v roce 1960 jej osvobodila. Prošel si nelidským týráním a zanechal svědectví 
o krutosti komunistických lágrů. Po listopadu roku 1989 pomáhal ze všech svých sil napravit křivdy 
politických vězňů. Působil jako předseda Konfederace politických vězňů a každému, kdo potřeboval, 
tomu pomohl. 
Byl osloven prvním polistopadovým starostou Václavem Šolcem, který také poznal zlo komunistického 
režimu, aby se stal členem Zastupitelstva města. Ale odmítl se slovy: „Nikdy si nesednu za stůl 
s komunisty ke společnému jednání, to bohužel opravdu nemohu.“ 
Znala jsem pana Sergěje Solovjeva od poloviny sedmdesátých let, kdy při jednom pro mne osudovém 
setkání mi předal vzácné a samozřejmě zakázané dokumenty o Miladě Horákové. Jako mladá žena 
jsem tehdy věděla pouze z rodiny, co se kolem této ženy odehrálo, ale podrobnosti jsem neznala. Od 
té doby trvalo naše přátelství i s jeho bratrem Janem.  
Bylo mi velkou ctí, že jsem mohla jako zastupitelka města Turnova v roce 2003 pana Sergěje 
Solovjeva, společně s Václavem Šolcem, navrhnout čestnými občany města Turnova. Nesmírně jsem si 
pana Solovjeva vážila a zůstane po mne osobností muže, který byl rovný, opravdový vlastenec 
a hlavně člověk s velkým srdcem. Čest jeho památce.  

 

Prosinec 
Zemřela Marcela Machotková 
7. prosince zemřela v Brandýse nad Labem turnovská rodačka a držitelka ceny obce za rok 2014 
Marcela Machotková. Emeritní sólistka Opery Národního divadla se narodila 12. října 1931 v Turnově. 
Pohřeb se uskutečnil 17. prosince v pravé poledne v obřadní síni v Praze-Strašnicích. (Více viz Kultura 
– kulturní osobnosti.) 
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Restituční kauza Walderode 
9. prosince začalo nové projednávání restituční kauzy rodu Walderode, kterou se znovu začne 
zabývat Okresní soud v Semilech. Nové projednání restituční žádosti o vydání šlechtického majetku 
nařídil Nejvyšší soud, který považuje zatímní rozsudek ve prospěch restituentů za chybný. Vyhověl tak 
dovolání Lesů ČR, Města Turnov a Státního pozemkového úřadu. Soud skončil nepravomocným 
odmítnutím nároku restituentky. (Více viz duben a září.) 
 
Ledový kostel Panny Marie 
18. prosince připravila turnovská zmrzlinárna Togelato, která se nachází u železničního viaduktu, akci, 
během které sochař Marian Maršálek zhotovil ze čtyř bloků ledu za pomoci motorové pily a dlát 
věrný model zdejšího Chrámu Narození Panny Marie. Dílo bylo nasvíceno a lidé ho mohli obdivovat 
po několik dní, než počasí způsobilo jeho zkázu. 
 
Vánoční svátky 
Vánoční svátky proběhly dle velitele Městské policie v klidu a nebyly ani řešeny jinak obvyklé 
problémy domácího násilí. Nejzávažnější událostí byl únik plynu u jednoho z domů v Tázlerově ulici 
25. prosince večer, který se však podařilo vyřešit.  
 
Silný mráz 
Těsně po Vánocích přišel do Čech silný mráz a nejvíce udeřil v noci na 26. prosince. Na Jizerce 
v Jizerských horách bylo naměřeno téměř 27 stupňů pod nulou. V centru Turnova teploměr ráno 
ukazoval 15 stupňů pod nulou. Vzápětí se začalo oteplovat a Silvestr s Novým rokem lámaly rekordy 
na opačné straně stupnice. Bylo až 15 stupňů nad nulou.  
 
Smrtelná nehoda 
31. prosince před půl třetí odpoledne došlo v Turnově ke smrtelné dopravní nehodě, při které po 
srážce s osobním autem zahynul řidič motocyklu. Nehoda se stala na hlavní silnici mezi Všení 
a Turnovem u odbočky do Mašova.  
 
Silvestrovská noc 
Silvestrovská noc byla rušná a hlučná a policisté vyjížděli k desítkám incidentů. Na tísňovou linku bylo 
přijato celkem 132 telefonátů, což je o 48 hovorů více než o minulé silvestrovské noci. Lidé nejčastěji 
oznamovali případy fyzického napadání, ke kterým docházelo jak na veřejnosti, tak také v soukromí. 
Lidé si na lince 158 stěžovali také na nadměrný hluk způsobený odpalováním zábavní pyrotechniky 
v obydlených zástavbách. Nejzávažnější událostí byla nehoda v Turnově, která si vyžádala život 
41letého motocyklisty.  
 
 
  



Kronika města Turnova 2021  |63 

Turnov – souhrnné zprávy ke konci roku 
 
Index kvality života 
Ke konci roku byl opět zveřejněn tzv. index kvality života v jednotlivých obcích České republiky. 
V něm je již čtvrtým rokem hodnoceno 29 ukazatelů z veřejně dostupných dat, například dostupnost 
zdravotní péče, dopravní dostupnost, bydlení, služby, materiální podmínky, vzdělání, mezilidské 
vztahy, zdraví a další, a na jeho základě sestavuje pořadí měst. Bylo hodnoceno celkem 206 obcí 
s rozšířenou působností. Jako první se tradičně umístily Říčany a poslední, také tradičně, Orlová na 
Karvinsku. 
Turnov se v tomto roce propadl o šest míst z 10. místa v roce 2020 na 16. místo v roce 2021. Stále je 
však nejlépe hodnoceným městem v kraji, neboť dalším městem je Jilemnice na 33. místě. Ovšem 
například Vrchlabí se posunulo k lepšímu nejvíce ze všech sledovaných měst, a to o celých 64 pozic. 
 
Nábytková banka Libereckého kraje 
Město Turnov navázalo spolupráci s Nábytkovou bankou Libereckého kraje, která pomáhá zajistit 
dodávky nábytku a vybavení domácností pro lidi v nouzi. Někteří klienti turnovského odboru 
sociálních věcí již spolupráce s touto organizací také využili. Posláním Nábytkové banky Libereckého 
kraje, z. s., je snaha o využití nábytku, který by jinak skončil jako odpad. Tímto způsobem se podílí 
také na snižování produkce komunálního odpadu v Libereckém kraji, zároveň tím pomáhá lidem 
v sociální a finanční nouzi. Lidé mohou svůj nepotřebný nábytek do banky věnovat.  
 
Vyhlášení veřejné soutěže na nový pomník TGM 
V polovině prosince vyhlásilo město soutěž na výtvarné řešení nového pomníku Tomáše Garrigue 
Masaryka, který má být umístěn v parku u nádraží, který byl letos revitalizován a od října nese jméno 
našeho prvního prezidenta. Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 3. 2022. Starosta města 
Tomáš Hocke k záměru výtvarné soutěže řekl: „Osobně se domnívám, že Město Turnov by mělo mít 
soudobý pomník Tomáše Garrigue Masaryka, který bude trvale současným i budoucím generacím 
připomínat zásluhy tohoto pána o československou státnost, víru v pravdu i osobní nasazení pro 
myšlenku ve své době téměř neproveditelnou. Vnímám to zvláště teď, v době demokracie, svobody, 
relativního bohatství společnosti. Často právě v povrchním vnímání světa, v chybějícím ukotvení pro 
morální zásady může být skryto nebezpečí budoucí totality.“ 
 
Turnovští řidiči nedodržují povolenou rychlost 
Na jaře prováděli městští strážníci měření rychlosti mobilním radarem na turnovských silnicích.  
Výsledky nedopadly dobře. Například ze 70 měření před ZŠ v ulici 28. října překročilo povolenou 
rychlost 30 km/hod 53 řidičů. Z celkového počtu 486 projíždějících vozidel během krátkodobých 
měření v různých částech města – Mašov, Sobotecká, Nádražní, Bezručova a další ulice bylo řešeno 
pro překročení nejvyšší povolené rychlosti 352 vozidel. Na pokutách bylo vybráno 264 tisíc Kč, další 
řidiči dostali pokutu za nedodržení termínu platby, takže vybráno bylo celkem 304 tisíc Kč. Město 
nechce jít formou represí, proto se pokusí přimět řidiče ke změně chování především novými 
značkami či informativními radary.  
 
Nový videospot města – Turnov mnoha tváří 
V prosinci byl veřejnosti představen nový klip propagující naše město. Spot, který připravila firma 
Troy Horse, s. r. o., z Prahy, představuje Turnov jako ideální místo pro rodinnou dovolenou, 
s množstvím historických památek, kultury, tradic a krásného okolí. Video je dlouhé 3:43 min., je 
složeno ze záběrů na Turnov z dronu ve všech ročních obdobích, záběry do interiérů restaurací (Kafé 
Panorama v Jiráskově ulici čp. 127, Puku bistro ve Skálově ulici čp. 68), z návštěvnického centra 
Galerie Granát, z Dolánek a Dlaskova statku, z Greenway Jizera, z pumptrackové dráhy i ze hřiště 
v parku u letního kina. Doprovází ho píseň Out of Nowhere od skupiny The Lightearts. Bude 
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promítáno v nových prostorách Turnovského informačního centra a je určeno také k prezentaci na 
webových stránkách apod. 
 
Nárůst dopravy 
V letech 2020 a 2021 probíhalo celostátní sčítání dopravy, které organizovalo Ředitelství silnic 
a dálnic. Z něj vyplynulo, že objem dopravy se neustále zvyšuje. Po dálnici D10 před Turnovem 
projede denně v průměru 27 420 vozidel, což je o 27 % víc než během posledního sčítání v roce 2016. 
Doprava narostla i jinde: na silnici I/10 na pomezí Ohrazenic a Turnova projede v průměru 24 254 
vozidel denně (+22 %), kolem Vesecka 9 322 (+18 %) a na silnici I/35 od Turnova do Radvánovic 
10 844 (+11 %). Na náměstí Českého ráje bylo napočítáno 14 773 vozidel denně (+3 %), na průtahu 
I/35 městem na mostě přes Jizeru 23 963 vozidel (+12 %), v Palackého ulici 9 968 vozidel (+18 %), 
v Nádražní ulici 10 982 vozidel (beze změny, před pěti lety to bylo 10 990 vozidel).  
O něco slabší provoz se naopak projevil na silnici I/35 z/do Liberce, 27 994 průjezdů denně poblíž 
Ohrazenic představuje 2% pokles a v rámci Turnova v Sobotecké ulici, kudy projíždělo v průměru 
11 386 vozidel denně (-9 %) 
V celostátním pohledu narostla doprava v průměru o 10 %. Nejvíc je to znát na dálnicích a na počtech 
nákladních vozidel, ale týká se to i ostatních silnic a osobních aut. 
 
Péče o květinovou výzdobu 
I v roce 2021 se o nádoby s květinami na veřejných prostranstvích staralo zahradnictví Hájek. Za 452 
tisíc korun vč. DPH osázelo čtyři jednostranné a 61 oboustranných závěsných nádob, zavěšených 
převážně na sloupech veřejného osvětlení. O květiny pak zahradnictví celou sezonu pečovalo. 
 
Recyklace odpadů v Turnově 
V roce 2021 obyvatelé Turnova do sběrných nádob nasbírali 106 tun starého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a recyklaci.  
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1 555,49 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 
276.533 1€ mincí, nebo 1 887,86 kg hliníku, který by stačil na výrobu 125.858 plechovek o objemu 
0,33 l. Dle osvědčení společnosti Ecobat, který provozuje zpětný odběr baterií a akumulátorů, pak 
Turnov odevzdal 788 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací zpracováno 583 kg 
kovonosných druhotných surovin. 
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Kdo nás opustil 
 
26. července – Hana Maierová 
23. srpna – Jiří Belda 
25. listopadu – Sergěj Solovjev 
7. prosince – Marcela Machotková 
(Více viz Turnov – Kalendárium.) 
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Světová pandemie covid-19 
 
Vstup do nového covidového roku 
Česko vstoupilo do nového roku v nejvyšším, pátém, stupni nákazy s dosud nejvyšší zaznamenanou 
hodnotou rizika nákazy – 90 bodů ze sta (v některých regionech i více).  
Nakaženo bylo 120 238 lidí, z nichž bylo 6 023 v nemocnici, stav 865 lidí byl velmi vážný. Od počátku 
pandemie zemřelo v České republice 11 711 lidí. Na celém světě to bylo již více než půl milionu.  
 
Platná opatření: Nová opatření byla zavedena 27. prosince 2020.  
Platil zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin. 
Lidé museli při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry. 
Lidé mohli pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob s výjimkou členů 
domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků ve škole, ti by však měli dodržovat 
rozestupy. 
Divadla, kina, muzea, galerie a památky byly zavřené.  
Svatby a pohřby se mohly konat maximálně s 15 účastníky. 
Alkoholické nápoje nesměly být konzumovány na veřejnosti. 
Pro venkovní prostory na území obcí platilo povinné nošení ochrany úst a nosu.  
Bylo povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místa 
ubytování. 
Otevřené mohly být pouze obchody se základním sortimentem, supermarkety mohly nabízet jen 
základní sortiment, v obchodech byla povolena přítomnost jednoho zákazníka na 15 metrů 
čtverečních prodejní ́plochy. 
Holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných 
služeb byly zavřené. 
Uzavřená byla vnitřní sportoviště a venkovní sportoviště byla otevřená pro maximálně dva lidi. 
Lyžařské areály byly zavřené. 
Restaurace či kavárny byly zavřené. Fungovat mohla jen výdejní okénka v době mimo zákaz 
vycházení. Hotely či penziony byly pro turistické pobyty zavřeny. 
Do škol mohli chodit pouze žáci prvních a druhých tříd základních škol, ostatní se učili distančně. 
Mateřské a speciální školy fungovaly.  
Úřední hodiny na úřadech byly omezeny na maximálně pět hodin dva dny v týdnu. 
Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí byly zakázané, výjimkou byla 
přítomnost u porodu, návštěva pacientů nezletilých, s omezenou svéprávností, v hospicích a pacientů 
v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění. 
Při přechodu státní hranice se musel každý podrobit kontrole na příznaky covidu-19. 
 
ADRA opět pomáhá 
Humanitární organizace ADRA znovu zajišťuje občanům města Turnova a okolí bezplatnou distribuci 
potravin a léků.  
 
Denní zprávy 
4. ledna: Liberecký kraj očkování – V Libereckém kraji bylo zahájeno očkování proti covidu. V první 

fázi bylo k dispozici 500 dávek vakcíny Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech a očkováni byli 
přednostně zdravotníci z nemocnice.  

5. ledna: Rizikové skóre PES začalo být počítáno podle nového systému a dosahuje nižších hodnot při 
stejných parametrech. 

5. ledna: V Česku přibylo 17 278 nakažených, což se stalo novým rekordem v počtu nově odhalených 
případů za den. Nemocných bylo 126 348 osob, opět nejvyšší počet od začátku epidemie. 

6. ledna: Omezení – Platnost omezení proti šíření covidu byla prodloužena do 22. ledna.  
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11. ledna: Testování – V Turnově byla zahájena činnost testovacího centra v místní nemocnici. Dosud 
jsme za testy dojížděli do nemocnic v okolí. V centru se provádějí tzv. antigenní testy 
a odběry vzorků zajišťují pedagogové ze Střední zdravotnické školy. O testování byl velký 
zájem, provoz pracoviště byl prodloužen nejprve do 5. února, poté do konce února.  

11. ledna: Očkování – V Turnově byli naočkováni první lidé, a to 12 zdravotníků ze zdejší nemocnice. 
13. ledna: Statistika – Počet aktuálně nemocných osob v republice dosáhl 119 303 osob, což je dosud 

nejvyšší počet nakažených. Počty nakažených poté začaly klesat. 
14 ledna: Index PES klesl na stupeň č. 4. Od 30. prosince se držel na vyšším stupni č. 5. 
15. ledna: Očkování – Byl spuštěn registrační systém na očkování občanů starších 80 let. Očkovat se 

začne 1. února. Vláda spustila on-line registrační systém, za což byla velmi kritizována 
(přednostně by se měli naočkovat senioři, kteří si ale často s registrací prostřednictvím 
internetu nerozumí), proto přidala i celostátní telefonickou linku, kde operátoři lidem 
s registrací pomáhali. Liberecký kraj k tomu přidal i vlastní telefonní linku, aby registraci 
občanům usnadnil.  

Očkovací centra v regionu: V polovině ledna bylo zahájeno očkování populace proti koronaviru. 
V kraji byla zřízena očkovací centra v těchto nemocnicích:  

o Krajská nemocnice Liberec – Husova ulice 641, budova K, Infekční oddělení 
o Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – budova A, první podlaží, Centrální příjem 
o Nemocnice Jablonec nad Nisou – Interní pavilon D, přízemí, ambulance osteologie 
o MMN – nemocnice Jilemnice – stará poliklinika 
o MMN – nemocnice Semily – Nový pavilon, přízemí, Klinická biochemie 

15. ledna: Statistika – Průběžně aktualizované statistiky americké Univerzity Johna Hopkinse ukázaly, 
že k uvedenému datu se nemocí covid nakazilo ve světě již nejméně 93,5 milionu lidí 
a minimálně 2 miliony nemoci podlehly. Oficiální čísla Světové zdravotnické organizace 
(WHO) jsou o něco nižší. Podle ní bylo dosud v souvislosti s covidem-19 potvrzeno 1,98 
milionu úmrtí. Obecně se však experti shodují, že skutečné počty jsou vyšší, neboť řada 
úmrtí není covidu připisována. Také do těchto statistik nejsou zahrnuti pacienti, kteří 
zemřou více než měsíc po prodělání nemoci. Začíná se ovšem ukazovat, že právě 
prodělání nemoci u nich nastartuje rozvoj jiných zdravotních obtíží, které jim nakonec 
přivodí smrt. Podle výzkumu anglických lékařů, publikovaných kolem 20. ledna, se to 
týká až 30 % pacientů.  

18. ledna: V Česku byl potvrzen výskyt tzv. britské mutace koronaviru, který se šíří mnohem rychleji 
než ten dosavadní. 

18. ledna: V Česku přibylo 7 590 nových případů onemocnění covidem, což je zhruba o 1 800 méně 
než před týdnem. Epidemie mírně slábne, vláda jedná o rozvolnění opatření. V okolních 
státech však řeší spíše opačný postup, neboť se obávají nové britské mutace viru.  

Statistika celková – Od začátku epidemie v březnu 2020 odhalily laboratoře v České republice 899 
503 případů koronaviru. Více než 750 000 lidí se z nemoci vyléčilo. V zemi je v současné 
chvíli přibližně 135 500 nakažených, z nichž většina má mírný průběh nemoci. S covidem 
dosud zemřelo 14 646 lidí, v posledních dnech je počet obětí většinou vyšší než 150 za 
den.  

18. ledna: Hejtman Libereckého kraje Martin Půta se veřejně ohradil proti nespravedlivému 
přerozdělování očkovacích vakcín z ministerstva do jednotlivých krajů. Rozdělovány měly 
být podle počtu občanů starších 65 let, kteří v kraji žijí. To se však neděje a Liberecký kraj 
místo 4,22 % dávek vakcín získal dosud jen 2,8 % dávek z aktuálně dostupných. Nedostává 
se mu tak dávek na očkování lidí z ohrožených profesí a seniorů.  

19. ledna: Uvolnění – byla otevřena papírnictví a obchody s dětským oblečením. Nadále platí zákaz 
vycházení od 21 do 5 hodin. Nadále zůstávají uzavřené restaurace, kavárny, kulturní 
organizace a sportoviště i obchody, které neprodávají základní sortiment, stejně tak 
služby.  

21. ledna: Nouzový stav byl prodloužen do 14. února.  
23. ledna: Po krátkém poklesu nemocných opět dochází k razantnímu nárůstu nakažených.  
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26. ledna: Turnov – Opět bylo zahájeno vysílání městského rozhlasu s informacemi o aktuální situaci. 
„Vážení Turnováci, touto cestou nabízíme seniorům starším 80 let osobní pomoc 
s registrací do Centrálního registračního systému očkování covid-19 prostřednictvím 
organizace Adra na kontaktním čísle 728 967 609, a to každý všední den od 9 do 15 hodin. 
Registrace proběhne přímo u Vás doma. Zástupce Adry bude vybaven potřebnou 
technikou, připojením a pomůže vyplnit potřebné údaje. Dále prosíme seniory, kteří jsou 
imobilní nebo špatně pohybliví, mají zájem o očkování a nemohou navštívit očkovací místa 
mimo bydliště, aby kontaktovali sociální odbor městského úřadu na telefonu 481 366 
853. Odbor tyto zájemce eviduje a bude je následně informovat o dostupnosti očkovací 
látky pro tuto skupinu. Podpořte prosím podnikatele a živnostníky v našem městě svým 
nákupem. Děkujeme všem, kteří nosí roušky! Starosta Turnova.“. 

30. ledna: Zpřísnění opatření – začala platit nová vládní opatření proti šíření koronaviru. Mj. Česká 
republika uzavřela hranice a nesmí k nám přicestovat žádní cizinci bez prokazatelně 
důležitého důvodu. Lidé mohou absolvovat antigenní testy na přítomnost viru jednou za 
tři dny místo dosavadního pětidenního limitu. Zpřísňují se možnosti ubytování, jedinou 
možností, kdy člověk může využít ubytovacích služeb, jsou prokazatelné služební důvody. 
Znovu je zakázán prodej na trzích a ve stáncích. Nadále zůstávají otevřené pouze obchody, 
které prodávají životně nezbytné zboží. Znovu jsou zakázány návštěvy v nemocnicích. 
Školy zůstávají uzavřené, prezenční výuky se účastní pouze žáci prvních a druhých tříd 
a děti ze speciálních škol.  

 
Přelom ledna a února: Mutace – v Česku se rozšiřuje vysoce nakažlivá mutace viru, tzv. britská 

mutace, a pravděpodobně i další.  
6. února: Turnov – bylo v turnovských Domovech s pečovatelskou službou zahájeno očkování 

klientů, a to očkovací látkou Moderna.  
8. února:  Testování – testování se od tohoto dne ujímají zaměstnanci nemocnice. Dosud jej 

zajišťovaly pedagožky ze Střední zdravotnické školy, aby ulevily přetíženým 
zaměstnancům z nemocnice.  

12. února: Zpřísnění opatření – vláda uzavřela tři okresy z důvodu nezvladatelné situace okolo 
koronaviru. Jedná se okresy Cheb, Sokolov a Trutnov. Je zakázan pohyb osob mezi okresy, 
samozřejmě s několika výjimkami. Okresy je možné projet, ale nesmí se zastavovat, pokud 
to není nutné. Je možné dojíždět za prací (s potvrzením) a za lékaři.  

14. února: Nouzový stav byl prodloužen do 28. února. Tentokrát s velkými obtížemi, protože 
Poslanecká sněmovna návrh vlády na jeho prodloužení odmítla. Důvodem byla neochota 
premiéra Babiše k jakékoliv diskuzi a nepřipravenost dalších kroků. Nakonec byl stav 
prodloužen na výzvu hejtmanů. Prodloužení stavu posuzoval i Nejvyšší soud.  

15. února: Rozvolnění – ruší se omezení úředních hodin na úřadech, které způsobovalo hromadění 
lidí ve frontách. 

15. února: Zpřísnění opatření – uzavření hranic s Německem. Na hranicích začala platit nová, 
zpřísněná opatření iniciována Německem. Do Německa se v podstatě nesmí cestovat, 
výjimky platí jen v málo případech, vždy s negativním aktuálním testem. Německo 
považuje Česko za kritickou oblast s vysokým výskytem mutací. Z osob, které v Německu 
pracují, mohou do práce dále dojíždět pouze zdravotníci a zemědělci, kteří musí testy 
absolvovat každý den. Za důvod k tranzitu Německo uznává jen dopravu zboží či 
humanitární cesty, průjezd například do Itálie kvůli dovolené umožněn není. Přestaly 
jezdit mezinárodní vlaky. Pravidla nastavují jednotlivé spolkové země, takže platí 
s různými úpravami. Například v Sasku, které sousedí s Libereckým krajem, neumožňují 
zkrácení doby karantény jako ostatní země. Karanténa trvá 14 dní.  

16. února: Statistika – V Česku přibylo 12 486 nových případů, nejvíce od 8. ledna. V Česku se od 
začátku epidemie prokazatelně nakazilo již 1,1 milionu lidí. Ve světě je v současnosti 
nakaženo 2,7 milionu lidí. Počty nakažených klesají už pátý týden v řadě. O deset procent 
– na 80 000 – poklesl v minulém týdnu i počet obětí z řad nakažených. V Evropě ubylo 18 
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procent případů, v Africe a v západní pacifické oblasti 20 procent, v Severní i Jižní Americe 
16 procent a v jihovýchodní Asii 13 procent. O sedm procent naopak přibylo případů ve 
východním Středomoří. Šíří se ale britská mutace, která byla zjištěna už v 94 zemích, 
jihoafrická je detekována v 46 státech a brazilská v 21. 

17. února: Zpřísnění – lidé cestující na Slovensko budou muset na dva týdny do karantény.  
19. února: Očkování – v Libereckém kraji bylo dosud naočkováno 15 600 osob a 5 929 lidí již dostalo 

i druhou dávku vakcíny.  
22. února: Očkování – v Libereckém kraji byla otevřena velkokapacitní očkovací centra, a to na pěti 

místech – v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Jilemnici a Semilech. 
22. února: Testování, Turnov – v turnovské nemocnici byla rozšířena provozní doba testovacího 

pracoviště. 
25. února: Zpřísnění opatření – tvrdý lockdown. Jednotlivá opatření provázely velké zmatky. Vláda je 

vyhlašovala, rušila, upřesňovala apod. Pocit, že jsme v Kocourkově, sílí.  
Respirátory: Osoby starší 15 let musí ve vnitřních prostorách obchodů, provozoven služeb, 
v hromadné dopravě i v čekárnách, u lékaře atd. nosit nově respirátor bez výdechového 
ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo 
dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. „Obyčejná“ látková rouška již 
nebude dostatečná. Toto opatření souvisí s neustále se nezlepšující situací – Česko stále 
patří k nejhorším zemím na světě. Respirátory jsou poměrně nákladné, jeden jednorázový 
respirátor stojí od 10 do 30 korun.  
Omezení pohybu: V rámci nových opatření byl omezen pohyb obyvatel. Není povoleno 
vycestovat mimo okres bez potvrzení od zaměstnavatele nebo čestného prohlášení 
o nutných důvodech (např. návštěva lékaře, péče o osoby blízké apod.). Nakupovat je také 
možné pouze v rámci okresu. V rámci volného času je povolen pohyb pouze na území 
obce. Pro Turnov se podařilo vyjednat výjimku, vzhledem k tomu, že se nacházíme na 
hranicích okresů. Turnováci se nemusí držet pouze okresu, ale mohou se za prací 
a lékařem pohybovat bez omezení na celém území ORP. Na dodržování opatření v celé 
republice dohlíželo až 30 000 policistů.  
Uzavření škol: Dosud fungovaly 1. a 2. třídy a mateřské školy. I ty byly nově uzavřeny. 
V Turnově fungovala pouze ZŠ Skálova (Alešova) a MŠ a ZŠ Sluníčko, a to pouze pro 
zajištění péče pro děti vybraných zaměstnanců, např. zdravotníků, pracovníků v sociálních 
službách či policistů.  

25. února: Česko – potvrzen první případ vysoce nakažlivé jihoafrické mutace viru.  
27. února: Česko – Nový nouzový stav. Vláda na mimořádném jednání vyhlásila nový nouzový stav 

platný 1 měsíc. Důvodem je razantně nastupující čtvrtá vlna pandemie a šířící se mutace. 
 
Březen:  Čtvrtá vlna koronaviru – S nástupem března se v Česku začala masivně šířit další, již čtvrtá 

vlna koronaviru. Masivně se šíří především výrazně nakažlivější tzv. britská mutace. Česko 
se opět dostalo na nejvyšší místa žebříčku nejhůře postižených zemí.  

1. března: Česko – Zpřísnění opatření. Zákaz pohybu mezi okresy. Na hranicích okresů hlídkovali 
policisté a umožňovali vstup (vjezd) pouze lidem, kteří dojíždí do zaměstnání, nebo 
v odůvodněných případech, jako například při cestě za lékaři. Je nutné s sebou mít čestné 
prohlášení s konkrétními údaji. ORP Turnov dostala výjimku a lidé v jejím rámci mohli 
cestovat, přestože jej tvoří tři okresy.  

1. března:  Očkování je možné provádět i u praktických lékařů, nejen v očkovacích centrech. Zavedení 
této praxe však delší dobu vázlo.  

1. března: Testování – bylo zahájeno povinné testování zaměstnanců ve firmách prostřednictvím tzv. 
samotestů. Pojišťovny budou proplácet až 4 testy měsíčně. Jeden vychází na 60 Kč. 
Testování se týká zaměstnanců firem s více než 50 zaměstnanci, a to proto, aby mohl 
průmysl i přes pandemii koronaviru fungovat dál. 
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1. března: Statistika – Počet vážných případů nemoci covid-19 dosáhl v Česku nového rekordu od 
začátku epidemie. V nemocnicích je hospitalizováno 7 717 osob, z toho 1 568 osob je ve 
vážném stavu. Počty v dalších dnech ještě narůstaly.  

1. března:  Turnov – Živé vysílání starosty. 1. března se starosta prostřednictvím sociální sítě 
Facebook opět setkal s občany a informoval je o dění ve městě. Zároveň odpovídal na 
jejich dotazy, které jsme mohli zasílat již předem.  

2. března:  Očkování, Turnov – v turnovské nemocnici bylo zahájeno očkování proti covidu. 
2. března:  Kritický stav – Pardubický kraj vyhlásil stav hromadného postižení osob, a to z důvodu 

nedostatku volných lůžek v nemocnicích. Nejhorší situace je v Karlovarském kraji, odkud 
už jsou pacienti odváženi i do německých nemocnic. Česká republika tedy využívá pomoci 
ze zahraničí, kterou ústy premiéra Babiše nedávno odmítla a ještě dříve, když byla situace 
opačná, pomoc zahraničním nemocnicím sama odmítala. Není to poprvé, co mnoho Čechů 
cítí stud.  

5. března:  Statistika očkování – v Libereckém kraji bylo dosud aplikováno 28 075 dávek, a to 
převážně vakcínou Pfizer v očkovacích centrech, zbytek potom vakcínou AstraZeneca 
v ordinacích praktických lékařů. 

8. března: Statistika – v Libereckém kraji je hospitalizováno 442 pacientů nemocných s koronavirem, 
z toho 103 na intenzivních lůžkách.  

9. března:  Statistika Turnov – Turnov patří mezi 28 % obcí s nejvíce nemocnými obyvateli. K 9. 
březnu je nemocných 296 Turnováků, tj. 2,05 % všech obyvatel. Za včerejšek přibylo 20 
nově nakažených osob. 

12. března: Rekord v Libereckém kraji – v tomto dni bylo v kraji zaznamenáno rekordních 9987 
nových covid pozitivních pacientů.  

18. března: Jihoafrická mutace – v Česku se objevily další případy tzv. jihoafrické mutace viru, a to 
v Libereckém kraji, kde se nakazilo šest celníků z výcvikového kynologického zařízení 
v Habarticích. 

22. března: Statistika Liberecký kraj – v kraji je v nemocnicích hospitalizováno 450 lidí. Očkují se 
senioři starší 70 let, kterých je naočkována první dávkou asi čtvrtina. Celkem bylo 
v Libereckém kraji alespoň jednou dávkou vakcíny naočkováno více než 47 tisíc osob. 
Necovidová nemocniční péče je omezena pouze na akutní případy. Zdravotníkům 
v nemocnicích pomáhá 38 zdravotních sester z ambulancí, 23 vojáků, 21 hasičů a čtyři 
policisté. Kraj zatím nevyužil institutu povinné pracovní povinnosti. 

25. března: Očkování v Turnově – kapacita očkovacího místa v Turnově byla navýšena na 36 aplikací 
denně.  

26. března: Nouzový stav byl v České republice prodloužen do 11. dubna.  
 
Březen/duben: Zhruba od poloviny března začalo šíření viru v České republice mírně zpomalovat. Od 

začátku dubna se zpomalení projevilo výrazněji a jen výjimečně počet nově odhalených 
případů překročil hodnotu za stejný den předchozího týdne.  

1. dubna: Turnov – výjimečné očkování. Městu Turnov se podařilo díky rodákovi z USA přednostně 
získat vakcíny Johnson & Johnson v počtu několika desítek kusů. Očkovat se mohl nechat 
každý od 40 let věku. Od 9.00 přednostně ti, co přijeli vlakem od Liberce, v 10.00 ti, co 
přijeli od Semil a v 11.00 ze zbylých směrů včetně autobusů příměstské dopravy. 

6. dubna:  Testování – Povinné testování bylo nařízeno i pro nejmenší firmy a živnostníky, protože se 
u práce setkávají s dalšími lidmi. Do 12. března musely všechny své zaměstnance 
otestovat firmy s více než 249 zaměstnanci, do 15. března pak firmy nad 49 zaměstnanců. 
Do pátku 26. března musely všechny své zaměstnance otestovat firmy od deseti 
zaměstnanců. Testování je zatím povinné jednou za sedm dní. 

7. dubna:  Česko – nový ministr zdravotnictví. Česko má opět nového ministra zdravotnictví, za 
poslední rok již čtvrtého. Stal se jim Petr Arenberger z hnutí ANO. Na začátku epidemie byl 
ministrem Adam Vojtěch, poté Roman Prymula, následoval Jan Blatný.  
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12. dubna: Skončil nouzový stav, který trval nepřetržitě od 5. října 2020.  
 Uvolnění protipandemických opatření: Byly otevřeny obchody s dětským oblečením 

a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví a byly povoleny farmářské trhy. Byly 
otevřeny venkovní prostory zoologických a botanických zahrad a kulturních institucí.  

 Otevřeny 1.–3. třídy základních škol: Nejmenší školáci začali opět chodit do školy, a to 
v tzv. rotačním systému a při pravidelném testování, které probíhá ve školách vždy 2× 
týdně. Jeden týden chodí polovina třídy do školy a druhá funguje distančně, v dalším 
týdnu se skupiny vymění.  

13. dubna: Česko – První člověk onemocněl jihoafrickou mutací viru i poté, co byl naočkován plnou 
dávkou vakcíny. Odborníci se už dlouho obávají, že některé mutace viru budou vůči 
očkování imunní.  

22. dubna: Turnov – testovací centrum. Na zimním stadionu Ludvíka Koška byl zahájen provoz 
testovacího centra.  

29. dubna: Česko – očkování. V Česku padl rekord v denním počtu očkování, kdy bylo naočkováno 
celkem 72 843 dávek. Od začátku očkování na konci prosince 2020 už bylo podáno 
3 086 076 dávek vakcíny, tedy 28,8 na 100 obyvatel. Průměr EU je 31,4 dávek na 100 
obyvatel. Podle ministra zdravotnictví byly naočkovány už 2 miliony Čechů alespoň jednou 
dávkou, 1 milion pak dávkami dvěma (tedy kompletně). Česká republika se tak ocitla na 5. 
místě v Evropské unii.  

Konec dubna: Česko – mutace. V České republice se již objevily případy několika mutací koronaviru, 
konkrétně indická, kombinace nigerijské a britské a vzácná kombinace britské a floridské. 
Pro cestující z Indie, Brazílie a některých dalších zemí jsou nařízeny odběry a povinná 
karanténa, hygienické stanice mají přístup k objednávkovému systému letenek.  

Konec dubna: Dramatická situace v Indii. Indie čelí zřejmě nejhoršímu nárůstu nemoci covid-19, 
jakou svět dosud zažil. Zemí s nedostatečným zdravotnickým systémem se šíří dvojitá 
mutace. Nemocnice nemají kapacity ani léky a většina pacientů zůstává bez pomoci 
a umírá doma. Indii nabídly pomoc různé státy (Česko ne).  

 
3. května:  Česko – rozvolnění. V sedmi krajích, včetně Libereckého, kde to pandemická situace 

umožnila, došlo k rozvolnění opatření – byl otevřen druhý stupeň základních škol pro 
rotační výuku a mateřské školy (středoškoláci zatím zůstávají doma a pouze poslední 
ročníky vysokoškoláků navštěvují praktickou výuku. Ostatní zůstává distanční.)  

Otevřely se některé služby jako např. kadeřnictví, masérské salony apod. – ale pouze pro zákazníky 
s negativním testem.  

Ve zmíněných krajích byla otevřena muzea, galerie, hrady, zámky apod. pro individuální prohlídky, 
bylo povoleno pořádat veletrhy a prodejní hospodářské výstavy za účasti veřejnosti a také 
přibyla možnost obnovit sportovní přípravu amatérských sportovců mladších 18 let 
organizované sportovními svazy ve venkovních areálech za stanovených 
protiepidemických podmínek. 

10. května:  Česko – rozvolnění: Druhý stupeň základních škol byl otevřen v rotačním režimu v celé 
republice. Otevřela se většina obchodů. Obnovena byla i klinická a praktická výuka všech 
ročníků vysokých škol. Zprovozněna byla i střediska volného času pro děti a bez omezení 
začaly fungovat mateřské školy a dětské skupiny. Dětem do 18 let bylo umožněno vrátit se 
k organizovanému sportu. 

17. května: Česko – rozvolnění: Otevřeny byly zahrádky restaurací. Bylo dovoleno sportování až 50 
osob venku a 10 uvnitř. 

24. května: Česko – rozvolnění: Otevírají se hotely a ubytovací zařízení, divadla a kina (s omezenou 
kapacitou sálů). Školství – plně se obnovuje prezenční výuka. 

31. května: Česko – rozvolnění: s omezeními byly otevřeny vnitřní prostory restaurací. Provoz 
obnovily také koupaliště, bazény, sauny, posilovny, kluby, diskotéky, herny a kasina. 
Kulturních akcí ve vnitřních prostorách se nyní může účastnit až 250 osob, jejich počet 
však nesmí překročit 50 % kapacity prostor. 
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 Stále platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách (obchody, úřady apod. – toto 
lidé bez problémů dodržují), venku je nutné mít nasazenou roušku pouze v případě, že 
jsou okolo lidé blíže než 2 metry, to platí např. ve městech. Toto opatření se už však příliš 
nedodržuje, roušky venku nosí málokdo.  

 Ve všech vnitřních prostorách platí omezení 1 člověka na 15 m2. Toto se však v obchodech 
příliš nedodržuje.  

Začala se používat zkratka OTN – očkování, testování, nemoc (tedy prodělání covidu, a tím zajištěná 
imunita). OTN se stalo podmínkou pro účast ve veřejném životě (restaurace, ubytování, 
sportovní aktivity atd.). Zkratka se mezi lidmi ale moc nepoužívala. 

 
8. června:  Česko – rozvolnění: Byla sjednocena pravidla.  
15. června: Česko – rozvolnění: Žáci v celé republice mohli odložit roušky.  
25. června: Turnov – očkování: Očkovací centrum v turnovské nemocnici ukončilo provoz. Od února 

2021 zde bylo veřejnosti aplikováno 5 592 vakcín a naočkováno 3 552 osob (během 
prázdnin ještě proběhlo doočkování druhými dávkami u 1 512 lidí). 

26. června: Česko – rozvolnění: Bylo zrušeno povinné testování v zaměstnání a ve školách. Navýšena 
byla kapacita kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí na 2 000 osob uvnitř a 5 000 
venku. V platnosti zůstává zákaz tance. Ve službách i na kulturních, sportovních 
a ostatních hromadných akcích nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost, k čemuž 
slouží tzv. systém OTN. 

30. června: Kraj – poradní linka: K 30. červnu ukončil Liberecký kraj provoz vlastní telefonní linky, 
která pomáhala veřejnosti se všemi dotazy ohledně covidu-19. linka fungovala sedm dnů 
v týdnu, po poklesu zájmu pak ve všední dny. Od ledna tohoto roku přijala 19 743 
telefonních hovorů, zájemcům pomohla vytvořit celkem 5 517 registrací a 3 492 rezervací 
termínů očkování. 

Červenec:  Svět – mutace Delta: Světem se opět šíří nová mutace, nazvaná Delta. Počty nakažených 
se například zhoršuje ve Velké Británii. Očkování nechrání před touto mutací v plné šíři, 
ale většinou zabrání těžkému průběhu nemoci. I v Česku již v tomto měsíci bylo 80 % 
všech nemocných nakažených právě variantou delta.  

8. července: Statistika – Česko: Přibylo 279 potvrzených případů koronaviru, v mezitýdenním 
srovnání je to více než dvojnásobek. 

9. července: Česko – zpřísnění opatření. Opět je nutný test na covid při návratu ze zahraničí, a to ze 
všech zemí. Zaměstnavatelé nesmějí vpustit na pracoviště po návratu ze zahraniční 
dovolené lidi bez negativního testu. Opatření se netýká plně očkovaných lidí. Pro návštěvu 
restaurace či služeb už také nestačí jedna dávka očkování, dostatečné jsou až dva týdny po 
té druhé. 

 
Srpen:  Turnov – statistika. V Turnově bylo na začátku srpna očkováno alespoň jednou dávkou 51 % 

obyvatel, celkem 16 763 osob, z toho má 14 703 ukončené očkování.  
 
Září:  Svět, Česko – nárůst: Počty nově nakažených začaly ve světě opět růst. Očekává se další vlna 

pandemie. Roste i počet hospitalizovaných. Nemoc výrazně více postihuje neočkované lidi, 
přesto zájem o očkování výrazně klesl.  

Září:  Česko – očkování: Během měsíce ukončila činnost většina velkokapacitních očkovacích 
center v České republice.  

1. září: Turnov – testování: Odběrové místo společnosti MEDILA se od 1. září přemístilo ze zimního 
stadionu do KC Střelnice, vstup vchodem z Markovy ulice. Provozní doba se nezměnila, a tak 
mohou lidé využít jeho služeb od pondělí do čtvrtka od 11.00 do 12.30 hodin pro PCR testy 
a od 12.30 do 15.00 hodin pro antigenní testy. Během prázdnin testů využívalo mezi 120 až 
150 lidí denně, se začátkem školního roku klesl jejich počet na cca 40 až 50.  

17. září: Turnov – očkování: K danému dni bylo nejméně jednou dávkou očkováno 52,7 % Turnováků 
(celkem 17 820 lidí z celkových 32 963). Turnov se tak ocitl mírně pod průměrem.  
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20. září: Česko – očkování: V Česku se začalo očkovat třetí dávkou vakcíny. U vakcíny společnosti 
Pfizer se totiž prokázala snižující se účinnost. Třetí dávka je poskytnuta každému, kdo projeví 
zájem, po uplynutí 8 měsíců od podání druhé dávky. Doporučováno je především seniorům 
a chronicky nemocným.  

 
4. října:  Česko – očkování. K danému dni bylo v České republice naočkováno 67,1 % obyvatel jednou 

dávkou, celkem 63,3 % obyvatel obdrželo dávky dvě, což je považováno za ukončené 
očkování.  

17. října: Česko – statistika: Bylo odhaleno zhruba 800 nových případů.  
24. října: Česko – statistika: Bylo odhaleno 1 823 nových případů. Semilský okres zatím patří k těm 

méně postiženým.  
25. října:  Česko – nová vlna – zpřísnění opatření: Během druhé poloviny října začaly počty 

nakažených výrazně narůstat a v souvislosti s tím byla opět zavedena 25. října nová 
protipandemická opatření. Opět byla zavedena povinnost nosit respirátory v zaměstnání 
a na všech hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Byla zkrácena doba potřebné 
karantény. Také vstup do restaurací a hospod byl zakázán lidem bez očkování či těm, kteří 
nemoc dříve neprodělali. Ve snaze přimět lidi k očkování zrušila vláda bezplatné testy na 
covid a zájemců o očkování opět výrazně přibylo.  

26. října: Česko – statistika: Bylo odhaleno 6 274 nových případů – nejvyšší počet od dubna. 
V nemocnici je 1 146 nemocných, z toho 166 v těžkém stavu. Stav je nyní označován jako 
epidemie neočkovaných: Česká republika patří k zemím s nízkou proočkovaností. 70 % 
odhalených případů onemocnění se týká neočkovaných osob, zbylých 30 % tvoří často 
senioři, kteří byli plně naočkovaní mezi prvními a účinnost očkování klesá. Ukončenou 
vakcinaci má 6,07 milionu lidí, v posledních dnech po zavedení nových opatření vlády 
(konec bezplatného testování) se počet zájemců o očkování prudce zvýšil. 26. října bylo 
naočkováno 32 414 lidí.  

24. října: Turnov – statistika: V Turnově bylo k 24. říjnu registrováno 16 nakažených, v Liberci 136, 
v Železném Brodě žádný, v Mnichově Hradišti 15, v Rovensku pod Troskami jeden 
a v Příšovicích čtyři. 

26. října: Česko – zpřísnění opatření: V Libereckém kraji bylo vyhlášeno doporučení zákazu návštěv 
v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. Turnovské Zdravotně sociální služby se 
k zákazu připojily 1. listopadu.  

 
1. listopadu:  Česko – testování: Bylo zrušeno bezplatné testování pro neočkované zájemce, a to ve 

snaze přinutit odmítače očkování ke změně svého názoru, protože bez testů a očkování 
není možné navštěvovat kulturní a sportovní akce ani restaurace a hospody. Odborníci 
se nicméně neshodnou na to, zda byl tento krok správný, nebo ne. Platnost 
antigenního testu je 24 hodin, platnost PCR testu 72 hodin. 

1. listopadu:  Turnov – testování: V současné době je možné ve městě využít dvě testovací místa, 
a tom v Panochově nemocnici Turnov (poskytuje pouze tzv. PCR testy, cena pro 
samoplátce je 814 Kč) a v Kulturním centru Střelnice, kde testování provádí firma 
Medila (antigenní testy 200 Kč, PCR testy 750 Kč).  

8. listopadu:  Turnov – očkování: Bylo obnoveno očkovací místo v turnovské nemocnici, které slouží 
pouze pro posilovací třetí dávku vakcíny. 

9. listopadu:  Svět – nová varianta viru - Omikron. Experti poprvé zaznamenali novou variantu 
koronaviru s označením B1.1.529, která získala pojmenování omikron. Stalo se tak 
v Jižní Africe. Do konce listopadu už byla zaznamenána téměř na celém světě. Podle 
prvních testů se zdá, že je opět o dost nakažlivější než předchozí varianty, a navíc 
zřejmě nereaguje na očkování. 

9. listopadu:  Česko – statistika: Přibylo 14 539 nakažených koronavirem, což je nejvíce od března. 
V nemocnicích je nyní hospitalizováno 3 300 lidí, z toho 489 ve vážném stavu. Epidemie 
prudce sílí.  
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15. listopadu:  Česko – zpřísnění opatření: Vláda zpřísnila podmínky pro studenty vysokých škol, kteří 
musí nyní ve výuce nosit respirátory, a nařídila povinné očkování neočkovaných 
pracovníků ve zdravotnictví. 

16. listopadu:  Česko – statistika: Přibylo 22 500 nově nakažených, což je rekord od začátku 
pandemie. 

18. listopadu:  Česko – zpřísnění protipandemických opatření: Vstup do restaurací, hotelů nebo účast 
na hromadných akcích byla znemožněna lidem bez očkování nebo průkazu o prodělání 
nemoci. Ve firmách bylo zavedeno testování neočkovaných zaměstnanců a ve školách 
bylo zavedeno pravidelné testování všech žáků. Firmám ministerstvo zdravotnictví 
doporučilo, aby v maximální míře přešly na home office, což se ovšem neděje 
v takovém rozsahu, jako tomu bylo loni. Na vysokoškolských kolejích se nebudou 
uznávat samotesty. Každý týden se budou muset ubytovaní studenti prokazovat 
negativním PCR testem, dokončeným očkováním nebo proděláním nemoci. Možný 
bude i antigenní test provedený zdravotníkem. 

19. listopadu:  Česko – statistika: Přibylo téměř 23 tisíc nově nakažených, což je rekord od začátku 
pandemie. 

23. listopadu:  Česko – statistika: Přibylo 25 864 nově nakažených, což je rekord od začátku 
pandemie. V nemocnicích je hospitalizováno 5 652 osob, z toho 799 ve vážném stavu.  

24. listopadu:  Evropa – statistika: Rekordní denní přírůstky hlásí Německo, Nizozemsko, Slovensko 
i Maďarsko. Na Slovensku začal od půlnoci na čtvrtek celostátní lockdown, který byl 
vyhlášen na dva týdny. Částečný lockdown začal platit v některých městech italského 
regionu Jižní Tyrolsko, kde je jedna z nejhorších epidemiologických situací v Itálii. 
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v Evropě za poslední týden vzrostl 
počet případů nákazy koronavirem o 11 procent a v součtu 53 zemím hrozí do března 
dalších až 700 000 úmrtí způsobených nemocí covid-19. Evropské středisko pro 
kontrolu a prevenci nemocí varovalo před velkou zátěží, pokud země nepřijmou 
opatření proti šíření infekce. 

25. listopadu:  Evropa – Česko: Několik evropských zemí, mj. Německo, Nizozemsko, Slovensko či 
Maďarsko, hlásí rekordní počty nově nakažených. 

26. listopadu: Česko – nouzový stav: Vláda premiéra Andreje Babiše vyhlásila v České republice nový 
nouzový stav. Platit má do 25. prosince.  

27. listopadu:  Česko – kraj – nová varianta koronaviru: V liberecké nemocnici byl potvrzen první 
výskyt nové znepokojivé mutace koronaviru nazvané Omikron v České republice. 

27. listopadu:  Liberecký kraj – omezení zdravotní péče: Hejtman Libereckého kraje Martin Půta 
vydal rozhodnutí o omezení elektivní péče ve všech páteřních nemocnicích 
v Libereckém kraji. Po dobu stavu nouze nemocnice upravily provoz tak, aby 
prostorově, personálně a organizačně zajistily potřebnou péči pacientům s akutní 
koronavirovou nákazou a dalšími nemocemi či život ohrožujícími stavy, které vyžadují 
okamžitou léčbu. 

28. listopadu:  Turnov – statistika: V Turnově bylo 275 nakažených s covidem-19, v Liberci 1 900, 
v Jablonci nad Nisou 635, v Semilech 166, v Rovensku pod Troskami 29, Malé Skále 23 
a v Příšovicích 31. 

29. listopadu:  Liberecký kraj – statistika: Liberecký kraj stále patří k těm méně postiženým, přesto 
však počet nakažených stále roste. Hlavní ohniskem nákazy jsou stále školy. Nákaza 
byla zaznamenána ve 13 mateřských školách, 55 základních a 23 středních školách 
v Libereckém kraji. V nemocnicích byla omezena jiná než covidová zdravotní péče. 
Problém jsou čekací doby na PCR testy, které pramení z faktu, že laboratoře jsou na 
hraně kapacity. Aktuálně je v Libereckém kraji očkováno alespoň první dávkou 58,3 % 
občanů. V Libereckém kraji je aktuálně 130 zasažených škol, kde bylo zaznamenáno 
přes 500 pozitivních žáků a učitelů, na něž je navázáno dalších asi pět tisíc lidí, kteří 
museli do karantény. 
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30. listopadu:  Česko – zpřísnění opatření pro očkované: Nově musejí podstoupit PCR test na výskyt 
koronaviru po styku s nakaženým i očkování lidé. Dosud nebyli považování za možné 
roznašeče, na což odborníci už delší dobu poukazují jako na zásadní chybu. I když 
očkování snižuje možnost nákazy i přenosu na jiné lidi, nezabraňuje mu úplně.  

30. listopadu:  Liberecký kraj – omezení: V Libereckém kraji bylo omezeno PCR testování pro 
samoplátce, přednost dostaly odběry na doporučení lékařů a hygieniků. Kapacita 
laboratoří nestačí. Vedení kraje se nyní snaží oslovit laboratoře mimo kraj. Laboratoře 
v krajských nemocnicích v Liberci a České Lípě jsou schopné denně zpracovat zhruba 
2 000 testů. 

30. listopadu:  Liberecký kraj – nemocnice: Situace v nemocnicích se zhoršuje. Nyní se starají o 158 
pacientů s koronavirem, z toho 36 pacientů leží ve vážném stavu na jednotkách 
intenzivní péče a ARO. Jen díky vysoké proočkovanosti, která přesahuje 90 procent, je 
minimum nakažených mezi lékaři a zdravotníky, ale už jsou z náročné péče o covidové 
pacienty vyčerpaní. Proto do nemocnic v Jablonci nad Nisou, České Lípě a Liberci 
nastoupili vojáci, v nejbližší době by měli pomoci i v Jilemnici. Krajská nemocnice 
v Liberci hledala v listopadu a v prosinci desítky dobrovolníků mezi širokou veřejností. 
Požadují pouze dobrý fyzický stav (pro manipulaci s nemocnými) a schopnost vydržet 
dvanáctihodinové služby.  

 
3. prosince:  Kraj – očkování: K 3. prosinci byla do provozu opět uvedena telefonní linka určená 

k registraci na očkování. Je určena především těm, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou 
využít on-line registrace (například nemají internet či tzv. chytrý telefon). Je nicméně 
otázkou, jak se tito občané o této možnosti dozvědí. 

5.–11. prosince: Byla spuštěna akce „Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme 
našim zdravotníkům!“, ke které vyzval odstupující premiér Babiš spolu s nastupujícím 
premiérem Petrem Fialou. K akci se připojila i turnovská nemocnice, která rozšířila 
provozní hodiny k očkování od 8 do 18 hodin ve víkendových dnech a ve všedních dnech 
od 12 do 20 hodin.  

11. prosince: Turnov – Očkování: Nemocnice Turnov nabídla očkování 3. dávkou vakcíny proti covid-
19 i pro neregistrované. 

15. prosince: Česko – Očkování dětí: V pražské Thomayerově nemocnici začali s očkováním dětí ve 
věku od 5 do 11 let. Následovaly další nemocnice v republice. Děti dostávají vakcínu 
o třetinové síle oproti dospělým. Určena je pro ně vakcína společnosti Pfizer/BioNTech. 

19. prosince: Turnov – statistika: K 19. prosinci bylo v Turnově 283 nakažených. V Libereckém kraji 
byly další tři potvrzené případy varianty koronaviru omikron – jedná se o cestovatele, 
kteří se vrátili z afrických zemí. 

Od poloviny prosince: Česko: Epidemie opět mírně zpomaluje. Světem se nicméně ve velkém šíří 
varianta omikron, který napadá i očkované, a někteří vědci se domnívají, že tato varianta 
nakonec zasáhne všechny.  

25. prosince: Česko – konec nouzového stavu: Nová vláda pod vedením premiéra Petra Fialy v den 
svého jmenování ihned slíbila, že nebude usilovat o prodloužení nouzového stavu, který 
platí od 26. listopadu. Proti tomuto rozhodnutí se vyslovila řada odborníků, a to zejména 
s ohledem na rekordně se šířící variantu viru omikron.  

Prosinec: Evropa – obrovské nárůsty nakažených ve světě: 27. prosince zaznamenaly některé 
evropské země rekordní nárůsty nakažených koronavirem. Ve Francii se za jediný den 
nakazilo téměř 180 000 lidí a Velké Británii 130 tisíc lidí. Toto masivní šíření má na svědomí 
nová varianta viru omikron.  
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Očkování 
(převzato z www.lidovky.cz) 
15. ledna: Jako první se do systému pro registraci k očkování mohli začít hlásit lidé starší 80 let. 
Začátky fungování systému provázely problémy. 
26. ledna: Registr k očkování proti covidu-19 začal fungovat i pro zdravotníky. 
27. února: Registrovat se mohli začít zaměstnanci škol, a to učitelé i nepedagogičtí pracovníci. 
Přednostní právo přihlásit se měli do 28. března. 
1. března: K očkování se mohli začít hlásit lidé nad 70 let. 
24. března: Systém pro registraci se otevřel pro pacienty s vážnými chronickými nemocemi, kteří 
získali doporučení od ambulantních specialistů. Jejich kódy platily do konce dubna. 
29. března: Registrace se otevřela pro zaměstnance superkritické infrastruktury a vybrané policisty 
a hasiče. 
7. dubna: Do registru se mohli začít hlásit zaměstnanci sociálních služeb. 
14. dubna: K očkování proti covidu-19 se začali hlásit lidé, kterým je mezi 65 a 69 lety. 
23. dubna: Internetová registrace se otevřela pro lidi ve věku 60 až 64 let. 
28. dubna: Registrovat se mohli začít zájemci ve věku 55 až 59 let. 
3. května: Registrace se otevřela pro vysokoškolské pedagogy a pro takzvané pečující osoby, tedy lidi 
pobírající příspěvek na péči třetího nebo čtvrtého stupně. 
5. května: K očkování se začali registrovat lidé ve věku 50 až 54 let. 
11. května: Otevřela se registrace k očkování pro lidi ve věku od 45 let. 
13. května: Premiér Babiš řekl, že od půlnoci v neděli 16. května se k očkování budou moci registrovat 
lidé ve věku 40 až 44 let. 
24. května: K očkování se mohli hlásit lidé od 35 let.  
20. září: Zahájení očkování třetí dávkou. Postupně bylo umožňováno různým věkovým skupinám.  
 
Očkování v Turnově: V Turnově bylo zřízeno očkovací centrum s kapacitou kolem 450 dávek týdně. 
Primárně bylo určeno pro občany regionu, kteří mají horší přístup do větších měst, kde fungují státní 
centra. Starosta vyzýval občany, aby, pokud mohou, využili služeb center v Liberci či Jablonci.  
 
Očkovací látky 
K 11. březnu byly v zemích Evropské unie schváleny k použití čtyři očkovací látky s rozdílnou aplikací 
a účinky.  

 Pfizer/BioNTech, cena 309 Kč, účinnost 95 %, skladování v mrazu, 2 dávky, nežádoucí účinky: 
bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zvýšená teplota. Používá se v EU, USA, 
Velké Británii, Brazílii, Švýcarsku, Kanadě, Jižní Koreji na Novém Zélandě a v dalších zemích. 

 Moderna, cena 685 Kč, účinnost 94,1 %, skladování v mrazu, 2 dávky, nežádoucí účinky: bolest 
v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zvýšená teplota, nevolnost, zvětšení uzlin. 
Používá se v EU, USA, Velké Británii, Kanadě, Švýcarsku, Izraeli, Vietnamu, Kataru a v dalších 
zemích. 

 Astra Zeneca, cena 110 Kč, účinnost 81,3 %, není nutné skladování v mrazu, 2 dávky, nežádoucí 
účinky: nevolnost, bolest hlavy, svalů a kloubů bolest v místě vpichu, únava, zvýšená teplota. 
Používá se v EU, USA, Velké Británii, Kanadě, Saúdské Arábii, Jihoafrické republice, Jižní Koreji 
Brazílii a v dalších zemích. 

 Johnson & Johnson, cena 19 Kč, účinnost 67 %, není nutné skladování v mrazu, 1 dávka, 
nežádoucí účinky: bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, nevolnost. Používá 
se v EU, USA, Kanadě a v dalších zemích.  

 
Očkovací týmy v regionech 
Krizový štáb Libereckého kraje rozhodl o vyslání mobilních očkovacích týmů do lokalit, kde obyvatelé 
vykazují nízký zájem o vakcinaci. 19. srpna vyrazily týmy do lokalit Náhlov, Ploužnice a Kuřívody 
v okolí města Ralsko. Poté se přesunuly do Nového Města pod Smrkem a Žernova.  
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Kraj nabídl očkovací týmy i starostům obcí a vyslal je k těm, kteří projevili zájem. Zároveň byla 
z důvodu malého zájmu přechodně uzavřena očkovací místa v Tanvaldu a v Hrádku nad Nisou.  
Od září si mohly služby očkovacího týmu objednat i firmy.  
 
Spor o Sputnik 
O schválení požádal ruský výrobce vakcíny Gamaleya (Sputnik V), cena 133 Kč, účinnost 91,6 %, 
2 dávky, údajně není nutné skladování v mrazu, nežádoucí účinky: slabost, ospalost, bolest hlavy, 
teplota v některých případech doprovázena zimnicí. Používá se v Rusku, Maďarsku, Srbsku, 
Argentině, Pákistánu a v dalších zemích. Využít ji chce i Slovensko.  
Za používání této vakcíny i bez schválení EU loboval prezident Zeman, což mnozí kritici označují za 
hazard s lidskými životy. Údajně tím sleduje zájem získat Rusko pro dostavbu elektrárny 
v Dukovanech. 
Snaha prosadit používání Sputniku V i bez souhlasu EU byla pravděpodobným důvodem odvolání 
ministra Blatného 7. dubna, na které prezident tlačil. Následovalo odvolání i ministra zahraničí 
Petříčka, který proti použití Sputniku také vystupoval.  
 
Dále schvalovacím procesem procházejí Novavax (133 Kč, 89,3 %, 2 dávky) a CureVac (530 Kč, 
účinnost neznámá, 2 dávky).  
Ve hře byla také čínská vakcína Sinopharm, která o schválení EU nepožádala. Cena 1369 Kč, není 
nutné skladování v mrazu, účinnost 79,34 %, nežádoucí účinky jsou únava, bolest hlavy, zvýšená 
teplota, bolest v místě vpichu, nevolnost. Požívá se v Číně, Maďarsku, Srbsku, Spojených arabských 
emirátech, Argentině, Egyptě a v dalších zemích.  
 
Covid report 
V únoru se Turnov připojil k informačnímu portálu Covid report, na kterém se každý den aktualizují 
data související s pandemií. Záznamy vypadaly takto:  
„Covid Report – Turnov ke dni 22. 02. 2021 
Se 179 aktivními případy (včera 169) se pohybujeme pod sto osmdesátkou nakažených spoluobčanů 
v obci. Za včerejšek +22 nových případů dle aktualizací ÚZIS z dnešního rána. Tudíž 12 případů 
přestalo být aktivních. V procentu aktivních případů v obci jsme mírně vzrostli na 1,24 %, zatímco 
včera bylo 1,17 %. Tisk sleduje ukazatel nárůstu nakažených za posledních 7 dní přepočtený na 
100 000 obyvatel. Tyto nárůsty pro sledované obce jsou vidět v přiložených grafech ve sloupci 7D-
100k. V nárůstu nakažených za posledních 7 dní přepočteném na 100 000 obyvatel jsme poněkud 
vzrostli na 839, zatímco včera bylo 714. V celostátním žebříčku obcí s největší mírou pozitivity nám 
aktuálně patří 2311. místo. Oproti včerejšku (2456.) jsme se posunutím o 145 příček zhoršili.“ 
 
Výroba nanoroušek v Turnově 
Od května roku 2019 vyrábí firma CUBO investments ve výrobním areálu Preciosy v Přepeřské ulici 
nanoroušky. Firma při výrobě roušek spolupracuje se společností Nano Medical. Během prvního roku 
provozu vyrobila miliony vysoce účinných nanoroušek přednostně distribuovaných pro český trh. 
 
Antivaxeři 
V souvislosti s pandemií koronaviru se v českém slovníku objevilo nové slovo – antivaxer. Tak jsou 
označováni lidé, kteří nesouhlasí s vládními protipandemickými opatřeními a především s potřebou 
se očkovat proti koronaviru. Zatímco naprostá většina lékařů a dalších odborníků se shodne na tom, 
že očkování je v podstatě jedinou možností, jak zastavit šíření viru, antivaxeři s tím nesouhlasí 
a očkovat se odmítají. Podle odborníků je těchto lidí ve společnosti přibližně třetina. Patří k nim lidé, 
kteří věří některým ze šířených mýtů o škodlivosti očkování (jejich přehled viz v příloze), dále ti, co 
nedůvěřují vakcíně, protože ji považují za nedostatečně bezpečnou kvůli tomu, že její vývoj proběhl 
kvůli pandemii příliš rychle, nebo jsou zastáncem přírodní léčby apod. Poslední skupinu tvoří lidé, 
kteří očkování a opatření proti neočkovaným pokládají za omezování osobní svobody. Tyto skupiny se 
samozřejmě prolínají. Nejvýraznější jsou aktivity skupiny Otevřeme Česko – Chcípl pes, která 
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antivaxery sdružuje. Vznikla v roce 2020 jako protest proti opatřením omezujícím provoz restaurací. 
Jako politické hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES poté iniciativa kandidovala v říjnových sněmovních 
volbách, ve kterých získala 0,4 procenta hlasů. Po volbách se na jejích akcích začaly podílet desítky 
drobných uskupení a stran, které sdílí kritický pohled na kroky vlády. Během roku iniciativa 
uspořádala několik demonstrací. Se znepokojením lze sledovat skutečnost, že tématu využívají 
i neofašistické skupiny, které tak opět začínají být součástí veřejného prostoru. Jako poněkud 
absurdní se jeví fakt, že mnoho z protestujících se na demonstracích prezentuje symbolem „žluté 
hvězdy“, tedy symbolu, který museli během druhé světové války nosit Židé, kterým byla skutečně 
výrazně omezena občanská práva, což vyvrcholilo holocaustem. 
 
Napětí mezi očkovanými a neočkovanými 
Ke konci roku bylo v České republice naočkováno oběma dávkami vakcíny, případně i třetí dávkou, 
66 % lidí, jednou dávkou (tzn., že zahájili očkování) pak 73 % obyvatel. Očkování se během roku, 
a zejména na podzim, stalo podmínkou pro řadu aktivit (cestování, návštěvy restaurací, služeb či 
kulturních akcí), což vyvolávalo sílící odpor neočkované části společnosti (viz Antivaxer). Podle 
odborníků se očkovaní lidé podílejí statisticky méně na šíření koronaviru, neboť pokud je virus 
napadne, je oslabený a méně aktivní. Aby virus přestal ohrožovat celou společnost, je třeba, aby bylo 
očkováno přibližně 85 % populace. V tom případě virus ztratí prostor k pandemickému šíření 
a především k mutacím. Těmto argumentům antivaxerská scéna nevěří. Někteří dokonce nevěří ani 
tomu, že nějaká pandemie vůbec existuje.  
Rozdílné podmínky platící pro očkované a neočkované způsobovaly ve společnosti silné napětí a je 
otázkou, jak dlouho bude trvat náprava poničených vztahů. Zatímco očkovaní většinou s rozdílnými 
podmínkami souhlasí, neboť jim dávají smysl, neočkovaní je vnímají jako omezování vlastí svobody 
a velmi často se vnímají jako někdo, kdo pochopil, kde je správná pravda – na rozdíl od stádní 
poslušnosti očkovaných. Obě skupiny spolu téměř nejsou schopné diskutovat. 
 
Demonstrace proti protipandemickým opatření 
V polovině listopadu se evropskými městy prohnala vlna mohutných demonstrací odpůrců opatření, 
která se v souvislosti s další vlnou pandemie rozmáhala. V mnoha zemích došlo i k násilným střetům 
mezi demonstranty a policií, například v Rotterdamu, kde policie dokonce v obavě o vlastní 
bezpečnost střílela do davu a zranila tři lidi, nebo v Bruselu, kde policie zasahovala slzným plynem 
a vodními děly. Demonstrovalo se i ve Vídni, kde se do protestů výrazně zapojila neonacistická scéna. 
Paradox, kdy neofašistické síly protestují strašením nacismem, když používají židovské hvězdy, hesla 
o začínajícím fašismu apod., je opravdu výrazný.  
 
Brutální očkovací kampaň  
V listopadu spustilo ministerstvo zdravotnictví kampaň na podporu očkování, která vyvolala velkou 
kritiku. Kampaň pracuje s negativními emocemi a její snahou je vyvolat strach, který neočkované 
přiměje k očkování. Kampaň využívá drastické fotografie pořízené přímo v nemocnicích, na kterých je 
zobrazena manipulace s těly zemřelými na covid. Fotografie jsou doplněny hesly jako „Uvěřil 
dezinformacím“, „Neustále očkování odkládal“, Měl plno výmluv“, „Myslela, že to nespěchá“ apod. 
Fotografie, které jsou opravdu působivé, pořídil fotograf Lukáš Bíba, vítěz Czech Press Photo, ve 
vinohradské nemocnici. 
 
Nouzový stav 
V posledních dvou letech, 2020 a 2021, jsme v České republice několikrát zažili vyhlášení tzv. 
nouzového stavu. Ten vyhlašuje vláda v mimořádně krizových obdobích, a to proto, že v tomto 
období je možné přijímat mimořádná opatření včetně omezování práv a svobod občanů. 
Předstupněm nouzového stavu obvykle bývá stav nebezpečí, který může vyhlásit hejtman kraje. 
Nouzový stav může mít vyhlášen pro celý stát i pro konkrétní území. Bez souhlasu Poslanecké 
sněmovny může být vyhlášen pouze na 30 dní, poté s jeho prodloužením musí souhlasit poslanci.  
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Od vzniku České republiky v roce 1993 do konce roku 2021 byl nouzový stav vyhlášen devětkrát, a to 
v letech 2002, 2006 a 2013 kvůli povodním a v roce 2007 kvůli orkánu. Další vyhlášení už byla spojena 
s pandemickou krizí.  
Nouzový stav platil v České republice od 12. 3. do 17. 5. 2020 / 5. 10. 2020 – 26. 2. 2021 / 15. 2. – 26. 
2. 2021 / 27. 2. – 11. 4. 2021 / 26. 11. – 25. 12. 2021.  
 
Nejčastější konspirační teorie a dezinformace jsou uvedeny v příloze kroniky.  
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Volby v České Republice 
 
Ve dnech 8. a 9. října se v České republice konaly sněmovní volby. Voliči vybírali ze 17 politických 
stran a hnutí. V letošních volbách byla již podruhé zřízena tzv. volební stanoviště, která nabízela 
možnost volit přímo z auta. Tentokrát byla určena především pro neočkované voliče, kteří zároveň 
odmítají nosit roušky (které byly ve volebních místnostech povinné). Volební stanoviště byla po 
jednom v každém okrese. V České Lípě, v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v Semilech. 
 
1. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL. Na kandidátce nebyl nikdo z regionu Turnovska. 
2. ALIANCE PRO BUDOUCNOST. Na 4. místě byla Štěpánka Šťastná z Turnova. 
3. ANO 2011. Na kandidátce nebyl nikdo z regionu Turnovska. 
4. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Na kandidátce byli z Turnovska na 3. místě Tomáš 

Hudec, na 6. místě Václav Fanta a na 9. místě Šárka Červinková. 
5. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Na 17. místě byl Oldřich Tomášek z Turnova. 
6. MONARCHISTÉ. Na kandidátce nebyl nikdo z regionu Turnovska. 
7. OTEVŘEME ČESKO. Na kandidátce nebyl nikdo z regionu Turnovska. 
8. PIRÁTI + STAN (Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí). Na kandidátce byla z Turnovska 

na 6. místě Daniela Weissová. 
9. HNUTÍ PRAMENY. Na kandidátce nebyl nikdo z regionu Turnovska. 
10. PŘÍSAHA. Na 4. místě byl Zdeněk Felgr ze Svijanského Újezdu, na 9. místě Milan Jelínek 

z Vlastibořic a na 17. místě Jaroslav Paska z Turnova. 
11. SPD (Svoboda a přímá demokracie). Na kandidátce byl na 12. místě Roman Brodský z Klokočí. 
12. SPOLU. Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Na kandidátce byli z regionu Turnovska na 6. místě 

Miloš Rejmont, na 10. místě Jiří Klápště a na 11. místě Tomáš Špinka. 
13. ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE. Na kandidátce nebyl nikdo z regionu Turnovska. 
14. TRIKOLORA, SVOBODNÍ, SOUKROMNÍCI (TSS). Lídrem byl Otto Jarolímek z Turnova. 
15. URZA.cz – ke svobodě se nelze provolit. Na kandidátce nebyl nikdo z regionu Turnovska. 
16. VOLNÝ BLOK. Na kandidátce byli na 9. místě Josef Višňovský a na 17. místě Jana Višňovská, oba 

z Jenišovic. 
17. ZELENÍ. Na 2. místě byla Anna Hudská z Klokočí. 

(Přehled převzat z webu www.turnovskovakci.)  
 
Výsledky – parlament poprvé bez komunistů! 
Celostátní výsledky 
Voleb se zúčastnilo 65,43 % voličů, což je více než v minulých volbách.  
1. Koalice SPOLU, která získala 27,79 % a 71 mandátů 
2. ANO se ziskem 27,12 % a 72(!) mandáty 
3. Koalice Piráti+STAN se ziskem 15.62 % s 37 mandáty 
4. SPD, které získalo 9,56 % a 20 mandátů 
Pod potřebnou hranicí 5 % skončily: Přísaha (4,68 %), ČSSD (4,65 %), KSČM (3,6 %), TSS (2,76 %), 
Volný Blok (1,33 %), Strana zelených (0,99 %) a další.  
 
Výsledky v Libereckém kraji 
Voleb se zúčastnilo 64,6 % oprávněných voličů.  
1. ANO se ziskem 26,86 % 
2. SPOLU 22,77 % 
3. Piráti a STAN 21,37 %  
4. SPD 11 % 
 
Výsledky v Turnově 
Volební účast byla vysoká – 70,31 %.  
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1. Koalice SPOLU 29,89 % hlasů 
2. Piráti a STAN 24,11 % hlasů 
3. ANO 21,03 % 
4. SPD 8,12 % 
 
Zvolení poslanci za Liberecký kraj 
SPOLU: Petr Beitl a Vít Vomáčka 
Piráti a STAN: Jan Farský a Jan Berki 
ANO 2011: Jana Pastuchová, David Pražák a Ivan Jáč  
SPD: Radovan Vích 
Turnov nemá žádného zástupce. 
 
Komentář kronikářky k výsledkům voleb a povolebnímu dění 
Volby přinesly porážku dosud vládnoucích stran, tedy hnutí ANO 2011 premiéra Babiše, jeho koaliční 
partner ČSSD se do sněmovny ani nedostal a poprvé v historii svobodné země se do sněmovny 
konečně nedostali ani komunisté. Důvody k oslavě tedy byly – vítězství demokratických stran, které 
dohromady získaly pohodlnou většinu 108 mandátů, a zastavení tzv. babišismu, systému, který 
v podstatě sloužil potřebám premiéra. Obě demokratické koalice byly od počátku domluvené, že 
vládu sestaví samy a nebudou chtít spolupracovat s hnutím ANO ani s extrémně pravicovou SPD 
Tomia Okamury.  
Do povolební situace nepříznivě zasáhl prezident Miloš Zeman. Především už dopředu avizovanou 
neochotou pověřit sestavením vlády někoho z koalic, které označil za podvod na voličích. Byl 
rozhodnut sestavením vlády pověřit Andreje Babiše (ANO) jakožto předsedu nejsilnější samostatné 
strany. Babiš byl také prvním, se kterým se po volbách setkal. Zemanův zdravotní stav však přinesl do 
před i povolebního období velké napětí. Den po volbách a krátce po prvním setkání s Babišem byl 
Zeman v bezvědomí převezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče. Veřejnost však nezískala 
konkrétní informace o jeho zdravotním stavu, a tudíž narůstaly různé spekulace o tom, zda je 
prezident stále schopný plnit své státnické povinnosti. (Více viz samostatná zpráva.)  
Liberecký kraj se stal jedním z těch, ve kterých zvítězilo hnutí ANO, což by mohlo být překvapivé 
vzhledem k tomu, že náš kraj se vyznačuje liberálními voliči. Při bližším pohledu se však ukazuje, že 
ani tentokrát jsme se tomuto očekávání nevzdálili. V kraji totiž velké množství lidí hlasovalo pro 
nejliberálnější uskupení – koalici Pirátů a STAN. Ti zde získali druhý nejvyšší počet hlasů hned za 
Prahou. Více demokratických voličů se tudíž rozdělilo mezi dvě demokratické koalice, což umožnilo 
vítězství ANO. V ostatních krajích, kde ANO zvítězilo, demokratické koalice skutečně získaly méně 
hlasů. 
Přes skvělé vítězství demokratických stran přinesly volby i jisté zklamání, a to především absencí 
levicové politické síly – ačkoliv neúspěch ČSSD se dal očekávat, přesto její místo v politickém spektru 
bude chybět. Překvapivý byl také nízký výsledek hnutí Piráti a STAN. Koalice ještě v létě disponovala 
podporou blížící se k 30 %. Na výsledku se podepsala mj. také silná dezinformační kampaň ze strany 
ANO, které si piráty zvolilo za svého hlavního soupeře. Voliči, kteří se soustředili na cíl odstavit od 
vlády Andreje Babiše, se tak více přiklonili ke koalici SPOLU ve víře, že má k tomuto cíli blíže, což se 
potvrdilo. Vzniknuvší vláda je tedy o poznání pravicově konzervativnější, než by si liberálnější voliči 
přáli. Zajímavá je také skutečnost, že koalice Pirátů a STAN drtivě zvítězila u voličů žijících v zahraničí, 
kteří vnímali její potenciál blížící se současnému (západo)evropskému vývoji.  
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Jmenování Petra Fialy premiérem 
28. listopadu jmenoval prezident Miloš Zeman premiérem Petra Fialu, předsedu uskupení SPOLU. 
Pozdní termín aktu byl ovlivněn prezidentovou hospitalizací, ke které došlo den po zmíněných 
volbách. Ke jmenování mělo dojít 26. listopadu, nicméně den předtím byla u prezidenta potvrzena 
nákaza koronavirem a jmenování bylo odloženo. Protože prezident musel být ze zákona ve 
čtrnáctidenní karanténě, spekulovalo se o tom, že ke jmenování dojde až poté. Nakonec se tak stalo 
už 28. listopadu, a to za přísných bezpečnostních opatření, kdy byl prezident izolován od ostatních 
v jakési vitríně z plexiskla. Fotografie z aktu se tak stala v podstatě ikonickou, objevila se v řadě 
světových médií a stala se terčem vtipů napříč internetem. (Zdroj: ČTK, iDnes, reflex.cz, sociální sítě.)  

  
Pohovory s kandidátkami a kandidáty na ministerské pozice 
Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat vládu, aniž by se setkal s jednotlivými kandidátkami 
a kandidáty na ministerské pozice, a to s každým zvlášť. Již dopředu oznámil, že nejméně jednoho 
navrženého kandidáta nejmenuje. Nejenže tato praxe nemá v parlamentní demokracii oporu, bylo 
toto jednání kritizováno také proto, že země se nachází v mimořádně složité situaci způsobené zatím 
nejsilnější covidovou vlnou a také velkým zdražování a několikerým krachem dodavatelů energií. 
V tomto období tak prezidentovo protahování již dlouho domluvené vlády se zajištěnou podporou 



Kronika města Turnova 2021  |83 

v nové sněmovně nebylo ničím jiným než lhostejností k problémům, se kterými se naše země v době 
„mezivládí“ musela potýkat.  
 
Prezident odmítl jmenovat kandidáta na ministra zahraničních věcí 
Po setkání kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského oznámil prezident, že daného 
kandidáta do vlády nejmenuje. Premiér Petr Fiala už předem prohlásil, že v takovém případě se obrátí 
na Ústavní soud. Prezidentovy námitky proti Lipavskému byly sice vysloveny, ale komentátoři se 
v podstatě shodovali na tom, že jsou spíše zástupné (Zeman nesouhlasí s Lipavského názory na 
spolupráci zemí Visegrádské čtyřky, na politiku vůči Izraeli a vadí mu také, že Lipavský má jen 
bakalářský titul). Jan Lipavský nakonec jmenován byl a stal se jedním z nejúspěšnějších ministrů této 
vlády. 
 
Jmenování vlády 
16. prosince jmenoval prezident Zeman novou vládu České republiky, a to v podobě, kterou navrhl 
designovaný premiér Petr Fiala. Po jednáních s ním prezident nedostál své hrozbě, že nejmenuje 
ministrem zahraničních věcí navrženého Jana Lipavského. Tento obrat byl považován za velké 
vítězství Petra Fialy.  
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Záznamy z jednání Rady a Zastupitelstva města  
 
Zápisy v této kapitole byly oproti předchozím ročníkům lehce pozměněny. Vzhledem k obsáhlým 
jednáním jsou zde nyní uveřejněny kompletní programy jednotlivých zasedání a pouze u výjimečně 
důležitých bodů jsou uvedeny podrobnosti. Podrobnosti k jednotlivým bodům zde neuvedené lze 
dohledat v oficiálních zápisech z jednání, uložených ve spisovně města a následně ve Státním 
okresním archivu v Semilech.  
 

Rada města 
Program jednání Rady města 13. ledna 
1. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mašov u Turnova 
2. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3575/12 a 3575/13, k. ú. Turnov – Úřad pro zastupování státu 
3. Pronájmy pozemků pod garážemi 
4. Žádost o snížení nájemného 
5. Dodatek smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s. r. o. 
6. Řešení veřejného prostoru za Vesnou – schválení studie 
7. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 3 stromy, beachvolejbalové hřiště 
8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021 
9. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. 
10. Limity městského úřadu a městské policie 
11. Organizace v sociální oblasti – smlouvy SGEI 
12. Roční odměny ředitelů škol a školské organizace 
13. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2020 a 2021 
14. Prodloužení smlouvy o symbolickém pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov 
15. Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově 
16. Funkční období ředitelky MŠ J. Palacha 
17. Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. – žádost o schválení přijetí darů 
18. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací 
19. Úprava obecně závazné vyhlášky Města Turnov č. 5/18 o regulaci provozování některých 

hazardních her na území Města Turnov 
20. Členství v komisích Rady města 
21. Tvoříme Turnov 2020 – výsledky hlasování, realizace 
22. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – leden 2021 
23. Soudní kauza Walderode – zpráva o šetření týkající se JUDr. KDFW vypracovaná PhDr. Ivo 

Navrátilem 
24. Soudní kauza ÚZSVM – pozemky pod bytovými domy – informace 
25. Pozemky areál masny – informace 
26. Naplňování koaličního prohlášení v letech 2018–2020 
27. ZSST jmenování nového ředitele organizace 
28. Investiční záměr restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově 

 
Program jednání Rady města 28. ledna 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a práva stavby „NTL 

plynovodní přípojka pro RD, U Lip čp. 250, Turnov, xxxxxxxx“ 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo stavby „Vodovodní, 

kanalizační a plynovodní přípojky a zřízení sjezdu, novostavba RD p. č. 669/1 k. ú. Malý Rohozec, 
xxxxxxxxx“ 

3. Chodník Mašovská ulice, smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
4. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – BZ Hruštice-Károvsko, VIII. etapa 
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5. Zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ 
Skálova“ 

6. Smlouva na zajištění provozu odchytového zařízení pro psy 
7. Integrované výjezdové centrum Turnov-Vesecko – výjezdová základna JSDHO Turnov 
8. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – navýšení rejstříkové kapacity 

výdejny 
9. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. – činnost společnosti v roce 2021 
10. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – rezignace člena 
11. Projekt: Turnov – HW a SW pro preventivní účely – 2021 
12. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – výsledek výběrového řízení „Vestavba zimního stadionu“ 
13. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – úprava rozpočtu na rok 2021 
 

Program jednání Rady města 10. února 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby „Vodovodní přípojka pro 

novostavbu RD, p. č. 401, k. ú. Bukovina u Turnova, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx“ 
2. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, Liberecký kraj, autobusová zastávka Mašov 
3. Smlouva o právu provést stavbu CETIN, Turnov II 
4. ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, schválení dodatku č. 2, vícepráce, méněpráce 
5. Dodatek č. 1 pro rok 2021 k základní smlouvě Technické služby Turnov, s. r. o. 
6. Pronájem částí pozemků na umístění bílých kontejnerů na textil 
7. Využití objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
8. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
9. Územní studie Turnov – Károvsko, podklad pro změnu územního plánu 
10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – čerpání rezervního fondu 
11. Darovací smlouvy – obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
12. Úprava platu ředitelky Základní školy Turnov-Mašov 
13. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, p. o. pro školní rok 

2020/2021 
14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
15. Mediální pokrytí města v roce 2021 
16. Projednání architektonické studie Jezírka v parku u letního kina 
17. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – únor 2021 
18. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) pro sportovní spolky a organizace – 

stupeň 1 a 2 
19. Rozpis akcí na rok 2021 (veřejná zeleň) 
20. Smlouvy s podnikateli (Smlouvy o využití systému zavedeného městem Turnov pro nakládání 

s komunálním odpadem) – přechod pod Turnovské odpadové služby s. r. o. 
21. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o. na rok 2021 – odpady 
22. Turnov – hardware a software pro bezpečnostní a preventivní účely r. 2021 – podání žádosti 

o dotaci na MVČR (staženo) 
23. Prodloužení platnosti dokumentu „Koncepce prevence kriminality 2017–2020“ 
24. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – strategie, studie SRA Maškova zahrada, výběrové řízení na 

úpravnu vody 
25. Přesun projednávání sportovní problematiky ze sportovní komise RM na systém tematických 

kulatých stolů věnovaných sportu v Turnově 
26. Naplňování koaličního prohlášení v letech 2018–2020 
27. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
28. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 3 stromy, beachvolejbalové hřiště II 

 
Program jednání Rady města 25. února 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a práva stavby „Kanalizační 

přípojka Muzeum veteránů Turnov (staré kino)“ 
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2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti „SM, Turnov p. č. 3425/10 – 
smyčka kNN“ 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a práva stavby „SM Turnov, 
ul. Šlikova p. č. 2405/2-kNN“ 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti „SM Mašov, opuštění DTS 
na p. č. 677-kNN“ 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu „SM Turnov, 
Nudvojovice p. č. 3839/3,6 + 3810/16-kNN“ 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene-služebnosti a práva stavby 
„Kanalizační přípojky a sjezd z komunikace, xxxxxxxxxxxxx“ 

7. Smlouva o příspěvku na sítě a komunikaci Na Piavě. (Staženo z projednávání) 
8. Žádost o prodej pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov, Benátky 
9. Výběr dodavatele výběrového řízení „Výměna oken v objektu čp. 26, ulice 5. května, Turnov“ 
10. Schválení dodatku č. 1 na akci: Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově – část 2, méněpráce, vícepráce 
11. Schválení dodatku č. 2 na akci: Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově, – část 1, méněpráce, vícepráce 
12. Informace o vývoji řízení ve věci způsobu vyrovnání závazků vyplývajících z uzavřené Kupní 

smlouvy a záměr směny pozemků v k. ú. Turnov 
13. Regenerace sídliště Přepeřská, zpracování studie 
14. Žádost o snížení nájemného – Spirála, MUDr. Matek 
15. Dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov sever 
16. Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě 2021–2024 
17. Složení hodnotících komisí pro hodnocení ředitelů a jednatelů za 2020 
18. Členství tajemnice ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s. 
19. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. – výběrové řízení „Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice 

Turnov“ 
20. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“ 
21. Zadávací dokumentace pro akci „Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů“ 
22. Záštita starosty města – finanční dar na uspořádání vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovci 

okresu Semily 2020“ 
 

Program jednání Rady města 10. března 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Sjezd z komunikace k RD p. č. 864/4, 

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

Turnov, Nad Šetřilovskem p. č. 1004/1-kNN“ 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva stavby a Smlouva o právu 

provést stavbu, Malý Rohozec 
4. Smlouva o právu provést stavbu - Vodohospodářské sdružení Turnov, Konělupy 
5. Záměr prodeje pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov (staženo z programu) 
6. Pronájem pozemku pod garáží U Raka 
7. Pronájem části pozemku p. č. 446/3, k. ú. Malý Rohozec pro Město Turnov 
8. Ukončení nájmu a uzavření smlouvy o nájmu se společností FOKUS Turnov, s. r. o. 
9. Žádost ŠK Zikuda o snížení poplatku za energie a služby v čp. 84, Skálova ul., Turnov 
10. Žádost o snížení nájemného – Pragmapol 
11. Výběrové řízení „Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, Turnov“ 
12. Územní studie Turnov – Daliměřice, podklad pro změnu územního plánu 
13. Účelový dar – Mikroregion Český ráj – cyklobusy 
14. Inventarizační zpráva za rok 2020 
15. Úprava rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021 
16. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 
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17. Žádost o finanční příspěvek pro Myslivecký spolek Klokočské skály 
18. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní umělecká škola Turnov, p. o. 
19. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. 
20. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. – žádost o schválení přijetí daru 
21. Konkurz na MŠ J. Palacha – jmenování členů konkurzní komise 
22. Směrnice – Pravidla pro přidělování mimořádných ročních odměn jednatelům obchodních 

společností, ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov, vedoucím odborů 
městského úřadu, tajemníkovi městského úřadu a veliteli městské policie 

23. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky MěÚ 
24. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací za rok 2020 
25. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. – informace o propagaci 
26. IROP 2021–2027 – Modernizace odborných učeben v ZŠ 
27. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – valná hromada – investice, výjimka ze směrnice na realizaci 

ROS a vodního hospodářství na zimním stadionu, strategie 
28. Architektonická studie sportovní haly v Turnově II 
29. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – březen 2021 
30. ZŠ Zborovská – konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
31. Pronájem části pozemku pro xxxxxxxxxx (Malý Rohozec) 
 

Program jednání Rady města 25. března 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Sjezd z komunikace k RD p. č. 864/4, 

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

Turnov, Bukovina čp. 12 – posílení vNN“ 
3. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1818/39, k. ú. Turnov z majetku Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových do vlastnictví Města Turnov 
4. Záměr směny pozemků p. č. 370/2 a p. č. 2064/2, k. ú. Turnov 
5. Výpůjčka části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov 
6. Smlouva o užívání autobusového stání na dopravním terminálu – Enjoy Europe, s. r. o. 
7. Městská policie – měření rychlosti vozidel pomocí ručního radaru 
8. Změny v komisích Rady města 
9. Územní plánování – opatření ve spojitosti s kauzou BD Slunečná a dalších domů 
10. Kulturní centrum Turnov s. r. o. – výsledky výběrového řízení na akci „Zvýšení požárního 

zabezpečení KC Střelnice Turnov“ 
11. Plat ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov, p. o. Ing. Jany Maříkové od 1. 4. 2021 
12. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – změna v dozorčí radě 
13. Výběrové řízení „Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná“ 

 
Program jednání Rady města 14. dubna 
1. Výroční zpráva Technické služby Turnov, s. r. o. a Turnovské odpadové služby 
2. Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov a Turnovských odpadových služeb 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Sjezd na komunikaci do ul. Vesecká, 

xxxxxxxxxx“ 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti „Vodovodní, kanalizační 

a plynovodní přípojky a sjezd k pozemku p. č. 311/2, 312/1 k. ú. Mašov u Turnova“ (přesunuto) 
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě NN, 

novostavba knihovny Antonína Marka, Skálova ul. 
6. Liberecký kraj, dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, chodník 

Károvsko 
7. Liberecký kraj, dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti, 

„Posun sjezdu na p. p. č. 863/1 z komunikace III/831, k. ú. Turnov“ 
8. Dodatek č. 2 „Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“ 
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9. Dodatek č. 2 ke smlouvě zabezpečení prací a služeb s TS Turnov 
10. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově“ 
11. Vodohospodářské sdružení Turnov, Smlouva o právu provést stavbu, oprava kanalizace 

V Uličkách 
12. Ulice Na Piavě – bytová zóna Hruštice-Károvsko, řešení realizace zasíťování a komunikace 
13. Výběr zhotovitele na akci „Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, Turnov“ 
14. Zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace na nový 

pavilon polytechniky pro ZŠ 28. října“ 
15. Záměr odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov 
16. Pronájem nebytových prostor v čp. 1897, ul. Granátová, Turnov pro společnost CETIN a. s. 
17. Pronájem a výpůjčka části pozemku p. č. 2749/1, k. ú. Turnov – provozování rychlého 

občerstvení 
18. Ukončení nájmu a uzavření smlouvy o nájmu se společností FOKUS Turnov, s. r. o. 
19. Žádost o odpuštění služby spojené s nájmem 
20. Záštita starosty – Outdoor sport Český ráj, z. s. – podpora sportovní akce „250 Český ráj“ 
21. Finanční záležitosti příspěvkových organizací – úprava odpisového plánu 
22. Členství v Komisi pro Zdravotně sociální služby Turnov – odvolání člena komise a návrh na 

jmenování nového 
23. Členství v Komisi sociálně bytové – odvolání člena komise a návrh na jmenování nového 
24. Žádost KAMAX s. r. o. o prodloužení možnosti parkování v ulici Nudvojovická 
25. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů - skládka Košťálov 
26. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ 
27. Rozdělení dotací z památkového fondu 
28. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
29. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
30. Konkurz ZŠ Zborovská – jmenování členů konkurzní komise 
31. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
32. Veřejnoprávní smlouva – obec Všeň – měření rychlosti projíždějících vozidel 
33. Žádost o výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek – projekt „Turnov – hardware 

a software pro bezpečnostní a preventivní účely – 2021“ 
34. Nabídka spolupráce – záměr vybudování zubního centra 
35. Metodika participativního rozpočtu Města Turnov – Tvoříme Turnov v roce 2021–2022 
36. Žádost ZAzemí, z. s. – využití vodárny na Károvsku pro komunitní účely 
37. Záměr opravy cesty na Hlavatici 
38. Vodohospodářské sdružení Turnov - výsledky jednání o nových stanovách – duben 2021 
 

Program jednání Rady města 14. dubna 
1. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální informace a další postup 

 
Program jednání Rady města 29. dubna 
2. Valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o. 
3. Hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Vodovodní přípojka pro RD čp. 597 na 

p. č. 3520 k. ú. Turnov, xxxxxxxxxxxx“ 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „REKO MS Turnov, Na Kamenci – NTL 

plynovod a přípojky“ 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 

369/1 xxxxxxxxxxxx“ 
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Sjezd k RD na p. č. 1017 k. ú. 

Daliměřice, U Lip, xxxxxxxxxx“ 
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8. Liberecký kraj, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „Chodník Turnov – Mašovská 
ulice“ 

9. Smlouvy budoucí darovací s Libereckým krajem – chodník Károvsko a BUS zastávka a chodník 
Mašov 

10. Záměr prodeje pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov 
11. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 477/1, k.ú. Turnov – letní předzahrádka 
12. Bezúplatný převod pozemku p. č. 2758/19 a spoluvlastnického podílu 1/2 na p. č. 2758/19, oba 

k. ú. Turnov 
13. Zřízení služebnosti přístupu pro pozemek p. č. 1247/2, k. ú. Turnov 
14. Výběr nejvhodnější nabídky „Rekonstrukce sociálního zařízení a tělocvičny v ZŠ Skálova“ 
15. Regenerace panelového sídliště u nádraží, 7. etapa – osvětlení 
16. Výsledky konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, p. o., 

jmenování ředitelky 
17. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím – 

stupeň 3-8 
18. Čerpání rezervního fondu Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. 
19. Vypsání veřejné zakázky „Expozice Globálního geoparku UNESCO Český Ráj – Turnov“ 
20. Záměr pronájmu kiosku na Hlavatici 
21. Smlouva č. 1190900558 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Městské sady Hruštice“ 

 
Program jednání Rady města 12. května 
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – valná hromada, investice 2021, doporučení dozorčí rady 
2. Hodnocení jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o.  
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM Turnov 

p. č. 2577/ 1 – smyčka KNN a sjezd na komunikaci“ 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM Mašov 

u Turnova, Nová Ves čp. 35 – kNN“ 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, kynologické cvičiště – kNN“ 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „SM Turnov, Daliměřice p. č. 874/2 – 

kNN“ 
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „REKO MS Turnov, Na Vyhlídce, 

plynovod a přípojky“ 
8. Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení, ČEZ Distribuce, a. s., 

radary Malý Rohozec, Mašov, Ohrazenice 
9. Žádost o prodej pozemku p. č. 694/13, v k. ú. Mašov u Turnova 
10. Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 3266/1, k. ú. Turnov (staženo z programu) 
11. Smlouva o výpůjčce příspěvkové organizaci 
12. Smlouva o dílo „Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, Turnov“ 
13. Žádost o odpuštění služby spojené s nájmem – paní xxxxxxxxxx 
14. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo chodník Mašovská ulice 
15. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě pojištění majetku č. 1690415415 
16. ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní, schválení dodatku č. 3 
17. Schválení dodatku č. 4 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově“ – část 1, prodloužení termínu 
18. Schválení dodatku č. 2 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově“ – část 2, prodloužení termínu 
19. Schválení dodatku č. 1 na akci „Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově“, prodloužení termínu 
20. Výběr zhotovitele výběrového řízení „Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná“ 
21. Zadávací podmínky výběrového řízení „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé 

a studené vody čp. 2032, ul. Žižkova, Turnov“ 
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22. Žižkova ul., zpracování PD 
23. Územní studie Turnov – Durychov, Na Kamenci, podklad pro změnu územního plánu (staženo 

z jednání) 
24. Průběžná informace o přípravě změny č. 5 Územního plánu Turnov 
25. Škodní a likvidační komise 
26. Příjem dotace na podporu dopravní výchovy pro 4. třídy ZŠ 
27. Návrh na změny režimu parkování v Turnově 
28. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
29. Členství ve správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova – odvolání člena 

správní rady fondu a návrh na jmenování nového 
30. Zřizovací listina Zdravotně sociálních služeb Turnov – doplnění 
31. Schválení výběru dodavatele pro akci „Město Turnov door to door systém sběru odpadu“ 
32. Plat ředitelek mateřských škol 
33. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
34. Dotace na podporu cestovního ruchu 
35. Čerpaní rezervního fondu organizace Základní škola Turnov-Mašov, p. o. 
36. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
37. Plán zlepšování Zdravého města Turnova a MA21 na rok 2021 
38. Využití objektu Skálova čp. 84 
39. Prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor (přesunuto) 
40. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – smlouva o příplatku mimo kapitál, dodatek č. 1 
41. Bytový dům v ul. Slunečná - aktuální informace o řízení 
42. Vodohospodářské sdružení Turnov - konkrétní zadání analýz a dalšího postupu 
 

Program jednání Rady města 27. května 
1. Technické služby Turnov, s. r. o. – výběr dodavatele veřejné zakázky na univerzální nosič 

komunální techniky, zadání veřejné zakázky na zametací stroj 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti „Prodloužení vodovodního 

a kanalizačního řadu pro RD na st. pč. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec“ (přesunuto) 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo stavby „Vodovodní, 

kanalizační a plynovodní přípojky, Obytný soubor domů Na Výšince“ 
4. Žádost o prodej pozemku p. č. 792 a částí p. č. 789/2 a 790, v k. ú. Bukovina u Turnova 
5. Darovací smlouva na pozemek p. č. 3497/15, k. ú. Turnov 
6. Změna nájemného v bytech v majetku města Turnova 
7. Zvýšení nájmu v zrekonstruovaných bytech v majetku města Turnova 
8. Pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov – letní předzahrádka 
9. Pronájem kiosku na Hlavatici 
10. Výsledek veřejné zakázky „Expozice Globálního geoparku UNESCO Český Ráj – Turnov“ 
11. Výběr zhotovitele „Zpracování projektové dokumentace - Nový pavilon polytechniky pro ZŠ 

Turnov, 28. října“ 
12. Výběrové řízení „Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ 

Turnov“ 
13. Dodatek č. 2 - Pojištění majetku Města Turnova 
14. Výsledky konkurzu na místo ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Zborovská 519, p. o., 

jmenování ředitele/ředitelky 
15. Žádost o výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 28. října 757, p. o. pro školní rok 

2021/2022 
16. Čerpaní rezervního fondu organizace Základní škola Turnov-Mašov, p. o. 
17. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu Města Turnov 
18. Individuální dotace – Memoriál Ludvíka Daňka 
19. Žádost o spolupráci – Turnovský Food Festival 2022 
20. Vyhlášení záměru pronájmu na část objektu bývalých kočároven u vstupní brány hradu Valdštejn 
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21. Nařízení Města Turnov, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských 
osnov Turnov-SEVER 

 
Program jednání Rady města 9. června 
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Hala TSC – smluvní vztahy, ceníky sportovišť na sezónu 

2021/22; bufet Pohoda; úprava investičního plánu 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti „Vedení veřejné 

telekomunikační sítě, Bezručova, sídliště J. Patočky a Studentská“ 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti „Vedení veřejné 

komunikační sítě, Studentská a Kosmonautů“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti „Zřízení sjezdu do skladu 

hutního materiálu p. č. 861/25 k. ú. Daliměřice, p. xxxxxxx“ 
5. Dodatek č. 1 – Regenerace panelového sídliště u nádraží, Turnov – VII. etapa 
6. Pacht pozemku p. č. 3266/1, k. ú. Turnov  
7. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Mírová, 

Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě“ 
8. Schválení dodatku č. 2 na akci „Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově“, prodloužení termínu 
9. Zvýšení nájemného za pozemky p. č. 480/3, 481/1, 481/2 481/3 a 481/4, k. ú. Turnov - AGBA 
10. Výpůjčka pozemku na předzahrádku u cukrárny ul. Nádražní a Studentská 
11. Výpůjčka pozemku pro předzahrádku u restaurace Sokolovna Mašov 
12. Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
13. Plánovací smlouva – JUTA 
14. Územní studie Turnov – Durychov, Na Kamenci, podklad pro změnu územního plánu 
15. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021 
16. Obecně závazná vyhláška - daň z nemovitých věcí 
17. Dětské centrum Turnov, p. o. – výroční zpráva za rok 2020 
18. Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. – výroční zpráva pro rok 2020 
19. Pečovatelská služba organizace Zdravotně sociální služby Turnov, p. o. – plánované změny 
20. Smluvní úhrady za nadstandardní služby při svatebních obřadech 
21. Nařízení města č. 3/2021, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace 

nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 
22. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
23. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
24. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
25. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 
26. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
27. Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. – žádost o schválení přijetí daru 
28. Plat ředitele Základní školy Turnov, Zborovská 519, p. o. 
29. Mimořádná odměna ředitelce organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, p. o. 
30. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací 
31. Sport – kulaté stoly 
32. Jmenování vedoucího odboru správního + organizační změny MěÚ 
33. Smlouva o zprostředkování benefitů Sodexo (stravenkové služby) – dodatek 
34. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda-Šetřilovsko a přijetí daru 
35. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – smlouva o příplatku mimo kapitál, dodatek č. 1 
36. Úprava platu ředitelky Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
37. Dům přírody Českého ráje – dotace na provoz 
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Program jednání Rady města 26. června 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo provést stavbu 

„Zřízení sjezdu s parkovacím místem na p. č. 409/2 k. ú. Bukovina u Turnova, Dolánky, p. 
xxxxxxxx, p. xxxxxxxx“ 

2. Žádost o prodej pozemků 770/5, 770/4, k. ú. Bukovina u Turnova, p. xxxxxxxx 
3. Prodej pozemku p. č. 3/5 Mašov 
4. Odkoupení pozemku p. č. 3185/31, k. ú. Turnov, ul. Jaspisová 
5. Převod části pozemku 662/1 k. ú. Turnov, park u letního kina 
6. Darovací smlouva na úhradu nákladů realizace výstavby oplocení a vybavení hřiště v ulici 

Lubomíra Jasínka v Turnově 
7. Informace k výstavbě bytových domů v lokalitě Výšinka 
8. Výběr zhotovitele „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody čp. 2032, 

ul. Žižkova, Turnov“ 
9. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - 

Károvsko“ 
10. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Chodník Mašovská ulice, Turnov“ 
11. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“ 
12. Výsledek veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných 

učeben ZŠ Turnov“ 
13. Výběrové řízení „Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov“ 

(staženo) 
14. Fučíkova ulice, autobusová zastávka 
15. Pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví Města Turnov 
16. Úprava doby nájmu ve smlouvě – kiosek Hlavatice (staženo) 
17. Odpuštění penále – Antonín Šrajer – Reklama CORAP 
18. Ústavní stížnost – žaloba ČR ÚZSVM o určení vlastnictví pozemků pod bytovými domy 
19. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, p. o. 
20. Veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků 
21. Organizační řád a podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov 
22. Úprava platu ředitelky Zdravotně sociálních služeb, p. o. 
23. Odchytové zařízení pro psy – informace 
24. Žádost o individuální dotaci TJ Sokol Turnov 
25. Právní analýza – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v případech 

vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání vodohospodářského 
majetku, výsledek poptávkového řízení 

26. Zadání urbanistické soutěže na lokalitu Koňský trh 
 

Program jednání Rady města 14. července 
1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup chodníkového zametacího vozu 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Kanalizační stoka k objektu čp. 389 

a 904 Šetřilovsko, Zikuda“ 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti Liberecký kraj x xxxxxxxx, „Sjezd 

z p. č. 95/3, k. ú. Malý Rohozec“ 
4. Prodej části pozemku p. č. 1296 k. ú. Mašov u Turnova a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene „Vodovodní, kanalizační přípojky a sjezdy k pozemku p. č. 311/2, 312/ , st. p. 
239 k. ú. Mašov u Turnova, p. xxxxxxxx“ 

5. Pacht pozemku p. č. 311/1, k. ú. Malý Rohozec (přesunuto) 
6. Zadávací podmínky – „Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, 

Turnov“ (přesunuto) 
7. Zadávací podmínky výběrové řízení „Zpracování projektové dokumentace – Komunikace 

a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě“ 
8. Zadávací podmínky výběrového řízení „Výměna vstupního portálu radnice čp. 1 v Turnově“ 
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9. Schválení dodatku č. 5 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 
turistického informačního centra v Turnově, část 1“, prodloužení termínu 

10. Schválení dodatku č. 3 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 
turistického informačního centra v Turnově, část 2“, prodloužení termínu 

11. Schválení dodatku č. 3 na akci „Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického 
informačního centra v Turnově“, prodloužení termínu 

12. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, 
Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě“ 

13. Zpracování projektových dokumentací 
14. Úprava Odolenovického potoka mezi ulicemi Šlikova a Nádražní 
15. Smlouvy o výpůjčce – projekt Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově 
16. Pronájem místností v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
17. Souhlas se sídlem spolku FOKUS Turnov, z. s. 
18. Žádost o provedení rekonstrukce koupelny Přepeřská 1449/14, xxxxxxxxxxx 
19. FOKUS Turnov, z. s. – rozvojový záměr organizace (staženo) 
20. Veřejná zakázka Lesní hospodářské osnovy Turnov-Sever 
21. Žádost o výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, p. o. pro školní 

rok 2021/2022 
22. Základní škola Turnov - Mašov, p. o. – žádost o schválení přijetí daru 
23. Čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov - Mašov, p. o. 
24. Hodnocení ředitele příspěvkové organizace a jednatelů obchodních společností po 4 letech ve 

funkci 
25. Veřejnoprávní smlouvy - městská policie – dodatky 
 

Program jednání Rady města 11. srpna 
1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup montážní plošiny 
2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – plnění investičního plánu, tribuna na fotbalovém stadionu, 

ceník na zimním stadionu 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Nad Šetřilovskem p. č. 1004/1-kNN“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Nudvojovice p. č. 3810/11-smyčka kNN“ 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „STL 

plynovodní přípojka pro RD čp. 63 Pelešany, xxxxxxxxx“ 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Plynovodní 

přípojka a 2 sjezdy k hale na Vesecku, FORMPLAST-Svoboda“(staženo) 
7. Odkoupení pozemků k. ú. Daliměřice 
8. Odkoupení pozemku Myšina, k. ú. Turnov 
9. Žádost o odkoupení pozemků – Havlíčkovo náměstí 
10. Odkup garáží a pozemků pod garážemi – garáže U Raka, Turnov 
11. Odprodej pozemku – vnitroblok ul. 5. května, Turnov 
12. Pacht pozemku p. č. 311/1, k. ú. Malý Rohozec 
13. Přidělení překlenovacího bytu 
14. Zadávací podmínky – „Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, 

Turnov“ 
15. Zadávací podmínky výběrového řízení „Výměna oken a dveří v objektu čp. 1449 a 1450 

Přepeřská, Turnov“ 
16. Zadávací podmínky výběrového řízení „Oprava pravé části chodníku v ulici Jana Palacha“ 
17. Smlouva o užívání autobusového stání na dopravním terminálu – Milan Zachariáš Autodoprava 
18. Smlouva na dotaci – Městský park Turnov - Etapa 4a – Jezírko a tůňky 
19. Žádost o prominutí nájmu z hrobového místa 
20. Úprava platu – příspěvkové organizace města 
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21. Změna složení členů v Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města  
22. Žádosti o čerpání rezervního fondu a investičního fondu příspěvkových organizací 
23. Projekt „Sluníčkové služby“ – poskytnutí zálohy na účelový transfer příspěvkové organizaci MŠ 

a ZŠ Sluníčko Turnov (předfinancování) 
24. Přejmenování části ulice „Nad Šetřilovskem“ v lokalitě Turnov-Hruštice, stávající ulice v lokalitě 

Turnov-Károvsko a pojmenování nového veřejného prostranství u nádraží 
25. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
26. Komunikace III/28315 – ulice Antonína Dvořáka, Výšinka, Na Kamenci - úvodní materiál 
27. PAMICO CZECH, s. r. o. – smlouva o spolupráci 
28. Obecně závazné vyhlášky - stanovení obecního systému odpadového hospodářství + místní 

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
 

Program jednání Rady města 19. srpna 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 

3694/1, xxxx, xxxxxxxxxxxx“ 
2. Podnájem nebytových prostor v čp. 1723, ul. Alešova, Turnov 
3. Přidělení bytu zvláštního určení 
4. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové 

lokalitě Hruštice-Károvsko, ulice Na Piavě – zpracování projektové dokumentace“ 
5. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Výměna vstupního portálu radnice čp. 

1 v Turnově“ 
6. Zadávací podmínky výběrového řízení „Městský park Turnov – Etapa 4a – Jezírko a tůňky“ 
7. Schválení dodatku č. 1 na akci Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ Skálova, 

vícepráce 
8. Schválení dodatku č. 6 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově, část 1“ – prodloužení termínu 
9. Schválení dodatku č. 4 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově, část 2“ – prodloužení termínu 
10. Schválení dodatku č. 4 na akci „Dodávka nábytku do objektu Regionálního a turistického 

informačního centra v Turnově, prodloužení termínu“ (staženo) 
11. Schválení výběru dodavatele pro akci „Zpracování lesních hospodářských osnov Turnov-SEVER 

pro zřizovací obvod Turnov-SEVER“ 
 

Program jednání Rady města 8. září 
1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – valná hromada, schválení ceny tepla, členství v DR 
2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – ekonomika zimního stadionu, koupaliště 
3. Informace o projektové přípravě ul. Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Vodovodní přípojka pro objekt čp. 788 Bezručova ul., Turnov, Kreysa“ 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Splašková kanalizace k odběrovému 

objektu, Pivovar Rohozec, a. s.“ 
6. Schválení Dodatku č. 1 na akci „Expozice Globálního geoparku UNESCO Český ráj – Turnov“ 
7. Směna pozemků – cesta Kadeřavec, k. ú. Mašov u Turnova 
8. Schválení dodatku č. 7 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově, – část 1“, změna termínu, vícepráce, méněpráce 
9. Schválení dodatku č. 5 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově, – část 2“, změna termínu, vícepráce, méněpráce 
10. Schválení dodatku č. 4 na akci „Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově“, změna termínu 
11. VHS Turnov, smlouva o právu umístit a provést stavbu, vodovod Bukovina 
12. Dražba pozemku Dolánky 
13. Návrh zásad pro výstavbu v Turnově 
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14. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021 
15. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA 
16. Finanční záležitosti ředitelů škol – plat, odměna 
17. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov p. o. 
18. Žádost o schválení přijetí darů – roušky, testy, respirátory pro turnovské školy 
19. Výročí města v roce 2022 
20. Prohlášení o partnerství v projektu s městem Otrokovice k participaci veřejnosti 
21. Vypsání výtvarné soutěže – výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka 
22. Ocenění města za rok 2021 
23. Změna v Komisi pro cestovní ruch a zahraniční vztahy 

 
Program jednání Rady města 30. září 
1. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova – 2. kolo 
2. Členství v Komisi sociálně bytové – odvolání dvou členů komise 
3. Žádosti o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou – Geopark Český ráj 
4. Schválení smlouvy o výpůjčce plastových nádob na separaci 
5. Úprava platu ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvková organizace 
6. Projednání právní analýzy – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice 

v případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání 
vodohospodářského majetku 

7. Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov – TPCR 
8. Odstoupení od smlouvy „Zpracování projektové dokumentace – Nový pavilon polytechniky pro 

ZŠ Turnov, 28. října“ 
9. Zadávací podmínky výběrového řízení „Rekonstrukce bytů v ul. Granátová čp. 1897, Turnov“ 
10. Zadávací podmínky výběrového řízení „Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého 

ráje 5“ 
11. Výsledek výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, 

Turnov“ 
12. Výsledek výběrového řízení „Oprava pravé části chodníku v ulici Jana Palacha, Turnov“ 
13. Výsledek výběrového řízení „Výměna oken a dveří v objektu čp. 1449 a 1450 Přepeřská, Turnov“ 
14. Výsledek výběrového řízení „Městský park Turnov – etapa 4a – Jezírko a tůňky“ (přesunuto) 
15. Přidělení bytů zvláštního určení 
16. Návrh na odpuštění pohledávky – xxxxxxxxxxx 
17. Žádost o posunutí doby hrazení nájemného – xxxxxxxxx – čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „REKO MS Turnov I. a REKO MS Turnov 

II. – plynovod a přípojky ul. Mírová, Daliměřice“ (staženo) 
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti „Prodloužení vodovodního 

a kanalizačního řadu pro RD na st. p. č. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec“ 
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Plynovodní 

přípojka a 2 sjezdy k hale na Vesecku, FORMPLAST-Svoboda“ 
21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Vodovodní 

přípojka pro RD čp. 9 Mašov, xxxxxxxxx + pro RD čp. 10, xxxxxxxxx“ 
22. Pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov – letní předzahrádka 
23. Řešení věcných břemen (přesunuto) 
24. Studie řešení vnitrobloku radnice (přesunuto) 
25. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody 

v čp. 2032, Žižkova ulice, Turnov“ 
 
Program jednání Rady města 6. října 
1. Projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov 
2. Budoucí darovací smlouva – Fučíkova ulice 
3. Smlouva o dílo, měřiče rychlosti (staženo) 
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4. Zadávací podmínky výběrového řízení „Opravy místních komunikací a chodníku v Turnově“ 
5. Zadávací podmínky výběrového řízení „Žižkova čp. 2030, 2031, 2032, 2047 – zpracování 

projektové dokumentace“ 
6. Schválení dodatku č. 8 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově, – část 1“, vícepráce (staženo) 
7. Schválení dodatku č. 6 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově, – část 2“, vícepráce (staženo) 
8. Schválení dodatku č. 5 na akci „Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově“, vícepráce (staženo) 
9. Pronájem v čp. 84, ul. Skálova – místnost č. dv. 222 
10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – navýšení úvazků v sociální službě 

domov se zvláštním režimem 
11. Odchytové zařízení pro psy – modernizace 
12. Žádost o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 
13. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2021 
14. Rozdělení dotací z kulturního fondu – II. výzva v roce 2021 
15. Individuální dotace TJ Sokol Turnov II 
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové dokumentace – nový pavilon 

polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října“ 
17. Výsledek výběrového řízení „Městský park Turnov – etapa 4a – Jezírko a tůňky“ (přesunuto) 
18. Řešení věcných břemen 
19. Studie řešení vnitrobloku radnice 
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „REKO MS Turnov I. a REKO MS Turnov 

II. – plynovod a přípojky ul. Mírová, Daliměřice“ 
 
Program jednání Rady města 21. října 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Splašková kanalizace pro objekt ev. č. 127, Nudvojovice, p. xxxxxxxx“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Vodovodní a kanalizační přípojky k objektu na st. p. č. 2567 a p. č. 2568 k. ú. Turnov, xxxxxxx“ 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu „SM 

Malý Rohozec, p. č. 669/1 – smyčka kNN“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Kanalizační přípojka k RD st. p. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec, EDENBAU, s. r. o.“ 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Optotrasa I. etapa, Křišťálová – Vrchhůra – Na Kamenci – sídliště Výšinka a Optotrasa: 
Palackého ul., II. a III. etapa, PAMICO CZECH, s. r. o. 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 
„Reko Turnov, Na Vyhlídce, STL plynovod a přípojky, úprava podmínek stavby“ 

7. Směna pozemků Turnov, Na Stráni 
8. Směna pozemků Malý Rohozec 
9. Pacht pozemků – p. xxxxxxxx 
10. Dopravní terminál – podmínky pro prodloužení smluv s dopravci  
11. Výsledek výběrového řízení „Výměna vstupního portálu radnice čp. 1 v Turnově“ 
12. Žádost o ukončení nájmu dohodou – čp. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov 
13. Podnájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov 
14. Zadávací řízení „Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov“ 
15. Výsledek výběrového řízení „Městský park Turnov – etapa 4a – Jezírko a tůňky“ 
16. Dodatek č. 3 – „Zpracování architektonické studie – Regenerace sídliště Přepeřská“ 
17. Schválení dodatku č. 8 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově – část 1“, vícepráce, méněpráce 
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18. Schválení dodatku č. 6 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 
turistického informačního centra v Turnově – část 2“, vícepráce 

19. Schválení dodatku č. 5 na akci „Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického 
informačního centra v Turnově“ vícepráce, změna termínu. 

20. Plán zimní údržby pro období 11/2021 – 03/2022 
21. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova – 2. kolo 
22. Čerpání rezervních fondů organizací ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova 
23. Žádost o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou – ORAŠSK ČR 
24. Změna složení členů v komisích Rady města Turnova 
25. Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
26. Organizační změna – Městský úřad Turnov, odbor vnitřních věcí 
27. Výběr tiskárny pro fotoknihu o Turnově 
28. Prodej hasičského automobilu Jeep Cherokee 
29. Žádost o použití znaku města v publikaci o Českém ráji 
30. Smlouva o dílo „Turnov, Šetřilovsko – výměna potrubí – Boží voda“ 
31. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody 

v čp. 2032, Žižkova ulice, Turnov“ 
 
Program jednání Rady města 3. listopadu 

1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – výroční valná hromada 
2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – částečné krytí ztráty koupaliště a plnění plánu investic 

2021 
3. Sportovní hala v Turnově 2 – smluvní vztahy s TSC Turnov, z. s. 
4. Hodnocení ředitelů škol a školského zařízení 
5. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
6. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
7. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – změna sledovaných ukazatelů 
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě a právu 

provést stavbu „Rekonstrukce vodovodní přípojky pro budovu teplárny Výšinka“ 
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu „Sjezd z p. č. 

711/88 a 711/315 k. ú. Daliměřice, zahrádky, xxxxxxxxxx“ 
10. Pronájem pozemků p. č. 2600/15, 2600/16, 2600/17, 2600/18, 2600/19 a 2600/20, vše k. ú. 

Turnov 
11. Směna pozemků Přepeřská 
12. Prodloužení podnájemní smlouvy – lávka přes náhon 
13. Soubor rodinných domů Mašov, plánovací smlouva 
14. Zpracování projektové dokumentace ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě 
15. Výběr zhotovitele „Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5“ 
16. Výběr zhotovitele „Rekonstrukce bytů v ul. Granátová čp. 1897, Turnov“ 
17. Výběr zhotovitele „Opravy místních komunikací a chodníků v Turnově“ 
18. Výsledek výběrového řízení „Žižkova čp. 2030, 2031, 2031, 2047 – zpracování projektové 

dokumentace“ 
19. Vícepráce k projektu „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického 

informačního centra v Turnově, část 2“ 
20. Aktualizace směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Turnov 
21. Přidělení bytů 
22. Strategický plán rozvoje Města Turnov 2021–2029 
23. Záštita starosty – vyhlášení ankety „Nejlepší orientační sportovci roku 2021“ 
24. Střednědobý výhled rozpočtu města 2023–2025 
25. Návrh rozpočtu města 2022 – první projednání 
26. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – dodatek ke smlouvě 
27. Smlouva s Technickými službami Turnov, s. r. o. na vydávání a rozvoz nádob na tříděný odpad 
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28. Studie – aktualizace návrhu celkové revitalizace Rývových a Metelkových sadů 
29. Představení koncepční studie výsadby stromů na náměstí Českého ráje 
30. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
31. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ z rozpočtu Libereckého kraje 
32. Soudní spor s nájemníkem p. xxxxxxxx, Granátová čp. 1897 – aktuální informace 
33. Záměr nákupu nemovitostí v lokalitě Koňského trhu 
34. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – dohoda čtyř akcionářů 

 
Program jednání Rady města 25. listopadu 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „SM, Turnov, Šlikova p. č. 2405/2-kNN“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „SM, Turnov, Šolcova p. č. 3425/10-

smyčka kNN“ (staženo) 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo stavby „Sjezd pro RD st. p. č. 4 k. 

ú. Bukovina u Turnova, xxxxxxxxx“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „REKO MS Turnov I. a REKO MS Turnov II 

– plynovod a přípojky, ul. Mírová, Daliměřice“ 
5. Markova ulice, smlouva Cetin, přeložka sítě elektronických komunikací 
6. Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti „Přístavba lůžkového výtahu k objektu 

A Domova důchodců Pohoda v Turnově“ 
7. Smlouva o výpůjčce nábytku a zdravotních prostředků se Zdravotními sociálními službami 

Turnov 
8. Zadávací dokumentace výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – požární 

zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů a přístupová komunikace – Turnov, Vesecko“ 
9. Zadávací podmínky výběrového řízení „Demolice a výstavba nového objektu v pasáži p. č. 

3 Turnov“ 
10. Zadávací podmínky „Oprava kašny na náměstí Českého ráje v Turnově“ 
11. Výsledek výběrového řízení „Výměna vstupního portálu radnice čp. 335 v Turnově“ 
12. Schválení dodatku č. 9 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově – část 1“ – vícepráce, méněpráce (staženo) 
13. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných 

učeben ZŠ Turnov“ 
14. Odkoupení pozemků v údolí Jizery 
15. Pozemek před hřbitovem Kobylka 
16. Projednání studie k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách a architektonické studie biotopu 

v Dolánkách 
17. Smlouva o spolupráci – Nábytková banka Libereckého kraje, z. s. 
18. Dodávka pečovatelských lůžek vč. příslušenství (antidekubitní matrace, hrazdy a hrazdičky), 

dopravy a montáže, pro domov pro seniory – Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková 
organizace 

19. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 2022 – 2024“ 
20. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – hodnocení jednatele 
21. Vypsání výběrového řízení na pozici jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o. (staženo) 
22. Vypsání výtvarné soutěže – výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, 

úprava podmínek po jednání poroty 
23. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – dohoda čtyř akcionářů 
24. Zpracování projektové dokumentace – Novostavba knihovny Antonína Marka v Turnově – 

dodatek SOD č. 2 
 

Program jednání Rady města 1. prosince 
1. Pozemky Turnov – Pod Stránkou (staženo) 
2. Prodej pozemků Mašov Nad Hájkem 
3. Prodej části pozemku ul. p. č. 9877/1, k. ú. Turnov, ul. Čsl. dobrovolců (neprojednáváno) 
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4. Prodej části pozemku p. č. 987/1, k. ú. Turnov, ul. Františka Kavana 
5. Pronájem části pozemku p. č. 2887/1, k. ú. Turnov pro Vodohospodářské sdružení Turnov 
6. Výsledek výběrového řízení „Žižkova čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 – zpracování projektové 

dokumentace“ 
7. Výsledek výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – Regenerace sídliště Výšinka, 

Turnov“ 
8. Zadávací podmínky výběrového řízení „Demolice objektu čp. 1031 v Nudvojovicích, Turnov“ 
9. Zadávací podmínky „Rekonstrukce části B střechy gymnázia v Turnově“ 
10. Schválení dodatku č. 9 na akci „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově, – část 1“ – vícepráce, méněpráce 
11. Pronájem nebytových prostor v čp. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov 
12. Dopravní terminál – smlouvy s novými dopravci 
13. Přidělení bytů 
14. Návrh rozpočtu na rok 2022 
15. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021 
16. Škodní a likvidační komise 
17. Kronika města 2020 
18. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – zrušení jídelny-

výdejny ve školském rejstříku 
19. Nařízení o zpoplatněném parkování ve vymezených oblastech obce 
20. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – vypsání výběrového řízení na pozici jednatel/jednatelka 
21. Technické služby Turnov, s. r. o. – schválení vyhlášení výběrového řízení na nákup užitkového 

automobilu 
22. Městská policie – měření rychlosti 
23. Turnovské památky a cestovní ruch – vstupné na hradě Valdštejně na rok 2022 
24. Záměr prodeje pozemků na Vesecku pro DEK stavebniny 
25. Táborová základna Krčkovice – aktuální informace (přesunuto) 
26. Individuální dotace pro VHS Turnov – kanalizační řad Přemyslova ulice – Stebenka 
27. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
28. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – nákup užitkového automobilu 
29. Vodohospodářské sdružení Turnov – daňově-účetní analýza 

 
Program jednání Rady města 16. prosince 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „SM, Turnov, Šolcova ul. p. č. 3425/10 – 

smyčka kNN“ 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Vodovodní, kanalizační, plynovodní 

přípojky a sjezd k novostavbě RD Mašov p. č. 29/5 a 29/6, p. Kopal“ 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Sjezd z parkovací plochy p. č. 831/24 

k. ú. Daliměřice, Zahradní, Turnov, Společenství vlastníků“ 
4. Smlouva o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí kupní z LAMA RESIDENCE a. s. na Výšinka 

v Ráji, a. s. 
5. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku – pozemky p. č. 2608/5, 2608/1 a 2609/1, vše k. ú. 

Turnov 
6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Opravy místních komunikací“ EUROVIA CS, a. s. 
7. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě“ 
8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb s TS Turnov 
9. Prodej pozemku p. č. 437, k. ú. Malý Rohozec 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu v čp. 84, ul. Skálova – TPCR 
11. Žádost o ukončení nájmu v čp. 84, ul. Skálova, Turnov dohodou – xxxxxxxxxxx 
12. Věcná břemena, nová pravidla 
13. Finanční záležitosti příspěvkových organizací – úprava příspěvku na odpisy a nařízeného odvodu 

z fondu investic PO zřizovateli 



Kronika města Turnova 2021  |100 

14. Plán inventur na rok 2021 
15. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 
16. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 dle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., návrhy 

na úpravu 
17. Změny sledovaných ukazatelů a čerpání fondů příspěvkových organizací 
18. Prodloužení nájemní smlouvy na areál Hvězdárny Turnov 
19. Táborová základna Krčkovice 
20. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – výběr dodavatele na lůžka 
21. Parkovné za stání ve vymezených oblastech obce 
22. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – prodej kotelny v Přepeřské ulici 
23. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – smluvní vztahy ke sportovní hale v Turnově 2 – nájemní 

smlouva, smlouva o správě 
24. Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – jmenování nového člena 
25. Přidělení bytu 

 
Program jednání Rady města 31. prosince 
1. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2021  
2. Finanční záležitosti PO – Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
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Zastupitelstvo města 
Program jednání Zastupitelstva města 28. ledna 
1. Úvod 
2. Program prevence kriminality na místní úrovni na roky 2021 a 2022  
3. Projekt: Turnov – HW a SW pro preventivní účely – 2021  
4. Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2020  
5. Prodej čísti pozemku p. č. 2546/1, k. ú. Turnov, výměra cca 25 m2, do vl. spol. ČEZ Distribuce, a. s.  
6. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3575/12 a 3575/13, k. ú. Turnov – Úřad pro zastupování státu  
7. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – BZ Hruštice-Károvsko, VIII. etapa  
8. Řešení veřejného prostoru za Vesnou – schválení studie  
9. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021  
10. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020  
11. Příspěvky občanů 
12. Organizace v sociální oblasti – smlouvy SGEI  
13. Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově  
14. Investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově  
15. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. – obnova sportovišť  
16. Individuální dotace Geopark Český ráj o. p. s. – činnosti v roce 2021  
 
Program jednání Zastupitelstva města 25. února 
1. Úvod 
2. Výroční zpráva Policie ČR a Městské policie Turnov  
3. Prodloužení platnosti dokumentu „Koncepce prevence kriminality 2017–2020“ 
4. Integrované výjezdové centrum Turnov-Vesecko – výjezdová základna JSDHO Turnov 
5. Územní studie Turnov-Károvsko, podklad pro změnu územního plánu  
6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, Liberecký kraj, autobusová zastávka Mašov  
7. Snížení finančního podílu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov  
8. Příspěvky občanů 
9. Městské organizace – dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města  
10. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím – 
stupeň 1 a 2  
11. Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě 2021–2024  
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
 
Program jednání Zastupitelstva města 25. března 
1. Úvod 
2. Výroční zpráva o činnosti jednotky dobrovolných hasičů města Turnova v roce 2020  
3. Architektonická studie sportovní haly v Turnově II  
4. Projednání architektonické studie Jezírka v parku u letního kina  
5. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1818/39, k. ú. Turnov z majetku Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví Města Turnov  
6. Územní studie Turnov-Daliměřice, podklad pro změnu územního plánu 
7. Účelový dar – Mikroregion Český ráj  
8. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021  
9. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.  
10. Změna v členství výboru Zastupitelstva pro vodohospodářský majetek  
11. Mikroregion Jizera – společná žádost o dotaci na Liberecký kraj  
12. Příspěvky občanů 
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Program jednání Zastupitelstva města 29. dubna 
1. Úvod 
2. Směna pozemků p. č. 370/2 a p. č. 2064/2, k. ú. Turnov  
3. Bezúplatný převod pozemku p. č. 2758/19 a spoluvlastnického podílu 1/2 na p. č. 2758/19, oba 
k. ú. Turnov  
4. Informace – investiční akce města v roce 2021  
5. Pojmenování nové ulice v Turnově-Daliměřicích  
6. Rozdělení dotací z památkového fondu  
7. Rozdělení dotací z kulturního fondu  
8. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ  
9. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím 
10. Obecně závazná vyhláška – noční klid  
11. IROP 2021–2027 – Modernizace odborných učeben v ZŠ  
12. Zdravé město Turnov a MA 21 – Zpráva o činnosti za rok 2020, Metodika participativního 
rozpočtu města – Tvoříme Turnov v roce 2021–2022  
13. Příspěvky občanů 
14. Vodohospodářské sdružení Turnov – výsledky jednání o nových stanovách – duben 2021 
15. Vodohospodářské sdružení Turnov – aktuální informace a další postup 
 
Program jednání Zastupitelstva města 27. května 
1. Úvod 
2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Schválení žádosti na projekt Přístavba a vestavba Zimního 
stadionu v Maškově zahradě – 2. etapa Přístavba (pokračování projektu)  
3. Smlouvy budoucí darovací s Libereckým krajem – chodník Károvsko a BUS zastávka a chodník 
Mašov  
4. Darovací smlouva na pozemek p. č. 3497/15, k. ú. Turnov  
5. Odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov  
6. Prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov  
7. Schválení podnětu na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov zkráceným postupem 
a schválení obsahu Změny č. 5 Územního plánu Turnov  
8. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu města na rok 2021  
9. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
10. Členství ve Správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova – odvolání člena 
správní rady fondu a návrh na jmenování nového  
11. Zřizovací listina Zdravotně sociálních služeb Turnov – doplnění  
12. Příspěvky občanů 
13. Dotace na podporu cestovního ruchu  
14. Individuální dotace – Memoriál Ludvíka Daňka  
15. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města  
16. Závěrečná zpráva kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021  
17. Vodohospodářské sdružení Turnov – specifikace zadání analýz  
 
Program jednání Zastupitelstva města 24. června 
1. Úvod 
2. Plánovací smlouva – JUTA, nová výrobní hala 
3. Ústavní stížnost – žaloba ČR ÚZSVM o určení vlastnictví pozemků pod bytovými domy  
4. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko a přijetí daru  
5. Změna č. 3 Územního plánu Turnov  
6. Obecně závazná vyhláška – daň z nemovitých věcí, zvýšení 
7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021  
8. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2020  
9. Závěrečný účet za rok 2020  
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10. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost  
11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity  
12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu  
13. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 
14. Příspěvky občanů 
15. Výbory zastupitelstva města – změny členů  
16. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – smlouva o příplatku mimo kapitál, dodatek č. 1 
17. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – pozvánka na valnou hromadu  
18. Mikroregion Jizera – schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020  
19. Dům přírody Českého ráje – dotace na provoz  
 
Program jednání Zastupitelstva města 7. července 
1. Úvod 
2. Dar pro Jihomoravský kraj ve výši 500 tis. Kč  
3. Příspěvky občanů 

 
Program jednání Zastupitelstva města 19. srpna 
1. Úvod 
2. Složení slibu zastupitele  
3. Volba člena Rady města  
4. Prodej pozemku p. č. 3/5, k. ú. Mašov u Turnova  
5. Prodej části pozemku p. č. 1296 k. ú. Mašov u Turnova  
6. Přehled výběrových řízení Města Turnov od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021  
7. Přejmenování části ulice „Nad Šetřilovskem“ v lokalitě Turnov-Hruštice, stávajících ulic v lokalitě 
Turnov-Károvsko a pojmenování nového veřejného prostranství u nádraží  
8. Změna členství ve výboru pro sport  
9. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací  
10. Dar pro svazek obcí Podbořansko  
11. Úprava obecně závazné vyhlášky Města Turnov č. 5/2018 (povolení provozu kasin ve městě – 
zamítnuto) 
12. Obecně závazné vyhlášky – stanovení obecního systému odpadového hospodářství + místní 
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
13. Příspěvky občanů 
 
Program jednání Zastupitelstva města 30. září 
1. Odkup garáží a pozemků pod garážemi – U Raka, Turnov 
2. Odprodej pozemku – vnitroblok ul. 5. května, Turnov 
3. Odkoupení pozemku k. ú. Daliměřice 
4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021 
5. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA 
6. Kontrolní výbor – plán činnosti na rok 2021 
7. Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. – jmenování člena správní rady 
8. Výročí města v roce 2022 
9. Správní rada fondu pro cestovní ruch - volba nového člena 
10. Realizace opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko, změna výše daru 
11. Vypsání výtvarné soutěže – výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka 
12. Ocenění města za rok 2021 
13. Pozvánka na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. – vstup čtvrtého akcionáře Města 

Frýdlant, informace k rozvoji turnovské nemocnice 
14. Písemná informace – žádost loterijních společností o změnu obecně závazné vyhlášky 
15. Písemná informace – harmonogram projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského 

sdružení Turnov 
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Program jednání Zastupitelstva města 21. října 
1. Úvod, předání ocenění strážnici Městské policie Turnov 
2. Smlouva budoucí darovací – Fučíkova ulice 
3. Smlouva o spolupráci s ŘSD ČR, chodník u silnice I/35 
4. Dražba pozemku Dolánky 
5. Výběrové řízení „Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5“ – závazek 

rozpočtu 2022 až 2024 
6. Návrh na odpuštění pohledávky – xxxxxxxxxx 
7. Záměr vypsání výběrových řízení na realizace staveb v roce 2022 – finanční závazek rozpočtu 

2022 
8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova – 2. kolo 
9. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva v roce 2021 
10. Rozdělení dotací z kulturního fondu – II. výzva v roce 2021 
11. Individuální dotace TJ Sokol Turnov 
12. IROP MAS Český ráj – Vzdělávání 4 
13. Projednání návrhu nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov 
14. Projednání právní analýzy – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice 

v případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení a sporu o způsob vydání 
vodohospodářského majetku 

15. Kontrolní výbor – Plán činnosti na rok 2021 
 
Program jednání Zastupitelstva města 25. listopadu 
1. Úvod 
2. Spolufinancování projektu „Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník ulice Károvsko, Turnov“ 
3. Spolufinancování projektu „Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník z Kamence k čerpací stanici 

Benzina podél silnice I/35“ 
4. Spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště u nádraží, Turnov – 8. etapa“ 
5. Zpracování projektové dokumentace ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě 
6. Soubor rodinných domů Mašov, plánovací smlouva 
7. Strategický plán rozvoje města 2021-2029 
8. Zvýšení finančního podílu Fondu na výstavbu bytového fondu Města Turnov 
9. Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2025 
10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě 
11. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. – „Přístavba a vestavba ZS – I. etapa 

vestavba“, dokumentace sportovní haly v Turnově 2 
12. Sportovní hala v Turnově 2 – smluvní vztahy s Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, z. s. 

z přijatého memoranda 
13. Kontrolní výbor Zastupitelstva města - plán činnosti, změny ve členství 
14. Vypsání výtvarné soutěže – výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, 

úprava podmínek po jednání poroty 
15. Krajská nemocnice Liberec, a. s. – pozvánka na valnou hromadu a smlouva čtyř akcionářů 

 
Program jednání Zastupitelstva města 16. listopadu 
1. Úvod 
2. Smlouva o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí kupní z LAMA RESIDENCE a.s. na Výšinka 

v Ráji, a.s. 
3. Odkoupení pozemků v údolí Jizery 
4. Projednání studie k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách a architektonické studie biotopu 

v Dolánkách 
5. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby pro 

rok 2021 
6. Individuální dotace TJ Sokol Turnov 
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7. Individuální dotace pro VHS Turnov – kanalizační řad Přemyslova ulice – Stebenka 
8. Městské organizace – smlouvy SGEI pro rok 2022 
9. Návrh rozpočtu na rok 2022 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021 
11. Vodohospodářské sdružení Turnov – daňově-účetní analýza 
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
13. Mikroregion Jizera – kontrolní zpráva o finanční činnosti v roce 2021 
14. Žádost majitelů objektu Vila Magic Turnov o legalizaci kasina 
15. Kontrolní výbor Zastupitelstva města – volba člena 
16. Příspěvky občanů 
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Z činnosti odborů Městského úřadu Turnov 

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.  
V roce 2021 pracovalo na odboru 18 pracovníků. 

 
Registr vozidel 
Stav k 31. prosinci 2021: V obvodu obce s rozšířenou působností je evidováno 35 467 osobních 
vozidel, 4 163 nákladních vozidel, 7 165 motocyklů, 79 autobusů, 424 traktorů, 5 842 nákladních 
přívěsů. Řidičů, resp. řidičských průkazů odbor evidoval 21 418. 
Autoškoly 
Na území obce s rozšířenou působností bylo provozováno 10 autoškol. 
Přestupky a pokuty 
V roce 2021 bylo řešeno 9 580 přestupků proti pravidlům silničního provozu. 
 

Finanční odbor 
Finanční odbor se stará o finance města. Zpracovává vnitřní agendu – účetnictví, fakturace, platební 
styk, inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další. Odbor také připravuje rozpočet 
města a stará se o jeho schválení a vedení. Pracovníci mají na starosti správu úvěrů, které město 
v současnosti má. V tomto ohledu vše probíhalo bez zásadních problémů.  
Na odboru v roce 2021 pracovalo 8 zaměstnanců.  
Platební styk 
V roce 2021 byl veden platební styk u České spořitelny (10 běžných účtů a 2 úvěrové), u Komerční 
banky (2 BÚ a 2 ÚÚ), u Československé obchodní banky (1 BÚ), u České národní banky (2 BÚ), u Equa 
bank (1 spořicí účet) a u Unicreditbank (1UÚ).  
Rozpočet města 
Rozpočtované příjmy ve výši 489 mil. Kč, plnění ve výši 489,5 mil. Kč, tj. vyšší o 0,6 mil. Kč, 
rozpočtované výdaje ve výši 495 mil. Kč, plnění ve výši 444 mil. Kč, tj. úspora činí 51 mil. Kč., 
financování plněno na 100 %, tj. splátky úvěrů dle rozpočtu. 
Místní poplatky 
Na odboru jsou přijímány tyto místní poplatky: ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační a lázeňský 
pobyt a za komunální odpad. 
 

Kancelář tajemníka 
Tajemník městského úřadu je zástupcem úřadu pro pracovněprávní vztahy, je nadřízen všem 
pracovníkům městského úřadu a je odpovědný starostovi města. Tajemník navrhuje radě města 
personální a organizační změny. Prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení Rady 
města a Zastupitelstva města.  
K 1. lednu 2021 nastoupila do funkce Mgr. Eva Honzáková, a nahradila tak dlouholetého tajemníka 
Ing. Miroslava Šmirause. 
Město v roce 2021 získalo novou tiskovou mluvčí – Bc. Marcelu Jandovou, Dis.  
Celkem v průběhu roku 2021 nastoupilo 9 nových zaměstnanců, 3 zaměstnankyně se vrátily zpět 
po rodičovské dovolené. Pracovní poměr ukončilo 10 zaměstnanců. 
V roce 2021 se Městský úřad Turnov zapojil do soutěže Přívětivý úřad, kde obsadil v rámci 
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Libereckého kraje opětovně 3. místo (po magistrátech Liberce a Jablonce nad Nisou). 
 

Obecní živnostenský úřad 
K 31. 12. 2021 bylo v ORP Turnov evidováno 7 787 podnikatelů, 6 804 fyzických osob (6 611 fyzických 
osob, 193 fyzických osob zahraničních) a 983 právnických osob (981 právnických osob, 2 právnické 
osoby zahraniční) s 12 348 platnými živnostenskými oprávněními. Za období roku 2021 došlo 
k nárůstu počtu podnikatelů v ORP Turnov ve srovnání s rokem minulým o 1,3 %. 
 

Odbor přestupkového řízení 
Odbor přestupkového řízení řeší přestupky nejen ve věcech, které úřad spravuje, ale i ostatní 
přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány (zákon o zbraních, rybářství, 
elektronických komunikacích, na ochranu zvířat proti týrání ad.).  
 
Sloučení odborů: K 1. 7. 2021 došlo ke spojení odboru správního s odborem přestupkového řízení, 
respektive k zániku OPŘ a začlenění agendy a pracovníků tohoto odboru do OS. Na pozici vedoucí OS 
došlo ke změně, když dosavadní vedoucí pan Hovorka odešel do starobního důchodu, a na místo 
vedoucího OS byl na základě uskutečněného výběrového řízení jmenován Petr Weiss, stávající 
vedoucí OPŘ. 
Od roku 2022 bude popsaná agenda vykazovaná u Odboru správního.  
V daném roce byly uloženy pokuty ve výši 227 900 Kč, z nichž bylo zaplaceno pouze 53 800 Kč. 
V průběhu roku došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno 626 přestupků + 124 přestupků převedeno ke 
zpracování z roku 2020. Nejvíce (43 %) bylo přestupků proti občanskému soužití. 
 

Odbor rozvoje města 
Odbor vydává stanoviska a vyjadřuje se ke stavebním záměrům na území města a obcí spadajících 
pod Turnov v rámci výkonu obce s rozšířenou působností. Odbor poskytuje informace k územně 
plánovacím dokumentacím všem občanům. Za Městský úřad vydává koordinovaná stanoviska.  
V roce 2021 pracovalo na odboru 7 pracovníků. 
 

Odbor sociálních věcí  
Odbor sociálních věcí organizuje sociální péči pro občany Turnova a 35 spádových obcí dle platných 
právních předpisů. Pracuje jednak jako orgán ve výkonu státní správy, jednak jako orgán samosprávy. 
Je rozdělen na dva úseky: úsek sociálních činností a sociální prevence a úsek sociálně-právní ochrany 
dětí. (Popis pravidelných činnosti viz Kronika 2013.) 
 

. Úsek sociálních činností a sociální prevence  

. Úsek sociálně-právní ochrany dětí 
Zdejší úřad byl v roce 2021 ustanoven opatrovníkem pro 283 nezletilých dětí.  
Celkem 11 dětí pobývalo v průběhu roku 2021 v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, kde 
byly pravidelně navštěvovány v souladu s platnými právními předpisy jednou za tři měsíce 
a při každé návštěvě jim byly předány drobné dárky, které byly zakoupeny z rozpočtu města. 
Na závěr roku 2021 byly všem dětem v ústavní výchově předány vánoční dárky. 

V roce 2020 bylo poskytnuto pracovnicemi odboru cca 846 klientům – tj. cca 1 695 intervencí. 
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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.  
 
Sloučení odborů: K 1. 7. 2021 došlo ke spojení odboru správního s odborem přestupkového řízení, 
respektive k zániku OPŘ a začlenění agendy a pracovníků tohoto odboru do OS. Na pozici vedoucí OS 
došlo ke změně, když dosavadní vedoucí pan Hovorka odešel do starobního důchodu, a na místo 
vedoucího OS byl na základě uskutečněného výběrového řízení jmenován Petr Weiss, stávající 
vedoucí OPŘ.  
Evidence obyvatel: V Turnově žilo k 31. prosinci 2021 celkem 13 837 občanů ČR a 341 cizinců 
s trvalým pobytem a 432 cizinců s přechodným pobytem. Úřední adresu (na Městském úřadě v ulici 
Antonína Dvořáka 335) mělo v evidenci obyvatel celkem 306 občanů města. Narodilo se zde 119 dětí, 
zemřelo 223 obyvatel, přistěhovalo se 306 lidí a odstěhovalo 27.  
Svatební obřady: V roce 2021 proběhlo 98 svatebních obřadů.  
Občanské průkazy a cestovní doklady: Za rok 2021 oddělení zpracovalo 3 419 žádostí na úseku 
občanských průkazů a 1 307 žádostí na úseku cestovních dokladů.  
 

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. Stará se 
také o zajištění kancelářského materiálu pro chod městského úřadu a o úhradu energií a pojištění 
majetku.  
Podrobnosti o realizovaných akcí jsou uvedeny ve výroční zprávě odboru.  
 

Odbor školství, kultury a sportu 
Školství  
Odbor se staral o agendu všech škol a školských zařízení, které zřizuje a spravuje Město Turnov. 
Evidoval, koordinoval a kontroloval jejich činnost. Zajišťoval základní informovanost o turnovském 
školství, připravoval zápisy do mateřských a základních škol.  
Rok 2021 byl, stejně jako rok 2020, poznamenán pandemií Covid-19 a provázely jej mimořádná 
opatření, která se týkala i oblasti školství. Školy byly postupně uzavírány, zejména v první polovině 
roku i na několik měsíců, a bylo třeba řešit umísťování do náhradních škol a zároveň stravování dětí 
zdravotníků a jiných vybraných potřebných skupin pracovníků. S tím byla spojená i koordinace 
dobrovolnické práce a výpomoci v zařízeních, která byla takto otevřena a měla plnit úkoly stanovené 
mimořádným opatřením (např. provozní doba otevřených zařízení od 6 do 20 hod.). 
Rozpočtování ze státního rozpočtu pro 38 škol a školských zařízení správního obvodu Turnov částky 
403 718 262 Kč celkové neinvestiční výdaje (o cca 43 mil. více než v roce 2020), z toho 288 516 611 Kč 
na platy (tj. o cca 32 mil. Kč více než v roce 2020). 
 
Dotace 
Úsek především administroval dotační programy Kulturní fond / Volnočasové aktivity dětí a mládeže 
a mimoškolní aktivity / Zahraniční spolupráce / Individuální dotace / Sportovní fond /Cestovní ruch / 
Z programu ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností / Z Programu ministerstva kultury regenerace městských památkových zón 
a rezervací / Obecně prospěšná činnost.  
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Sport 
Úsek organizoval především agendu dotací. Byla financována akce Nejlepší sportovec Turnova 
85 000 Kč, na projektu Trenér – učitel bylo rozděleno cca 20.000 Kč (výdaje na programové 
sportování ve školách byly výrazně nižší pro epidemiologická omezení). Samostatné odměny 
sportovcům za reprezentaci našeho města v roce 2021 uděleny nebyly, ocenění proběhla v rámci 
ankety O nejlepšího sportovce. 
 
Kultura 
Administrativně a organizačně byla zajištěna 3 jednání kulturní komise Rady města. Dále byly 
organizačně zajištěny pietní akty v měsících květnu a říjnu, výroba medaile starosty. Ostatní 
plánované akce byly zrušeny z důvodu mimořádných opatření v důsledku pandemie Covid-19. Ve 
druhé polovině roku započaly přípravy oslav 750 let od první písemné zmínky města Turnova. Odbor 
administrativně a organizačně zajistil 4 jednání správní rady kulturního fondu. 
 
Památková péče 
Také památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávy a státní správy.  
V SO ORP Turnov bylo nově prohlášeno za kulturní památku lokomotivní depo v Turnově a také byla 
rozšířena památková ochrana v areálu kostela Narození Panny Marie v Turnově o domek hrobníka č. 
p. 447 a tzv. Maškovy chalupy (č. p. 3) v Příšovicích o hospodářský objekt (stodola) a pozemky 
v areálu dotčené zemědělské usedlosti.  
 

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

 V programu Athena bylo evidováno 21 505 přijatých písemností, odesláno bylo 33 189 
písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, obyčejné 
zásilky ad.).  

 Zaevidováno 83 nálezů (62 z nich vyřízeno) a 43 evidovaných ztrát. 
 
Spisovna 
Spisovna i nadále pokračovala ve své hlavní činnosti na úseku pořádání a zpřístupňování starší 
dokumentace uložené ve spisovně, jakož i evidence a adjustace nových přírůstků. Hlavní pozornost 
byla i nadále věnována zpřístupňování fondu stavebního úřadu, který je nejvíce využíván a vykazuje 
nejvyšší nárůst objemu dokumentace. Dochází kapacita úložných prostor.  
V elektronické formě spisové služby se využívají služby Atheny, datových schránek a CzechPointu. 
Dosud není k dispozici slibované centrální úložiště dat. 
Jako každý rok i letos byla prováděna potřebná řádná skartační řízení, tentokrát téměř u všech 
odborů. Vybrané archiválie byly předány do Státního okresního archivu v Semilech. 
 

Oddělení informačních technologií 
Hlasové služby (tj. telefony) pro městský úřad i v roce 2021 zajišťovala firma Pamico Czech, s. r. o. 
Mobilní komunikaci i v roce 2021 zajišťovala na základě smlouvy společnost T-Mobile. 
Webové stránky města: V listopadu a prosinci 2020 proběhl redesign stránek města, bylo dokoupeno 
několik modulů s rozšiřujícími funkcemi a naplněny požadavky responzivity i zákona o přístupnosti. 
Výroční zpráva odboru obsahuje podrobné informace o všech technologiích zajišťujících chod úřadu.  
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Odbor životního prostředí 
Odbor se stará o stav životního prostředí ve městě a okolí, ošetřuje zeleň, eviduje a kontroluje 
nakládání s domácími zvířaty, řídí myslivectví i veterinární péči, zastupuje stát v péči o lesy a zajišťuje 
činnosti související s životním prostředím. Pracuje na úrovni samosprávy i státní správy.  
 
Samospráva 
Údržba zeleně: (Výčet aktivit, kácení a výsadba stromů, podrobnosti k údržbě viz Závěrečná zpráva 
odboru). 
Odpady: V listopadu zaveden nový systém sběru domovních odpadů (viz Kalendárium). Pytlový sběr 
tříděných odpadů byl k 31. 10. 2021 ukončen. 
 
Státní správa 
Vodovodní úřad / Ochrana ovzduší / Odpady / Státní správa lesů / Státní správa myslivosti (v evidenci 
416 držitelů loveckých lístků, vydáno 8 loveckých lístků, z toho 4 cizincům) / Ochrana zemědělského 
půdního fondu / Rostlinolékařská péče / Veterinární péče / Ochrana zvířat proti týrání / Rybářství. 

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

Stavební úřad  
Působnost 

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

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

 Stavební úřad je zároveň speciálním stavebním úřadem silničním (pro silnice II. a III. třídy, 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace) a vyvlastňovacím úřadem pro celé 
území Města Turnov jako obce s rozšířenou působností, tedy pro všech 36 obcí. Od 1. 1. 2021 obec 
Frýdštejn přestoupila pod ORP Jablonec nad Nisou. 

 
Celkem za rok 2021 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 202 stavebních povolení a ohlášení na 
stavby vykazované pro Český statistický úřad v orientační hodnotě 896 mil Kč. 
Zdroj: závěrečné zprávy jednotlivých odborů.  
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Organizační složky městského úřadu 

Sbor hasičů města Turnova 
Adresa: Hruborohozecká 388, Turnov, 511 01 (Daliměřická hasičárna) 
Velitel: Martin Bartoníček 
Charakteristika: Město zřizuje od roku 2001 hasičskou jednotku. Členové jednotky pracují v jednotce 
na základě smlouvy o dobrovolném členství při svých běžných zaměstnáních a jsou delegováni do 
jednotky z 6 občanských sdružení (Bukovina, Daliměřice, Turnov, Pelešany, Mašov, Kadeřavec) 
působících na úseku požární ochrany v územním obvodu města. Obec zabezpečuje členům 
pravidelnou odbornou přípravu dle ročního plánu odborné přípravy v rozsahu min. 40 hodin. 
Vybavuje jednotku materiálními a věcnými prostředky, jednotka ze svého rozpočtu hradí ušlé mzdy 
členům, kteří zasahují v pracovní době. Jednotka je zařazena do JPO II/1 s výjezdem do pěti minut od 
vyhlášení poplachu. 
V roce 2021 tvořilo hasičský sbor města 24 hasičů. Za období roku 2021 byla jednotka povolána 
KOPIS HZS Liberec ke 132 mimořádným událostem, z toho bylo 56 dopravních nehod silničních, 
3 dopravní nehod železniční, 1 únik plynu / aerosolu, 5 úniků ropných produktů, 1 únik kapalin, 
28 požárů, 26 technické pomoci a 12 planých poplachů.  
Jednotka se dále zúčastnila tří taktických cvičení pořádané HZS Libereckého kraje a velitelem JSDH 
města Turnova (únik kapaliny na vodním toku Jizera, požár průmyslového objektu Trevos, požár 
průmyslového objektu Crytur a prověřovací cvičení – zajištění el. energie v části městského úřadu 
a hasičské zbrojnice v případě výpadků el. energie). 
48 % (64) výjezdů proběhlo na území Turnova a smluvních obcí (Ohrazenice, Rakousy a Soběslavice) 
a 52 % (68) výjezdů mimo město.  
Nové vybavení: Turnovští hasiči získali v létě kompletně novou výstroj pro čtyři hasiče – tedy 
zásahové obleky, boty, rukavice, přilby i kukly, a to díky dotační podpoře Libereckého kraje ve výši 
99 500 Kč. Celkové náklady na pořízení výstroje pro čtyři osoby vystoupaly na 168 000 Kč.  
Pomoc během pandemie: Osm příslušníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze 
stanic Turnov a Raspenava nahradilo z velké části personál v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením v Chrastavě – Nové Vsi, jehož výpadek způsobený onemocněním covid-19 ohrozil 
poskytování péče klientům tohoto zařízení. Vybraní hasiči byli rozděleni do dvou skupin, které se 
v zařízení střídaly od 17. do 31. března. 

Sbory dobrovolných hasičů 
V Turnově také působí několik sborů dobrovolných hasičů – ne všechny stejně aktivně. Zjistit 
informace o jejich činnostech není snadné, webové stránky až na výjimky nemají a na žádosti 
o informace reagují sporadicky. Letitým zvykem dobrovolných hasičů bývá vedení vlastních kronik či 
jiné evidence vlastní činnosti. Zjištěné informace jsou uvedeny v kapitole Z okrajových částí. Kromě 
činnosti při požárech se věnují také pořádání kulturních a sportovních akcí a soutěží a v neposlední 
řadě také práci s dětmi a mládeží. V celém okrese Semily funguje přes 110 sborů dobrovolných 
hasičů, které sdružují kolem sedmi tisíc lidí, z toho kolem tisícovky dětí. 
SDH fungují v Turnově, na Bukovině, Daliměřicích, Kadeřavci, Mašově a na Pelešanech. Informace 
jsou uvedeny v kapitole Kultura – spolky. 
 
Dotace pro sbory dobrovolných hasičů: Město Turnov podporuje sbory dobrovolných hasičů na 
území města finančně již od roku 2000. 
Sbory v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních spolků, které pro tuto 
oblast zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost, ale často jsou jediným spolkem, kde děti 
a mládež mohou rozvíjet svoje aktivity. Pro účel podpory spolků byl vytvořen samostatný dotační 
program z rozpočtu města pro tuto oblast. V roce 2021 město poskytlo jednotlivým sborům dotaci ve 
výši 21 300 Kč.  
 



Kronika města Turnova 2021  |112 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 
V Turnově je i pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které je řízeno z Liberce 
a v Turnově má pobočku – Požární stanici Turnov. V jejím čele stojí npor. Ing. Jakub Otmar. Požární 
zbrojnice se nachází na Trávnicích (Trávnice 863). 
Statistika za rok 2021 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zasahoval celkem u 6 797 událostí na území kraje, u 117 
akcí mimo kraj a u 4 případů v Polsku. Nejčastěji řešili technické havárie (3 623 událostí) a dopravní 
nehody (1 139), dále požáry (743), únik nebezpečných látek (560), ostatní mimořádné události (378). 
Planých poplachů bylo zaznamenáno 324. Ke zranění došlo u 1 571 osob, 315 osob zemřelo, 776 bylo 
evakuováno a 1 678 zachráněno. Zraněných hasičů bylo 8 a žádný při zásahové činnosti nezemřel. 
Požáry způsobily škody v odhadované výši 444 985 400 Kč. Nedbalost byla příčinou u 199 požárů a ve 
163 případech byla na vině závada (např. technická, nesprávná instalace, údržba…). 
 
Dotace hasičským sborům 
Liberecký kraj podporuje jednotky požární ochrany na svém území, například i formou dotací. V roce 
2021 kraj rozdělil mezi 152 žadatelů přes 13 milionů korun. Za posledních deset let kraj podpořil 
jednotky dobrovolných hasičů bezmála 169 miliony korun, ať už se jedná o dotace na vybavení, 
pořízení automobilů či výstavbu výjezdových stanic. Od roku 2017 funguje i program na podporu 
jednotek požární ochrany druhé stupně, které musí vyjíždět k zásahům do pěti minut.  
Na území Libereckého kraje působí celkem 227 jednotek požární ochrany, a to 217 dobrovolných a 10 
profesionálních. Vedle toho v regionu dále funguje jedna profesionální jednotka podniku Správa 
železnic (Hasičská záchranná služba Správy železnic) v Liberci a dále šest podnikových jednotek 
dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči zasahovali v loňském roce u 5 059 případů. 
 

Městská policie Turnov 
Adresa: Skálova 466 
Velitel: Luboš Trucka 
Charakteristika: Město Turnov založilo Městskou policii v roce 1992, zřízení této instituce není pro 
obce povinné, jedná se tedy o nadstandardní službu pro občany. Městská policie pomáhá udržovat ve 
městě pořádek a ulehčuje tak státní Policii České republiky, a to dvacet čtyři hodin denně. Mezi hlavní 
úkoly Městské policie patří pravidelné pochůzky zaměřené na ochranu osob a majetku, veřejný 
pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu. Další úkoly: platby za používání veřejného 
prostranství / hlášení komunikačních závad / odchycení zatoulaných psů / řešení odložených 
autovraků / spolupráce se soudem a s odbory Městského úřadu při doručování zásilek do vlastních 
rukou / řešení dopravních přestupků / problémy spojené se špatnou průjezdností městem / jednání 
přestupkové komise / zajišťování bezpečnosti při přepravě peněz městských organizací.  
 
Zahájení činnosti v dalších obcích: Na květnovém jednání radní města schválili rozšíření působnosti 
turnovské Městské policie v několika obcích regionu, a to v Příšovicích, Radostné pod Kozákovem, 
Mírové pod Kozákovem, Malé Skále, Přepeřích, ve Všeni, v Modřišicích a ve Svijanech. Činnost má 
spočívat především v dohledu nad silničním provozem a měření rychlosti.  
Personální obsazení: V roce 2021 pracovalo v turnovském oddělení 19 policistů a jeden civilní 
pracovník (tj. plný početní stav).  
Statistika činnosti za rok 2021: V činnosti již tradičně převládala dopravní problematika, opět byla 
velmi využívána internetová komunikace s občany, bylo evidováno 1 433 e-mailů s žádostí o pomoc či 
radu. Rok 2021 byl opět mimořádný i častým řešením problematiky bezdomovců. Jejich chování 
a s tím následná problematika se řešila prakticky každý týden – obtěžování občanů žebráním, 
znečišťování prostranství odpadky. Strážníkům v činnosti pomáhal služební pes.  
Závažnou problematikou je zejména veřejný pořádek a mezilidské vztahy.  
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V roce 2021 městská policie pořídila laserový měřič rychlosti. Smlouva na pronájem měřícího vozidla 
skončila, měření tímto způsobem už bylo velmi složité a v některých místech už prakticky 
neproveditelné. V poslední době je značný nárůst přestupků v dopravě, hlavně se potýkáme s řidiči, 
kteří mají zákaz řízení nebo řídí pod vlivem omamných látek a alkoholu.  
V roce 2021 byla dokončena plná digitalizace městského kamerového systému. 
 

Policie České republiky, Územní odbor Semily, Obvodní oddělení 
Adresa: Žižkova 1871 
Vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský 
Počet policistů: V roce 2019 pracovalo v turnovském oddělení 23 policistů (jako ideální je stanoven 
počet 28).  
 
Teritoriální působnost je i nadále stejná, na rozloze 186 km2, zabírá území celkem 20 obcí (z toho dvě 
města), od roku 2015 pečuje i o obce Příšovice a Svijany z okresu Liberec, včetně celého úseku 
dálnice D10 v Libereckém kraji. 
Od roku 2021 byl na obvodním oddělení dislokován odloučený organizační článek Služby dopravní 
policie KŘP Libereckého kraje, Oddělení silničního dohledu II Turnov, který dohlíží na BESIP především 
v okolí Turnova na těch nejzatíženějších komunikacích. 
 
Kriminalita ve městě 
V roce 2021 bylo na svěřeném území evidováno celkem 288 trestných činů. Objasněno 183 případů, 
což znamená 63,54 %. Údaje jsou výrazně ovlivněné situací kolem pandemie nemoci covid-19 
v kombinaci se změnou trestního zákoníku, ke které došlo od 1. 10. 2020 (navýšení hranic škod). Podíl 
trestné činnosti páchané u nás na celkové kriminalitě v okresu Semily je 42,23 %. Z celkového objemu 
dokumentovaných trestných činů se jich na území města Turnova odehrálo 177, což činí 61,5%. Zbylé 
množství tedy připadne na zbytek svěřeného území. 
Bylo zaznamenáno 37 prostých krádeží (jízdní kola na ulici, krádeže v prodejnách, kapesní krádeže…). 
Dále bylo zaznamenáno 35 vloupání do objektů. Za rok 2021 bylo zaznamenáno 24 násilných 
trestných skutků s objasněností 62,5 % (úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, domácí 
násilí, týrání, vydírání, znásilnění nebo loupeže.) 3 osoby byly vykázány z domácnosti v rámci řešení 
domácího násilí. 
(Kompletní statistický přehled různých druhů kriminálních aktivit viz výroční zpráva, předložená 
městskému zastupitelstvu v únoru.) 
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Turnov – stavební úpravy ve městě 
 

Program regenerace městské památkové zóny 
V historickém jádru města je od roku 1990 vyhlášena městská památková zóna (vyhláška o prohlášení 
památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1. 11. 1990).  
 Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 
vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov. 

 Skálova čp. 72 – rekonstrukce objektu (Liberecký kraj): 1 055 000 Kč 

 Kostel sv. Mikuláše – sanace trhlin a oprava střechy (Římskokatolická farnost): 56 000 Kč 
 
Dotace na obnovu objektů nacházejících se v městské památkové zóně Turnov 
Pro rok 2021 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území 
městské památkové zóny Turnov částka 240 000 Kč. K této částce bylo přidáno 120 000 Kč 
z památkového fondu, jako zůstatek z minulého období. Celkem byla tedy rozdělena částka 
360 000 Kč. Žádáno bylo 1 158 000 Kč.  

 Jiráskova čp. 105 – stavební úpravy střechy, nová střešní krytina: 70 000 Kč 

 Jiráskova čp. 124 – kompletní fasáda: 50 000 Kč 

 Krajířova čp. 174 – výměna střešní krytiny: 75 000 Kč 

 Krajířova čp. 479 – výměna oken: 65 000 Kč 

 Krajířova čp. 486 – výměna oken a dveří: 20 000 Kč  

 Palackého čp. 215 – okna, střecha, garážová vrata: 50 000 Kč 

 Palackého čp. 484 – výměna oken: 30 000 Kč 
 

Obchody 
Veřejná prádelna, Výšinka 463 
Během roku byla v prostoru, kde se dříve nacházela prodejna uzenin, zprovozněna veřejná prádelna, 
věc v Česku nepříliš vídaná. Téměř celý rok však musela být uzavřena, a tak svůj běžný provoz zahájila 
až v roce 2021. Nabízí mandlování (55 Kč za 1 kg prádla), samoobslužné praní (160 Kč za 1 cyklus 
praní) a samoobslužné sušení (50 za 1 cyklus sušení, přičemž potřeba je až tři). Využít je možné 
i dezinfekční kabinet (100 Kč za cyklus).  

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

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Turnově  
V letech 2021 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce technologií čističky odpadních vod v Turnově, 
která se nachází za železniční zastávkou u Jizery a čistí vodu také z Přepeř, Ohrazenic a Jenišovic. 
Vyměněny byly technologie na mnoha stupních čištění, polovina nádrží a řídicí systém včetně 
elektrorozvodů. Budovy, přestavěné před 20 lety, prošly jen drobnými úpravami. Rekonstrukce, která 
pokračovala i v roce 2022, provedly firmy KUNST Hranice a Ještědská stavební společnost Liberec.  
 
Hruštice – rekonstrukce místní komunikace 
V květnu byla zahájena rekonstrukce přístupové komunikace ulice Lubomíra Jasínka od ulice 
Zborovská. Stavbu realizovala firma PRIMA KÁMEN Plus, s.r.o., Dolní Bousov. Rekonstrukce byla 
ukončena v letních měsících.  
 
Mašov – chodník z ulice Sobotecká 
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6. dubna byla zahájena výstavba chodníku, který poveden ze Sobotecké ulice do Mašova. Stavba byla 
dokončena v polovině července. Chodník je dlouhý 322 metrů a součástí jeho vzniku byla i výstavba 
nové a oprava stávající dešťové kanalizace. Součástí projektu byla také přeložka vrchního vedení 
telefonních kabelů, které byly uloženy do nového chodníku. Stavbu provedla firma Porr, a. s. z Prahy 
za cenu 4,5 milionu korun, z toho 1,2 milionu získalo město z dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury ve výši.  
 
Sídliště u nádraží – VII. etapa regenerace 
31. března byla zahájena poslední etapa regenerace sídliště u nádraží, a to prostoru mezi prodejnu 
Billa (čp. 1651) a prodejnou Barvy laky (čp. 1727). Zahájena byla demolicí nefunkčního bazénku.  
 
Slunečná ul., Vrchůra – bytový dům 
Na Vrchhůře v ulici Slunečná začal na začátku roku 2021 vyrůstat 
dvoupodlažní bytový dům, který se setkal s výraznou kritikou 
veřejnosti, např. kvůli nedostatečně ochráněnému sousoší U Tří 
svatých. Starosta města se veřejně omluvil za selhání, ke kterému 
povolením stavby domu došlo s tím, že pozemky byly pro stavbu 
vícepodlažních domů vyčleněny již v roce 1996. (Foto převzato 
z www.tunor.cz.) 
Na začátku května krajský úřad stavbu zastavil a nařídil přezkoumání 
udělení stavebního povolení.  
 
Skálova – Polyfunkční komunitní centrum  
V květnu byl zahájen provoz nového komunitního polyfunkčního střediska ve Skálově ulici za Novou 
radnicí. Stavbu realizovala firma MBQ, s. r. o., Praha za 24 milionů korun. Komunitní centrum je 
hlavním sídlem organizace Fokus, ale slouží, včetně svého zázemí (zahrada) i dalším komunitním 
službám a široké veřejnosti.  
 
Skálova – nový dům 
29. března byla ve Skálově ulici v těsné blízkosti kavárny Na Sboře zahájena stavba bytového domu 
podle několik let starého projektu. Polyfunkční dům bude obsahovat čtyři bytové jednotky a v přízemí 
prodejnu. Při archeologickém průzkumu předcházejícím vlastní stavbě, který proběhl v dubnu, našli 
archeologové stopy z 15. století.  
 
Šetřilovsko – náhrada původní roubenky 
V březnu proběhla demolice roubeného domku na Šetřilovsku z důvodu napadení dřevomorkou. Na 
původním místě v září vyrostla stavba podobná té původní. Také budova restaurace bude stržena 
a na jejím místě vyroste nová a jiná. Areál patří od roku 2016 firmě Zikuda, která z něj plánuje 
vybudovat restaurační a ubytovací komplex.  
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Počasí v Turnově 
 
Zima 2020/2021 začala až po Novém roce. Kolem poloviny ledna nasněžilo a sněhová nadílka byla 

největší za několik posledních let. Také jsme zažili velké mrazy, ale trvaly jen několik dnů. Po dlouhé 

zimě následovalo dlouhé a studené jaro a léto, jako by vůbec nechtělo přijít. Když ale v červnu 

nakonec dorazilo, bylo teplé a krátké.  

Červenec 2021 byl globálně nejteplejším měsícem na Zemi od začátku měření, které provádí americký 

Národní úřad pro oceány a atmosféru. Kombinovaná teplota povrchu souše a oceánů dosáhla 16,7 °C, 

což je o 0,93 °C více než průměr v minulém století. Červenec 2021 o 0,01 stupně předstihl dosavadní 

rekord z července 2016 i srovnatelné teploty z let 2019 a 2020. Předpoklad ukazuje, že nejdéle do 20 

let se planeta ohřeje o 1,5 °C proti předindustriálnímu období, a to spustí nevratné změny po celém 

světě, jako je tání ledovců a růst hladiny oceánů a moří. Lidstvo čelí obrovským problémům, ovšem 

nekoná potřebné kroky k jejich předcházení.  

Nicméně v Turnově jsme pocit mimořádně teplého léta neměli. Často bylo zataženo nebo polojasno 

a parné dny byly rychle střídány chladnějšími. Srpen pak přinesl ochlazení, jako by dorazil podzim. 

Bylo chladněji, ale především příliš často zataženo. A tak to bylo s několika výjimkami až do konce 

roku. Závěr roku pak přinesl teplotní rekordy – bylo výjimečně teplo. 

Dočkali jsme se více srážek než v minulých letech, podle údajů meteorologů bylo v Turnově 
zaznamenáno 695,5 mm srážek, což odpovídá 97 % dlouhodobého průměru v období 1981–2010. 
Nejvíce deštivý byl květen (158 % normálu) a srpen (185 % normálu), nejméně pršelo v září (25 % 
normálu). 
 
Průměrné teploty od září 2020 do srpna 2021 
Průměr za dané období 8,18 °C. Září 13,37 °C, říjen 9,5 °C, listopad 3,76 °C, prosinec 2,16 °C, leden 
1,37 °C pod nulou, únor 1,29 °C pod nulou, březen 2,03 °C, duben 5,31 °C, květen 11,26 °C, červen 
19,43 °C, červenec 18,62 °C, srpen 15,44 °C. 
 
1.–3. ledna: Nový rok jsme přivítali slunečným dnem s teplotami kolem nuly. Další dny se ještě mírně 
oteplilo, ale bylo zataženo a v noci na neděli hodně pršelo a ve dne déšť přešel v mrholení. 
4.–10. ledna: Teploty se stále držely kolem nuly, od čtvrtka klesly těsně pod nulu. V pondělí mrholilo, 
v úterý počasí působilo jarně, ale večer začalo sněžit. Mírně sněžilo i ve středu večer. Čtvrteční ráno 
bylo bílé, na chodnících a silnicích sníh hned tál, ale na ostatních plochách se držel. Mírně sněžilo až 
do konce týdne, v sobotu bylo krásně slunečno, takže se sněhem to bylo opravdu krásné.  
11.–17. ledna: Teploty začaly klesat, hned v pondělí klesly na 4 stupně pod nulu a bylo zataženo. 
V úterý přišla velká sněhová nadílka a sněžilo celý den. Ve středu stále posněhávalo a do toho svítilo 
sluníčko. Teploty se držely těsně pod nulou, takže na slunci sníh odtával, ale bylo ho stále hodně. 
Stejné počasí vydrželo až do konce týdne a postupně nasněžilo až půl metru sněhu. Teploty začaly 
klesat pod nulu a od pátku už mrzlo celý den. V neděli bylo nádherně slunečno s teplotou pět stupňů 
pod nulou.  
18.–24. ledna: Týden začal velkými mrazy. V pondělí po ránu bylo -11 °C, postupně teploty vystoupaly 
ke 4 stupňům pod nulu a hustě sněžilo. Sněžilo i v úterý odpoledne a večer. Ve středu už bylo výrazně 
tepleji, celý den zářilo slunce a sníh tál. Na slunci teploměr ukazoval 2 stupně nad nulou.  
25.–31. ledna: Většinou bylo polojasno až zataženo. Teploty se až do pátku pohybovaly těsně pod 
nulou, v pátek se oteplilo na 4 až 8 stupňů. 
1.–7. února: V pondělí mrzlo, až praštělo. Po ránu jsme naměřili 14 stupňů pod nulou, ale bylo jasno 
a slunce svítilo. Od úterý se už oteplovalo, ale obloha se zatáhla, teploměr ukazoval -4 °C, ve středu 
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po ránu už 4 °C nad nulou a celou noc tálo, ve čtvrtek proto atmosféra venku připomínala jaro. 
V pátek ráno mrzlo a svítilo slunce, ale večer hustě pršelo. V sobotu bylo zataženo s teplotami kolem 
nuly a v neděli už mírně mrzlo a večer začalo sněžit.  
8.–14. února: Probudili jsme se do bílého dne s teplotami kolem nuly, sněhu bylo hodně. Večer 
začalo silně mrznout. V noci na úterý sněžilo a bylo 8 °C pod nulou a polojasno, stejně jako ve středu. 
Čtvrtek byl nádherný, zářivě mrazivý den. V pátek silně mrzlo – teploměr ráno ukazoval 18 °C pod 
nulou a přes den teplota vystoupala na 6 °C pod nulou. O víkendu bylo počasí stejné – noci mrazivé 
kolem až 18 °C pod nulou, dny krásné slunečné s teplotami kolem 6 °C pod nulou. Sluníčko už i hřálo.  
15.–21. února: Noc na pondělí byla na řadě míst Libereckého kraje nejchladnější v roce, teploty na 
mnoha místech klesly k ránu k dvaceti stupňům pod nulou, a na Jizerce dokonce k minus 30 stupňům. 
V Turnově taková zima nebyla – teploměr ukazoval „jen“ 13 stupňů pod nulou. Bylo krásně slunečno. 
V úterý se zatáhlo, mráz se zmírnil a v noci na středu začalo sněžit, středeční ráno přineslo jen 
2 stupně pod nulou. Ve čtvrtek se oteplilo mírně nad nulu, začalo mrholit, a tak skoro všechen sníh 
roztál. Odpoledne začalo svítit sluníčko a vypadalo to jako na jaře. V pátek a v neděli bylo počasí 
stejné, ale sobota byla krásná a slunečná s mírným mrazem.  
22.–28. února: Začátek týdne byl zatažený a mlhavý s teplotami těsně nad nulou. I když nepršelo, 
atmosféra byla deštivá. V úterý ráno spadla na Turnov mimořádně hustá mlha, odpoledne se 
vyjasnilo a krásně zůstalo až do konce týdne. Ještě ve středu byly teploty mírně pod nulou, ale už ve 
čtvrtek jsme naměřili 13 °C. V pátek večer se zatáhlo a pršelo, v sobotu už ale bylo zase jasno, ale 
přišel velmi silný a studený vítr. Teploty oscilovaly kolem nuly.  
1.–7. března: V pondělí bylo jasno, ale další dny byly zatažené, nevlídné a často mrholilo. Teploty se 
stále držely kolem nuly. Sluníčko se objevilo až v pátek odpoledne a připravilo krásnou, ale studenou 
sobotu. V neděli bylo polojasno. 
8.–14. března: V noci na pondělí mírně nasněžilo, ale sníh brzy roztál, protože svítilo slunce 
a teploměr ukázal 6 °C. Další dny ale byly chladné a mrazivé (-4 až -7 °C). Slunce svítilo ve středu, jinak 
se polojasno střídalo se zataženou oblohou. V pátek dopoledne mrholilo.  
15.–21. března: Od pondělí mrazy polevily a večer dlouho hustě pršelo. Ve čtvrtek ráno sněžilo, bylo 
slunečně a krásně. Trochu sněhu přibylo i v pátek. V noci na sobotu silně mrzlo, přes den se oteplilo 
na 1°C. V neděli sněžilo.  
22.–28. března: Celý týden bylo hezky, většinou polojasno s ranními mrazíky a odpoledními teplotami 
dosahujícími až 10 °C. Ve čtvrtek a v neděli svítilo slunce. V sobotu odpoledne bylo až 16 °C, večer vál 
silný a studený vítr.  
29. března – 4. dubna: Týden přinesl všechny druhy počasí, jaké si umíme představit. Ranní teploty se 
až do soboty držely těsně nad nulou, ale už úterý přineslo horký den s teplotami přes 20 °C, kdy jsme 
mohli být venku v krátkém rukávu a krátkých kalhotách. Stejně tak v dalších dnech, ale sobota 
přinesla ochlazení a sníh s deštěm. V neděli bylo sice opět krásně, ale mrzlo. Nicméně nebylo pochyb 
o tom, že jaro se blíží.  
5.–11. dubna: Ranní teploty s pár stupni pod nulou střídaly teplejší odpoledne. Ve středu po ránu 
bylo opět bílo a ve čtvrtek také, ale během dne sníh vždy roztál. Od pátku bylo krásně slunečno a bez 
sněhu.  
12.–18. dubna: Studený týden s aprílovým počasím. Ranní teploty kolem nuly a mírně nad ní přes den 
příliš nestoupaly. Každý den mrholilo a déšť se střídal se sněhem. O něco tepleji bylo až v neděli, na 
slunci bylo až 11 °C a po delší době přestal foukat vítr.  
19.–25. dubna: Teplý týden. Duben své pověsti opravdu dostál. Každé ráno byly 3 stupně, odpoledne 
bylo mezi 13 až 15 stupni. Bylo hezky a slunečno. V pátek odpoledne a v neděli vál silný ledový vítr. 
26. dubna – 2. května: V pondělí a v úterý po ránu mrzlo, přes den bylo krásně až 14 °C. I když 
v ostatní dny už nemrzlo, počasí vydrželo krásné a slunečné. Zkazilo se až v sobotu, kdy v noci pršelo 
a dopoledne bylo tmavé. Po krátkém slunečném odpoledni přišel večerní liják. Pršelo až do nedělního 
večera a byla zima.  
3.–9. května: Počasí střídavé. V pondělí a v úterý bylo hezky, v úterý večer přišel déšť a počasí se 
zkazilo. Bylo zataženo a chladněji. Teploty kolísaly mezi 2 až 10 °C. V sobotu ráno byla v Turnově 
námraza a neděle byla krásná, skoro letní s teplotami kolem 20 °C.  
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10.–16. května: Krásné teplé počasí, ranní teploty kolem 10 °C, ve středu dokonce 17 °C. Ale to už se 
začalo ochlazovat a v noci na čtvrtek hustě pršelo. V sobotu večer začalo po krásném dni opět pršet 
a na obloze se klenula mimořádně krásná duha. V noci na neděli hodně pršelo, ale přes den bylo 
hezky slunečno a teplota vystoupala na 16 °C.  
17.–23. května: Každý den celého týdne jsme se dočkali deště nebo přeháňky, mezi nimiž svítilo 
slunce. Ve čtvrtek odpoledne dorazila do Turnova silná bouřka s velkými kroupami.  
24.–30. května: Počasí se oproti minulému týdnu vůbec nezměnilo – bylo aprílové. Spíše chladné 
s každodenními přeháňkami a deštěm. Chvílemi vykukovalo slunce, ale celkově převážilo zataženo, 
deštivo.  
31. května – 6. června: V poslední květnový den se výrazně oteplilo a konečně vysvitlo slunce plnou 
silou. Teplo vydrželo celý týden, ve středu jsme na slunci naměřili 30 °C! V noci na neděli pršelo, ale 
pak už opět bylo krásně a slunečno.  
7.–13. června: V pondělí a úterý se krásné počasí ještě drželo, ale v noci na středu začalo hustě pršet 
a ochladilo se. Po zbytek týdne stále poprchávalo.  
14.–20. června: Krásný horký, až parný týden. O víkendu bylo taktéž parno.  
21.–27. června: Od pondělí do pátku bylo chladno a deštivo, jen ve středu nepršelo. Ve čtvrtek v noci 
byla silná bouřka. Na Moravě řádilo tornádo (viz Kalendárium – Česko). O víkendu se oteplilo, sobotní 
ráno bylo krásné a svěží a čekaly nás dva krásné horké dny.  
28. června – 4. července: V pondělí bylo zataženo, ale stále horko. V noci na úterý silně pršelo 
a ochladilo se. Pršelo i ve čtvrtek a v pátek. Sobota byla ještě mokrá a zatažená, ale v neděli už bylo 
krásně s teplotou přes 20 °C.  
5.–11. července: V pondělí se po chladném ránu vyjasnilo a bylo docela hezky. Čekalo nás pěkné 
teplé úterý, ale od středy už se počasí opět zkazilo a do pátku bylo polojasno až zataženo. Víkend byl 
opět hezký a slunečný. Déšť se vrátil až v neděli večer.  
12.–18. července: Ranní teploty kolem 15 °C, bylo polojasno a horko. V noci na čtvrtek silně pršelo 
a déšť se vrátil ještě v sobotu, tentokrát velmi silný – na Liberecku způsobil velké škody.  
19.–25. července: V pondělí bylo hezky a teplo, ale večer se ochladilo, v několika dalších dnech bylo 
opět chladněji. Oteplilo se na víkend a teploty vystoupaly nad 30 °C. 
26. července – 1. srpna: Do čtvrtka bylo vedro, pravé horké léto s teplotami nad 30 °C. Ve středu 
večer se začalo ochlazovat a přišel déšť. Čtvrtek byl chladný, ale naštěstí už večer se opět vyčasilo 
a oteplilo a do neděle jsme se těšili z letního počasí.  
2.–8. srpna: Celý týden bylo nestálé počasí. V pondělí a úterý byla zima a polojasno (ranní teploty 
kolem 10 °C). V úterý odpoledne přišla silná bouřka. Ve středu jsme zažili polojasno, silný déšť i teplý 
slunečný večer. Ve čtvrtek pršelo. V pátek bylo teplo a svítilo slunce. V sobotu ráno byla nad 
Turnovem mlha, později se vyjasnilo, bylo horko a slunečno. Večer dorazila silná bouřka. V neděli po 
ránu bylo zataženo, ale během dne bylo horko a slunečno, aby se večer opět ochladilo a začalo pršet.  
9.–15. srpna: V týdnu převládalo polojasné a teplé počasí, takové chladnější léto. V neděli se opět 
ochladilo. 
16.–22. srpna: Celý týden bylo docela teplo, ale zataženo. Ke konci týdne párkrát sprchlo.  
23.–29. srpna: Aprílový týden, bylo převážně chladno a polojasno, každý den občas vysvitlo slunce, 
aby vzápětí zalezlo za mraky a začalo pršet nebo mrholit. Nejvýraznější to bylo ve čtvrtek. O víkendu 
už nepršelo. 24. srpna zasáhl Krkonoše extrémně silný déšť. Na Luční boudě napršelo rekordních 
139 litrů na metr čtvereční během 24 hodin.  
30. srpna – 5. září: V pondělí mrholilo, ráno bylo 10 °C, během dne teploty stouply k 17 °C. V noci na 
úterý pršelo a zima se udržela. 1. září se oteplilo, bylo jasno a svítilo slunce. Pěkné počasí vydrželo, 
ale chladná rána už nás neopustila. Teploty nepřekročily 10 °C, jakmile začalo svítit slunce, bylo 
horko.  
6.–12. září: Pokračovalo krásné počasí s velmi chladnými rány a vysokými denními teplotami. 
V sobotu ráno silně pršelo, a dorazila dokonce i bouřka. Pak se ale opět oteplilo.  
13.–19. září: Až do středy bylo polojasno, chvílemi svítilo slunce a bylo horko, ale většinou se ale brzy 
schovalo za mraky. Teploty kolem 20 stupňů. Od čtvrtka se zatáhlo, ochladilo a pršelo (ve čtvrtek) 
a mrholilo.  
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20.–26. září: Stejné počasí vydrželo až do středy. Celou noc na středu pršelo a deštivo bylo i během 
dne. Ve čtvrtek se vyjasnilo, svítilo slunce a bylo krásně teplo – takové počasí vydrželo až do dalšího 
týdne. V sobotu 25. září padaly v republice teplotní rekordy, místy bylo až 25 °C, a tyto rekordní 
teploty naměřilo zhruba 150 stanic v České republice. 
27. září – 3. října: Pěkné počasí z minulého týdne pokračovalo po celý týden. Ve sváteční den (28. 
října) jsme se probudili do mlžného prosvětleného rána a 15 °C. Pak opět vysvitlo slunce.  
4.–10. října: Ranní teploty se z pondělních 6 °C vyhouply na 11 °C každé následující ráno až do pátku, 
kdy se začalo ochlazovat, a v sobotu přišly první přízemní mrazíky. Dny však byly stále povětšinou 
polojasné s občasným sluncem, které stále ještě hřálo, pouze ve středu mrholilo. V neděli se výrazně 
ochladil vzduch. 
11.–17. října: V pondělí jsme se probudili do pětistupňového mrazu a poprvé byla na rostlinách 
námraza. V dalších dnech se oteplilo a panovalo deštivé a vlhké počasí s teplotami do 10 °C.  
18.–24. října: Ranní teploty se pohybovaly od 2 stupňů pod nulou (pátek) do 6 stupňů (čtvrtek), denní 
pak od 8 (v sobotu) do 17 stupňů ve středu. Většinou bylo polojasno až zataženo, ale ve středu přeci 
jen vykouklo sluníčko. Ve čtvrtek dopoledne pršelo. V neděli po ránu mrzlo, ale přes den bylo krásně 
slunečno.  
25.–31. října: V pondělí ráno mrzlo, pak už ne a v dalších dnech bylo nádherně. S výjimkou zatažené 
středy svítilo slunce a byl krásný studený podzim.  
1.–7. listopadu: Ranní teploty se pohybovaly mezi 3 až 5 stupni nad nulou. V pondělí ráno svítilo 
slunce, ale brzy se zatáhlo, v noci na úterý pršelo a vyjasňovat se začalo až odpoledne. Ve středu bylo 
jasno, ale už v noci na čtvrtek opět hustě pršelo a celý den byl studený, tmavý a mokrý. Pátek byl 
opět jasný a víkend proměnlivý, nepršelo a občas dokonce vysvitlo sluníčko.  
8.–14. listopadu: Počasí bylo opět proměnlivé. V pondělí bylo polojasno, v úterý krásně slunečno, ve 
středu zataženo a tma, ve čtvrtek opět polojasno a od pátku zataženo. Teploty mezi 3 až 5 stupni.  
15.–21. listopadu: S výjimkou úterý, kdy většinou svítilo sluníčko, bylo zataženo a tma. V noci na 
pátek hustě pršelo a v pátek celý den mrholilo. Teploty nepřekročily 5 stupňů.  
22.–28. listopadu: Teploty se pohybovaly kolem nuly a převažovalo jasné počasí se sluníčkem. To se 
schovávalo jenom ve středu a v pátek. V neděli začalo sněžit, ovšem jen málo. Sníh nestíhal pokrýt 
povrchy, ale sníh to byl.  
29. listopadu – 5. prosince: V pondělí ráno byly 4 stupně pod nulou a polojasno. V úterý znovu 
sněžilo a tentokrát se sníh udržel alespoň na travnatých površích. Nicméně už ve středu většinu dne 
pršelo a bylo po sněhu. Ve čtvrtek bylo jasno a občas vysvitlo slunce. Teplota se držela kolem nuly. 
V pátek se výrazně ochladilo a teploty spadly na 8 až 9 stupňů pod nulou. Bylo jasno a slunečno. 
V sobotu mráz vydržel, ale bylo zataženo a večer začalo hustě sněžit. Sněžilo celou noc na neděli, 
a tak se 5. prosinec stal prvním bílým dnem této zimy. Nasněžilo asi 10 cm.  
6.–12. prosince: V pondělí se oteplilo a bylo zataženo, sníh ale vydržel, protože teploty se držely pod 
nulou. Ve středu svítilo slunce a ochladilo se na 8 stupňů pod nulu. Ve čtvrtek opět sněžilo a v pátek 
ráno přibylo nejméně 5 centimetrů nového sněhu. V sobotu bylo zataženo a tepleji, v neděli opět 
chladněji a jasno. 
13.–19. prosince: Šedivý a vlhký týden. Už od pondělí mrholilo a ve čtvrtek sníh definitivně roztál. 
Teploty se nadále pohybovaly těsně nad nulou. V neděli večer začal foukat silný vítr. 
20.–26. prosince: V pondělí a úterý bylo kolem nuly a zataženo. Ve středu se ochladilo na deset 
stupňů pod nulou a svítilo slunce, ale pouze chvíli. Jinak bylo zataženo. Na Štědrý den se oteplilo 
a teploty vyšplhaly kousek nad nulu a s přestávkami mrholilo. V sobotu trochu nasněžilo a večer se 
začalo ochlazovat. V neděli jsme se probudili do silného mrazu, kdy teploty klesly na 15 stupňů pod 
nulu. Naštěstí svítilo slunce, takže den byl jako malovaný.  
27. – 31. prosince: Ještě v pondělí mrzlo a bylo polojasno. Od úterý se začalo zatahovat a až do konce 
roku bylo zataženo s teplotami kolem 4 stupňů nad nulou. Ve čtvrtek skoro celý den pršelo nebo 
mrholilo. Silvestr tak byl mokrý, šedý a rekordně teplý. Teploty totiž stoupaly až k 15 stupňům. 
Silvestr roku 2021 patřil k nejteplejším v historii.  
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Školství – školní rok 2020/2021 

 
V kronice pro rok 2021 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2020/2021. Školní rok 
tradičně zahajují školy v září a ukončují v červnu, resp. v srpnu na konci letních prázdnin. Školy 
vypracovávají výroční zprávy, které se částečně stávají podkladem pro zápis do kroniky.  
Sekundárně zde jsou zmíněny i základní informace ze školního roku 2021/2022, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2021. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2022. 
 
Aktivity škol v současnosti jsou velice bohaté a není možné je v kronice všechny podchytit. Vynechat 
je úplně by ale bylo škoda, proto jsou u různých škol uvedeny části jejich činnosti, aby si čtenář mohl 
udělat představu o jejich rozsahu a pestrosti. Doporučujeme projít kroniky i dalších let. 
 
Základní informace 
Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol na území města, Střediska pro 
volný čas Žlutá ponorka a Základní umělecké školy. Střední školy ve městě zřizuje Liberecký kraj. Od 
1. ledna 2015 přešla pod správu města i speciální Základní škola v Sobotecké, resp. ve Zborovské ulici, 
kterou dříve zřizoval Liberecký kraj.  
 
Organizace školního roku 2020/2021 
Výuka ve školním roce trvala od 1. září 2020 do 30. června 2021. 
Konec 1. pololetí: 28. ledna 
Konec 2. pololetí: 30. června  
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 
Vánoční prázdniny: 23. prosince – 3. ledna 
Pololetní prázdniny: 29. ledna 
Jarní prázdniny: 1.–7. února 
Velikonoční: 1.–2. dubna 
Letní prázdniny: 1. července – 31. srpna 
 
Nový školní rok 2020/2021 
1. září 2020 byl v České republice zahájen nový školní rok.  
Do lavic základních škol v Turnově usedlo 169 prvňáčků. Prvního dne se zúčastnil starosta města, 
který přivítal děti v nově rekonstruované mašovské škole, místostarostka Petra Houšková popřála 
úspěšný start prvňáčkům na ZŠ Skálova (Alešova), místostarostka Jana Svobodová prvňáčkům na ZŠ 
Žižkova a ZŠ Zborovská a Eva Kordová na ZŠ 28. října.  
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství  
 
Uzavření škol 
V roce 2021 pokračovala pandemie koronaviru, která opět ovlivnila i životy školních dětí. Už měsíc po 
zahájení školního roku, 5. října 2020, byly na 14 dní uzavřeny střední školy v okresech s vyšším 
rizikem nákazy (Turnov k nim nepatřil). Nicméně už 14. října 2020 došlo k uzavření všech základních, 
středních a vysokých škol bez výjimky. Mateřské školy zůstaly v provozu. Původně bylo uzavření 
naplánováno do 2. listopadu. Poté bylo opatření prodlouženo. Postupně došlo k otevírání 
jednotlivých ročníků, ale až do konce roku 2020 zůstala účast ve výuce dobrovolná. Školy vyučovaly 
formou distančního vzdělávání.  
V souvislosti s nástupem další vlny pandemie byly školy na konci roku 2020 opět uzavřeny a děti 
zůstaly doma i na začátku roku 2021. Nicméně 19 škol v kraji zůstalo otevřeno pro děti hasičů, 
zdravotníků či policistů, kteří působí ve službách integrovaného záchranného systému. Docházely do 
nich i děti zaměstnanců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pedagogů, kteří museli 
zajišťovat distanční výuku.  
Vládní usnesení stanovilo povinnost zajistit péči o děti od tří do deseti let, rozhodnutí hejtmana 
Libereckého kraje tuto věkovou hranici posunulo na třináct let. Školy byly otevřeny od šesti hodin 
ráno do osmé večerní, v jedné skupině mohlo být pouze 30 dětí. 
V Turnově byly v provozu Základní škola Skálova (pracoviště Alešova 1058) a Mateřská škola 
a Základní škola Sluníčko. 
Od 12. dubna se začalo vyučovat tzv. rotačně (jednotlivé třídy se po týdnu střídaly) na 1. stupni a od 
3. května na 2. stupni. 31. května byly školy otevřeny úplně.  
 
Koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově 
28. ledna 2021 zastupitelé schválili nový dokument upravující vzdělávání v turnovských školách. 
Uvedená koncepce se týká předškolního, základního a zájmového vzdělávání na území města 
Turnova, škol a školských zařízení zřizovaných městem Turnov. Přílohou je technický stav 
a vybavenost škol a školských zařízení, kde je uveden aktuální popis budov, přehled realizovaných 
oprav a výhled oprav. Koncepce nahradila předchozí dokument z roku 2015. 
Jedním z hlavních cílů je snížení počtu žáků ve třídách a umožnění více individuálního přístupu ve 
vzdělávání. Uvažuje se o zřízení další základní i mateřské školy. 
 
Putování po památkách 
16. září 2021 opět proběhla akce Putování po památkách, v rámci které děti ze čtvrtých tříd zdejších 
základních škol poznávají místní památky. Akce se tradičně koná u příležitosti Dne evropského 
dědictví. Tentokrát se jí zúčastnily děti ze ZŠ Žižkova a 28. října. Děti navštívily kostel sv. Františka 
z Assisi a synagogu. Poté žáci v Rývových sadech viděli ukázku dravého ptactva pod vedením 
sokolníka Milana Straky. Cílem putování se stal Dlaskův statek v Dolánkách, kde si malí výletníci 
vyslechli poslední výklad. Čekalo na ně občerstvení a proběhlo vyhodnocení vědomostních kvízů, 
které děti vyplňovaly v týmech vždy po výkladu na jednotlivých stanovištích. 
 
Potravinová pomoc dětem 2021/2022(!) 
Liberecký kraj se již posedmé zapojil do projektu, jehož cílem je zajistit školní stravování dětem ze 
sociálně a ekonomicky slabých rodin. Prostřednictvím programu bylo podpořeno 1 004 dětí a žáků ve 
věku 3–15 let navštěvujících mateřskou školu nebo základní školu, jejichž rodiny se nachází 
v ekonomické nebo sociální nouzi. Zapojeno bylo 71 škol v kraji, včetně pěti v obvodu Turnova.  
Dětem ze sociálně slabých rodin pomáhá i město. Z jeho rozpočtu byla vyčleněna částka 35 tisíc Kč, 
která byla určena školám na úhradu obědů pro děti, jejichž rodiče nemohou obědy ve školní jídelně 
platit. 
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Přínosy projektu MAP Turnovsko II 
Po čtyři roky se mateřské a základní školy v ORP Turnov zapojovaly do aktivit projektu MAP 
Turnovsko II. Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie do škol přinesl řadu aktivit, které 
školy mohly využívat zcela zdarma.  
MAP Turnovsko II poskytoval metodické poradenství pro ředitele, organizoval semináře a workshopy 
pro pedagogy (celkem na 30 akcí), proběhla setkání pro rodiče (6 akcí v MŠ). Projekt zajistil nové 
programy a kroužky pro děti a žáky (celkem na 20 různých aktivit), pomůcky do škol (v celkové výši 
cca 500 000 Kč). V průběhu jeho trvání vznikla dobře vybavená knihovna odborné literatury, zápůjčky 
mířily k ředitelům i dalším pedagogickým pracovníkům.  
Vyšly knihy „Škola je samá legrace“ a „Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje“. 

Na leden 2022 se u příležitosti 750. výročí Turnova připravuje také vydání souborné knihy „Děti 

Turnovu“, která bude složena z výtvarných a literárních prací žáků základních škol v Turnově. 

Převzato z webových stránek města v prosinci 2021. 

Investice na turnovských školách v roce 2021 

Nové konvektomaty: V mateřských školách MŠ 28. října, MŠ Alešova a MŠ Bezručova byly pořízeny 
nové konvektomaty, které splňují nejvyšší standardy pro přípravu stravy dětem. Mateřské školy na 
pořízení konvektomatů využily dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 80 % nákladů.  
MŠ Zborovská: Byla provedena úprava rozvodů vody a topení v suterénu budovy, která navazovala 
na vybudování nové třídy v roce 2020. 
MŠ J. Palacha: Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v celkové hodnotě 182 tis. Kč.  
ZŠ Skálova: Proběhla další etapa výměny oken, tentokrát se jednalo o okna v suterénu základní školy, 
v celkové hodnotě přes 800 tis. Kč. Zároveň zde proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v celkové 
hodnotě 1,4 mil. Kč.  
ZŠ Žižkova: Byla provedena další etapa výměny oken, tentokrát se jednalo o okna v suterénu základní 
školy, v celkové hodnotě cca 600 tis. Kč.  
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Mateřské školy 
 
Základní informace 
V Turnově je osm mateřských škol (28. října, Alešova, Bezručova, Mašov, Zborovská, J. Palacha, 
Waldorfská a Mateřská škola a Základní škola Sluníčko). Turnovské školy navštěvovalo 564 dětí, jejich 
celková kapacita je 588 dětí. 
Ve spádové oblasti Turnova je 23 mateřských škol. Jejich celková kapacita je 1 267 dětí, ve školním 
roce je navštěvovalo 1 181 dětí.  
(Údaje k 1. 9. 2020.) 
 
Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 
Pandemie koronaviru ovlivnila také zápisy do mateřských škol. Probíhaly od 2. do 16. května bez 
přítomnosti zákonného zástupce i dítěte přímo ve škole. Rodiče mohli využít pošty, elektronické 
pošty či on-line aplikace.  
 
Soukromé školky 
V roce 2021 fungovaly v Turnově tři soukromé miniškolky, které nabízely hlídání dětí mladších tří let, 
které ještě nemohly navštěvovat městské mateřské školy. Rozdílem je status takových zařízení – 
jedná se vlastně o hlídací službu s režimem podobnému tomu, který panuje v mateřských školách, ale 
bez vzdělávacího úkolu. V Sedmihorkách funguje také tzv. lesní školka. 
I těchto škol se týkala protipandemická omezení.  
Poslední rok před nástupem do základních škol je zákonem stanovena povinná předškolní docházka, 
která se týká pouze běžných mateřských škol. Proto děti z těchto školek mají povinnost přejít 
v posledním roce do běžných mateřských škol.  
 
Lesní klub Skaláček: Adresa: Sedmihorky 72, 511 01 
Vznikl v roce 2011 z iniciativy rodičů, pro které je důležitý častý kontakt jejich dětí s přírodou. Klub 
provozuje lesní školku Skaláček. Její denní kapacita je 15 dětí, navštěvuje ji 25 dětí (ne všechny školku 
navštěvují denně). Pro lesní MŠ je typický častý kontakt dětí s přírodou – většina programu se proto 
odehrává venku, v tomto případě v krásném prostředí Českého ráje. 
 
Miniškolka Spirálka: Miniškolka uprostřed Turnova (Antonína Dvořáka čp. 2243) vznikla k 1. lednu 
2014. Miniškolku provozuje firma Spirála Turnov. Kapacita školky je 25 dětí ve věku od dvou let.  
 
Miniškolka Náruč: Už v dubnu 2010 otevřeli miniškolku v turnovské Náruči, která je stále činná. Sídlí 
v budově sokolovny a je otevřena dětem ve věku cca 2,5–3 roky. Stravu dětem připravují rodiče.  
 

Mateřská škola 28. října 
Adresa: 28. října 757 
Ředitelka: Mgr. Lenka Dékány (od 1. 8. 2018) 
Charakteristika: Mateřská škola je umístěna v centru města. Sídlí v třípodlažní budově od roku 1945 
a je nejstarší mateřskou školou ve městě. Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle věku. V přízemí 
sídlí nejmladší Medvídkové, uprostřed Berušky a v horním patře předškolní Sluníčka.  
V suterénu je kuchyň s provozními prostorami. Z chodby suterénu je možné dostat se na malou školní 
zahradu.  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 74 dětí. Otevřeny byly tři třídy, které navštěvovalo 73 
žáků. Nově bylo přijato 24 dětí, 19 jich odešlo do základní školy. O děti pečovalo 7 pedagogických 
pracovníků a 5 nepedagogických.  
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Z akcí:  
Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci nebylo možné uskutečnit některé pravidelně 
pořádané akce (návštěva ZŠ, divadelní představení pro děti pořádané ZŠ, akce ve spolupráci se Žlutou 
ponorkou, spolupráce s domovem pro seniory Pohoda, oslavy narozenin babiček a dědečků 
v domově pro seniory, návštěvy dopravního hřiště). 
Proběhly mj. tyto akce: Hledání pokladů od skřítků / Podzimní slavnost / čištění Jizery / návštěva 
čističky odpadních vod / pečení Martinské podkovy / Svatomartinská pohádka / uspořádání Adventní 
spirály / Čertovské pečení / Mikulášské nadílení / Putování do Betléma / Vánoční pečení / Vánoční 
dílna / Vánoční nadílka / Tříkrálový průvod / vyrábění svíček hromniček / Masopustní karneval / 
Otvírání studánek / loučení s předškoláky / oslavy narozenin dětí 
 

Mateřská škola Alešova – Dřevěnka 
Adresa: Alešova 1140  
Ředitelka: Naděžda Dovolilová 
Charakteristika školy: Budova školy byla postavena účelově pro mateřskou školu. Škola je menší, 
spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části města Turnova za sídlištěm u nádraží s možností 
vycházek do přírody i do vilové zástavby. Přízemní budova je postavena ze dřeva a pro svůj vzhled 
dostala název „Dřevěnka“. Skládá se ze dvou tříd, herny, šatny, školní kuchyně a skladových prostorů. 
Ve školce je třída Berušky pro menší děti a druhá třída Motýlkové pro děti od 4,5 do 6 let. 
Problémem školy je nedostatek prostoru. Součástí školy je i školní jídelna s kapacitou 59 jídel.  
Škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou a environmentální výchovou 
Mrkvička. 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky je 52 dětí, docházelo jich 47, staralo se o ně 5 pedagožek. 
Škola zaměstnávala tři provozní zaměstnance a jednoho školního asistenta.  
 

Mateřská škola Bezručova – Zámeček 
Adresa: Bezručova 590 
Ředitelka: Mgr. Jana Dontová 
Charakteristika školy: Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěna ve 
starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní 
školní kuchyně. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje 
využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena několika herními prvky.  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 65 dětí, školu navštěvovalo 62 dětí ve třech třídách. 
Nově přijatých dětí bylo 19, odmítnuto nebylo žádné. O děti se staralo 6,75 pedagogů (z toho dva 
speciální pedagogové) a 3,7 nepedagogických pracovníků.  
 
Aktivity školy 
Září až listopad: Předplavecký výcvik – 5 lekcí pro předškoláky 
Říjen: Výstava „Podzimní světýlka“ ve spolupráci s rodiči 
 Projekt Zdravá škola: Zeleninové pickles tvořila třída Rybiček – 1. 10.  
  Jablečné tousty s tvarohem tvořila třída Rybiček – 8. 10. 
Listopad:  Tradiční pečení svatomartinských rohlíčků – 9. 11. 
Prosinec:  Návštěva Mikuláše v MŠ na školní zahradě – 3. 12. 
 Pečení cukroví – 6. 12. 
Březen až duben: Distanční výuka formou e-mailů s úkoly pro děti a rodiče 

 Distanční výuka formou e-mailů a online vysílání  
Duben: distanční výuka 

Den otevřených dveří online – 7. 4. 
Čarodějnické hrátky – 29. 4. pro předškoláky 



Kronika města Turnova 2021  |125 

Květen: Den otevřených dveří  
Zápis do MŠ – 6. 5. 
I. Výprava – Valdštejn a Hlavatice – 21. 5. 
II. Výprava – rybník Věžák – 26. 5. 

Červen: Stopovaná se skřítkem Vítkem a Štístkem – 2. 6. 
Divadelní představení s p. Čemusovou „Muzikantský rok“ – 4. 6. 
III. Výprava – skalní bludiště Kalich v Besedicích – 9. 6. 
Malá jarní pohádka – Motýlci besídka s rodiči – 9. 6. 
Setkání s nově přijatými dětmi ve třídě Broučků – 16. 6. 
IV. Výprava – Kopanina, Frýdštejn, Malá Skála – 15. 6. 
Fotografování kolektivů – 18. 6. 
Projekt Se Sokolem do života – sportovní dopoledne na ŠZ – 24. 6. 
Slavnostní rozloučení s předškoláky na školní zahradě spojené s orientačním během ve 
spolupráci s oddílem orientačního běhu pod vedením p. Kořínka – 23. 6. 

 

Mateřská škola Mašov  
Adresa: U Školy 85, Mašov 
Ředitelka: Věra Nejedlová (od 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší budově rodinného typu v klidné části 
města. Patří k ní i dobře vybavená školní zahrada. Umístění mateřské školy umožňuje časté vycházky 
do lesa a vlastivědné poznávání okolí (Valdštejn, Kopicův statek, Hlavatice ad.). 
Děti jsou rozděleny do 2 tříd, mladší Kočičky a starší Medvídci. Škola obstarává vitrínku v Palackého 
ulici, kde informuje o svých aktivitách a vystavuje práce dětí. Součástí školy je i školní kuchyně, která 
vaří i pro blízkou ZŠ Mašov. 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 45 dětí byla stoprocentně naplněna, přijato bylo 11 dětí, 
do základních škol odešlo 11 dětí. Škola měla celkem 9 zaměstnanců (ne všichni pracují na plný 
úvazek), z toho 5 pedagožek. 
 

Mateřská škola Jana Palacha – Výšinka 
Adresa: Jana Palacha 1931 
Ředitelka: Bc. Dana Musílková  
Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází naproti turnovskému gymnáziu. Byla dostavěna 
v roce 1991 jako poslední MŠ v Turnově. 
Areál školky se skládá ze dvou budov, má svou zahradu vybavenou dřevěnými prvky, pískovištěm, 
zahradním domkem, vhodným prostorem pro koloběžky a kreslení venku. Škola zřídila pro kvalitnější 
péči o děti v menších skupinách nově třetí oddělení.  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 54 dětí a ve sledovaném roce školu navštěvovalo 53 dětí. 
Škola přijala 14 dětí, 10 odešlo do základní školy. Škola měla celkem 9 zaměstnanců, z toho 
5 pedagožek. 
Den otevřených dveří: 31. března 2021. Zájemci se museli předem objednat a byla jim poskytnuta 
individuální prohlídka.  
 

Mateřská škola Zborovská – Zelenka 
Adresa: Zborovská 914 
Ředitelka: Jana Brožová 
Charakteristika školy: Druhá největší mateřská škola v Turnově je čtyřtřídní. Budova se skládá ze 
dvou pavilonů, navzájem propojených. Třídy jsou dostatečně prostorné a dovolují vytvářet více 
funkčních, estetických i prožitkových variant výchovného prostředí.  
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Děti navštěvovaly čtyři třídy: Berušky – předškolní děti, Kopretiny – logopedická třída, Slůňata 
a Sluníčka. Součástí školy je logopedická třída zaměřená na nápravu řeči. Nově byla zřízena třída pro 
dvou a tříleté děti. 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy byla 108 dětí. Školu navštěvovalo 102 dětí ve čtyřech 
třídách. Škola měla celkem 16 zaměstnanců, z toho 11 pedagogů. Nově přijatých bylo 32 dětí, 
odmítnuto 20 dětí.  
 

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

 Speciální třídy mateřské školy – čtyři třídy navštěvovalo 24 dětí  

 Běžné třídy mateřské školy – pět tříd školy navštěvovalo 117 dětí, v roce 2020 byla kapacita školy 
zvýšena na 140 

 Přípravný stupeň v základní škole speciální, kapacita 6, navštěvovalo 0 dětí 

 Základní škola speciální, kapacita 18 dětí, do tří tříd docházelo 13 dětí    

 Denní stacionář (od 1. 9. 2017) – počet klientů denního stacionáře 13 dětí   
Počet zaměstnanců: Celkem pracovalo 16 pedagogů v mateřské škole, 3 asistenti pedagoga 
v mateřské škole, 4 pedagogové v základní škole, 4,5 asistentů pedagoga 7 sociálních pracovníků. 
Provoz v době pandemie 
Škola byla otevřena po celou dobu pandemie, kdy zajišťovala útočiště pro přibližně 100 dětí rodičů 
pracujících v provozech nezbytných pro chod státu. Škola byla otevřená od 6 hodin ráno do 8 hodin 
večer. Zajištěna byla strava, dopolední i odpolední program a také distanční výuka 17 žákům 
základních škol. 
 
Speciální třídy mateřské školy 
Do speciálních tříd jsou děti přijímány na základě doporučení lékaře, škola se snaží, pokud to 
možnosti dovolí, děti integrovat do běžných tříd. Speciální třídy školy jsou věkově různorodé a děti se 
v nich učí za pomoci osobních asistentů (hrazeno ze zdravotního pojištění) v rámcovém školním 
programu S námi zvládnete víc, s úpravami pro každé dítě zvlášť na míru. Cílem výuky je umožnit 
dětem co nejpohodlnější a plnohodnotný život i s handicapy, které je provázejí. Organizovány jsou 
logopedická cvičení, muzikoterapie, rehabilitace a další specifické činnosti. Děti se co nejvíce zapojují 
do běžných aktivit školy – divadla, tvořivá odpoledne, výtvarné soutěže.  
 
Běžné třídy mateřské školy 
Běžné třídy mateřské školy pracují podle Školního vzdělávacího programu Sluníčko.  
 
Základní škola speciální 
Škola je primárně určena pro děti s těžkým až hlubokým mentálním handicapem, poskytuje vzdělání 
žákům, kteří byli donedávna považováni za nevzdělatelné. Řada žáků trpí i tělesnými postiženími. 
Třídy jsou věkově různorodé. Výuka směřuje především k rozvíjení smyslů, sebeobsluhy a pohybové 
koordinace, důležitou roli hraje spokojenost dětí. Probíhají bazální stimulace, motoricko-senzorické 
terapie, léčebné rehabilitace, individuální i skupinová cvičení, canisterapie, polohování, masáže atd. 
Škola žákům připravuje vlastní učebnice. Ve třídě pracuje učitelka, vychovatelka a asistentka 
pedagoga a případní osobní asistenti jednotlivých dětí. 
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Nové vybavení Denního stacionáře: Škola získala dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na vybavení 
vnitřního prostoru sociálních služeb Denního stacionáře pro klienty s těžkým mentálním postižením. 
Dotace ve výši 1 189 400 Kč byla poskytnuta na zařízení nábytkem. Vybavena byla speciální místnost 
pro terapii snoezelen, kde dochází k aktivaci smyslů a relaxaci klientů. Škola pořídila také nové 
nástroje a pomůcky pro muzikoterapii, včetně ozvučné skákací podušky nebo pianina.  
Nová miniškolka: 9. listopadu 2021 byl zahájen provoz nové miniškolky nabízející setkání dětem ve 
věku od 1,5 do 3 let a jejich rodičům. Školka byla otevřena každé liché úterý. Rodinné vstupné činilo 
50 Kč za každou dvouhodinovku. 
 

Waldorfská mateřská škola  
Adresa: Hruborohozecká 323 
Ředitelka: Hana Lamačová 
Charakteristika školy: Škola pracuje na základech waldorfské pedagogiky. Cílem výchovy dětí je 
rozvíjet je po všech stránkách s respektem k jejich osobnosti, zvláštní důraz je kladen na praktické 
a umělecké činnosti a křesťanské tradice a svátky během roku, užší spolupráci s rodiči dětí, společné 
akce a slavnosti. Pracovníci se s dětmi zabývají praktickými činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, 
zvířátka, práce na zahradě,…), nevytvářejí umělé situace, ale vše prožívají doopravdy. Spolupráce 
s rodiči je každodenní (pomoc na zahradě, opravy hraček, šití hraček a pomůcek, zajišťování slavností, 
doprovod na akcích…).  
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracovalo 5 učitelek a ředitelka. Kapacita školky je 50 dětí, 
navštěvovalo ji 50 dětí. Nově přijato bylo 19 dětí, do základních škol odešlo 16 dětí.  
 
Akce školy (výběr): 
Zdravá škola: Škole se podařilo získat stříbrný certifikát v programu Skutečně zdravá škola. Je tak třetí 
školou v Libereckém kraji a 21. školou v celé ČR, která na něj dosáhla. Kritéria pro udělení certifikátu 
se týkají těchto oblastí: Angažovanost a kultura stravování / Kvalita jídla a místo jeho původu / 
Vzdělávání o jídle a stravování / Místní společenství a spolupráce.  

 Michaelská slavnost (cesta lesem, hledání pokladu, boj s drakem) 

 Martinská slavnost (průvod večer s lucerničkami, příjezd Sv. Martina na koni) 

 Zahradní slavnost (česání jablíček, práce na zahradě, sklizeň) 

 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) 

 Jánský jarmark (akce pro veřejnost s programem a hrami pro děti, divadlem, dílnami, krámky 
a bohatým občerstvením) 

 Celodenní výlet (výlet na Bartošovu pec, Jenišovice a Malý Rohozec) 

 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 šest základních škol zřizovaných Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, 
ZŠ Žižkova ul., ZŠ Mašov, ZŠ Zborovská a Mateřská škola a Základní škola Sluníčko v ul. Kosmonautů).  
Město zřizuje i Základní uměleckou školu.  
Turnovské školy navštěvovalo 1 940 dětí, z toho 169 prvňáčků. Celková kapacita škol je 2 248 dětí.  
V ORP Turnov je 20 základních škol (vč. Turnova), jejichž celková kapacita je 3 763 žáků. V daném 
školním roce je navštěvovalo 3 006 žáků, z toho 335 prvňáčků.  
(Údaje k 1. 9. 2020.) 
 
Spádovost škol 
V roce 2016 byla upravena vyhláška, která určuje příslušnost dětí do jednotlivých škol podle toho, kde 
bydlí. Zamezilo se tak přetlakům na straně jedné a nedostatku žáků na straně druhé. Přednost vždy 
dostávají děti, které spadají k dané škole. Vyhláška je aktualizována vždy, když v Turnově vznikne nějaká 
nová ulice. 
Základní škola Skálova 
Achátová, 1. máje, Alešova, Bedřicha Smetany, Bezručova, Boženy Němcové, Brigádnická, Březová, 
Budovcova, Bukovina, Čechova, Čistá, Daliměřice, Daliměřická, Dělnická, Družstevní, Fučíkova, 
Hruborohozecká, Karoliny Světlé, Kobylka, Kosmonautů, Krátká, Kudrnáčova, Květinová, Loužek, Máchova, 
Malý Rohozec, Mírová, Mokřiny, Na Osadě, Na Sboře, Na Skalici, Na Vršku, Nad Perchtou, Nádražní, 

Nerudova, Nudvojovice, Nudvojovická, Pacltova, Pekařova, Polní, Prouskova, Průmyslová, Přepeřská, 
Sídliště Jana Patočky, Skálova, Solidarity, Sportovní, Studentská, Šlikova, Tylova, U Dolánecké lávky, 
U Lip, U Nádraží, U Skladiště, Vesecká, Vesecko, Vrchlického, Za Sokolovnou, Za Viaduktem, Zahradní 
Nové ulice: Ladislava Cibulky, Na Cvičišti, V Zahrádkách, Zámecká. 

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

 
Základní škola Žižkova 
Alej legií, Čapkova, Čsl. dobrovolců, Dolánky, Diamantová, Durychov, Františka Kavána, Františka Závorky, 
Gen. Aloise Lišky, Gen. Josefa Balabána, Gen. Josefa Mašína, Gen. Václava Morávka, Granátová, 
Hruboskalská, Hruštice, Husova, Jahodová, Jana Palacha, Jana Zajíce, Jaspisová, Jeronýmova, Josefa 
Štrégla, K Vodárně, Karla Drbohlava, Karla Vika, Károvsko, Kobylka, Komenského, Konělupy, Koněvova, 
Kozákovská, Kpt. Jaroše, Křišťálová, Legionářů, Lesní, Lidická, Lubomíra Jasínka, Luční, Myšina, Na Piavě, 
Na Teplici, Na Vápeníku, Na Vyhlídce, Nad Farářstvím, Nad Šetřilovskem, Opletalova, Partyzánská, Perlová, 

Pod Zelenou cestou, Rokycanova, Rubínová, Stanislava Srazila, Švermova, Terronská, T. G. Masaryka, 
Třešňová, U Tří svatých, Vazovec, Vladimíra Krajiny, Vrchhůra, Výšinka, Zborovská, Zd. Nejedlého, 
Zelená cesta, Žižkova 
pro žáky 6. až 9. ročníků ulice: Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, U Lomu, U Školy 
Nové ulice: Slunečná, U Hvězdárny + Kobylka. 

 
Základní škola Turnov – Mašov, 1. až 5. ročník 

Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od 
křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj), U Lomu, U Školy. 
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Zápisy do 1. ročníků školního roku 2020/2021 
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhly v turnovských školách od 1. dubna až do 30. 
dubna 2020. Slavnostní zápisy se měly uskutečnit ve čtvrtek 2. dubna 2020. S ohledem na probíhající 
epidemii koronaviru však byly zrušeny. Rodiče své děti do škol hlásili elektronicky, nebo poštou. 
 
Počty žáků v jednotlivých školách na začátku školního roku  
Údaje se mohou lehce odlišovat od výročních zpráv, protože počet žáků během roku mírně kolísá 
a školy uvádějí jejich počet nejednotně. 

 ZŠ Skálova: Nastoupilo 65 prvňáků. Celkový počet žáků 652, kapacita školy je 680 žáků 

 ZŠ 28. října: Nastoupilo 50 prvňáků. Celkový počet žáků 591, kapacita školy je 600 žáků  

 ZŠ Žižkova: Nastoupilo 55 prvňáků. Celkový počet žáků 566, kapacita školy je 670 žáků 

 ZŠ Mašov: Nastoupilo 14 prvňáků. Celkový počet žáků 87, kapacita školy je 90 

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

 ZŠ speciální Sluníčko: počet žáků 13, kapacita 18 (Viz kapitola Mateřské školy) 

 ZŠ Zborovská: počet žáků celkem: 59, kapacita školy je 190 žáků. Nastoupili 2 prvňáci 
Do turnovských prvních tříd nastoupilo 159 prvňáčků.  
 

Základní škola 28. října  
Adresa: 28. října 18  
Ředitel: Mgr. Jaromír Frič (znovu jmenován v květnu 2018) 
Charakteristika školy: Škola přivítala své žáky poprvé 23. 6. 1882, kdy byla v budově nově 
vystavěného Skálova sirotčince ve Skálově ulici zřízena měšťanská škola dívčí. Dne 28. října 1934 byla 
slavnostně zpřístupněná nově postavená budova školy v ulici 28. října, kde škola sídlí dodnes. 
Škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Škola není zřizována jako specifická s konkrétním 
zaměřením, vzdělávací program je vytvořen pro všeobecné vzdělávání.  
Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem 
a pozemkem školní družiny. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu pro 590 dětí a školní družinu pro 140 
žáků.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2020/2021 měla škola 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 
591 žáků. Škola měla celkem 64 zaměstnanců, z toho 48 pedagogických pracovníků a 16 
nepedagogických.  
 

Základní škola Mašov 
Adresa: U Školy 56 
Ředitelka: Mgr. Renáta Šulcová (od 1. 8. 2012, znovu jmenována v květnu 2018)  
Charakteristika školy: Základní škola pro 1. až 5. třídu se nachází na okraji města Turnova. Jedná se 
o budovu s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem 
a dostupnou tělocvičnou. Škola nemá vlastní kuchyň, děti i pracovníci školy docházejí do MŠ Mašov. 
Školu navštěvují především žáci z okrajových částí Turnova – Mašova, Pelešan, Kadeřavce, dále 
z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně. 
Součástí školy je školní družina.  
 
Rekonstrukce školy 
Školní rok 2020/2021 žáci strávili v náhradních prostorách Obchodní akademie, hotelové školy 
a a střední integrované školy, Turnov, protože probíhala rozsáhlá rekonstrukce školy a stavba nové 
části. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2020 a celková cena se vyšplhala na 43 milionů korun. 
(Více viz kronika 2020.)   
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Mašovská škola v novém 
Děti 1. září 2021, tedy do školního roku 2021/2022, nastoupily do kompletně zrekonstruované 
budovy, ke které přibyla i nová přístavba. Odpoledne byla škola otevřena i pro veřejnost – probíhaly 
komentované prohlídky a proběhl také křest knihy vydané u příležitosti znovuotevření školy 
a blížícího se výročí 150 let školství v Mašově. Hudební doprovod zajistilo Duo Bigband. 
Důkladnou rekonstrukci si budova mašovské školy skutečně zasloužila. Budova z 19. století si ovšem 
zachovala původní vzhled, přibyla přístavba a moderní zázemí pro žáky i učitele. Škola byla vybavena 
nábytkem a interaktivními pomůckami, na zahradu se vrátily herní prvky. Školáci v Mašově se tak po 
prázdninách vrátí do krásného a moderního prostředí. 
Stavební úpravy školy probíhaly od 8. dubna 2020, zhotovitelem stavebních úprav a přístavby 
základní školy Mašov byla firma World Invest, v. o. s. Rekonstrukce si vyžádala více než 43 milionů 
korun. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu 87 dětí. Pracovalo zde pět 
pedagogů na plný úvazek, jeden učitel ICT na částečný úvazek, 1 učitelka anglického jazyka na 
částečný úvazek, 2 vychovatelky v družině (1,5 úvazku) a 2 provozní zaměstnanci. Družinu 
navštěvovalo 60 žáků. 
 
Pohlednice z olympiády 
Bývalý žák školy Adam Sebastian Helcelet poslal škole 
pozdrav z letních olympijských her, které probíhaly 
v červenci v Tokiu. Adam Sebastian Helcelet je 
atletický vícebojař, který se narodil v Turnově 27. října 
1991. V Turnově také začínal s atletikou a v současné 
době závodí za PKS Olymp Praha. V desetiboji skončil 
na 16. místě, ale získal „titul“ za nejlepší knír celých 
olympijských her.  
(Foto převzato z www.sport.aktualne.cz.) 
 

Základní škola Skálova 
Adresa: Skálova 600, Alešova 1059 
Ředitel: Mgr. Michal Loukota (od 1. 8. 2013, znovu jmenován 2018) 
Charakteristika školy: Základní škola je rozdělena na dvě části – v budově ve Skálově ulici se učí žáci 
5.–9. tříd (14 tříd), žáci 1.–4. tříd navštěvují oddělené pracoviště školy v Alešově ulici (5 tříd). Od září 
2018 jsou školní družina a dvě třídy umístěny v čp. 1723 (Alešova ulice) v prostorách OHŠ. 
Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. První žáci vstoupili 
do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna 1908. 
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro 
udržitelný život, schváleného v srpnu 2007.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku. Jako jediná základní škola v Turnově učí 
matematice podle metody profesora Hejného.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2020/2021 školu navštěvovalo 652 žáků. Počet tříd byl 
27. Na 1. stupni bylo 13 tříd a na 2. stupni 14. Na odloučeném pracovišti Alešova 1059 bylo 11 tříd 
1. stupně. Ve škole se vzdělávalo 89 tzv. integrovaných dětí, tedy s nějakou formou handicapu. Škola 
zaměstnávala 90 zaměstnanců. Pedagogických zaměstnanců bylo 64 (z toho 3 vychovatelky školní 
družiny, 1 vychovatel, 1 vedoucí vychovatelka školní družiny a 11 asistentek pedagoga a 1 asistent se 
sníženými úvazky).  
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Základní škola Zborovská  
Adresa: Zborovská 519  
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková (znovu jmenována v květnu 2018) 
Charakteristika školy: Škola byla zřizována Libereckým krajem, od 1. ledna 2015 se jejím zřizovatelem 
stalo Město Turnov, od školního roku 2014/2015 se vyučuje v nových prostorách v budově Obchodní 
a hotelové školy ve Zborovské ulici.  
Škola zajišťuje následující činnosti: základní školu praktickou, základní školu speciální, školní družinu 
a Speciálně-pedagogické centrum se zaměřením na odbornou péči o děti s autismem v Libereckém 
kraji. To se stalo součástí nové organizace, vznikla Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně 
pedagogické centrum, Nádražní 213, Semily (pracoviště Turnov v ulici 28. října 1872). Škola přestala 
provozovat školní jídelnu 

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

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

Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2020/2021 ve škole pracovala ředitelka, zástupkyně 
ředitelky, 8 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 1 vychovatelka, 1 uklízečka. Školu navštěvovalo 59 dětí. 
Do prvního ročníku byli přijati 2 žáci.  
 

Základní škola Žižkova 
Adresa: Žižkova 518  
Ředitel: Mgr. Ivo Filip (znovu jmenován 2018) 
Charakteristika školy: Základní škola v Žižkově ulici je nejmladší turnovskou školou. Byla otevřena 
3. 1. 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Areál školy zahrnuje hlavní budovu školy, 
školičku, tělocvičny a jídelnu, hřiště a dětskou zahradu. Venkovní prostory obsahují dvě hřiště, 
parkoviště a dřevěné dětské hřiště. Součástí školy je knihovna s pěti tisíci svazky. Škola se v roce 2019 
stala bezbariérovou. Hromadí se problémy způsobené nekvalitní rekonstrukcí v 90. letech. Škola 
provozuje školní družinu a školní klub. Ve škole se nachází bufet. Škola nemá svou vlastní kuchyň, 
obědy dováží z kuchyně OHŠ Turnov. Škola je úplnou základní školou pro 1. až 9. ročník.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: K 30. 9. 2019 měla škola 566 žáků v 26 třídách. Pedagogický sbor tvoří 
ředitel, 2 zástupkyně ředitele, 42 učitelů, vč. 3 výchovných poradců (pro 1. a pro 2. stupeň), 
5 vychovatelek a 1 vychovatel školní družiny, 1 vedoucí školního klubu (knihovnice) a 1 knihovník, 
6 asistentů pedagoga, školní psycholog. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Škola je velmi aktivní v kulturních, vzdělávacích i sportovních programech. Jejich úplný výčet je 
uveden ve výroční zprávě školy a její příloze.  
Výhra v Olympiádě z matematiky: V okresním kole soutěže získal první místo žák deváté třídy Yaahor 
Herashchanko. Klání proběhlo distančně. 
Výhra v Olympiádě v českém jazyce: V okresním kole získal první místo žák 9. třídy Filip Sebastian 
Kudrnovský. Klání proběhlo distančně. 
Výhra v Olympiádě v ruském jazyce: Jana Viktorie Bölverkrová obsadila v krajském kole Olympiády 
v ruském jazyce 1. místo. S vysokým bodovým náskokem za sebou nechala ostatní účastníky soutěže. 
Školu v krajském kole reprezentoval i Marek Hlava, který skončil na 3. místě. Žaneta Slavíková, další 
soutěžící ze Žižkovky, získala 4. místo. 
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Knížka Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje 
Žáci školy připravili knihu, kterou 9. října 2021 představili veřejnosti v rámci akce Kulturnov. Kniha 
byla vydána už v roce 2020, ale kvůli pandemii koronaviru se její křest opozdil. Křest moderovali žáci 
loňské IX. A – Barbora Broučková, Veronika Klementová, Barbora Šimůnková a Filip Sebastian 
Kudrnovský. Ochutnávku z budoucí knihy Děti Turnovu, na které se mají podílet žáci všech 
turnovských škol, recitovaly děti ze současné VI. A – Zuzana Hejduková, Anežka Poláková, Vojtěch 
Kubánek, Václav Táborský a Tadeáš Válek.  
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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.  
 
Počty studentů: 

 Gymnázium Turnov: Celkový počet žáků 350. Kapacita je 450 studentů 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 640. Kapacita 
školy je 1 003 studentů 

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 164 na střední škole, 25 na VOŠ. 
Kapacita střední školy je 240 studentů, VOŠ 32 studentů 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 335. Kapacita školy je 410 studentů 
(Údaje k 1. 9. 2020.) 
 

Gymnázium Turnov 
Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra (znovu jmenován 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. 
V současnosti existuje víceletá (osmiletá) a čtyřletá forma studia s následnou specializací na 
technické, přírodovědné, nebo humanitní zaměření. Gymnázium spravuje školní knihovnu s 6 500 
svazky beletrie a 16 500 svazky odborné literatury. Součástí budovy je i malý bazén, který je jediný 
krytý v Turnově. Spravuje ho Městská sportovní Turnov a je přístupný i veřejnosti.  
Gymnázium Turnov je Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje (celoživotního vzdělávání dospělých) a je jedním ze zakladatelů Vzdělávacího 
centra Turnov, o. p. s. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Škola vznikla v roce 1908, 
do nové budovy se stěhovala v roce 1930 a od roku 1990/1991 je její součástí i víceleté gymnázium. 
Školní budova na Výšince patří městu, kraj si ji pro školu najímá. 
 
Vzdělávací program: (Viz Kronika 2014) 
Počty žáků a zaměstnanců: Cílová kapacita školy je 450 žáků (víceleté – 300 žáků, čtyřleté – 150 
žáků). Bylo otevřeno 12 tříd, z toho 8 ve víceleté formě a 4 ve čtyřleté. Počet žáků byl 350 (čtyřleté 
gymnázium 122 žáků, víceleté gymnázium 228 žáků).  
Ve škole pracovalo celkem 45 pracovníků. Pedagogů a pedagožek bylo 34 (22 s plným úvazkem, 12 
s částečným).  
Maturity: Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci státních maturit. 
Maturitní zkoušky skládalo 59 studentů (čtyřleté studium – 30, víceleté studium – 29). 
S vyznamenáním je složilo 35 z nich, prospěli všichni. Všichni byli přijati na různé typy vysokých škol.  
 
Z akcí ve školním roce: 
Ptačí sněm pro Václava Havla: 14. prosince uspořádali studenti vzpomínkovou akci k 10. výročí úmrtí 
prezidenta Václava Havla (zemřel 18. prosince 2011). Učitelé se studenty se sešli na prostranství před 
školou, promluvil ředitel školy Miroslav Vávra a studenti zazpívali píseň skupiny Spirituál kvintet 
Jednou budem dál a zazněla i slavná Havlova slova „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“. 
Před školou vznikl veřejně přístupný prostor, který ozdobil pták v letu, inspirovaný tapisérií Petra 
Síse, která je instalovaná na Letišti Václava Havla v Praze. Studenti i učitelé si obarvili svůj kámen, 
který potom vložili do formy letícího ptáka. Jmenuje se „Ptačí sněm pro Václava Havla.“. 
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Den památky obětí holocaustu: Gymnázium Turnov je patrně jedinou institucí na Turnovsku, která si 
již řádku let 27. ledna připomíná Den památky obětí holocaustu vyvěšením státní vlajky Izraele na 
budově školy.  
Zdroj: výroční zpráva a internet. Ve výroční zprávě je uvedeno velké množství informací i aktivit. 
 

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

 Obchodní akademie, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 106 

 Hotelnictví, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 97 

 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 116 

 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 104  

 Obráběč kovů, tříleté denní studium. Počet žáků 17 

 Nástrojař, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 58 

 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 5 

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

 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 68 

 Výrobce potravin, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 24 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od sloučení škol celkem 1 003 žáků, ve 
sledovaném období školu navštěvovalo 638 žáků. Ve škole pracovalo 82 zaměstnanců, z toho 56 
pedagogů.  
 
Kurzy a semináře organizované pro žáky školy: Kurz cukrářských technologií / Seminář o čokoládě / 
Seminář o pivu / Základní barmanský kurz / Carvingový kurz / Baristický kurz / Sommeliérský kurz. 
  

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola  
Adresa: Skálova 373 
Ředitelka: Ing. Jana Rulcová (znovu potvrzena k 1. 8. 2014) 
Charakteristika školy: Odborná škola pro úpravu drahokamů byla slavnostně otevřena 8. listopadu 
1884. V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia (Vyšší odborná škola – tříletý program, titul 
DiS.) a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, čtyřletý bakalářský 
studijní program (titul Bc.) Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.  
Škola v současnosti zahrnuje střední školu, vyšší odbornou školu a domov mládeže. 
 
Vzdělávací program: Škola nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v oborech 
Design grafické a plastické rytiny, Umělecké kovářství a zámečnictví, Design kovaných předmětů, 
Zlatnictví a design šperků, Design a zpracování drahých kamenů, Design litých objektů a v rámci VOŠ 
tříleté denní studium v oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů, stejný obor je možné 
absolvovat ve čtyřletém kombinovaném studiu.  
(Přehled vyučovaných předmětů viz Kronika 2014.) 
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Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 240 žáků střední školy, 32 studentů vyšší odborné školy. 
V domově mládeže může bydlet max. 55 žáků. Ve škole studovalo k datu 30. 6. 2021 celkem 189 
žáků; z toho na střední škole 164 v sedmi třídách (Obor Výtvarné zpracování kovů 164 a Restaurování 
kovů 25 žáků), na vyšší odborné škole 25 žáků. Ve škole pracovalo v přepočtu na úvazky 
31,13 pedagogů, 8,61 nepedagogických pracovníků a 5,81 pracovníků v domově mládeže.  
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr): 
Studenti se účastní odborných praxí, restaurují předměty v řadě muzejních institucí po celé republice. 
Škola pro studenty organizuje řadu odborných přednášek. (Pro představu je jejich kompletní přehled 
uveden v Kronice 2013, témata se opakují, kompletní přehled prezentačních akcí školy byl uveden 
v Kronice 2014.)  
 
Nové podlahy: V květnu 2021 byla dokončena rekonstrukce podlah na chodbách s položením nové 
dlažby. Dosavadní dlažba z počátku 20. století již byla značně nevyhovující a neprošla posouzením 
bezpečnostního technika. Nová dlažba pochází ze Španělska, na výběru se podíleli památkáři 
a celková cena prací vyšla na 1,8 milionu korun.  
 

Střední zdravotnická škola  
Adresa: 28. října 1390 
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková (od 1. 9. 1996, znovu jmenována 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Škola začala v Turnově působit v roce 1961, kdy došlo k reorganizaci okresů, 
a v jejím důsledku byla zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do semilského okresu. Škola zásobuje 
středním zdravotnickým personálem širokou spádovou oblast Libereckého kraje i krajů sousedních 
(Královéhradecký, Středočeský), neboť v Libereckém kraji je osm státních nemocnic a bezpočet 
privátních zdravotnických zařízení, zatímco zdravotnické školy jsou v kraji pouze dvě. 
Škola je umístěna v budově postavené v 80. letech 20. století. V roce 2012 došlo k rozsáhlým 
stavebním úpravám.  
Součástí areálu je také domov mládeže s přilehlým víceúčelovým hřištěm a školní jídelna. Celý areál 
se nachází ve výhodné poloze v sousedství Panochovy nemocnice Turnov a naproti Domovu 
důchodců Pohoda, kam docházejí žákyně a žáci na hodiny praktické výuky.  
 

Vzdělávací program: V současné době se žáci vzdělávají v oborech Praktická sestra (čtyřleté denní 
s maturitou), Zdravotnické lyceum (čtyřleté denní s maturitou), Zdravotnický asistent (čtyřleté denní 
s maturitou), Sociální činnost (čtyřleté denní s maturitou), Ošetřovatel (tříleté denní s výučním 
listem), Masér sportovní a rekondiční (čtyřleté denní s maturitou) a Masér ve zdravotnictví (čtyřleté 
denní s maturitou, ve sledovaném roce nezastoupen).  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Počet pedagogů na škole byl 52,33 pracovního úvazku, přibylo 10 
pedagogů. Kapacita školy je 410 žáků. Školu navštěvovalo 331 žáků. Obor Masér sportovní 
a rekondiční nebyl otevřen. 
 
Pomoc v době koronavirové pandemie 
Studenti i učitelé se hned na počátku pandemie koronaviru zapojili do pomoci a pokračovali v ní 
i v roce 2021. 11. ledna 2021 bylo v Turnově otevřeno testovací centrum, kde se zájemcům z řad 
široké veřejnosti prováděly tzv. antigenní testy na onemocnění covid-19. Testování prováděli 
pedagogičtí pracovníci se zdravotnickým vzděláním ze Střední zdravotnické školy v Turnově za 
metodické, materiální a logistické pomoci pracovníků turnovské nemocnice.  
Studenti posledních ročníků zdravotnické školy začali na konci listopadu 2021 pomáhat krajským 
hygienikům s tzv. trasováním nákazy koronavirem. Každý, u koho je potvrzena nákaza, musel uvést 
své kontakty a tito lidé jsou pak přednostně testováni, zda se od nemocného nenakazili. 
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Cvičný teroristický útok: V září proběhl ve škole cvičný teroristický útok, který byl součástí projektu 
„Liberecký kraj – ochrana škol a školských zařízení jako měkkých cílů“. Ten probíhá už třetím rokem 
a je financován z dotačního titulu Ministerstva vnitra na ochranu měkkých cílů. Kromě simulace útoku 
se v rámci projektu například vypracovávají i bezpečnostní plány pro školy, nastavují bezpečnostní 
procedury nebo pedagogové a zaměstnanci škol a školských zařízení prochází školením a výcvikem.  
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Ostatní vzdělávací instituce 

Vzdělávací centrum Turnov 
Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitelka: PaeDr. Jaroslava Dudková 
Charakteristika: Vzdělávací centrum Turnov je obecně prospěšná společnost založená Městem 
Turnov a turnovskými středními školami. Úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci 
a Úřadem práce v Semilech. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání, nabízí jazykové 
a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT, 
jazyků, managementu a komunikace, rekvalifikační kurzy a programy univerzity třetího věku. 
Spolupracuje na mezinárodních projektech celoživotního vzdělávání. Vzdělávací centrum sídlí v levém 
křídle budovy gymnázia v Turnově.  
V roce 2021 byla činnost centra poznamenaná pandemií koronaviru. Jarní semestr probíhal 
především distančně, podzimní už prezenčně.  
Příměstské tábory: Centrum uspořádalo tři příměstské tábory – 10. ročník English campu pro mladší 
a starší žáky (20 žáků) a tábor Cesta kolem světa (10 žáků). Tábory se uskutečnily v areálu Klubu 
lyžařů ve Struhách.  
 
T–Centrum 
T-Centrum jako součást Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s., bylo založeno v květnu 2013 
a podporuje rozvoj kognitivního nadání dětí a žáků základních a středních škol. Nabízí ucelený systém 
programů pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a gymnázií a výběrové programy pro žáky středních 
škol. 
(Popis dalších kurzů a projektů je přehledně uveden ve výroční zprávě organizace. Bývá zpracována za 
kalendářní rok, ne za rok školní.) 
 

Základní umělecká škola  
Adresa: náměstí Českého ráje 5 
Ředitel: Mgr. et Bc. Bohuslav Lédl (od roku 2003, znovu jmenován na jaře 2018) 
Charakteristika školy: Základní umělecká škola Turnov byla založena v prosinci 1945 jako Městská 
hudební škola. Do roku 2001 bylo sídlo školy v Husově ulici čp. 77 a od roku 2001 škola sídlí na 
náměstí čp. 5. Školu zřizuje Město Turnov. Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury. 
Žáci ji navštěvují v odpoledních hodinách po dopoledním povinném vyučování v základních školách.  
 
Vzdělávací obory: Obory: hudební (oddělení klávesové, smyčcové, dechové a ostatní nástroje, sólový 
zpěv, pěvecké sbory, hudebně-teoretické předměty, hudební soubory), výtvarný, taneční (balet), 
literárně-dramatický. Škola nabízí vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale zařadila 
i novější druhy umění (populární hudbu, jazz, folk). Žáci měli možnost účinkovat v orchestrech 
a pěveckých sborech Karmínek (vznik 1993), Turnováček (vznik 1999) a Carmina (vznik 1992), 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 408 žáků, v kolektivní výuce 100 žáků, výtvarný obor 
65 žáků, literárně-dramatický 52 žáků a taneční 65 žáků (stav k 30. 9. 2020). Na škole působilo 
41 zaměstnanců, z toho 38 pedagogů, většina na neúplný úvazek.  
(Přehled všech akcí školního roku je uveden ve výroční zprávě školy.) 
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Středisko volného času Žlutá ponorka  
Adresa: Husova 77  
IČO: 00855022 
Ředitel: Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil (od 1. 8. 2012, znovu potvrzen 2018) 
Charakteristika: Žlutá ponorka je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jejím zřizovatelem je 
Město Turnov. Žlutá ponorka vznikla v roce 1993.  
 
Místa činnosti: Většina kroužků probíhá mimo hlavní budovu Žluté ponorky, významné je rozšiřování 
aktivit v Turnově II, kde v budově OHŠ Turnov (Alešova ulice) vznikla pobočka se třemi místnostmi.  
(Podrobný popis míst viz Kronika 2016 a ve výroční zprávě.) 

 
Přehled kroužků a počet účastníků: (pro přehled viz Kronika 2014.) 
Ve školním roce 2020/2021 bylo otevřeno 65 zájmových kroužků, které navštěvovalo 680 dětí, z toho 
33 kroužků v estetickém oddělení (296 dětí), 20 kroužků ve sportovním oddělení (264 dětí), 
4 v přírodovědném oddělení (49 dětí) a 8 nezařazených kroužků (71 dětí). V pobočce v Alešově ulici 
se kroužků pravidelně účastnilo 179 klientů. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Interních zaměstnanců je 7, z toho čtyři pedagogové. Činnost kroužků 
zajišťuje velké množství externích zaměstnanců (133, z nich 35 externích pedagogů a 28 dalších 
pouze jednorázově). Hlavní oddělení: Estetické oddělení (vedoucí Lada Capoušková), Sportovní 
oddělení (vedoucí Jan Kovář), Technické a přírodovědné oddělení (vedoucí Tomáš Zakouřil), tábory, 
soutěže (vedoucí Jindřich Kořínek). 
 
Počty akcí a účastníků: Zájmové kroužky: 65; 680 klientů / akce pro veřejnost 4; 2 315 klientů / 
soutěže a přehlídky: 0 / pobytové akce a tábory: 15; 346 klientů / jiné akce: 21; 173 klientů / dopravní 
hřiště Turnov: 17 dnů; 405 klientů / metodik školního sportu: 13 tříd; 215 klientů. 
 
Nové kroužky v Rovensku pod Troskami: Nově byla po dohodě s vedením školy otevřena skupina 
kroužků v ZŠ Rovensko pod Troskami. 
 
Základna Krčkovice: V listopadu schválili radní města rekonstrukci táborové základny v Krčkovicích, 
resp. demolici stávajících objektů, které jsou v dezolátním stavu, a rozhodli o výstavbě nové 
dřevostavby s kuchyní a sociálním zázemím. Realizace je plánovaná na rok 2022 a měla by vyjít na 
přibližně 2 miliony korun. První projekty, neboť o rekonstrukci základny se hovoří již několik let, 
navrhovaly výstavbu objektu s ubytováním a téměř celoročním využitím za 12 milionů korun. 
V současnosti má základna 30 stanů s podsadou a několik obslužných objektů. 
 
Přehled dalších akcí a aktivit v roce 2020/2021 (výběr):  
Pomoc v nemocnici: V únoru začali tři pracovníci Žluté ponorky (Tomáš Zakouřil, Jan Kovář a Jindřich 
Kořínek) vypomáhat na ARO v turnovské nemocnici. Jejich poslední služba proběhla 29. dubna. Do té 
doby odsloužili v nemocnici 416,5 hodiny.  
Odpoledne s iQlandií: 1. října proběhlo odpoledne plné exponátů, miniworkshopů a prezentací dílny 
mladých vynálezců, a to u příležitosti zahájení provozu otevřené dílny FAB-LAB ve Středisku volného 
času Žlutá ponorka. 
Den dětí s ponorkou: 12. června. Program se tento rok konal včetně průvodu, a to se startem a cílem 
Na Lukách. Děti putovaly po trase dlouhé 1,2 km, na které potkávaly divadelní skeče, úkoly a hry.  
Akci podporují Město Turnov stejně jako Liberecký kraj. Mezi partnery patří společnosti: Ontex CZ, 
Grupo Antolin Turnov, Crytur, Pivovar Rohozec, Juta, Měšťanský pivovar Turnov a další. 
Letní tábory: Během léta bylo realizováno nejvíc táborových akcí v historii Ponorky, a to 
7 pobytových a 7 příměstských táborů. Celková obsazenost všech táborů byla 97,5% – 346 dětí. 
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Lampionový průvod – putování s broučky: 7. listopadu. Průvod vyšel z letního kina, prošel městem 
a vrátil se zase zpět. Pro zahřátí byly připraveny teplé nápoje a také lampiony pro ty, co si zapomněli 
svůj. 
Dílna – Adventní věncování: 25. listopadu. Tvůrčí dílna pro dospělé. 
 

Parlament mládeže 
Parlament mládeže města Turnova je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo z jejich vlastní 
iniciativy. (K historii viz Kronika 2013.) Jeho členy tvoří zástupci z téměř všech základních a středních 
škol v Turnově. Jejich úkolem je sledovat dění okolo mládeže, přijímat podněty mladých lidí k řešení 
různorodých problémů regionu nejen jejich věkové skupiny.  
4. listopadu: Dušičkové setkání na Mariánském hřbitově. Účastníci se zde mohli dozvědět zajímavosti 
o historii místa i o období Dušiček a jejich rituálech. Připraveny byly dílničky s výrobou lucerniček, 
hudební doprovod a teplé nápoje a tajemná stezka odvahy v okolí hřbitova. 
Informace o dění nejsou nijak veřejně dostupné, a tak není jisté, zda PM vykonává nějakou bohatší 
činnost. 
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Zdravotnictví a sociální péče 
 
Struktura sociálních služeb v Turnově 
Příspěvkové organizace Města Turnov 

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

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

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

Organizace se sídlem v Turnově 

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

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

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

 

Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském zdravotnictví 

a sociální oblasti 
 
Fond na podporu sociální oblasti 
V rozpočtu města pro rok 2021 byla schválena částka 800 000 Kč, zůstatek z minulých let činil 
321 073 Kč, celkem tedy pro rok 2021 bylo k dispozici 1 121 073 Kč.  
Na sociální služby bylo vyčleněno z rozpočtu 480 000 Kč, se zapojením zůstatku z minulých let částka 
činila 801 073 Kč, a na sociální oblast 320 000 Kč. Ve druhém kole příjmu žádostí bylo uvolněno 
celkem 300 000 Kč.  
 
Sociální oblast 

 Centrum pro rodinu Náruč – příspěvek na zajištění projektu na podporu rodin s dětmi: 
445 000 Kč  

 Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa – Zdravotní rehabilitační pobyty pro 
nemocné roztroušenou sklerózou: : 10 000 Kč 

 Sbor Jednoty bratrské v Turnově – Deštník pro každou generaci: 65 000 Kč  
 
Sociální služby 

 Bílý kruh bezpečí, z. s.: 3 000 Kč 

 D, občanské sdružení – Občanská poradna Liberec: 20 000 Kč  

 D, občanské sdružení – odborné sociální poradenství: 20 000 Kč  

 Centrum Lira – poskytování preventivní sociální služby: 16 000 Kč 

 Centrum Lira – raná péče: 18 000 Kč 
Fokus Turnov – sociálně-terapeutické dílny: 150 000 Kč 
Fokus Turnov – podpora samostatného bydlení: 200 000 Kč 

 Hospic sv. Zdislavy: 8 000 Kč  

 Občanské sdružení D.R.A.K.: 110 000 Kč  

 Most k naději: 46 000 Kč 

 Návrat, o. p. s. – Azylový dům Speramus: 35 000 Kč 

 Sdružení Tulipan – chráněné bydlení: 20 000 Kč 

 Slunce všem – Centrum denních služeb: 74 000 Kč  

 Slunce všem – odlehčovací služby: 70 000 Kč 
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 Spokojený domov – osobní asistence: 45 000 Kč  

 Spokojený domov – osobní asistence: 36 000 Kč 

 Spokojený domov – odlehčovací služby: 30 000 Kč 
Individuální dotace  

. Hospic sv. Zdislavy – na činnost: 70 000 Kč  
 
Pandemie koronaviru 
V březnu roku 2020 se do Evropy i do Česka rozšířila nákaza novým typem koronaviru, která se 
vyvinula v celosvětovou pandemii. Pandemie v několika vlnách citelně ovlivnila i dění v roce 2021. 
(Více viz samostatná kapitola.) 
 
Zahájení činnosti Alzheimer centra 
Od nového roku začal fungovat Domov se zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centrum) v ulici 
5. května v Turnově. Stavba vyrostla během let 2019 a 2020 na místě po starých bytových domech.  
(Více viz Zdravotnictví – Zdravotně-sociální služby.)  
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Zdravotnické a sociální organizace působící v Turnově 

Adra 
IČO: 61388122 
ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující 
pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které 
působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracuje od roku 1992. 
ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací založené Církví adventistů sedmého dne. Církev 
pravidelně přispívá na její rozvoj. Posláním ADRA Česká republika je pomáhat lidem, jejichž život 
nebo majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě a nouzi nebo jejichž základní lidská práva a svobody 
nejsou respektovány. (Charakteristika převzata z webových stránek organizace.) 
V Turnově organizace dosud provozovala několik kontejnerů na sběr starého a nepotřebného 
textilu/oblečení. V roce 2018 svou činnost významně rozšířila, mj. otevřením dvou charitativních 
obchodů. Turnovští pracují pod pobočkou ADRA Liberec. Hlavními představiteli pobočky (a Adry 
v republice vůbec) jsou manželé Michal a Milena Čančíkovi. Zejména M. Čančíková se věnuje 
i organizaci dění v Turnově.  
Giving Tuesday: 30. listopadu se turnovská ADRA již potřetí připojila k celosvětové akci Giving 
Tuesday, která vznikla roku 2012 v malé newyorské neziskovce jako protipól nákupního šílenství 
a materialismu spojeného s velkými výprodeji. Byla uspořádána velká sbírka hraček mezi dětmi 
mateřských a základních škol, z těch turnovských se do sbírky zapojily MŠ Ohrazenice, MŠ Výšinka, 
MŠ a ZŠ Žďár u Mnichova Hradiště, MŠ 28. října a ZŠ 28. října, ZŠ Skálova, ZŠ 28. října a ZŠ Žižkova. 
 

Advaita – poradna pro gambling a jiné závislosti 
Sídlo: Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn. Turnovské sídlo: Žižkova 2031 
IČO: 65635591 
Výkonná ředitelka: Bc. Olga Merglová, Odborný ředitel: MUDr. David Adameček 
Provozní doba v Turnově: v úterý střídavě 9–17 hodin a 9–15 hodin 
Organizace, která vznikla v roce 1998, otevřela pobočku v Turnově v červenci 2016. Mohou se na ni 
obracet zejména lidé ohrožení nelátkovými závislostmi, tedy lidé, kterým působí problémy hazard 
v podobě automatů, sázení na internetu, sázení na výsledky ve sportu apod. Dále pak lidé, jejichž 
nadměrné trávení času na počítači a internetu není přímo spojené s finanční ztrátou (např. při hraní 
on-line a jiných počítačových her), ale působí jim jiné závažné obtíže. Na poradnu se mohou obracet 
i ti, kdo mají problémy s jinými návyky, jako je užívání alkoholu či jiných drog. V roce 2016 byla nově 
přidána pomoc při závislosti na obrazovkách. Pomoc formou individuálních konzultací je nabízena 
i blízkým závislých osob. 
Rok 2021: Za sledované období využilo služeb poradny celkem 39 osob, z toho bylo 32 uživatelů 
a 7 osob blízkých. V tomto poradenském pracovišti se oproti roku 2020 mírně zvýšil počet uživatelů 
z 27 na 32 osob. Dlouhodobou péči využilo 12 uživatelů, což je stejné jako v roce 2020. S ohledem na 
druh užívané návykové látky/chování evidujeme shodně 13 osob s problémem užívání alkoholu 
a drog. Počet klientů s nelátkovým typem závislosti se zvýšil ze 4 na 5 osob. V tomto pracovišti 
docházejí do služby klienti dlouhodobě a pravidelně, počet klientů není vysoký, evidujeme však vyšší 
počet výkonů než v jiných pracovištích. V kontaktu jsme zejména s Probační a mediační službou 
Semily, dále organizacemi Náruč Turnov a Fokus Turnov. Někteří klienti využívají služby těchto 
organizací a zároveň docházejí do naší poradny v Turnově. Poradna byla pro klienty k dispozici téměř 
po celý rok 2021. Výjimkou bylo čerpání řádné dovolené či nemoc pracovnice. 
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Celia – život bez lepku 
Sídlo: Nová Ves 198 
IČO: 27048861 
Ředitelka: Helena Sasová 
Charakteristika: Obecně prospěšná společnost (nepůsobí pouze v Turnově, je členem spolku 
Neziskovky Libereckého kraje) se zaměřuje na pomoc lidem trpícím celiakií a odkázaným na 
bezlepkovou dietu. Pomoc spočívá především v poradenství, a to především na pravidelných 
veřejných akcích, které probíhaly střídavě každý měsíc v Liberci, Jablonci nad Nisou a v Turnově 
(v prostorách Centra pro rodinu Náruč).  
Aktivity v roce 2021: 

 Pravidelné veřejné informační a poradenské akce a jednorázové on-line akce pro veřejnost: 11 

 4 osobní setkání celiaků v Turnově 

 2 edukační akce na hradě Rotštejně + přednášky pro návštěvníky 

 distribuce edukační brožury Celiakie – proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu 

 distribuce potravin z Potravinové banky, se kterou spolupracují od ledna 2018 
 

Centrum pro rodinu Náruč 
Adresa: Skálova 540 (v budově sokolovny) 
IČO: 70155097 
Statutární zástupce: Tereza Linhartová (od 24. 8. 2017) 
Charakteristika: Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena 
v roce 2000, je členem Sítě mateřských center a nositelem ocenění Společnost přátelská. Činnost se 
dělí na tři části – rodinné centrum, centrum podpory náhradní rodinné péče a miniškolka.  
Náruč nabízí prostor pro setkávání malých dětí a rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro 
osobní i odborný růst, tvůrčí aktivity pro děti a dospělé, společné výlety, slavnosti, pobyty, besedy 
a semináře, poradenství či hernu. Pravidelně se v něm konají přednášky pro ženy a matky 
o psychologii dítěte, o výchově, o gynekologii apod.  
Pobočka funguje v Mnichově Hradišti. 
 
Z aktivit v roce 2021 (výběr): 
Informační a konzultační služba: V roce 2021 měla informační činnost dosah min. 338 unikátních 
kontaktů v Turnově a 119 v Mnichově Hradišti. 
Pravidelné programy Turnov (část online): 
Rodiče s dětmi: Mimicvičení / Zpívánky 
Děti 4–7 let: Šikovné ručičky / Tanečky 
Kurzy pro aktivní rodiče: Ranní jóga s hlídáním / Powerjóga / Pápěrky (DIY dílny pro maminky s dětmi) 
Pravidelné programy Mnichovo Hradiště (část online): 
Kurzy rodičovských dovedností pro rodiče s dětmi do 4 let 
Vzdělávání a setkání s odborníky: V Turnově proběhlo 20 akcí, v Mnichově Hradišti 18 akcí.  
Kurzy školní připravenosti  
Veselá školička – 8 lekcí 
Hola, hola, škola volá – 12 lekcí 
Vícedenní tréninkové aktivity 
Tábor pro rodiny s dětmi v Pleskotech – 8. až 13. srpna, 70 účastníků 
Waldorfský klub – besedy a videoprezentace 
Mimořádné akce:  
MISE TÝDNE BĚHEM LOCKDOWNU: týdenní tematické celky kombinovaly stezku 
s výdejním okénkem s kreativním materiálem a videi – témata: Putování s paní 
Zimou, Po stopách zvířátek, Karneval v Náruči, Bingo, Jaké je dnes počasí, Jarní 
úklid, Velikonoce, Mláďátka, Zahradníčku, nezlob se (Turnov i Mn. Hradiště), Den 
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země, Čarodějnice, Týden rodiny – účast 244 rodin (474 dětí) 
DEN DĚTÍ PRO NEJMENŠÍ: účast 62 rodin (71 dětí) 
LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY V KNIHOVNĚ NA NÁDRAŽÍ: 1 týden, celkem 25 rodin 
(118 dětí) 
MARTINSKÁ SVĚTÝLKA: výtvarná dílna 15 rodin (22 dětí), lampionový průvod 
odhadem 100 dětí (podle počtu rozdaných perníčků) 
ADVENTNÍ SPIRÁLA: 10 rodin (18 dětí) 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA: individuální: 25 rodin (36 dětí), skupinové: po celý týden 
návštěvy během programu 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO PŘEDŠKOLÁČKY: 2 turnusy, 30 dětí 
OTEVŘENÁ HERNA: celkem 105 dní 
KNIHOVNA ODBORNÉ LITERATURY: k dispozici celkem 105 dní 
PROVOZ A ÚDRŽBA DĚTSKÉHO VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ: hřiště bylo k dispozici 
365 dní v roce 
PODPORA SDÍLENÉHO RODIČOVSTVÍ, AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ: aktivně 
zapojeno min. 16 otců 
DOBROVOLNICTVÍ: dobrovolnická činnost zahrnovala zejména pomocné práce, 
péči o děti, mentoring, doučování a zapojení při potravinové sbírce – 15 
dobrovolníků 
MEZIGENERAČNÍ PROGRAMY: 3 akce, 53 dětí, 6 seniorů – během lockdownu 
šesti seniory natočeno 10 audio pohádek POHÁDKOVÉ ČTENÍ S BABIČKOU A 
DĚDOU, 3× Pohádkové čtení s babičkou naživo 
VEŘEJNÉ AKCE A KAMPANĚ MĚSTA A JINÝCH ORGANIZACÍ: 2× Dětská pouť 
na hradě Valdštejně, Dětský den s Ponorkou, Týden duševního zdraví (Fokus), 
otevření vodního prvku u nádraží, Zažít Hradiště jinak aneb Sousedská slavnost 
2021 
KAMPANĚ na podporu zdravě fungující rodiny: Den rodiny formou stezky se 
stanovišti do Dolánek – 21 účastníků evidovaných, zapojování tatínků 
ÚČAST NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 2× 
PARTICIPACE NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ: aktivní účast na kulatých stolech, 
pracovních skupinách, při komunitním plánování 
ADOPCE NA DÁLKU: od roku 2018 přispíváme na vzdělání indické dívce Starlyn 
Rorita D’souza 
Týden náhradního rodičovství: V týdnu od 18. do 24. října proběhl pátý ročník Týdne náhradního 
rodičovství v Libereckém kraji. Pořádá jej pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů v rámci 
kampaně MÍT DOMOV A RODINU – „Samozřejmost, nebo vzácnost?“. Hlavní náplní akcí byly volně 
přístupné besedy a debaty s odborníky a pěstouny, akce pro děti a kontaktní kampaň se skutečnými 
pěstounskými příběhy. V Turnově akci organizovalo Centrum Náruč.  
Zdroj: Výroční zpráva, ve které jsou aktivity podrobně vypsány. 
 

Český červený kříž – místní skupina Turnov 
IČO: 70962031 
Předseda: Mgr. Lenka Plívová (od roku 2017),  
Jednatelka: Mgr. Pavlína Marcínová  
Společnost Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; 
existuje ze zákona. Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek 
pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na 
světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.  
V Turnově sídlí v prostorách Střední zdravotnické školy. Členové spolku často zajištují kontroly na 
kulturních a sportovních akcích a provádějí školení první pomoci. 
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Počet členů: V roce 2021 měla místní skupina 58 členů, především z řad studentů, učitelů 
zdravotnické školy a zaměstnanců nemocnice. 
Členové spolku se výrazně zapojili do pomoci v období koronavirové pandemie – testování, očkování, 
pomoc v domově pro seniory Pohoda a v nemocnici. 
Zdroj: Výroční zpráva. Obsahuje přehled aktivit.  
 

D Liberec – občanské sdružení 
Adresa: Švermova 32, Liberec. Pobočka Turnov: Žižkova 2031 (od června 2017), prostor je pronajatý 
městem zdarma a poradna ho sdílí ještě s poradnou Advaita. 
IČO: 68455232 
Předsedkyně: Ing. Romana Lakomá 
Charakteristika: Liberecké občanské sdružení bylo založeno v roce 1998. Od 13. ledna 2014 působí 
liberecká občanská poradna i v Turnově. V kraji působí na sedmi místech (v Liberci, Jablonci nad 
Nisou, Frýdlantu, České Lípě, Novém Boru, Turnově a Jilemnici). Poskytuje bezplatné odborné sociální 
poradenství v občanskoprávních záležitostech, například z oblasti rodiny a mezilidských vztahů, 
pracovního práva, ochrany spotřebitele, dluhového poradenství, tj. objasňuje práva a povinnosti 
dlužníků a věřitelů, poradí s problematikou exekucí a insolvenčního práva – oddlužení atd. Služba je 
nejen bezplatná, ale i anonymní, diskrétní a nezávislá. Poradna poskytuje služby každému, kdo se 
z nějakého důvodu ocitne v obtížné životní situaci, kterou nedokáže řešit vlastními silami.  
Provozní doba turnovské poradny je 4 hodiny dvakrát do měsíce (každé druhé pondělí od 10.30 do 
14.30).  
Rok 2021: V roce 2021 turnovská pobočka pomohla 26 klientům, celkem proběhlo 35 konzultací. 
Pracovníci poradny pomohli s 55 dotazy. Procentuální zastoupení v celém počtu klientů jsou 
turnovských 2 %. Nejvíce se v Občanské poradně, turnovskou nevyjímaje, řešila problematika spojená 
s insolvencí a exekucemi, potom rodinná problematika (rozvody, výživné na děti apod.), 
občanskoprávní vztahy (dodavatelské smlouvy, převody vozidel apod.). Také se často řeší bydlení – 
nájemní smlouvy, vyúčtování, ale také problémy s břemenem dožití u seniorů.  
 

Dětské centrum Turnov 
Adresa: Kosmonautů 1641 
IČO: 00854921 
Ředitelka: Bc. Eva Havlištová (od 1. 9. 2018)  
Charakteristika: Dětské centrum Turnov je příspěvková organizace Města Turnov, která poskytuje 
komplexní péči o postižené děti a mládež ve věku od 2 do 26 let, které jsou postiženy kombinovanými 
vadami a které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou 
ambulantních, denních a týdenních cyklů a může být hrazena ze zdravotního pojištění. V dopoledních 
hodinách slouží především pro děti z MŠ a ZŠ Sluníčko. 
Přehled služeb:  
Rehabilitační péče byla poskytována klientům základní školy speciální a mateřské školy speciální na 
základě doporučení odborného lékaře (ortopeda nebo neurologa). U dětí starších 10 let je možná 
pouze konzultace nebo zácvik rodičů.  
Personalistika: Činnost organizace zajišťovalo 7 zaměstnanců, z toho 3 fyzioterapeuti, 2 zdravotní 
sestry, ředitelka a pomocná síla na poloviční úvazek.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
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Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec 
Vedoucí: Václava Fotrová 
Charakteristika: Dobromysl je realizátorem dobrovolnického programu v rámci zmíněného 
zdravotnického zařízení. Svou činnost zahájila v září roku 2008. Smyslem její činnosti je podpořit 
pacienta v oblasti jeho psychických a sociálních potřeb, a eliminovat tak negativní pocity 
doprovázející pobyt v nemocnici.  
 

Domácí hospic 14 pomocníků, z. ú.  
Adresa: Ivana Olbrachta 663, Semily 
IČO: 09088091 
Ředitelka: Bc. Marie Zahrádková 
Charakteristika: Cílem Domácího hospicu 14 pomocníků, který vznikl v roce 2020 a v roce 2021 
zahájil svou činnost, je zajištění kvalifikované paliativní a hospicové péče nemocným s nevyléčitelným 
onemocněním v terminálním stádiu a umírajícím v posledních měsících života v domácím prostředí. 
Posláním domova je prosazování úcty k lidskému životu ve všech jeho stádiích a respektování lidské 
důstojnosti v závěru života. Dále organizace napomáhá v péči o členy rodiny a blízké osoby 
nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména po stránce duševní, popř. duchovní. 
Činnost plánují vyvíjet i v Turnově.  
 

D.R.A.K., zapsaný spolek 
Adresa: Oblačná 450/1, Liberec. Pobočka v Turnově: Antonína Dvořáka 2243 (od roku 2015) 
Ředitel: Ladislav Kořínek  
Charakteristika: Občanské sdružení D.R.A.K. (Domov, Rodina, Aktivita, Komunikace) bylo založeno 
v roce 2003. Poskytuje služby v Liberci, v Turnově, v Hrádku nad Nisou a v Tanvaldu. V Turnově 
poskytuje čtyři registrované sociální služby: 1. Sociálně-aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi, 2. 
Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 3. Odborné sociální 
poradenství a 4. Terénní programy. Služby byly poskytovány na základě předchozí domluvy 
s klientem. 
V roce 2021 využilo SAS pro rodiny s dětmi 100 uživatelů v rámci poboček v Turnově a v Tanvaldu. 
 

Fokus Turnov 
Adresa: Skálova 84, Skálova 415 
IČO: 49295101 
Předsedkyně: Mgr. Lenka Meixnerová (od 1. 9. 2020) 
Charakteristika: Fokus Turnov je nestátní nezisková 
organizace (původně občanské sdružení, od roku 2015 
zapsaný spolek), jejímž posláním je pomáhat občanům 
starším 16 let s duševním onemocněním a mentálním 
postižením při jejich začleňování do společnosti. Vzniklo 22. listopadu 1994, a je tedy standardní 
součástí turnovského života, od roku 2002 se Fokus Turnov stal členem celorepublikového Sdružení 
Fokus. 
V současnosti má registrováno provozování těchto sociálních služeb: 1. ambulantní sociální službu 
Centrum denních služeb – v roce 2020 byla služba zrušena z organizačních důvodů, klienti byli 
převedeni do péče služby č. 2, 2. sociálně terapeutické dílny a 3. terénní forma sociální služby 
Podpora samostatného bydlení. Jsou poskytovány dvěma cílovým skupinám. Jedná se o osoby starší 
16 let s duševním onemocněním a o osoby s mentálním postižením. 
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Sociální služby 
1. Podpora samostatného bydlení 
Služba Podpora samostatného bydlení se zaměřuje na klienty v ORP Turnov, ORP Jilemnice, ORP 
Železný Brod a ORP Semily, kteří potřebují podporu v samostatném bydlení v jejich vlastních 
domácnostech podle jejich představ a možností. Základem této služby je intenzivní trénink sociálních 
dovedností spojených se samostatným bydlením a zvyšování kompetencí v této oblasti. Od počátku 
zřízení této služby je kladen důraz na spolupráci s ambulantními psychiatry, úřady a dalšími 
institucemi, ale doposud nebylo možné vytvořit tuto službu tak, aby fungovala formou samostatných 
multidisciplinárních týmů. 
V roce 2021 službu využilo 108 klientů a byly jim poskytnuty služby v rozsahu 6 811 hodin. 
 
2. Sociálně-terapeutické dílny 
Služba Sociálně-terapeutické dílny usiluje formou pracovní rehabilitace o udržení, získání a rozvoj 
kompetencí potřebných pro pracovní uplatnění osob s duševním onemocněním, a působí tak 
preventivně proti jejich sociální izolaci. Klientům jsou zde nabízeny aktivity, které podporují rozvoj 
motorických schopností a zapojení se do zaměstnání, dále jsou zaměřeny na zvládnutí režimu dne 
a plánování volného času či edukaci. Tato služba také podporuje sociální dovednosti, jako jsou např. 
nácvik komunikačních mechanismů, schopnost navazovat a udržovat přátelské vztahy atd. 
V roce 2021 službu využilo 45 klientů a bylo jim poskytnuto 3796 hodin služby. 
 
3. Centrum denních služeb 
Služba Centrum denních služeb usiluje o osobní rozvoj každého jednotlivého klienta, a to 
s přihlédnutím k jeho potřebám, možnostem a prioritám. Rozvíjíme motorické schopnosti pomocí 
kreativních a rukodělných aktivit, klienti se učí fungovat v kolektivu i každý sám, vzdělávají se 
zábavnou formou, upevňují hygienické návyky a péči o sebe i domácnost. V roce 2021 byla do 
programu zařazena pravidelná teatroterapie a dřevařsko-údržbářské dílny. 
Službu v roce 2021 využilo 12 klientů a byly jim poskytnuty služby v rozsahu 2 267 hodin. 
 
Nové sídlo 
Na konci roku 2019 se organizace dočasně přestěhovala do objektu ve Skálově ulici čp. 84, ve kterém 
až do úplného začátku roku 2019 sídlily některé odbory městského úřadu. Dům za Novou radnicí, ve 
kterém dosud Fokus sídlil, byl ve velmi špatném technickém stavu. 24. února 2020 byla zahájena jeho 
demolice a poté zahájena výstavba nového. Stavbu realizovala firma NBQ, s. r. o. Náklady vyšplhaly 
na 22 milionů korun. Městu se podařilo na stavbu získat v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu ve výši téměř 18 milionů korun.  
1. května 2021 začala organizace fungovat ve svém novém sídle – Polyfunkčním komunitním centru 
ve Skálově ulici za Novou radnicí. Cílem Fokusu však nebylo pouze vybavení domu pro své klienty, ale 
také otevřít organizaci veřejnosti. Z tohoto důvodu nebude Polyfunkční komunitní centrum využívat 
jen Fokus, ale i další organizace pro svoji poradenskou činnost (např. Náruč, Rytmus Liberec, Advaita 
Liberec…). Spolupráci přislíbil i psychoterapeut Petr Šafra. Chystají se workshopy pro veřejnost 
v krásné komunitní místnosti, promítání filmů, koncerty, besedy atd. 
  
Den otevřených dveří: 15. září proběhl v sídle Fokusu den otevřených dveří. Veřejnosti tak bylo 
představeno nové zázemí v nedávno dostavěném centru ve Skálově ulici. Ve 14 hodin proběhlo za 
přítomnosti starosty symbolické přestřižení pásky. Mimo jiné se konalo i jednání zástupců 
turnovských organizací pracujících s lidmi s duševním onemocněním.  
 
(Ne)blázni Turnove!: V rámci mezinárodních Týdnů pro duševní zdraví připravil turnovský Fokus 
zbrusu nový festival, jehož cílem je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti 
lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění i aktivity organizací 
působících v sociálně-zdravotní oblasti.  
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13. 9.: promítání filmu Paralelní životy a následná beseda s PhDr. Petrem Winklerem, Ph.D., 
ředitelem Národního ústavu duševního zdraví, Mgr. Alenou Fialovou, specialistkou pro transformaci 
v PN Kosmonosy a peer konzultantem, člověkem se zkušeností s duševním onemocněním. Program 
byl určen především pro studenty vybraných středních škol a veřejnost. Kino Sféra. 
14. 9.: konzultace pro širokou veřejnost se spolupracujícími organizacemi a s psychoterapeutem 
Petrem Šafrou.  
15. 9.: Den otevřených dveří Polyfunkčního komunitního centra ve Skálově  
16. 9.: dojemná, vtipná, interaktivní inscenace o možném náhledu na svět s bipolární poruchou 
Všechny báječné věci s Danielem Krejčíkem v hlavní roli. Městské divadlo.  
17. 9.: Výlet s překvapením, k fokusí partě se mohl přidat kdokoli.  
18. 9. bohatý celodenní program v atriu Muzea Českého ráje v Turnově a zahradní slavnost na 
zahradě Polyfunkčního komunitního centra.  
 

Hospic svaté Zdislavy, o. p. s. 
Adresa: Pod Perštýnem 321/1, Liberec 
IČO: 28700210 
Ředitelka: Taťána Janoušková 
Charakteristika: Organizace sídlí v Liberci a stará se o umírající osoby z Libereckého kraje. Jejím 
posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím 
zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. V roce 2016 byl zahájen provoz nového 
lůžkového hospice s 28 lůžky v Liberci. Organizace provozuje rodinné pokoje při nemocnicích 
v Turnově a v České Lípě. Město Turnov na provoz hospice každoročně přispívá. V roce 2021 se 
jednalo o částku 70 tisíc korun. 
Počet zaměstnanců: Ke konci roku pracovalo v organizaci 72 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 
75 na dohodu o pracovní činnosti a 12 na dohodu o provedení práce.  
Lůžkový hospic: Pracovníci hospice se v roce 2021 postarali o 180 klientů, kteří v hospici strávili 
v průměru 28 dní. Nejmladšímu klientovi bylo 37 let, nejstaršímu 100 let. 
Domácí hospicová péče: Péče byla poskytnuta 144 klientům. Průměrná délka péče byla 25 dnů. 
Nejmladšímu klientovi bylo 19 let. 
Odlehčovací služby: V rámci odlehčovacích služeb v domácnostech klientů pracovali u 117 klientů 
v domácnostech, u kterých vykonali 7 869 návštěv a strávili 10 901 hodin péče.  
Půjčovna pomůcek: Bylo zapůjčeno 292 pomůcek 221 klientům. 
 

Panochova nemocnice Turnov 
Generální ředitel: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. (od 1. 1. 2018)  
Náměstek pro operativní řízení zdravotní péče nemocnice Turnov: MUDr. Martin Hrubý 
Hlavní sestra nemocnice Turnov: Mgr. Eva Krejčí 
Adresa: 28. října 1000 
Charakteristika: Panochova nemocnice byla nástupnickou organizací Městské nemocnice Turnov 
a vznikla k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2014 se stala součástí Krajské nemocnice v Liberci. Oficiální 
název již tedy není „Panochova nemocnice“, ale Krajská nemocnice Liberec – Nemocnice Turnov. 
V průběhu roku 2019 převzala liberecká nemocnice pod svou správu i nemocnici ve Frýdlantu. 
IČO: 27488748 
Oddělení turnovské nemocnice: (uveden primář/ka a vrchní sestra) 
Interní MUDr. Iva Bartošová (pověřená vedením oddělení), Eva Kubíková (40 standardních lůžek, 
4 monitorovaná, 2 urgentní) / Chirurgické MUDr. Martin Hrubý, Bc. Miriam Mazurová (38 akutních 
lůžek, 2 intenzivní a 1 nadstandardní pokoj) / Anesteziologicko-resuscitační MUDr. Jiří Patka, 
Milada Nováková (5 lůžek AR s plicní ventilací, 3 lůžka intenzivní péče, 4 lůžka sledovací – pooperační) 
/ Ortopedické MUDr. Michal Karpíšek, Jana Mikešová, DiS. (20 lůžek, 1 nadstandardní pokoj / 
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Rehabilitační MUDr. Ivan Bašta, Lenka Honců (25 standardních lůžek) / Radiodiagnostické 
MUDr. Zuzana Marková, Ivana Bumbová / Klinická biochemie a hematologie RNDr. Pavel Škrabálek, 
Bc. Jitka Peničková / Následné ošetřovatelské péče MUDr. Daniel Pospíšil Eu SpLM, MBA, Kateřina 
Bulířová / Operační sály (Dva operační trakty s celkem čtyřmi operačními sály po nedávné 
kompletní modernizaci) – vedoucí lékař MUDr. Martin Hrubý, vrchní sestra Ivana Zimová / Bariatrie 
MUDr. Martin Hrubý / Gynekologie / Oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů, IBD 
Centrum (MUDr. Lenka Nedbalová, Miloslava Petráková). 
 
Covid-19 
Testovací centrum: 11. ledna byl zahájen provoz testovacího centra v turnovské nemocnici. 
Turnováci tak nemuseli dojíždět do nemocnic v Jablonci nad Nisou či Liberci. S testováním pomáhali 
zaměstnancům nemocnice také pedagogové ze zdravotnické školy. 
Očkovací centrum: 2. března bylo zprovozněno očkovací centrum v turnovské nemocnici. 
Zdravotní sestry pomáhaly v Liberci: Část sester z turnovské nemocnice byla po vládou nařízeném 
zrušení neakutních operací a výkonů v březnu přesunuta na výpomoc do liberecké nemocnice, kde 
zajišťovaly péči o pacienty na covidových jednotkách.  
 
Vozový park záchranné služby 
V dubnu byly Záchranné službě Libereckého kraje předány poslední dva vozy – sanitky, čímž došlo 
k úplnému obnovení vozového parku. Aktuálně záchranka v rámci kraje provozuje 22 dodávek 
Mercedes Sprinter a 10 vozidel Škoda Kodiaq. V následujících letech bude obnova vozidel probíhat 
postupně v ročních cyklech. 
 
Liberecký kraj se stal akcionářem nemocnic v Jilemnici a Semilech 
Odkupem částí akcií od majoritních vlastníků, jimiž jsou města Jilemnice a Semily, se Liberecký kraj 
stal jedním z akcionářů MMN, a. s., Nemocnice Jilemnice a Nemocnice Semily (MMN). Kraj získal 
celkem 12 566 akcií, což představuje podíl ve výši 16,75 %. Celková částka uhrazená stávajícím 
akcionářům je včetně úroku 0,5 % p. a. ve výši 154 518 129,30 korun (151 847 544 korun bez úroku), 
kdy cena jedné akcie po ocenění znalci byla stanovena na 12 084 korun. Po vstupu kraje je Jilemnice 
vlastníkem 54,11 % akcií, Semily vlastníkem 29,14 % akcií a Liberecký kraj bude držet 16,75 % akcií. 
 

Parkinson-Help, z. s., klub Český ráj 
Adresa: Sedmihorky 35, 511 01 Turnov 
IČO: 22754059 
Předsedkyně: Helena Váňová 
Charakteristika: Celostátně působící spolek lidí s Parkinsonovou chorobou má v republice několik 
oddílů (Centrála, Karlovarsko, Ostrava, Praha, Rožnov pod Radhoštěm a Český ráj). Spolek seznamuje 
širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou 
a podporuje komunitní život nemocných v regionech. Zakládá kluby a podporuje jejich rozvoj 
a činnost. 
Klub Český ráj vznikl v prosinci 2015.  
 

Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech a speciálně pedagogické 

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

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec 
Adresa odloučeného pracoviště Turnov: Žižkova 2030 
IČO: 70868476 
Vedoucí poradny: Mgr. Ivo Lánský 
Charakteristika: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací 
Libereckého kraje. Jako odborné pracoviště spadá do sítě zařízení Centra intervenčních 
a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Hlavní sídlo organizace je v Liberci, Tanvaldské ulici, 
odloučené pracoviště v Turnově bylo zřízeno v Žižkově ulici v budově penzionu pro seniory, další 
pracoviště je v Semilech. Organizace se ve velké míře věnuje žadatelům o adopci dětí či 
o pěstounskou péči.  
Statistika: V organizaci pracovalo celkem 14,74 zaměstnanců v přepočtených úvazcích. V Turnově 
(v závorce číslo za celou organizaci) bylo registrováno 45 (504) nových případů, celkový počet 
vedených případů byl 193 (1 279). 
 

Svaz postižených civilizačními chorobami České republiky 
Adresa: Studentská 1598 
IČO: 72744383  
Statutární zástupce: Božena Zajíčková 
Charakteristika: Svaz je nezávislý spolek. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany – kardiaky, 
diabetiky, respiriky, lidi s onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí. Od roku 
2014 patří svaz pod Okresní výbor Liberec. Členové se scházejí v Klubu důchodců v Žižkově ulici 
(členové výboru jednou měsíčně), ale zejména na četných přednáškách, besedách, výstavách 
a zájezdech, výletech po okolí. 
Svaz má hodně členů, čísla nejsou k dispozici, ale podle údajů z roku 2017 je jich nejméně 270, podle 
zprávy pro okresní výbor v Liberci (OVSPCCH) bylo v turnovské pobočce 85 kardiaků, 32 diabetiků, 
153 ostatních, z toho 134 členů starších 80 let. Před Vánocemi navštěvují nemocné a postižené členy 
s dárkem a přáním. 
Výroční zpráva nebyla k dispozici. 
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Slunce všem 
Adresa: Brigádnická 2260 
IČO: 26671468 
Předsedkyně: Marcela Kurfistová , vedoucí zařízení Centra denních služeb: Lucie Hoření, vedoucí 
zařízení Odlehčovací služby: Anna Brandsteinová 
Charakteristika: Spolek Slunce všem vznikl v Turnově v roce 2004. Hlavní náplní činnosti byla péče 
a pomoc osobám s mentálním postižením a autismem a jejich rodinám (jedná se o jediné zařízení pro 
autisty v celém Libereckém kraji). V roce 2012 se stal poskytovatelem sociálních služeb a v září téhož 
roku otevřel centrum denních služeb. (Více k historii viz Kronika 2013.) Spolek se zabývá 
volnočasovými aktivitami pro dětské a dospělé autisty, provozuje zájmové kroužky – výtvarný, 
pracovní či hudební, pořádá různé akce a výlety. Výrobky klientů pak prodává na trzích a akcích ve 
městě. Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv. systém piktogramů, kde má každý 
připravený denní režim. Individuální plán je vždy připraven přímo podle potřeb a schopností každého 
klienta a přání rodiny. V CDS je i klidová místnost, kterou využívají klienti v případě momentální 
nepohody za dozoru asistentky.  
 
Denní rozvrh Centra denních služeb 
Pondělí: Výtvarná dílna, nácvik sebeobsluhy  
Úterý: Cvičení, pohybová činnost, vycházky po okolí, 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 2021 (výběr) 
V roce 2021 se z důvodu pandemické situace konaly pouze akce v rámci Centra denních služeb 
a Odlehčovacích služeb. Žádné doprovodné akce se nekonaly.  
Zdroj: Výroční zpráva 
 

Spokojený domov 
Adresa: Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště (v podkroví domu Ludmila, od roku 2016);  
Turnov, Hluboká 144 
IČO: 29043913 
Ředitelka: Bc. Kamila Sedláková 
Charakteristika: Spokojený domov začal fungovat v roce 2004. V roce 2013 organizace otevřela 
pobočku i v Turnově (bez pobočky zde ale působila už od roku 2009). Organizace poskytuje 
následující služby: osobní asistence (dle potřeb uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně, mj. i ve škole 
– speciálně v ZŠ Zborovská v Turnov), pečovatelskou službu (pro seniory, kteří nejsou zcela 
soběstační, ale chtějí co nejdéle žít ve svém domově, 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin), odlehčovací 
služby (zástup osob pečujících o své blízké se ztrátou soběstačnosti, dle individuální domluvy) 
a odborné sociální poradenství. Organizace působí i v nejmenších vesnicích regionu, vždy zhruba 
v okruhu 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově a Jičíně.  
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Zdravotně sociální služby Turnov 
Adresa: 28. října 812 
IČO: 00854883 
Ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál (do 31. 3. 2021), Ing. Jana Maříková (od 1. dubna 2021) 
Charakteristika: Zdravotně sociální služby Turnov je příspěvková organizace zřízená městem Turnov 
v roce 2001 k zajištění péče o turnovské seniory a osoby s duševním postižením či chronickým 
onemocněním. Hlavním sídlem organizace je Domov důchodců Pohoda v ulici 28. října 812, kde jsou 
poskytovány služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby 
i pečovatelské služby. Dále provozuje domy s byty se zvláštním určením v Žižkově ulici, čp. 2030–2032 
a 2047 a v ulici Granátové, čp. 1897. V podstatě platí, že v DD Pohoda žijí lidé, kteří vyžadují 
celodenní asistenci, a v domovech v Žižkově a Granátové ulici lidé, kteří jsou více soběstační 
a využívají pomoci v rámci terénní pečovatelské služby. 
 
Od roku 2007 je struktura služeb následující:  
V Domově důchodců Pohoda se poskytují celkem 3 služby – Domovy pro seniory, Domov se zvláštním 
režimem a Odlehčovací služba. Zde je nepřetržitý provoz. Pečovatelská služba je provozována 
o víkendech a rozšířila své působení do večerních hodin. Centrum denních služeb (Domovina) je 
v provozu pondělí až pátek. 

 Domovy pro seniory: jedná se o budovy A, B a C, ve kterých staří občané nebo jiní potřební 
občané žijí a dostává se jim pravidelné pomoci v režimu 24 hodin / 7 dnů. V těchto domovech 
obvykle žijí senioři, kteří jsou ještě v dobrém duševním i fyzickém stavu (DD Pohoda). Celková 
kapacita domova pro seniory je 71 lůžek. V budovách je 35 jednolůžkových pokojů a 18 
dvoulůžkových pokojů. Věková hranice pro žadatele je 60 let. 

 Domovy se zvláštním režimem – Alzheimer centrum: služba je určena osobám, objekt je 
učený pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy 
nemoci, příp. trpí jiným typem demence a osoby s chronickým duševním onemocněním a poruchou 
centrálního nervového systému a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc zaměstnanců domova 
v režimu 24/7.  
1. ledna 2021 byla pro domov se zvláštním režimem otevřena nová budova D jako přístavba 
stávajícího Domova důchodců Pohoda. Celková kapacita pro domov se zvláštním režimem je 24 lůžek. 
V budově je 12 dvoulůžkových pokojů. O službu je nebývalý zájem a poptávka převyšuje naše 
možnosti. Věková hranice pro žadatele je nyní 40 let. 

 Pečovatelská služba: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve 
vymezeném čase (od 7 do 19 hodin) v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb 
(v režimu 24 hodin / 7 dnů). Pracovníci mohou pomoci mj. s úklidem domácnosti, s nákupem 
a zajištěním léků, s hygienou, pochůzkou po úřadech apod. Také rozvážejí zájemcům obědy, a to 
každý den včetně víkendů a svátků. Pečovatelská služba má zázemí v areálu Domova důchodců 
Pohoda a kontaktní místa v objektech s městskými nájemními byty v Granátové a Žižkově ulici 
v Turnově. Míra pomoci uživatelům je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich 
samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu a nezbytném zajišťování 
chodu domácnosti. 

 Centrum denních služeb (Domovina): Domovinka má své zázemí v sídle ZSST na adrese 28. 
října 812 a je poskytována každý všední den. Jedná se o službu osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dopravu do centra zajišťují vozidla ZSST, v centru se o seniory 
starají kvalifikované ošetřovatelky a všichni společně se věnují cvičením, paměťovým hrám, ručním 
pracím apod. K dispozici je i centrum hygieny, kde mohou pracovníci pomoci s osobní hygienou 
(k dispozici je vana se zvedákem a přizpůsobený sprchový kout). Na noc odjíždějí senioři domů.  
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 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. Celková kapacita odlehčovací služby je 5 lůžek. Pro 
uživatele této krátkodobé služby je určen 1 trojlůžkový pokoj a 1 dvoulůžkový pokoj. Věková hranice 
pro žadatele je 60 let. 
 
Nová ředitelka 
1. dubna nastoupila do funkce nová ředitelka Ing. Jana Maříková. Nahradila dosavadního ředitele 
Jaroslava Cimbála, který odešel do důchodu. Ing. Mařáková byla vybrána z pěti uchazečů v rámci 
výběrového řízení.  
Rozhovor s bývalým ředitelem Jaroslavem Cimbálem vyšel v novinách Turnovsko v akci č. 6/2021.  
 
Zahájení činnosti Alzheimer centra 
Od Nového roku začal fungovat Domov se zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centrum) v ulici 
5. května v Turnově. Stavba vyrostla během let 2019 a 2020 na místě po starých bytových domech. 
Prvními klienty se stalo sedm lidí, kteří dosud žili ve vedlejším domově seniorů. Noví klienti nemohli 
být přijati z důvodu epidemiologické situace. Alzheimer centrum disponuje kapacitou 24 lůžek 
a objekt je učený pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, 
Alzheimerovy nemoci, příp. trpí jiným typem demence a osoby s chronickým duševním 
onemocněním a poruchou centrálního nervového systému. 
Zhotovitelem stavby byla firma MBQ, s. r. o., vnitřní vybavení zajistila firma Linet, s. r. o. Celkové 
náklady na realizaci byly 44 313 716 Kč s DPH, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí činila 
31 049 568 Kč, ze zdrojů města bylo poskytnuto 13 264 148 s DPH. 
 
Příspěvek města na činnost 
Zastupitelé města odsouhlasili příspěvek na činnost organizace ve výši 21,4 milionu korun. V loňském 
roce činil pouze 16,9 milionu. Důvodem zvýšení bylo především zahájení činnosti Alzheimer centra.  
 
Sjednocení pečovatelských služeb 
V rámci reorganizace byly sjednoceny pečovatelské služby ZSST bez ohledu na to, jestli se odehrávají 
v Granátové ulici, v penzionech v Žižkově ulici nebo u lidí doma. Zároveň bylo rozhodnutí 
o přidělování bytů převedeno v úplnosti pod město.  
 
Počet zaměstnanců: O více jak 300 uživatelů v 5 sociálních službách se staralo celkem 124 
zaměstnanců se 114 úvazky. Průměrný plat zaměstnanců ve Zdravotně sociálních službách Turnov, 
příspěvkové organizaci činil v roce 2021 34 678 Kč hrubého. 
 
Počet klientů ke konci roku:  

Domov důchodců Pohoda: Počet klientů 89 + 2 odlehčovací pobyt. Průměrný věk 85,3 let. 
Pečovatelská služba – počet klientů 186. 
Centrum denních služeb Domovinka – počet klientů 17.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, webové stránky organizace a internet. 
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Turnovské firmy a podnikatelé 
 

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

 Městská teplárenská Turnov 

 Technické služby Turnov 

 Turnovské odpadové služby 

 Městská sportovní Turnov (viz Sport) 

 Kulturní centrum Turnov (viz Kultura) 
 
Sdružení obcí 

 Vodohospodářské sdružení 
 

Městská teplárenská Turnov, s. r. o.  
Adresa: Kosmonautů 1559, Turnov, 511 01 
IČO: 25259661 
Jednatel: Ing. Vladimír Konopka 
Charakteristika: Společnost vznikla zrušením státního podniku TEPLO Turnov k 1. 1. 1997. Po 
rozsáhlých rekonstrukcích, které proběhly v letech 1993–1997, došlo k plné plynofikaci výtopen 
a celkovému přechodu na teplovodní vytápění. Mezi odběratele Městské teplárenské Turnov, s. r. o., 
patří 1 992 bytových jednotek, školská zařízení, objekty zdravotně sociálních služeb, administrativní 
prostory a průmyslový podnik Šroubárna Turnov a. s. Ve všech těchto objektech je vytápěno celkem 
cca 160 tis. m2 podlahové plochy. Celkový instalovaný výkon na jmenovaných zdrojích klesl po 
rekonstrukcích z předimenzovaných 35,79 MWt na 15,48 MWt. 
Objekty: Tepelná energie byla vyráběna a rozváděna ze šesti míst – z teplárny Výšinka 1, výtopny 
Nádražní, výtopny Žižkova, výtopny Přepeřská, kotelny 5. května a kotelny Výšinka 2. 
Sezona 2020/2021: Zima nebyla mrazivá, ale zato velmi dlouhá. Prodej tepelné energie byl tedy vyšší 
než plánovaný a byl druhý nejvyšší za posledních 8 let. 
Byla provedena kompletní rekonstrukce největší výměníkové stanice F+G na lokalitě 
Nádražní pro 235 bytů.  
Průměrný náklad na vytápění bytu činil 7 915 Kč, vč. DPH (loni 6 931 Kč). Průměrná tepelná spotřeba 
bytu byla 14,1 GJ/byt (loni 12,35 GJ). 
Cena tepla zůstala stejná jako v předchozím období, tedy v sezonách 2019/2020 a 2020/2021 to bylo 
499 Kč/GJ bez DPH.  
Počet zaměstnanců: 8 (stav k 31. 8. 2021.)  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, vztahuje se vždy k sezoně.  
Ve výroční zprávě je uvedena historie společnosti.  
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Technické služby Turnov, s. r. o. 
Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
IČO: 25260260 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby 
města Turnova k 1. lednu 1997. Jediným společníkem je Město Turnov. Společnost se stará o odvoz 
odpadů, čistotu města a údržbu místních komunikací, veřejné osvětlení, údržbu hřbitovů, výlep 
reklamních plakátů na vlastních plakátovacích plochách a provoz několika veřejných WC. Zároveň 
příležitostně zajišťuje další služby – drobné stavby, reklamní činnost apod. Nosným střediskem 
společnosti je odpadové hospodářství, které tvořilo 44 % celkových výnosů.  
 
Rok 2021: Činnost společnosti byla kvůli vysoké nemocnosti způsobené pandemií koronaviru 
u pracovníků značně komplikovaná. Kvůli zdražování cen materiálu a služeb, vysoké inflaci došlo 
oproti roku 2020 k výraznému snížení zisku společnosti. 
Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2021 

 Odvodnění ulice v ulici Přemyslova v Turnově (Město Turnov, 88 000 Kč) 

 Regenerace sídliště u nádraží v Turnově – vybudování veřejného osvětlení (Město Turnov, 
291 000 Kč) 

 Terénní úpravy u Alzheimer centra v Turnově (Město Turnov, 58 000 Kč) 

 Vybudování chodníku v ulici Alešova (Město Turnov, 54 000 Kč) 

 Sjezd komunikace Nad Šetřilovskem (Město Turnov, 76 000 Kč) 

 Nový sjezd u Gymnázia v Turnově (Město Turnov 155 000 Kč) 

 Oprava komunikace Vazovec – Malý Rohozec (Město Turnov, 199 000 Kč) 

 Stavební úpravy v Husově ulici (Město Turnov, 83 000 Kč) 

 Opravy komunikací a veřejného osvětlení (Obec Ohrazenice, 61 000 Kč) 

 Oprava chodníku v ulici Hruborohozecká v Turnově (Město Turnov, 112 000 Kč) 

 Rozšíření separačních míst v Turnově (Město Turnov, 89 000 Kč) 
 
Střediska společnosti 

 Komunikace 

 Čistota města: Společnost zajišťuje úklid města i několika okolních obcí (Ohrazenice, 
Kacanovy, Karlovice a Bělá). Uklízí i v areálech firem Kamax, Preciosa, Šroubárna Turnov 
a Sklostroj. Úklid v centru města byl realizován převážně o víkendech, kdy byla zajištěna 
vysoká efektivita prací, jelikož byl minimální provoz a vozidla nepřekážela zametacím vozům. 

 Odpady 

 Veřejné osvětlení: Pracovníci střediska zajišťovali údržbu osvětlení v Turnově, kde bylo 
provozováno 3 012 zdrojů, i na dalších místech, a to především v obci Ohrazenice, Hrubá 
Skála, Čtveřín či Radvánovice.  

 Plakátování 

 Veřejné záchody: Středisko provozuje veřejná WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží 
a na Mariánském hřbitově. 

 Hřbitovy: Středisko zajišťuje sedm hřbitovů na katastru města (Bukovina, Hruštice, Hruštice – 
Urnový háj, Mariánské náměstí, Mašov, Nudvojovice, Pelešany). Na výše uvedených 
hřbitovech je umístěno 3 324 hrobů, z toho 2 839 placených, 485 neplacených nebo 
opuštěných (čísla se v různých pramenech mírně liší). Provozuje i Kolumbárium na 
Mariánském náměstí, kde je umístěno 120 skříněk na urny. Všechny jsou v současné době 
využívány.  

Zdroj: Výroční zpráva organizace. 
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Turnovské odpadové služby, s. r. o. 
Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
IČO: 05571065 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla rozhodnutím Zastupitelstva města v září 2016, svou činnost 
zahájila s příchodem roku 2017 a byly svěřeny následující úkoly: plakátování, provoz kompostárny, 
provoz překladiště odpadů a sběrného dvora, svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery a svoz 
komunálního a separovaného odpadu. Společnost zajišťuje svoz a likvidaci komunálního 
a separovaného odpadu (v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích), provoz sběrného dvora 
v prostoru průmyslové zóny na Vesecku, provoz kompostárny na Malém Rohozci, svoz bioodpadu 
a přepravu odpadu velkoobjemovými kontejnery. 

 Odpady: Ve sledovaném roce byl zajišťován pravidelný vývoz těchto odpadových nádob 
v Turnově a v Jenišovicích, Ohrazenicích a v Rakousích: 153 kusů nádob o objemu 1 300 litrů se 
spodním výsypem (zvony), 658 kusů nádob o objemu 1 100 litrů / 4 856 kusů nádob o objemu 240 
litrů / 3 570 kusů nádob o objemu 110 litrů / 215 kusů nádob o objemu 120 litrů s nepravidelným 
odvozem / 1 650 kusů odpadových pytlů. Za rok 2021 bylo svezeno celkem 6 424 tun komunálních 
a objemných odpadů. Odpady jsou sváženy pomocí 3 vozidel na komunální a separovaný odpad, 
3 vozidel na přepravu velkoobjemových kontejnerů a 1 vozidlem jsou sváženy odpadkové koše 
a odpady v okrajových částech města (celkem 329 košů). 

 Kompostárna: Bioodpad se sváží od roku 2016. V roce 2021 bylo ve městě rozmístěno 1 926 
kusů popelnic na bioodpad a zpracováno 3 295 tun bioodpadu. Vyrobený kompost byl prodáván pod 
obchodním názvem Turnovský kompost – organické hnojivo (za 786 Kč za tunu), za rok 2021 bylo 
prodáno 633 tun. V roce 2019 začala kompostárna nově nabízet k prodeji dřevní štěpku, mulčovací 
kůru a zahradní substrát. Prodalo se ho 1 782 tun. 

 Sběrný dvůr: Na Vesecku je k dispozici občanům města (pro jinak neumístitelný odpad 
zdarma, jinak za poplatek) a za poplatek občanům z okolních obcí. Je zde možno odevzdat jak 
komunální a stavební odpady, tak i separované odpady. Pokles zájmu o výkup vytříděných surovin, 
zejména plastů, pokračoval. Bylo zaznamenáno 25 610 návštěv občanů města i z okolí.  

 Výměna váhy: Na přelomu listopadu a prosince došlo k výměně mostní váhy na sběrném 

dvoře na Vesecku. Váha slouží k vážení vozidel při vjezdu a výjezdu, aby mohl být vypočítán objem 

dováženého odpadu. Současná váha sloužila dvacet let.  

 Tříděný odpad: Na území města je vybudovaná síť 67 separačních míst, na kterých je 
rozmístěno celkem 352 kusů kontejnerů. Další kontejnery jsou umístěny u místních firem a v okolních 
obcích, kde je rozmístěno 191 kusů. Celkem společnost zajišťovala svoz 523 kusů kontejnerů. Za rok 
2021 bylo vyseparováno celkem 1 208 tun druhotných surovin.  

 Plakátování: Společnost zajišťuje výlep plakátů v pravidelných intervalech úterý a pátek na 20 
plakátovacích plochách v centru města. V okrajových částech města je dalších 12 tabulí.  
 
Nový odpadový systém 
V srpnu město nakoupilo 5 823 nádob na tříděný odpad, z toho 4 490 nádob (240 l) na papír a plasty, 
1 168 (240 l) na bioodpad, 45 nádob (660 l) na bioodpad pro sídliště, 95 kontejnerů (1 100 l) na 
nápojové kartony a 25 kontejnerů (1 100 l) na kovy. Tyto kontejnery byly rozdány mezi obyvatele 
města, aby jim usnadnily třídění odpadů v novém odpadovém systému města, který začal platit 1. 
listopadu. Nákup kontejnerů vyšel na 6,8 milionů korun a byl pořízen díky dotaci.  
Zároveň došlo i ke změně četnosti odvozu odpadů – původní týdenní svoz směsného odpadu byl 
nahrazen dvoutýdenním cyklem. Jeden týden se sváží směsný odpad, druhý týden pak tříděný odpad. 
Na veřejných sběrných místech přibyly nové typy nádob, a to na sběr nápojových kartonů, kovů 
i jedlých olejů a tuků.  
Celkem je na území města 72 sběrných míst. Na 50 z nich jsou nádoby na nápojový karton 
(kontejnery 1100 litrů nebo popelnice 240 litrů). Kontejnery na sběr kovů jsou nově na 26 místech. 
Popelnice, do kterých se sbírá použitý jedlý olej a tuky z kuchyní, jsou na 11 sběrných místech. 
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Vodohospodářské sdružení Turnov 
Adresa: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01  
IČO: 49295934 
Ředitelka: Marcela Červová 
Ředitel svazku: Ing. Milan Hejduk (funkce zřízena 10. 4. 2019) 
Charakteristika: Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený dle zákona 
o obcích a je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury členských obcí. Bylo založeno v roce 1995. 
Hlavní náplní sdružení je investiční činnost a zajištění systému provozování a rozvoje 
vodohospodářského majetku v členských obcích (výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních 
vod a dalších vodních děl). 
Řídícím orgánem je rada Vodohospodářského sdružení Turnov, která měla 28 členů – zástupců všech 
členských obcí. Členskými obcemi ke konci roku 2021 byla města Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice 
nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, 
Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov 
u Semil, Chuchelna, Benecko. 
Počet zaměstnanců: Ke konci roku 2021 zajišťovalo činnost organizace osm zaměstnanců. 
 
Cena vodného a stočného pro rok 2021:  
Vodné 56,29 Kč/m3 a stočné 55,16 Kč/m3, včetně daně. Celkem 112,45 Kč. Meziroční nárůst ceny 
vodného činil 3,35 % a stočného 4,42 %. 
 
Přehled hlavních aktivit v roce 2021: 
Rekonstrukce vyhnívací nádrže: V březnu byla zahájena rekonstrukce vyhnívací nádrže v čistírně 
odpadních vod (Sobotecká, čp. 2208). Práce byly ukončeny v září. Došlo k vypuštění a vyčištění 
vnitřního prostoru vyhnívací nádrže, z důvodu zvětšení pracovního objemu byl demontován stávající 
betonový vrchlík a nasazen nový ocelový vrchlík. Občas to bylo v Turnově cítit.  
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Turnově: V letech 2021 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce 
technologií čističky odpadních vod v Turnově, která se nachází za železniční zastávkou u Jizery a čistí 
vodu také z Přepeř, Ohrazenic a Jenišovic. Vyměněny byly technologie na mnoha stupních čištění, 
polovina nádrží a řídicí systém včetně elektrorozvodů. Budovy, přestavěné před 20 lety, prošly jen 
drobnými úpravami. Rekonstrukci, která pokračovala i v roce 2022, provedly firmy KUNST Hranice 
a Ještědská stavební společnost Liberec.  
Ohrazenický vodojem získal cenu: Nový věžový vodojem v Ohrazenicích získal cenu 
Vodohospodářská stavba roku 2020 v kategorii pod 50 milionů korun. Ceny uděluje Sdružení 
vodovodů a kanalizací ČR. Do soutěže bylo přihlášeno 15 staveb. 
 
V roce 2021 zrealizovalo VHS opravy a investice v celkovém součtu 232,6 milionů korun.  
Přehled hlavních aktivit v Turnově (celkem 61,885 mil. Kč, na nákladech se podílelo i město): 

 Oprava kanalizace Přemyslova ulice (0,588 mil. Kč) 

 Pasport VZ Kalich (0,3 mil. Kč) 

 Rekonstrukce ČOV (57,503 mil. Kč) 

 Rekonstrukce sítí A. Dvořáka – projektová dokumentace (0,37 mil. Kč) 

 Oprava havárie vodovodu V Uličkách (0,23 mil. Kč) 

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

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

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

Belda a spol., s.r.o. 
Adresa: Nádražní 1073 Turnov, Mikulandská 119/10 Praha  
Ateliér: Nad Královskou oborou 11. Praha-Letná  
IČO: 46504141 
Jednatelé: Jiří Belda (r. 1958) a Viktorie Beldová 
 
Historie: Rodinné šperkařství založil Ladislav Belda v roce 1915 v New Yorku. Ladislav Belda odešel na 
začátku dvacátého století z tehdejšího Rakouska-Uherska do Ameriky. V roce 1915 otevřel na 
Manhattanu, na rohu 75th Str. a 3rd Ave, dílnu a obchod se šperky pod názvem Czechoslovak Bead Co. 
Po vzniku československého státu postavil v roce 1922 v Turnově manufakturu na výrobu šperků, 
které vyvážel hlavně do Severní i Jižní Ameriky a Skandinávie. Po velké světové krizi, v roce 1929, se 
definitivně vrátil z New Yorku do Čech, aby se postaral o udržení výroby v turnovské dílně. V roce 
1931 obdržel Zlatou medaili a řád pro firmu Belda & spol. na veletrhu v Nice. Šperky v Turnově 
vyráběl až do roku 1954, kdy komunisté dílnu znárodnili. 
Jiří Belda, syn Ladislava, který se narodil 19. listopadu 1932, vystudoval Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Turnově obor zlatník-stříbrník. Po studiu pracoval v družstvu Granát 
a v roce 1960 začal učit na SUPŠ v Turnově. Zde s kolegy vytvořili první dokonalé kopie českých 
korunovačních klenotů. Na této škole studoval i jeho syn Jiří Belda ml. (narozen 6. 6. 1958), který 
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pokračoval ve studiu šperku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po absolvování se 
společně s otcem věnovali restaurování, navrhování a výrobě šperků a různých trofejí.  
V roce 1992 spolu Jiří starší a Jiří mladší obnovili firmu Belda. Díky restituci původní Ladislavovy dílny 
z roku 1922 mohli pokračovat v rodinné tradici a postupně uvést dílnu do podoby, v jaké ji znáte 
dnes. V roce 2010 se připojila dcera Jiřího Beldy mladšího, Viktorie. Spolu s Jiřím a jeho manželkou 
Alenou teď tvoří jádro firmy. Kromě vlastní tvorby spolupracují s předními českými umělci, architekty 
a designéry. Patří mezi ně například David Černý, Maxim Velčovský, Eva Jiřičná, Eva Eisler, studio 
Olgoj Chorchoj, studio Vrtiška – Žák, Lucie Koldová a další. Beldovi realizovali například trofeje 
Louskáček za nejlepší reklamu nebo trofej pro fotografickou soutěž Deeper Perspective v návrhu 
studia Olgoj Chorchoj. Mezi poslední zakázky patří také trofej Koruna pro fotbalistku roku a Viktorie 
je autorkou návrhu na novou podobu ceny Český slavík (rok 2021), kterou poté vyrobili v DUV Granát.  
(Historie převzata z webových stránek firmy.) 
Jiří Belda st. zemřel 23. srpna 2021 (více viz Kalendárium). 
V roce 2021 firma uzavřela svou dílnu v Mikulandské ulici a propustila zaměstnance. Nadále pracují 
ve dvou – otec Jiří a dcera Viktorie – a věnují se především menším sériím šperků na míru 
zákazníkům.  
Péče o korunovační klenoty: Beldovi se od roku 1966 starají o české korunovační klenoty. Vyrobili 
také dvě další kopie Svatováclavské koruny, v roce 2000 pro Expo v Hannoveru a v roce 2016 pro 
Středočeský kraj. 

Crytur, s. r. o.  
Adresa: Palackého 175   
IČO: 25296558 
Majitel: dr. Jindřich Houžvička, MBA 
Výrobky: Výroba a vývoj scintilačních materiálů a detektorů, laserových tyčí a komponent (zrcadla), 
přesná optika a mechanika, safírové profily, monokrystaly pro lasery a elektronové mikroskopy 
Počet zaměstnanců: 300  
Založení firmy: 1998, navázala na předchozí podnik Monokrystaly 
Firma obchoduje především se zahraničím. Její roční obrat v současnosti činí 250 milionů korun (dle 
webové prezentace). Webové stránky firmy jsou vedeny pouze v cizích jazycích, a to angličtině, 
španělštině, japonštině a korejštině.  
O firmě vyšel článek 19. května na https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/26248-dodavaji-
umele-krystaly-do-celeho-sveta-a-hledaji-posily-crytur-nabizi-praci-ve-spickovem-prostredi.html.  

Dias Turnov, s. r. o.  
Adresa: Přepeřská 1302   
IČO: 47284706 
Ředitel: Ing. Zdeněk Romany (již od roku 1992) a Libor Blažek (již od roku 1996) 
Obor činnosti: brusné nástroje a ložiskové kameny 
Výrobky: diamantové nástroje, kotouče s kovovou i pryskyřičnou vazbou, technické a ložiskové 
kameny, kovoobrábění. Jméno DIAS = DIamanty, Acháty, Safíry. Nabízí více než 20 000 typů 
a velikostí nástrojů. 
Založení firmy: 1930 spojením turnovských brusíren, vznik soukromé společnosti 1992. 

Dioptra, a. s.  
Adresa: Sobotecká 1660 
IČO: 48171191 
Společníci: Ing. Jiří Drábek (od 19. 6. 2017) a Ing. Tomáš Vicherek (od 2003) 
Obor činnosti: optika 
Firma ukončila svou výrobní činnost k 30. 9. 2020(!), nadále se věnuje pouze prodeji optických 
výrobků.  
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Stavební aktivity v okolí firmy: V těsném sousedství hlavní budovy (směrem k vlakové zastávce) byly 
zahájeny stavební práce, vyrůst zde má obchodní dům Kaufland. Plánované otevření je naplánováno 
na Vánoce 2022.  
Vyroste ze sídla firmy bytový dům? Firma plánuje přestavět své historické sídlo v Sobotecké ulici na 
byty. Podle plánů by jich mělo vzniknout 160. Městu, kterému zoufale chybí volné byty, by to velmi 
pomohlo. Pětipodlažní budova byla postavena v letech 1969–1971. Nižší budova, která stojí před 
hlavním sídlem, by měla být zbourána a na jejím místě by měly vzniknout tři menší bytové domy. 
Stavba nového sídla firmy TOPTEC: V budově Dioptry sídlí firma TOPTEC, která plánuje postavit 
v sousedství hlavní budovy (směrem k židovskému hřbitovu) své nové sídlo. Plán souvisí s chystanou 
přestavbou sídla Dioptry na byty a také s tím, že firma pro svou činnost potřebuje větší prostory. 
Nabízené přestěhování firmy do Prahy její vedení odmítá. 

Dovosstrans 
Adresa: Sokolovská 377/141 Praha-Libeň (sídlo), Trávnice 680 Turnov (provozovna) 
IČO: 26002736 
Jednatelé: Jiří Lednej (od 2004), Dušan Lednej (od 2012) 
Firma zaměřená na mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu byla založena v Turnově Jiřím 
Lednejem v roce 1991. Své zkušenosti firma získala především v náročných přepravách pro severské 
státy a státy bývalého Sovětského svazu, včetně jeho nejvýchodnější části, i humanitárními 
přepravami do států bývalé Jugoslávie v době jejich válečného konfliktu. Od roku 1996 se postupně 
všechny přepravy orientovaly na západ a sever Evropy, s největším objemem přeprav pro Velkou 
Británii. 

Formplast 
Adresa: Nádražní 2211 
IČO: 47470160 
Jednatel: Ing. Jiří Svoboda (nar. 1973), Václava Svobodová (oba od roku 1992) 
Firma byla založena v roce 1990 a od počátku se zaměřuje hlavně na servis vstřikovacích nástrojů 
a výrobu dílů z plastických hmot vstřikováním. Společnost FORMPLAST-Svoboda, s. r. o., je ryze 
českou rodinnou firmou se sídlem v Turnově. Po celou dobu existence firmy je účelně investováno do 
strojního vybavení s cílem ho postupně inovovat a rozšířit. V současnosti firma disponuje moderním 
strojovým parkem, se kterým je schopna naplňovat vysoké kvalitativní požadavky svých zákazníků.  
Přestavba bývalého kina: Majitel firmy Jiří Svoboda před několika lety zakoupil budovu bývalého Kina 
Invalidů na Trávnicích a zahájil její rekonstrukci. Jeho cílem je zřízení muzea autoveteránů, které již 45 
let sbírá a restauruje. Ve své sbírce má kolem 60 historických aut a zhruba 30 motocyklů. Bývalé kino 
na Trávnicích město nevlastní od roku 2001. Předchozí soukromý majitel (ve stejné době i zastupitel 
města) ho chtěl přestavět na obchodní centrum s malými obchody a kavárnou. To se mu ale 
nepovedlo, uvnitř byla pouze vietnamská tržnice. V posledních letech rozlehlá budova chátrala, 
přebývali tam lidé bez domova, distribuovaly se tam drogy, rostly tam břízy, hořelo tam. 
Rekonstrukce budovy si vyžádá desítky milionů korun. 

Granát, družstvo umělecké výroby 
Adresa: Výšinka 1409 (od roku 1960)   
IČO: 00030091 
Předseda družstva: Pavel Tvrzník (od 29. 4. 2016) 
Obor činnosti: šperky, šperkové kameny, upomínkové předměty, těžba českých granátů 
Výrobky: největší výrobce granátových šperků, fazónové šperky, broušení šperkových kamenů 
Družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. Družstvo provozuje 
prodejny v Praze (3), v Liberci, Turnově, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Na náměstí 
Českého ráje provozuje galerii Granát s ukázkami broušení granátu a výstavami obrazů. 
DUV Granát vydává již několik let reprezentační kalendář. Vyrábí trofeje pro ceny Zlatý slavík.  
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Grupo Antolin Turnov, s. r. o.  
Adresa: Průmyslová 3000 
IČO: 26702436 
Ředitel turnovského závodu: Ing. Pavel Zikmund (údaj z roku 2018) 
Obor činnosti: komponenty pro automobilový průmysl 
Výrobky: Díly pro automobilový průmysl – výroba, výzkum a vývoj v oblasti plastů v automobilovém 
průmyslu / Plasty – zpracování a výroba, plastové výrobky / Guma – výroba, pryžové výrobky / 
Čalounické práce – výroba, čalounické výrobky 
Celosvětová společnost s hlavním sídlem ve Španělsku s mnoha pobočkami ve světě a devíti v České 
republice. Patří k největším zaměstnavatelům v našem regionu.  
Závod založen: 2002 

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

Josef Plátek, s. r. o. – pila, obchod dřevem 
Adresa: Koňský trh 205 
IČO: 44684291 
Jednatelé: František Procházka a Dalibor Procházka (již od roku 2008) 
Výrobky: veškerý sortiment pily a dřevovýroby – konstrukční řezivo, latě, palubky, lišty, truhlářské 
řezivo, impregnace dřeva. Soukromá společnost byla založena v roce 1992 panem Františkem 
Procházkou a navazuje na dlouholetou tradici založenou koncem 19. století.  

Juta, a. s. 

Adresa: Palackého 457 (Závod 08 Turnov). Sídlo firmy ve Dvoře Králové nad Labem 
IČO: 45534187 
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Janata (starší údaj, majitel firmy Jiří Hlavatý) 
Obor činnosti: textilní průmysl 
Výrobky: netkané textilie, geotextilie a sítě, přírodní izolace, výroba zaměřená na automotive 
a výroba izolací z přírodních materiálů. 
Počet zaměstnanců: cca 90 
Výrobní závod byl založen v Turnově roce 1872 jako akciová společnost zaměřená na výrobu 
motouzu. Původní pohon zajišťoval parní stroj o výkonu 600 HP. Po roce 1930 závod zpracovával 
výhradně přírodní materiály. Značné množství produkce bylo určeno na export (Anglie, SSSR 
a Balkán) a společnost prosperovala velmi dobře. Závod 08 je nedílnou součástí JUTA, a. s., Dvůr 
Králové nad Labem. 
Výstavba nové haly: Firma zahájila přípravy výstavby nové výrobní a skladovací haly ve svém areálu. 
Město s firmou uzavřelo smlouvu o úpravě silnice od křižovatky s ulicí Palackého po vjezd do areálu 
Juty z ulice Koškovy tak, aby zvládla předpokládané zvýšení dopravy. Juta poskytla městu 900 tisíc 
korun na tyto úpravy. Výstavba má být zahájena v roce 2022. 
Požár střechy: 13. července vypukl požár na střeše výrobní haly. Na místě zasahovali hasiči z HZS LK 
z Turnova, Semil, Liberce a HZS SČK Mnichovo Hradiště a dobrovolní hasiči z Turnova, Karlovic, Všeně, 
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Hrubé Skály, Malé Skály a Příšovic. Zásah byl komplikovaný, ale požár se podařilo uhasit po čtyřech 
hodinách. Škoda byla stanovena na 1,5 milionů korun.  

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

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

Květinářství Košek 
Adresa: Havlíčkovo náměstí 542 
IČO: 15636003 
Květinářství vzniklo v roce 1992 a od té doby nabízí prodej květin, semen, vazbu květin a dekorace. 
Majitelé jsou otec Ing. Ivan Košek a syn Ondřej Košek.  

KV Final 
Adresa: Doubí 44, Čtveřín. Závod Ralsko: Kuřívody 618, 47124 Ralsko 
IČO: 03280667 
Jednatelé: Ing. Oldřich Vlček (nar. 1955, od roku 2006), Ing. Ondřej Vlček (nar. 1982, od roku 2010), 
Ing. Oldřich Vlček (od 2010).  
Počet zaměstnanců: 400 (údaj z roku 2019) 
Tržby za prodané výrobky: 1 100 000 korun ročně (údaj z roku 2019) 
Hlavními činnostmi firmy KV Final jsou konstrukce a vývoj, výroba lisovacích nástrojů, výroba 
lisovaných obráběných a svařovaných dílů pro automobilový průmysl. 
Firma KV Final byla založena v roce 1991 v Turnově, od roku 1999 sídlí na adrese v Doubí. V roce 2015 
byl otevřen závod v Ralsku a v dalších letech probíhalo rozšiřování závodu. V roce 2018 byla 
rozběhnuta výroba v novém výrobním závodu ve Spartanburgu v USA.  
V roce 2021 došlo k rozšíření závodu v Ralsku, kde je umístěna nástrojárna, měrové středisko 
a svěřovna. 
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Lebeda, s. r. o. 
Adresa: Komenského 1719   
IČO: 25290266 
Jednatelé: Ing. Jaromír Lebeda, Tomáš Lebeda, David Lebeda 
Společnost Stavby Lebeda vznikla jako rodinná firma v 90. letech a od té doby působí aktivně na 
českém stavebním trhu. Za sebou má zhruba 250 realizací od nejmenších staveb až po rozsáhlejší 
komerční stavby. 

Měšťanský pivovar Turnov, a. s.  
Adresa: Na Lukách 669 
IČO: 24294381 
Majitel: Michal Zítko 
Společnost byla založena v roce 2012 s cílem obnovit historickou tradici vaření piva v Turnově. 
Pivovar samotný byl vybudován v letech 2016 až 2018. Vlastní výroba piva v Turnovském pivovaru 
byla plně zahájena počátkem roku 2019. Pivovar je umístěn v bývalém průmyslovém areálu (Na 
Lukách 669) s vlastním zdrojem kvalitní podzemní vody. Vaří piva: Turnovskou desítku, světlou 
a tmavou Turnovskou dvanáctku a nově i Turnovskou osmičku. 
Slavnosti turnovského piva: 28. srpna se konal 2. ročník kulturní akce spojené s pivem. Konala se 
v areálu Na Lukách a vystoupily kapely KISS Revival, RAMMSTEIN Revival, Hallodrn, LED Zeppelin 
Revival, Petr Novák Revival, Jiří Scheliner Revival, Roxor.  

Microdent LAB, s. r. o. a Microdent, s. r. o. 
Adresa: 5. května 521, výrobní centrum: Nádražní 513 
IČO: 28828771 
Jednatel: MUDr. Alexander Schill (od roku 2019) 
Ředitel: Ing. Igor Mravec 
Microdent s.r.o. a Microdent LAB s.r.o. (skupina Microdent) jsou ryze české společnosti založené 
Tomášem Graciasem a Michalem Heřmánkem roku 2009, resp. 2012. Od té doby se věnují 
informačním technologiím a jejich aplikací v dentálním průmyslu. 
Firma denně vyrobí 1 000 kusů zubů.  

Ontex CZ, s. r. o.  
Adresa: Vesecko 491 
IČO: 44564422 
Jednatel: Steven Paul Jules Vandenbogaerde (od 31. 3. 2021), ředitel společnosti ONTEX CZ se sídlem 
v Turnově: Sławomir Wojda (od roku 2021) 
Firma byla založena v Belgii v roce 1979, dnes se jedná o koncern, který má 18 poboček ve třinácti 
evropských zemích a patří k největším světovým výrobcům hygienických potřeb, které vyrábí pro 
mnoho prodejních značek. V roce 1997 otevřel turnovskou pobočku na Vesecku. Od svého otevření 
byl závod v Turnově v šesti etapách postupně rozšířen a zvýšil výrazně svou výrobní kapacitu. Závod 
zaměstnává téměř 900 lidí, čímž se stal největší provozovnou v rámci skupiny Ontex. K výrobkům 
patří mj. široký sortiment vlastních značek Helen Harper, Moltex, Serenity a dalších – 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.  

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

  



Kronika města Turnova 2021  |165 

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

Pivovar Rohozec 
Adresa: Malý Rohozec, čp. 29 
IČO: 26011603 
Předseda představenstva: Ing. František Jungmann, sládek: Zdeněk Reska 
Pivovar byl založen kolem roku 1846 Ferdinandem Ungerem. V roce 1948 byl pivovar v Malém 
Rohozci znárodněn a stal se součástí národního podniku Severočeské pivovary. Poté byl krátce 
samostatným, aby se posléze stal provozovnou trutnovského pivovaru a následně součástí 
Východočeských pivovarů Hradec Králové.  
Nová kniha: V únoru byla veřejnosti představena dlouho připravovaná kniha Jaroslava Egrta 170 let 
pivovaru na Malém Rohozci. Kniha přináší cenné informace a fotografie vztahující se k historii 
pivovaru.  
Unger 18° – pivo uvařené na počest zakladatele pivovaru Ferdinanda Ungra, jehož tvář ozdobila 
etiketu. Pivo Unger 18° je vařené na tři rmuty, charakterizuje ho tmavě zlatavá barva, plná a silná 
chuť. Není to žádné pivo pro dámičky, obsah alkoholu je 8,2 % a hodí se hlavně pro vaše výjimečné 
okamžiky. Uvařeno bylo pouhých 200 hl, a to jak v lahvích, tak i v 30 l a 15 l sudech.  
Pivní pálenka z Rohozce – historicky první pálenka vznikla v pivovaru díky spojení s palírnou Dlabka 
ze Svijanského Újezdu. K její výrobě bylo vybráno nejoceňovanější rohozecké pivo „světlá 13°“, které 
získalo mnoho prestižních pivních ocenění, a to včetně Světové pivní pečeti na mezinárodním pivním 
festivalu v Českých Budějovicích. Světlá 13° předala pálence příjemnou vůni a čistou sladovou chuť. 
Od ležení v dubovém sudu má pálenka jemnou zlatavou barvu. V prodeji bylo pouze pár kusů a každá 
lahev edice nesla originální etikety s označením ročníku, jedinečným číslem a podpisem ředitele 
pivovaru Františka Jungmanna. 
Akce: Slavnosti Pivovaru Rohozec: 19. 6.  
Rohozecké prázdniny: 4. 7., 9. 7., 30. 7., 13. 8., 20. 8. 2021 

ABT Česana: Sportovní organizace úzce spjatá s pivovarem a jeho zaměstnanci. (Více viz Sport.) 

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

Polpur, s. r. o.  
Adresa: Kudrnáčova 1287 
IČO: 15043568 
Jednatelé: Ing. Pavel Brustman, Bc. Ondřej Brustman 
Obor činnosti: brousicí nástroje 
Firma POLPUR je ryze českou firmou, která byla založena v roce 1991. Výrobní program zahrnuje 
širokou nabídku lešticích, lapovacích a brousicích nástrojů, používaných především ve sklářském, 
bižuterním a strojírenském průmyslu. Zhruba 75 % produkce firma exportuje do celého světa. 
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Vývoj nových typů nástrojů pro rytce skla: V říjnu firma dokončila projekt na vývoji nového typu 
nářadí pro skláře, k čemuž využila dotační podporu Libereckého kraje. V jeho rámci byly vyvinuty 
nové typy pryskyřičných kotoučků, které vytvářejí jemnější povrch skla než srovnatelné sintrované 
diamantové nástroje. Základní řada se skládá ze třech zrnitostí: 20-30 µm, 30-40 µm a 40-60 µm.  

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

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

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

Preciosa, a. s.  
Adresa: Opletalova 3197, Jablonec nad Nisou.  
Závody v Turnově: Preciosa Components. Přepeřská 1447, Sobotecká 761 a Koňský trh 197 
IČO: 00012556 
Předseda představenstva: Ing. Ludvík Karl  
Preciosa je největší česká sklářská firma v České republice. Má 15 závodů v 10 městech se 4 000 
zaměstnanci. Také zřizuje několik vlastních obchodů. Má 14 zahraničních poboček. Firma se jako 
přední světový producent broušeného křišťálového skla soustředí především na výrobu strojně 
broušených šatonů, perlí, ověsků a jiných bižuterních kamenů a komponent. Vyrábí lustry z českého 
křišťálu i moderní osvětlení, exkluzivní křišťálovou bižuterii a dárky i kameny z kubické zirkonie pro 
šperky. Značka Preciosa byla poprvé v Čechách zaregistrována v roce 1915. Po druhé světové válce 
došlo ke spojení několika menších továren a provozů v Jablonci nad Nisou a jeho okolí. Za oficiální 
datum vzniku firmy Preciosa je pokládán 10. duben 1948.  
Na webových stránkách uvedeny tyto údaje: „148 zemí, 16 zahraničních zastoupení, 52 akcí ročně ve 
světě, 1 200 letů ročně k zákazníkům, 500 000 komponentů, 40 tun skla denně zpracujeme, 800 
barev skla, 0,5 mm velikost nejmenšího kamene na světě.“ 
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Ráj zahrádkářů 
Majitel: Kamil Tyrychtr 
Adresa: Palackého 473, Turnov 
IČO: 25980459 
Rodinné zahradnictví, jehož majitel sídlí a pěstuje květiny na rodinné zahradě v Pařezské Lhotě. Před 
několika lety provozoval pouze malý obchod v Sobotecké ulici čp. 248. V současné době provozuje 
obchod v domě čp. 473, kde nabízí široký sortiment semen, zeleninové sadby, letniček, trvalek, keřů 
a stromů, částečně z vlastí produkce. Majitel Kamil Tyrychtr příležitostně vystupuje i v televizních 
pořadech o zahradničení.  

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

Roko Service plus s. r. o. 
Adresa: K. Světlé 1195, Turnov 
IČO: 28797728 
Jednatel: Jaroslav Kováč 
Úklidová firma nabízí své služby v oblasti úklidu domácností, kanceláří a komerčních a průmyslových 
objektů již od roku 1995 v regionech Liberecka, Turnovska, Jablonecka, Železnobrodska a Semilska. 
Provoz toalet na nádraží: V roce 2021 firma přestala zajišťovat provoz toalet na nádraží.  
Úklid radnice: Firma zvítězila v soutěži na dodávku úklidových a domovnických prací na budovách 
MěÚ Turnov čp. 335 a čp. 466 pro období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022 s nejnižší nabídkovou cenou 
1 916 460 Kč vč. DPH. 

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

SFS Group, s. r. o.  
Adresa: Vesecko 500 
IČO: 64827593 
Jednatelé: Petr Gillar, Guillaume Bernard Pasquier (od roku 2015), Jindřiška Vymazalová (od roku 
2017) 
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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). 

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.  
Adresa: Přítkovská 1689, Teplice 
IČO: 49099451 
Oblastní závod Turnov: Vodárenská 1320 Jilemnice, kontaktní místo: Kotlerovo nábřeží 2216, Turnov 
Předseda představenstva: MUDr. Tomáš Indra 
Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace je právním nástupcem státního podniku 
Severočeské vodovody a kanalizace a je členem skupiny Veolia Voda koncernu Veolia Environnement. 
Poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování 
a čištění odpadních vod. Kvalitní pitnou vodou zásobuje obyvatele 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 občané zde mohli vyřídit smluvní záležitosti. 
Cena vody: (Viz informace u VHS.) 

Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.  
Adresa: Přepeřská 210   
IČO: 60111739 
Jednatelé: Ing. Martin Gold, Ing. Milan Večeřa, Petr Vild, IEn. (od r. 2014) 
Obor činnosti: strojírenství 
Výrobky: vybavení skláren, sklářské linky, stroje a sklářské formy pro výrobu obalového skla, řídicí 
systémy a pohony, hydraulické lisy.  
Počet zaměstnanců: cca 200 
Sklostroj by založen v roce 1950 a privatizován v roce 1994. V současnosti 95 % výroby vyváží do 
dalších zemí. Skupina Sklostroj má tři dceřiné společnosti. Sklářské stroje Znojmo, s. r. o., se sídlem ve 
Znojmě a přibližně 150 zaměstnanci. Sklostroj Turnov RU, Ltd., má sídlo v Moskvě a poskytuje zde 
servis a náhradní díly. Třetí společností je Sklostroj International, s. r. o. Nachází se v sídle společnosti 
SKLOSTROJ Turnov CZ, s. r. o., a byla založena kvůli mezinárodním operacím. 
Firma v roce 2020 oslavila 70 let své činnosti.  
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Šroubárna Turnov, a. s.  
Adresa: Bezručova 788 (původní administrativní budova je opuštěná) 
IČO: 46504613 
Předseda představenstva: Andrei Ishchuk (od 26. 5. 2017) 
Obor činnosti: spojovací materiál 
Výrobky: šrouby, podložky, soustružené díly, povrchové úpravy kovů, tepelné zpracování kovů 
Historie společnosti je psána od roku 1951. Moderní rozvoj Šroubárny Turnov se datuje od roku 1992, 
kdy byl původní státní podnik transformován na akciovou společnost.  
Ročně se ve firmě vyrobí kolem 550 milionů šroubů, výroba narůstá. Zvyšují se poptávky po výrobě 
klimatizací, do kterých šroubárna dodává šrouby (zakázky až v počtu 50 milionů kusů), a kromě 
automobilového průmyslu dodává firma spojovací materiál také výrobcům kompresorů pro 
takzvanou bílou techniku či do elektroprůmyslu. 

TopTec 
Adresa: Sobotecká 1660 
Ředitel: Ing. Vít Lédl, Ph.D. 
Nejedná se o firmu, ale o odborné pracoviště. Regionální Centrum speciální optiky 
a optoelektronických systémů (Turnovské OPToElektronické Centrum) je přímým rozšířením 
optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i., v Turnově (dříve známým jako Vývojová 
optická dílna AV ČR). Vzniklo v roce 2010 transformací Vývojové optické dílny (VOD) AV ČR v Turnově 
za přispění Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (OP VaVpI). Projekt tak navazuje na 
více než 40letou tradici výzkumu a vývoje optiky v turnovském akademickém pracovišti. Centrum 
TOPTEC je v současnosti jediným výzkumným a vývojovým pracovištěm se zaměřením na 
ultrapřesnou a speciální optiku v ČR a jediným pracovištěm Akademie věd ČR v Libereckém kraji 
a zastává zde významnou pozici partnera na poli základního i aplikovaného výzkumu. 
Hlavním cílem Regionálního centra speciální optiky a optoelektronických systémů je výzkum a vývoj 
v oblasti asférické a free form optiky, přesného měření a následný transfer do průmyslové praxe. 
Mezi nejvýznamnější projekty TOPTEC patří sluneční koronograf METIS, který je jedním z hlavních 
experimentů družice ESA / NASA Solar Orbiter, projekt ASPIICS technologické mise PROBA 
3 věnované demonstraci technik a technologii letu družic ve formaci, TIRI, což je optický systém pro 
snímkování fotosyntézy ve vysokém rozlišení z oběžné dráhy, nebo NEOSTEL, ve kterém se TOPTEC 
podílí na vývoji a výrobě optiky pro hledání asteroidů v blízkosti Země. 
TOPTEC oslavil deset let existence: Centrum sídlí ve dvou budovách v Turnově. Jedné v historickém 
centru města ve Skálově ulici, druhé na jeho okraji v suterénu bývalé Dioptry u železniční zastávky. 
V současnosti jedná s městem o přesunu do nové budovy, protože stávající prostory přestávají 
dostačovat. 
Den otevřených dveří: 5. a 6. listopadu proběhl tradiční den otevřených dveří ve vědeckém pracovišti 
Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Pátek byl vyčleněn pro školy a organizované skupiny, 
v sobotu bylo otevřeno pro veřejnost. 
Stavba nového sídla firmy TOPTEC: Firma TOPTEC sídlí v budově Dioptry, která však plánuje 
přeměnit historickou budovu na bytový dům. S tím souvisí plány firmy TOPTEC postavit v sousedství 
Dioptry (směrem k židovskému hřbitovu) své nové sídlo. Nabízené přestěhování firmy do Prahy její 
vedení odmítá. 

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

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

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

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

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

Vyva plast, s. r. o.  
Adresa: Sobotecká ul. 836 
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IČO: 47780738 
Jednatelé: Tomáš Pavelka (od 15. 12. 2017), Michla Flídr (od 14. 12. 2021), Ladislav Šimek (od 14. 12. 
2021) 
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů 
Výrobky: zahrádkářské potřeby, kryty strojů a nástrojů, plastové díly pro dopravní prostředky, 
plastové proložky, obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýrských sítí, reklamní 
předměty. 
Výstavba nové administrativní budovy byla zahájena v roce 2019. 

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

Zahradnictví Hájek 
Majitel: Jan Hájek 
Adresa: 5. května čp. 65, Turnov 
Dlouholeté turnovské zahradnictví sídlí v prostorách bývalého klášterního dvora v ulici 5. května, 
proto se mu také říká „klášter“. Zahradnictví nabízí vlastní i přeprodávané sazenice okrasných 
balkonových a zahradních rostlin, vlastní sadbu zeleniny a ovocné a okrasné keře a stromy. Stará se 
také o některé veřejné prostory. Zákazníkům nabízí i návrhy zahrad a jejich realizace.  
Péče o květinovou výzdobu města: I v roce 2021 se o nádoby s květinami na veřejných 
prostranstvích staralo zahradnictví Hájek. Za 452 tisíc korun vč. DPH osázelo čtyři jednostranné a 61 
oboustranných závěsných nádob, zavěšených převážně na sloupech veřejného osvětlení. O květiny 
pak zahradnictví celou sezonu pečovalo. 

Zikuda – vodohospodářské stavby, spol. s r. o. 
Sídlo: Nudvojovice 2103 
IČO: 28776976 
Jednatelé: František Zikuda (nar. 1946) a Petr Zikuda (nar. 1970)  
Počet zaměstnanců: 50 (údaj k roku 2015) 
Firma se zabývá především výstavbou a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, vodovodních 
a kanalizačních přípojek, drenážováním a svislými izolacemi objektů a bouracími pracemi.  
Byla založena v roce 1992 pod jménem František Zikuda – stavitel se specializací na výstavbu 
vodovodů a kanalizací a zemních prací pro další inženýrské sítě. K 1. lednu 2010 došlo 
k přetransformování firmy a vzniku nástupnické firmy Zikuda – vodohospodářské stavby, spol. s r. o. 
Firma působí převážně na území Libereckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Hodně staví 
i v Turnově.   
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 Kultura, spolky a zájmové organizace 
 
Turnov je město, ve kterém se během roku odehrává velká řada kulturních akcí a pořadů, od 
nepaměti zde funguje mnoho spolků a občanských sdružení a Turnov patří k opravdu kulturním 
obcím. V následující kapitole přinášíme přehled organizací, které se o kulturu ve městě starají, a co 
nejúplnější přehled kulturních akcí, které ve městě 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. 
 
Návštěvnost turistických cílů v Českém ráji v roce 2021 
Stejně jako v roce 2020 i v roce 2021 byla návštěvnost turistických cílů ovlivněna pandemií nemoci 
covid-19. Monitoring návštěvnosti byl zjišťován na 60 turistických místech a staralo se o něj Sdružení 
Český ráj. Bylo napočítáno 1,1 milionu turistů, což je ve srovnání s rokem 2020 pokles zhruba o 100 
tisíc. 
Největší návštěvnost vykázaly Prachovské skály (130 472 osob), po kterých následovaly Staré Hrady 
(114 000 osob), zřícenina hradu Trosky (96 983 osob), Zámecký resort Dětenice (95 238 osob), ŠKODA 
Muzeum (76 218 osob), zámek Sychrov (58 886 osob), hrad Valdštejn (51 532 osob) a hrad Kost (42 
359 osob). Informační centra v regionu navštívilo skoro 245 000 návštěvníků, nejvíce jich bylo v Jičíně 
(67 tisíc), dále v Autocampu Sedmihorky (téměř 33 tisíc) a v Turnově (téměř 32 tisíc). 
 
Městské dotace 
Město se snaží kulturu ve městě podporovat, a to zejména formou dotací a příspěvků. V podstatě 
každý může požádat v grantovém řízení o příspěvek na pořádání kulturní akce, činnost spolku, vydání 
publikace nebo hudebního nosiče apod.  
 
Příspěvky z kulturního fondu 
Na rok 2020 bylo v rozpočtu města vyčleněno 800 000 Kč. Z minulého roku zůstalo nevyčerpáno 
48 343 Kč.  
Roční dotace ve dvou kolech byly rozděleny takto:  

 Přímé dotace – 245 000 Kč  

 Příspěvky na činnost spolků – 52 500 Kč  

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

 Publikační činnost – 32 000 Kč 
  

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

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

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

 Barbora Sulková – Vánoční recitál: 3 600 Kč NEČERPÁNO 

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

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

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

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

 Muzeum Českého ráje v Turnově: Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák v zajetí múz: 21 100 Kč 

 SDH Bukovina u Dolánek: Posezení při dechovce: 9 600 Kč 

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

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

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

 Spolek přátel muzea: Výtvarný salon: 24 000 Kč 

 SunDisk: Festival Dolánky: 50 000 Kč 

 Turnovská Bohéma: Tříkrálový koncert: 3 100 Kč 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 TJ Český ráj – na činnost spolku: 20 000 Kč  

 ZAzemí – na činnost spolku: 10 000 Kč 
 

Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolních aktivit 
Pro rok 2020 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a mimoškolní aktivity částka 130 000 Kč.  

 Centrum pro rodinu Náruč – Prázdninová Náruč: 11 000 Kč 

 Junák – Zimní sportování: 6 000 Kč 

 Junák – Mikulášská taškařice: 7 000 Kč NEKONALO SE 

 Muzeum Českého ráje – Jak se šilo na statku: 23 000 Kč 

 Povyk – Mašovský pizza cup: 6 600 Kč 
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 Povyk – Letní příměstský tábor (6 turnusů): 13 350 Kč 

 TJ Sokol – Příměstský tábor mažoretek All Stars: 30 000 Kč 

 TSC Turnov – Sportovní letní sportovní tábor judo pro 35 dětí: 8 750 Kč 
 
Fond na podporu cestovního ruchu 

 Geopark Český ráj: Propagace Globální geoparku UNESCO Český ráj. Celkové náklady 14 400 Kč. 
Dotace 14 400 Kč 

 Sdružení Český ráj: Rozvoj nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku. Celkové náklady 
38 400 Kč. Dotace 38 400 Kč 

 
Regenerace městských památkových zón  
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy.) 
 
Příspěvky na opravu nemovitostí v městské památkové zóně 
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy.) 
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Přehled nejvýznamnějších kulturních akcí  
Většina kulturních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – kulturních organizací. Kulturní 
a společenské akce pořádají i jiné subjekty – např. firmy či školy a také spolky v okrajových částech 
města – informace o nich jsou uvedeny u těchto subjektů v příslušných kapitolách. 
 
Rok 2021 
Rok 2021 byl už druhým rokem v pořadí, který výrazně ovlivnila pandemie koronaviru (podrobnosti 
viz samostatná kapitola). Z důvodu dlouhotrvajících protipandemických opatření se řada akcí 
především v první polovině roku nemohla konat, nebo byla výrazně omezena.  
 
Nová kniha 
V únoru byla veřejnosti představena dlouho připravovaná kniha Jaroslava Egrta 170 let pivovaru na 
Malém Rohozci. Kniha přináší cenné informace a fotografie vztahující se k historii pivovaru.  
 
Masopust na Dlaskově statku: zrušeno 
 
Modrý kocour 2021: zrušeno 
 
XXXI. turnovský drahokam  
5. června proběhl v Městském divadle 31. ročník divadelní přehlídky Turnovský drahokam. Z důvodu 
doznívající pandemie proběhl festival už druhým rokem bez diváků. Festival pořádá Loutkářský 
soubor Na Židli za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje a Města 
Turnov. V programu vystoupilo 8 souborů s 8 inscenacemi z Libereckého kraje, Královéhradeckého 
kraje a z Prahy. Představení byla hrána různými typy loutek. Účastníci i hosté předložili platné 
potvrzení o bezinfekčnosti a podepsali pro potřeby pořadatele čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 
Pořadatelsky přehlídku zajišťovalo bezplatně 8 členů našeho souboru. 
Odborná porota: Miroslava Vydrová, loutkoherečka souboru Bořivoj Praha, Hana Dotřelová, divadlo 

Říše loutek Praha a Michal Drtina, pracovník Nipos – Artama Praha. 

Program: 
Čmelák Brundibár pátrá, radí, informuje aneb co se děje na louce. HAD Hodkovice nad Mohelkou 
Kramářská píseň O starých dívkách. Vozichet Jablonec nad Nisou 
Divokraj. Širo Lázně Bělohrad 
Princezna Rozmařilka. Pajda Jaroměř 
Kabaret pod kloboukem. Pod kloboukem ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 
Motýlek, adrenalin, jablko a… BTV ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 
O palačince. Broulananšu Praha 
Kluci z pohádek. Jiří Polehňa Hradec Králové 
Odborná porota doporučila na národní přehlídku Loutkářská Chrudim inscenaci Kramářská píseň 
O starých dívkách souboru Vozichet Jablonec nad Nisou. Dále udělila šest ocenění za výjimečné prvky 
v inscenacích souborům Vozichet Jablonec nad Nisou, Šíro Lázně Bělohrad, Maminy Jaroměř, BTV 
a Pod Kloboukem ze ZUŠ Chlumec nad Cidlinou a jednotlivcům Anežce Šubrtové ze souboru 
Broulananšu Praha a Jiřímu Polehňovi, lidovému loutkáři z Hradce Králové. 
 
Turnovský štěk 2021: zrušeno 
 
Zpíváme si pro radost: zrušeno 
 
Turnovská mateřinka: zrušeno 
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Neform Jazz fest: zrušeno 
 
Noc s Andersenem: zrušeno, resp. proběhla online verze 
 
Velikonoce na Dlaskově statku: zrušeno 
 
Turnovský kos: zrušeno 
 
Zahájení letní turistické sezony – Český ráj dětem: zrušeno 
 
Staročeské řemeslnické trhy 2021: zrušeno 
 
Koncert pro zdravotníky: 14. dubna vystoupily kapely Waldovy Matušky a Debil Heads v prostorách 
turnovské nemocnice a zahrály pro zdravotníky jako výraz poděkování za péči v době pandemie 
koronaviru. 
 
Den dětí se Žlutou ponorkou. 12. června: Skákací atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, ukázky 
techniky, občerstvení pro velké i malé. Na přípravě akce se podílela řada turnovských organizací, 
firem, spolků a klubů. 
 
Turnovská muzejní noc  
18. června proběhla v Turnově muzejní noc, která nabídla bohatý kulturní program v pěti objektech 
v Turnově a v Dolánkách.  
Muzeum Českého ráje v Turnově: 
Animační program s horolezeckou tematikou – vázání uzlů, slackline, hrací průvodce po horolezecké 
expozici (Iveta Matoušová) 
Animační program k výstavě Na poslední cestě… – výroba ochranných amuletů, interaktivní program 
Šibenice a Strom života 
Noční honba za pokladem – akční program s mineralogickou tematikou (Mgr. Jan Bubal) 
Luxusní pohřební výbava průřezem staletí – instalace luxusních exponátů v Klenotnici muzea z cyklu 
výstav Na poslední cestě… 
Autogramiáda nové publikace „Řezbáři v kameni” historika umění PhDr. Miroslava Cogana 
Komentovaná prohlídka výstavy Na poslední cestě… ve výstavním sále, Klenotnici a Kamenářském 
domě (PhDr. Jan Prostředník, Mgr. Pavel Jakubec) 
RNDr. Vítězslav Kuželka – O nemocech a zraněních od pravěku do současnosti diagnostikovaných na 
kosterních nálezech promluví náš přední antropolog RNDr. Vítězslav Kuželka. Představí unikátní 
exponáty z antropologické sbírky Národního muzea. 
Mineralogie-geologie – netradiční prohlídka stálé expozice (Mgr. Jan Bubal) 
Komentovaná prohlídka výstavy Na poslední cestě… ve výstavním sále (PhDr. Jiří Zoul Sajbt, Mgr. 
Roman Sirovátka) 
Komentovaná prohlídka výstavy Na poslední cestě… v Kamenářském domě (PhDr. Jan Prostředník, 
Mgr. Pavel Jakubec) 
Mineralogie-geologie – netradiční prohlídka stálé expozice (Mgr. Jan Bubal) 
Dlaskův statek v Dolánkách 
Otevřeno do 24.00 hod. 
Dům přírody v Dolánkách 
Otevřeno do 24.00 hod. 
Expozice o Českém ráji; putovní výstava „Vlk náš staronový soused“ (společná výstava AOPK ČR, 
České zemědělské univerzity v Praze a Senckenbergova muzea přírodních věd v Görlitz) 
Hvězdárna Turnov 
Satelity Starlink – Soumrak pozemní astronomie? (Mgr. Martin Gembec) 
Výstavka historické výpočetní techniky; za jasného počasí pozorování Měsíce a Venuše 
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Kemp Dolánky 
Posezení s občerstvením a koncert – možnost zakoupení a opečení buřtů u táboráku. 
 
Spolek IMUZA – oslavy Slunovratu 
24. června od 6 hodin ráno zorganizovala turnovská umělecká iniciativa Spolek IMUZA ve spolupráci 
se Žlutou ponorkou oslavy letního slunovratu. Odehrávaly se v zahradě Žluté ponorky. Proběhl 
interaktivní ranní koncert s klavírní improvizací Martina Hyblera. Účastníci mohli poslouchat, 
meditovat, cvičit jógu či zahrát si na připravené hudební nástroje.  
 
Koza 021 
12. června proběhl další ročník hudebního festivalu v areálu výletní restaurace Zrcadlová koza. 
Vystoupily kapely: Silent Session, F. A. King, Nasycen, Anarchia, Doktor Triceratops, Rain, Hush, 
DWTK, Ravenlaw, Hallodrn a Respawn. 
 
Funkin’ Turnov 2021 
25. června se před KC Střelnice konal 17. ročník tradičního festivalu, který pořádá turnovská kapela 
Funk Corporation. Vystoupily: 7krát3 s kapelou, Klára Vytisková, Funk Corporation, Hitfakers, Foxy 
Mama. 
 
Turnovské kulturní léto 
Každodenní nabídka 
Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů s průvodcem / Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým 
rytířem, hledáním pokladu a zlomením kletby / Prohlídka zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov 
s loutkou krále Granáta  
Úterý: Den s mineralogem v Muzeu Českého ráje / Prohlídky synagogy, bývalé židovské čtvrti 
a židovského hřbitova / Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou 
Středa: Prohlídka turnovských kostelů / Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem, hledáním 
pokladu a zlomením kletby 
Čtvrtek: Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou / Lezecké čtvrtky / Cílová stanice knihovna – Letní 
multižánrové kulturní pásmo knihovny na vlakovém nádraží  
Pátek: Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov s loutkou krále Granáta / Za kamenem 
a šperkem – tematická komentovaná prohlídka města Turnova jako města kamene a šperku / Večery 
s hudbou nebo divadlem před KC Střelnice 
Sobota: Jak se šilo na statku – řemeslné dílny v Kamenářském domě / Večery s hudbou nebo 
divadlem před KC Střelnice  
Neděle: Prohlídky kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích / Loutkáři na Dlaskově statku 
 
Mimořádné nabídky 

 Odpoledne s Albrechtem z Valdštejna na Valdštejně: 13. 7. a 10. 8. 

 Noční prohlídka hradu Valdštejn: 2. 7., 7. 7., 21. 7., 11. 8. a 25. 8.  

 Magický Turnov – Noční prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov 
a Synagogy Turnov za svitu svící: 14. 7. a 18. 8. 

 Historickým vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo – Jízdy 
historickým parním vlakem na trati Turnov – Rovensko pod Troskami, Turnov – Rychnov 
u Jablonce nad Nisou a Turnov–Semily. Ve stanicích Turnov, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 
Rovensko pod Troskami a Semily probíhala loutková představení pro děti. Pořádal loutkařský 
soubor Na Židli ve spolupráci s Klubem přátel železnic Českého ráje a Kolej-klubem. 

 Řemeslo má zlaté dno – Komorní řemeslný trh v atriu muzea. 17. 7. a 14. 8.  

 Divadlo Na terase – KC Střelnice. 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 

 Vlk, náš staronový soused – Výstava v Domě přírody Českého ráje 
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Loutkáři dětem na Dlaskově statku 

 Každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. 
4. 7. Kašpárek na skalním hradu, Boďi Jaroměř 

 11. 7. O slepičce kropenaté, LS Na Židli Turnov 

 18. 7. Pohádky o pejskovi a kočičce, LS Na Židli Turnov 

 25. 7. Příběh šneka Bedřicha, Divadýlko Matýsek Rynoltice 

 1. 8. Kluci z pohádek, lidový loutkář J. Polehňa Hradec Králové 

 8. 8. Divokraj, LS Šíro Lázně Bělohrad 

 15. 8. Tři prasátka a vlk, LS Na Židli Turnov 

 22. 8. Perníková chaloupka, LS Na Židli Turnov 

 29. 8. Červená Karkulka aneb polepšený vlk, LS Na Židli Turnov 
 
17. července: Dolánky 2021  
Hudební festival na břehu Jizery. Pořádal SUNDISK. Vystoupily kapely Na Mol / Funny Grass, 
Znouzectnost, Pospy, Ladybirds, La Fanfarria del Capitan (Argentina), Gerald Clark a spol. (JAR + ČR), 
Vanua2 (Vanuatu + ČR), Prak, Pól Mckántry. 
 
TURN-OFF Rockfest 2021 open air 
3. července proběhl 6. ročník festivalu na louce u autobusového nádraží. Vystoupily Guns N´Roses 
tribute band, AnarchiA, Silent Session, Curlies, No Talent a další. 
 
Filmový víkend 2021 
6. –8. srpna: 10. ročník víkendového maratonu v letním kině. Promítání začínalo ve 21 hodin a trvalo 
téměř do rána. Promítalo se šest filmů – Black Widow, Zabijákova žena a bodyguard, Rozhněvaný 
muž, Sebevražedný oddíl, Nikdo a Klub rváčů. Víkendu se i přes nepřízeň počasí zúčastnily stovky 
diváků.  
 
Noc literatury v Turnově  
22. září: Literárně-kulturní večer konaný na neobvyklých místech – v turnovském železničním depu, 
synagoze, v novém sídle Fokusu. Akce propaguje současnou evropskou literaturu. 
 
Kulturnov 
9. října se po roční přestávce způsobené pandemií covidu konal další ročník festivalu turnovské 
kultury. 
Program festivalu: 

14.00 Big Band ZUŠ Turnov (velký sál) 
14.00 start BěhTurnov (vstupní vestibul) 
14.45 knihovna – zahájení výstavy (vstupní vestibul) 
15.00 Blues-Rock Nonsens 1984 (velký sál) 
15.00–17.00 Klub deskových her (zrcadlový sál) 
16:00 vyhlášení Běh Turnov  
16.30–17.00 Knihovna – prezentace knih vydaných k výročí 200 let od založení knihovny + 
vypravěči (kino Sféra) 
17.00 Čmukaři – pohádka Vávra miluje hasiče divadlo pro děti (zrcadlový sál) 
17.00 Payya Matys a Tribal Force koncert, velký sál 
18.00 Eva Matylda Jiřičková – písničkářka (vstupní vestibul) 
18.30 Pohovka s Václavem Knopem (kino Sféra) 
19.30 Lent Moyo 
20.30 Textáž Petra Vydry, koktejl s texty z knížek a vyprávěním (kino Sféra) 
21.15 Kámoš Drámoš – Kdekrademor (zrcadlový sál) 
22.00 What The Funk (velký sál) 
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Dvořákův Turnov a Sychrov 
Od 21. října do 22. listopadu, tedy v náhradním termínu, probíhaly koncerty 5. ročníku hudebního 
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. 
. 21. října: Kontrabasové kvarteto Bumblebass. Koncertní sál ZUŠ Turnov 
. 24. října: Jaroslav Patočka a Eva Lédlová. Kostel sv. Vavřince na Dlouhém Mostě 
. 30. října: Klavírní trio – Šárka Langová, Michaela Faltusová, Bohuslav Lédl. Podještědské muzeum 

Český Dub 
. 9. listopadu: Žesťové kvinteto Cabotine brass (AMU Praha). Městské divadlo v Železném Brodě 
. 10. listopadu: Žesťové kvinteto Cabotine brass (AMU Praha). Státní zámek Sychrov 
. 12. listopadu: Jaroslav Patočka a Eva Lédlová. Kostel sv. Václava v Rovensku pod Troskami 
. 22. listopadu: Šárka Langová, Michaela Faltusová, Bohuslav Lédl. KC Golf Semily 

 
Básníci ticha 2021 
6. listopadu se po roční přestávce a v náhradním termínu konal festival Básníci ticha, který vznikl jako 
vzpomínka na Milana Hlavsu a jehož posláním je mapovat a představovat všechny zajímavé a nové 
projekty nejen na alternativní hudební scéně. Představily se kapely WE2, Hm…, Hrubá Hudba, Mucha 
a v neposlední řadě písničkář Martin Geišberg. 
 

Turnovské léto 2021 
Program na každý den 
. Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů (od 14.00 hodin) / prohlídka hradu Valdštejna 

s loupeživým rytířem (11.00, 13.00 a 15.00 hodin) / komentovaná prohlídka galerie Granát 
(9.00–17.00 hodin) 

. Úterý: Den s mineralogem v muzeu / prohlídka synagogy a židovské čtvrti (od 10.00 a 14.00 
hodin) / prohlídka hradu Valdštejna s princeznou (11.00, 13.00 a 15.00 hodin)  

. Středa: Prohlídky turnovských kostelů (14.00) / prohlídka hradu Valdštejna s loupeživým rytířem 
(11.00, 13.00 a 15.00 hodin)  

. Čtvrtek: Prohlídka hradu Valdštejna s princeznou / Lezecké čtvrtky v muzeu (9.00 – 17.00 hodin) 
/ Cílová stanice knihovna – kulturní pásmo knihovny na vlakovém nádraží; vždy od 18.00 hodin. 

. Pátek: Komentovaná prohlídka galerie Granát a kamenářská prohlídka města (od 14.00 hodin) / 
večery s hudbou a divadlem před Střelnicí 

. Sobota: Jízdy historických vlaků / Prázdninové řemeslné soboty na Dlaskově statku / koncerty 
a divadla před Střelnicí 

. Neděle: Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích (9.00–12.00) / loutkáři hrají pro děti 
na Dlaskově statku  

 
Jízdy historických vlaků 
Turnov–Semily a Turnov – Rychnov u Jablonce nad Nisou ve dnech 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7. 
a 7. 8.  

 Turnov–Semily a Turnov – Rovensko pod Troskami ve dnech 14. 8., 21. 8. a 28. 8.  

 Vlaky tažené historickou parní lokomotivou vyjely ve dnech 10. 7., 24. 7., 7. 8. a 28. 8. Ve 
stanicích Turnov, Semily, Rychnov u Jablonce n. N. a Rovensko pod Troskami probíhaly 
v divadelním voze soupravy loutková představení LS Na Židli pro děti. 

 Vlaky tažené historickou motorovou lokomotivou vyjely ve dnech 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 21. 
8. Ve stanicích Turnov, Semily, Rychnov u Jablonce n. N. a Rovensko pod Troskami na motorové 
vlaky navazovaly jízdy historických autobusů. 

 Letošní novinkou byly vlaky s motorovým vozem řady M152, které vyjely ve dnech 7. 8., 14. 8., 
21. 8. a 28. 8. na trati Turnov – Libuň – Lomnice nad Popelkou. 

 Jízdy pořádaly Klub přátel Železnic Českého ráje, Kolej-klub a Loutkářský soubor Na Židli 
a železniční stanice Turnov. 
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Magický Turnov 
Večerní prohlídky města Turnova, Zákaznického centra Granát a synagogy za svitu svící: 14. července 
a 18. srpna. 
 
Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skále  
V roce 2021 se konal již XXI. ročník Letních koncertů vážné hudby. Koncerty se tradičně odehrávaly 
v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. 
3. července: Alexander Shonert, housle 
10. července: tenorista Jakub Pustina se svými hosty 
17. července: profesorka Mezinárodní konzervatoře Praha, sopranistka Jana Ryklová s barytonistou 
V. Šolcem 
7. srpna: Pražské komorní kvarteto ENSEMBLE MARTINŮ 
21. srpna: Adamusovo trio 

Vánoce 
Vánoční strom 
Vánočním stromem 2021 se stala třináctimetrová douglaska tisolistá, která dosud rostla 
v Metelkových sadech. Dne 16. listopadu ji na náměstí instalovala již tradičněmístní firma 
Zahradnictví Hájek. Strom byl pokácen v rámci pěstebních probírek.  
 
Rozsvícení vánočního stromu 
28. listopadu byla v Turnově rozsvícena vánoční výzdoba a vánoční strom na náměstí. Oficiální 
program byl kvůli pandemii zrušen, na náměstí i tak dorazily desítky lidí. Z radničního balkonu pouze 
zahrál dechový soubor turnovské ZUŠ pod vedením Jiřího Richtera. Starosta města zapálil adventní 
svíčku a pronesl přání obyvatelům ze záznamu, který byl zpřístupněn na internetu. Virtuálně bylo 
zpřístupněno vystoupení dětského pěveckého sboru Karmínek, který vede Jindřich Bada. Pro děti byla 
ke kašně navezena hromada sněhu, na které mohly dovádět.  
 
Strom splněných přání 
Již tradičně byl v turnovském muzeu instalován tzv. Strom splněných přání, jehož iniciátorkou je 
Vladimíra Paráková. Na stromě visí papírové obálky, ve kterých jsou uvedena přání jednotlivých dětí 
z dětských domovů. Každá obálka je označena finanční částkou a ten, kdo chce dětem přání splnit, si 
vybere obálku nebo obálky dle svých možností a koupený dárek či dárky přinese zpět pod stromeček. 
Dárky pak jsou dětem před Vánocemi předány.  
 
Sezónní farmářské trhy v Turnově – Vánoce a podpora místních výrobců 
Protože vánoční trhy byly nařízením vlády v době pandemie zakázány, přišlo město s alternativou, 
která zájemcům umožnila nakoupit rukodělné řemeslné dárky a jejich výrobcům neubrala šanci na 
předvánoční výdělky, na kterých jsou mnozí závislí.  
4., 11. a 18. prosince se tak na náměstí konaly farmářské trhy, které nabídly potraviny i regionální 
řemeslné výrobky. Byla splněna všechna protipandemická opatření, včetně dvoumetrových 
rozestupů mezi stánky. Trhy uspořádala organizace Pojizerské farmářské trhy pod záštitou Města 
Turnov. 
Snaha pomoci místním řemeslníkům vedla i Agenturu regionálního rozvoje, která připravila 
internetový portál Liberecký kraj sobě, na kterém mohli místní výrobci nabízet své výrobky.  
 
Ježíškova vánoční pošta 
29. listopadu se v Regionálním turistickém informačním centru otevřela pobočka Ježíškovy vánoční 
pošty. Až do 20. prosince mohly děti poslat Ježíškovi dopis, ve kterém ho informují o tom, co by si 
přály najít pod stromečkem. Na dopise musí být uvedena adresa, kam mají dárky dorazit. 
(Zaměstnanci Ježíškovy pošty informují o dětských přáních Ježíškovy pomocníky, tedy rodiče.) 
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Jednotlivé akce: 
26. listopadu: IMUZA – Koncert k Vánocům. Hobojista Vilém Veverka a IMUZA Company pod 
vedením Martina Hyblera. Večerem provázel Petr Vydra. V rámci koncertu byly představeny 
turnovské neziskové organizace. 
28. listopadu: Martin Hybler, adventní koncert, kostel Narození Panny Marie od 15 hodin. 
5. prosince: Zámecké saxofonové kvarteto. Kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků 
pohybujících se již mnoho let ve známých českých orchestrech. Husův sbor. 
11. prosince: Vánoční koncert sousedského pěveckého souboru Provaz Kacanovy. Valdštejn 
18. prosince: Setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna – o Vánocích v kapli sv. Jana Nepomuckého 
na Valdštejně. Společné zdobení vánočního stromečku.  
19. prosince: Musica Fortuna. Poslední adventní koncert s populárním turnovským smíšeným sborem 
pod vedením Vítězslava Čapka. Husův sbor. 
19. prosince: Aehrenthalské Vánoce. Otevření vánočně vyzdobených venkovních prostor hradu 
Valdštejna. Zpřístupněno ve dnech 19.–23. a 26.–30. prosince a 2. ledna 2022. 
23. prosince: Betlémské světlo na Valdštejně ve spolupráci s turnovskými skauty. 
23. prosince: Betlémské světlo na náměstí. Tradiční předávání světla, které do světa putovalo 
prostřednictvím skautské organizace přímo z Betléma. Tentokrát po roce opět včetně živého 
betléma. Z důvodu protipandemických opatření neproběhlo zpívání skautského sborečku a sbírka Pro 
dobrou věc. Nově se uskutečnil betlémský průvod od fontány u nádraží směrem přes viadukt, 
turnovskou náplavku a náměstí Českého ráje až k Nové radnici ve Skálově ulici.  
26. prosince: FUNKY XMASS 2021. Koncert. KC Střelnice. 
2. ledna: Hradecké komorní tucteto. Novoroční koncert na Valdštejně. 
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Turnovské kulturní osobnosti 
 
Eva Kordová 
Eva Kordová, knihovnice a jedna z nejvýraznějších postav turnovské kulturní scény mnoha desetiletí, 
se narodila 29. listopadu 1951 v Turnově do rodiny Vlčkových jako třetí dítě ze čtyř. V roce 1955, po 
narození nejmladšího bratra, odešla malá Eva na výchovu k tetě do Mašova, kde žije dodnes. Oba 
rodiče byli drobní zemědělci, kteří obhospodařovali malé hospodářství v Klokočí, začátek padesátých 
let proto pro rodinu znamenal začátek perzekucí. Eva tak byla od malička vystavena komunistické 
zvůli a sledovala, jak drtí její rodinu. Otcovy svobodomyslné názory brzy převzala za své a odpůrcem 
komunistického režimu zůstala po celý život. Vstup do JZD znamenal pro Vlčkovy život na hranici bídy, 
protože nedokázali bojovat s nesmyslně vysokými dávkami, které jim, jako nepřátelům režimu, byly 
ukládány. Udávání za poslech Svobodné Evropy nebylo výjimkou. Eva Kordová vychodila základní 
školu ve Skálově ulici, zdálo se, že jí nebude dovoleno studovat, ale protože se za ni, jako za nadanou 
studentku, přimluvili její učitelé, byla nakonec přijata na turnovské gymnázium, kde strávila 
nadějeplný konec 60. let i s tragickým vyústěním okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. 
Nástup normalizace nesla rodina Evy Kordové velmi těžce. Teta uspořádala ve spolupráci s místním 
rozhlasem protestní podpisovou akci proti okupaci, následkem čehož přišla o své zaměstnání 
v kultuře a nadále pracovala na nádraží. Eva v roce 1969 zorganizovala se spolužáky protestní 
tělocvičnou akademii.  
 
Marcela Machotková 
Operní pěvkyně, sopranistka Marcela Machotková se narodila 12. října 1931 v Turnově. Zemřela ve 
věku 90 let 7. prosince 2021 v Brandýse nad Labem.  
Protože od raného dětství ráda zpívala, přihlásila se ke studiu na Pražské konzervatoři na obor klavír 
a zpěv. Absolvovala v roce 1954 a poté nastoupila jako sólistka do vojenského uměleckého souboru 
Vítězná křídla v Praze. V letech 1960–1964 působila v libereckém Divadle F. X. Šaldy, kam se původně 
hlásila do sboru, ale byla přijata jako sólistka. Její první rolí byla kněžna v opeře Šelma sedlák. Své 
první velké úspěchy slavila ve smetanovských a dvořákovských inscenacích, například jako Mařenka 
v Prodané nevěstě, Vendulka v Hubičce, Anežka ve Dvou vdovách, Julie v Jakobínovi a jako Dvořákova 
Rusalka. Také jako Adriana v Pozdvižení v Efesu Iši Krejčího, ale i ve světovém repertoáru v rolích 
Paminy v Kouzelné flétně, Nataši v Čarodějce, Ireny ve Wagnerově opeře Rienzi, Heleny ve Vojně 
a míru. V sezoně 1964/1965 získala angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde její první rolí byla titulní 
postava Šárky ve stejnojmenné Janáčkově opeře. Následovaly role Libuše, Taťány v Evženu 
Oněginovi, Zuzany Vojířové, Musetty v Bohémě, Leonory ve Fideliovi a Desdemony v Othellovi – při 
premiéře 8. října 1966 však už byla sólistkou Národního divadla. 
V Národním divadle byla po hostování v letech 1963 a 1965 v angažmá od 23. července 1966. Její 
životní rolí byla Mařenka v Prodané nevěstě. Úspěšně se v ND zhostila i rolí Libuše, Julie v Jakobínovi, 
Rusalky, kněžny v Čertovi a Káče, Hančí v Psohlavcích, Elvíry v Donu Giovannim, Dorabelly v Cosi fan 
tutte a řadě dalších. V prosinci 1988 se rozloučila s Národním divadlem postavou Ludmily v Prodané 
nevěstě. Kromě účinkování v českých divadlech (např. v roce 1970 vytvořila v Českých Budějovicích 
Libuši) hostovala také v zahraničí. V rámci festivalu Wiener Festwochen 1967 hostovala ve Vídni, dále 
také v nizozemském Haagu, Amsterdamu zpívala v roce 1967 a ve Varšavě v roce 1969. V roce 1970 
absolvovala turné po Itálii, v roce 1973 zpívala v Dublinu a v roce 1975 podnikla turné po SSSR, 
zpívala v Evženu Oněginovi a Pikové dámě a v Moskvě i Rusalku. Hostovala také v Maďarsku, Velké 
Británii, v NSR a ve Finsku. 
V roce 1975 obdržela titul zasloužilá umělkyně. V roce 2014 jí byla udělena Cena města Turnova 
a v březnu 2017 převzala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru opera. U příležitosti výročí 
Dne vzniku samostatného československého státu obdržela v roce 2018 od hejtmana Libereckého 
kraje Martina Půty Poctu hejtmana. 
Zdroj: Biografický text převzat z internetového portálu Divadelních novin, kde byl zveřejněn jako 
nekrolog umělkyně 7. prosince 2017. https://www.divadelni-noviny.cz/zemrela-marcela-machotkova.   
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Kulturní organizace ve městě 

Kulturní centrum Turnov 
Adresa: Markova 311 
Jednatel společnosti: Mgr. David Pešek (od 2. 9. 2013, znovu potvrzen ve funkci v roce 2021) 
Charakteristika: Kulturní centrum Turnov bylo založeno v září roku 2001 jako hlavní kulturní instituce 
města. Stoprocentním vlastníkem je Město Turnov. (Předchozí organizace Turnovské kulturní 
středisko byla příspěvkovou organizací Města Turnov.) KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice, 
areál Letního kina a Městské divadlo v Turnově (to je v majetku Města Turnov). 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.) 
 
Hlasy a ohlasy Turnovska 
Kulturní centrum zajišťovalo i vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska, kterému nikdo neřekl 
jinak než HOTy. Na jaře 2021 bylo z ekonomických důvodů rozhodnuto o zrušení vydávání časopisu, 
jeho poslední číslo vyšlo v létě 2021.  
 
Tištěný program 
Od září začalo KCT vydávat osmistránkový Program, v němž každých 14 dní představuje aktuální 
přehled kulturních akcí organizace. Program vychází v nákladu 1 000 kusů a je k dispozici na řadě 
distribučních míst v Turnově. 
 
Kavárna KUS 
Kavárna slouží nejen jako doprovodný gastroprovoz pro kulturní akce. V roce 2021 byl vedením 
gastroprovozu pověřen nový zaměstnanec.  
 
Pronájmy 
Všechny prostory kulturního centra jsou pronajímány dalším subjektům k pořádání kulturních akcí. 
(Podrobný přehled pronajímatelů a jejich akcí je uveden ve výroční zprávě organizace. ) 
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
O chod organizace se staralo 13 zaměstnanců. Zhruba 100 dalších smluv bylo uzavřeno v rámci 
externí spolupráce (promítači, šatnářky, uvaděčky…). 
 
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 kavárna KUS a výstavní plochy ve foyer a v 1. patře 

 Městské divadlo, Hluboká 670 
kapacita 299 míst + 20 přístavků 
Je zde k dispozici bar a galerie ve foyer 

 
Hudební programy:  

 Básníci ticha – hudební festival: proběhl 

 Turnovské hudební večery (viz Spolky – Kruh přátel hudby): 2 koncerty se 164 návštěvníky 

 Turnovské kulturní léto – koncerty: 13 pořadů, 1 950 diváků 

 Adventní koncerty: proběhly 
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 Koncerty: 19×, 930 diváků 

 Sdružení Napříč (Písničkářky Napříč, Festival Napříč): 1x, 79 diváků 

 Funkin´ Turnov: 1×, 390 návštěvníků 

 Neform Jazz Fest: zrušeno 

 Galavečer Poetika: zrušeno 

 Ostatní pořady: 1×, 15 návštěvníků 

 Kulturnov: proběhl 
 
 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV (KCT) – STŘELNICE 
Celý rok 2021 negativně poznamenala probíhající pandemie. Všechny budovy KCT zůstaly veřejnosti 
uzavřené až do poloviny června, takže zrušeny či přesunuty byly desítky dalších akcí včetně 
abonentních i dětských divadel, koncertů Turnovských hudebních večerů, pořadů O literatuře či 
Pohovka, Cestovatelských klubů. Nedošlo ani na dětský či dospělácký maškarní karneval. Nekonaly se 
plesy či akce Modrý kocour, Nefrom Jazz festival, Mateřinka, Turnovský štěk, Poetika, Modrý kocour.  
Situace se rozvolnila v letních měsících, aby byla na podzim opět poněkud ztížena. Restrikce v podobě 
vyžadovaných respirátorů, prokazování se negativními testy na covid-19 a zákaz vstupu 
neočkovaných osob však vedl k dramatickému poklesu návštěvnosti všech akcí KCT včetně filmových 
projekcí. 
 
Přehled vlastních akcí:  
10. května: Otevřena recepce Střelnice, a to ve zkrácené otevírací době vždy v pondělí a ve středu. 
19. června: Znovuotevření kavárny Kus. Hudební program v podobě elektro swingu, o který se 
postarají James Wing a DJ Sali. 
 
Koledujeme s KCT – velká velikonoční hra pro celou rodinu 
3. až 5. dubna probíhala v Turnově koledovací hra. Děti musely vymalovat sedm kraslic z předlohy 
podle vzorů, které byly umístěny na místech po celém Turnově. Cestu k předlohám dětem prozradila 
mapa. Fotografie vybarvených kraslic pak odesílaly do KCT. Všichni koledníci získali sladkou odměnu.  
 
Hlavní sál 

 13. listopadu: Aneta Langerová – Dvě slunce. Zahajovací koncert turné známé zpěvačky.  
20. listopadu: TURN-OFF ROCK NIGHT. Podzimní pokračování festivalu TURN-OFF ROCK FEST. 
Vystoupily kapely Remedy, AnarchiA a její speciální prodloužený set, Enola Gay a No Talent  

 26. listopadu: IMUZA – Koncert k Vánocům  

 26. prosince: FUNKY XMASS 2021. Koncert 
 
Letní programy před KC Střelnice od 19.00 hodin, vstup volný  
Koncerty a divadla před KC Střelnice 

 2. července: Snap call.  

 3. července: Písničkář Roman Hampacher. Kytarista, zpěvák, pedagog, pastor a snílek. 

 9. července: Waldovy Matušky. 

 10. července: HB Trio. Příležitostné seskupení hudebníků z Českého ráje, kteří mají za sebou 
dlouholetou kariéru v různých skupinách a orchestrech, hrající písničky ve stylu elektrického 
kytarového blues. Hrají ve složení: zpěvák, kytarista a kapelník Jiří Hušek a jeho kolegové 
bubeník Miloslav Bernat a baskytarista Michael Bernat. 

 16. července: O pejskovi a kočičce. Divadelní představení LS Na Židli. 

 17. července: The BandA. Kapela hraje v žánrech od blues přes soul a R&B. 

 23. července: Mackie Messer Klezmer Band. 

 24. července: Různá dobrá společnost. Petr Kostka, Ondřej Zlevor a Jarda W. Kotek v programu, 
v němž zazní skladby J. S. Bacha, L. Cohena, A. Piazzolly a L. Armstronga. 
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 30. července: Kdekrademor. Divadelní představení. 

 31. července: Bigbítek. Přední revival českého bigbeatu z Rovenska pod Troskami. 

 6. srpna: Čmukaři – Čert to vzal. Loutková pohádka v podání turnovských Čmukařů. 

 13. srpna: Blues Friends. Koncert semilské kapely. 

 14. srpna: Nothingham. Turnovská rocková kapela v červnu oslavila 25 let své existence. Výroční 
koncert doplnilo několik hostů. 

 20. srpna: Mr. Fraš. Koncert zpěváka Petra Šafra, zpěváka, kytaristy, básníka a písničkáře žijícího 
v Turnově. 

 21. srpna: Lédl Jazz Q. Turnovská jazzová stálice zahraje autorské skladby i známé jazzové 
standardy. Kapelu tvoří Ivan Hájek (basa), Robert Tomáš (bicí), Bohuslav Lédl (piano) a Marek 
Buble (saxofon). 

 27. srpna: FD Band. Koncert známé turnovské kapely. 

 28. srpna: Kašpárek chodí pěšky. Humorná pohádka pro děti i dospělé plná kašpárků, čarodějů, 
čertů i princezen v podání divadla Čmukaři. 
 

 Divadlo Na Terase 

 13. července: Cikánský boxer 

 27. července: Všechny báječné věci 

 10. srpna: Stěhování duší. Lyrické monodrama Josefa Topola 

 24. srpna: Sylvie. Netradiční romantická komedie o tom, že láska je jenom jedna 
 
KUS – Kulturní kavárna – Malá scéna 

 17. září: Hitmakers a hosté. Turnovští rockeři s hosty otevřeli novou sezonu koncertů Malé 
(domácí) scény. 

 18. září: Blues Rock Nonsens 1984 a Jakub Noha Band. 

 23. září: Kafe u Osmanyho. Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského 
původu Osmanyho Laffity. Moderátorka Eva Decastelo. 

 25. září: Největší oldies party v Českém ráji. Zazněly největší hity 80. a 90. let. Za pultem se 
představili DJ’S Momo, Mirra a Láďa Chudoba. 

 29. září: Jindřich Šídlo. První literární setkání v nové sezoně s významným publicistou, novinářem 
a turnovským rodákem. 

 6. listopadu proběhl po roční pauze další, již devátý ročník festivalu Básníci ticha, festivalu 
hudební alternativy. Představily se kapely WE2, Hm…, Hrubá Hudba, Mucha a písničkář Martin 
Geišberg. 

 10. listopadu: O literatuře – Alena Mornštajnová. Jedna z nejčtenějších českých spisovatelek. 
Alena Mornštajnová představila svoji nejnovější knihu z tohoto roku Listopád. Pořad moderoval 
Petr Vizina. 

 12. listopadu: Guilty Pleasure. Taneční večírek v kavárně KUS. 

 19. listopadu: David Elis. Na akustickém večírku představil David Hlůže svůj sólo projekt David 
Elis. Vystoupil společně s Matějem Čejchanem a Tomem J. Holym.  

 8. prosince: O literatuře – Martin Řezníček. Český novinář a reportér, v letech 2012–2017 
zahraniční zpravodaj České televize v USA a od června 2018 moderátor hlavní zpravodajské 
relace České televize Události, představil svou knihu Rozpojené státy: Amerika nejen televizní 
kamerou.  

 1. prosince: Partička. Improvizační show v podání Michala Suchánka, Richarda Genzera, Michala 
Novotného, Jakuba Koháka, hudebníka Mariána Čurka a moderátora Luďka Staňka. 
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Kavárenský kvíz 
Již třetím rokem probíhaly pravidelné soutěžní pořady v restauraci – v pěti kolech moderátor pokládá 
otázky z pěti tematických kategorií a jednotlivé týmy, mající max. 4 hráče, sbírají body za správné 
odpovědi. Vítězný tým si odnáší vstupenky na akce Kulturního centra a 2. a 3. tým dostává slevu na 
útratu ještě ten večer.  
4. února. Poté virtuálně – poprvé 1. dubna / 4. listopadu / 2. prosince. 

Cestovatelský klub:  

 září: Libor Drahoňovský – Česká Kanada. Beseda zaměřená na přírodní krásy i historické 
pamětihodnosti České Kanady 

 listopadu: Kateřina a Miloš Motani – Velké safari a malé surikaty. V Botswaně jsou otevřené 
kempy, a tak za námi může v noci přijít opravdu cokoliv… 

 listopadu: Václav Bacovský – Omán, Sultánovo arabské Švýcarsko 
1. prosince: Sebastina Prax – Indie  

 
 

KCT – KINO SFÉRA 
Filmová představení se již od září roku 2011 odehrávají v budově Střelnice v bývalém malém sále, 
upraveném na kinosál s digitálním promítáním. Ve středu probíhá promítání divácky náročnějších 
filmů Filmového klubu (FK). Stále častěji se promítají filmy tzv. 3D technologií. Většina zahraničních 
filmů se uvádí v původním znění s titulky, obvykle jen dětské filmy či „trháky“ bývají dabovány, 
případně bývají uváděny obě varianty v rámci repríz. Nejdražší jsou filmy 3D. V kinosále se odehrávají 
i některé jiné kulturní akce.  
Letní kino – v létě bylo v provozu letní kino, do kterého se na letní sezonu přesunula digitální 
technologie z kina Sféra na Střelnici.  
Celková návštěvnost kina: Kvůli přetrvávající pandemii covid-19 byla turnovská kina uzavřena od 
začátku roku až do 17. června, kdy promítání zahájilo letní kino. První projekce v kině Sféra na 
Střelnici se tak uskutečnila až v září. Po celý rok 2021 provázela filmové projekce různá protivirová 
opatření.  
Proběhlo 326 projekcí, které navštívilo 13 675 diváků. Letní kino navštívilo celkem 8 282 diváků, což 
je přibližně o 2 000 diváků více než v roce 2020, ale o stejný počet diváků méně, než bylo obvyklé 
v „předcovidových“ sezónách. Kino Sféra navštívilo v podzimní sezoně 5 393 návštěvníků.  
Nejnavštěvovanějším filmem byl snímek Prvok, Šampón, Tečka a Karel, který zhlédlo celkem 1 846 
diváků. 
 
AKCE V KINĚ (výběr) 
9. září: Jedině Tereza. Premiéra nového českého filmu za účasti herců. Welcome drink, soutěže 
o dárky a po projekci diskuze s herci Veronikou Khek Kubařovou a Igorem Orozovičem. 
14. listopadu: Umění v kině Sféra – Bernini. Filmová projekce děl slavného sochaře umístěných 
v římské Ville Borghese.  
9. prosince: Louskáček. Přímý přenos baletu. 
 
AKCE V LETNÍM KINĚ 
17. června byl zahájen provoz letního kina, a to projekcí českého filmu Bábovky, které se zúčastnil 
i režisér filmu Rudolf Havlík.  
28. července: Chinaski – koncert známé české kapely 
23. srpna: Festival na Jizeře – Shirley Valentine. One woman show známé herečky Simony Stašové 
 
Podmínky návštěvy letního kina v době pandemie 
1. U vstupu do areálu letního kina je nutné předložit jeden z následujících dokumentů: 
potvrzení o nejdéle před 7 dny absolvovaném PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem / potvrzení nebo čestné prohlášení o nejdéle před 72 hodinami absolvovaném antigenním 
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testu s negativním výsledkem (včetně samotestu) / potvrzení o očkování v případě, že: od podání 
první dávky uběhlo minimálně 22 dnů (a maximálně 90 dnů, pokud zatím nebyla podána 
druhá dávka), nebo od podání jednodávkové vakcíny uběhlo minimálně 14 dnů / potvrzení 
o prodělaném onemocnění covid-19 před maximálně 180 dny. 
2. V areálu je nutné nosit respirátor FFP2, případně jinou ochranu nosu a úst s obdobnou účinností. 
3. Doporučujeme zakoupit vstupenky předem online, případně na místě bezkontaktně platební 
kartou. 
4. Od ostatních návštěvníků, kteří nejsou členy rodiny, je nutné udržovat odstup minimálně 2 m. 
5. Kiosek letního kina je otevřen, není ale povoleno konzumovat občerstvení v hledišti. 
 
Přehled filmových představení:  
Přehledy filmů, které se promítaly v kině, jsou uvedeny na samostatných plakátech. 
 
 

KCT – MĚSTSKÉ DIVADLO 
V roce 2021 mohla být z důvodu probíhající pandemie realizována pouhá polovina připravených akcí. 
Celkem se konalo 20 školních představení, 8 sobotních pohádek pro rodiny, 7 představení abonentní 
divadelní řady, 12 volných divadelních představení, 15 cestovatelských setkání, 8 setkání s literaturou 
a stejný počet pro představení Pohovka. Pod heslem Turnov sobě proběhly letní programy, na 
kterých vystupovali výhradně turnovští umělci a hrálo se nejen v pátek, ale nově i v sobotu. 
Proběhlo celkem 43 akcí z 94 plánovaných, které navštívilo 3 519 návštěvníků. 
Divadelní programy:  

 Pravidelné promítání pro školy – proběhlo 6 představení, 913 diváků 

 Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – proběhlo 5 představení, 560 diváků 

 Abonentní představení – 1 představení, 104 diváků 

 O literatuře – 4 pořady, 120 diváků 

 Pohovka – 2 představení, 264 diváků 

 Ostatní divadla – 5 představení, 535 diváků 

 Turnovské kulturní léto – divadla – proběhlo 7 akcí, 412 diváků 

 Kavárenský kvíz – 8 večerů, 387 návštěvníků 
CELKEM: 43 představení a 3 519 diváků.  
 
Přehled představení a akcí v roce 2021  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
6. a 7. září: Nakafráno – Ve stodole u slepic. Divák se stává svědkem toho, jak jde čas, jak pevná jsou 
rodinná pouta a že život není jen procházka růžovou zahradou. Hrají: Kateřina Hofhansová, Michaela 
Kunetková, Alena Tomášová a Romana Zemenová. 
16. září: Všechny báječné věci. Hra společnosti OLDstars Praha uvedená v rámci festivalu (Ne)Blázni, 
Turnove!, pořádaného organizací FOKUS Turnov. Inscenace o hledání důvodů proč žít aneb hra 
o tom, jak si vytvořit výstředně povznášející náhled na život. 
18. září: O princezně, Luciášovi a makových buchtách. Klasická, romantická pohádka v podání 
pražského CziDivadla. 
21. září: Fantastická žena. Současná komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí 
kolem seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka. 
24. září: 6. a 7. září: Nakafráno – Ve stodole u slepic 
11. listopadu: Kdo se bojí Virginie Woolfové. Představení v podání herců Klicperova divadla v Hradci 
Králové.  
13. listopadu: Čert a Káča. Tradiční představení pro děti v podání herců agentury DAP Praha. 
16. listopadu: Turnovský hudební večer – Kytarové duo CD – Martin Cába a Vít Dvořáček. Duo bylo 
založeno v roce 2016 studenty oboru klasická kytara na pražské Akademii múzických umění a působí 
pod pedagogickým vedením Petra Saidla. 
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23. listopadu: Pohovka – Ondřej Vetchý. Večerem se slavným hercem a členem hereckého souboru 
Činoherního klubu v Praze provázel Milan Schejbal a o hudební doprovod se postarali Andy Půta 
a Pavel Seidl. 
24. listopadu: Nezmaři. Speciální koncert známé folkové skupiny Nezmaři byl spojený se křtem 
velkého zpěvníku. Ten obsahuje všechny písničky, které během svého 40letého působení kapela 
vydala na svých nosičích.  
2. prosince: Pohovka – Popelka a princ jedou k vám. Herci Eva Hrušková a Pavel Trávníček, 
moderovala Monika Trávníčková. 
3. prosince: Tak krátký čas na život. Turnovský underground nastudoval hru, která zachycuje životní 
příběh básníka Václava Hraběte. Původní nápad napsat hru o Václavu Hrabětovi vzešel od (již 
zesnulého) semilského režiséra Zdeňka Lindnera, tématu se ujal Mojmír Babáček. 
9. prosince: Musica Fortuna. Tradiční vánoční koncert v Městském divadle. 
11. prosince: Divadlo v divadle. Turnovský divadelní spolek Kámoš Drámoš oslavil 14 let své 
existence večerem plným divadla, vzpomínek, dobrého jídla a pití. Odehrála se představení 
Dekanémor, Vy mlčíte, Karle? a Kdekrademor. (Více viz Kultura – Spolku.) 
13. prosince: Vánoční show 2021. Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky přiváží 
Vánoční show. 
14. prosince: Monstera Deliciosa. Nebeská klaunská dortogroteska Monstera Deliciosa v podání 
Lukáše Houdka, Roberta Janče a Romana Horáka neboli Squadra Sua, která vás pobaví intelektuálním 
vtipem i akční němou hrou. 
16. prosince: Otevřené setkání s Jaroslavem Duškem. Filmový a divadelní herec je známý díky 
mnoha úspěšným filmům (Pelíšky, Úsměvy smutných mužů, Pupendo, Kouř aj.) a seriálům (např. 
Pustina). Znám je také díky originálnímu uvádění slavnostního předávání Českých lvů. Za zmínku 
zajisté patří i založení divadla Vizita, které od roku 1985 nabízí čirou pódiovou improvizaci. Svým 
fanouškům představuje mj. svůj „denní (ne)jídelníček“, který se skládá pouze z jediného jídla. 
18. prosince: Pohádky z Pařezové chaloupky. Setkání s Křemílkem a Vochomůrkou ve veselé 
pohádce, ve které nechyběly písničky.  
Zdroj: Výroční zpráva společnosti a internet. 
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Muzeum Českého ráje  
Adresa: Skálova 71 
Ředitelka: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. (od 1. 1. 2021) 
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 2021 pracovalo v MČR Turnov 25 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci 
na úseku vedlejší hospodářské činnosti. 
 
Přehled sbírek muzea:  

 Archeologie – sbírky získané výkonem plošné archeologické památkové péče 

 Archiv (osobní fondy a ostatní fondy) – dokumentuje existenci a činnost osobností, firem, spolků 
a dalších organizací Turnovska 

 Etnologie – sbírky dokumentující kulturu všedního dne od poloviny 18. století 

 Historie – obsahuje několik podsbírek předmětů historické hodnoty (např. militaria, 
numismatika, faleristika, prapory, obecná historie, nově zřízené horolezectví)  

 Historie umění – výtvarné umění od poloviny 16. století 

 Knihovna – obsahuje cca 50 000 svazků, je registrována na Ministerstvu kultury ČR jako 
specializovaná muzejní knihovna. Dělí se na části – odborná knihovna, sbírková knihovna 
regionální literatury, sbírková knihovna starých tisků, sbírková knihovna rukopisů, sbírková 
knihovna Scheybalova a sbírka kramářských tisků  

 Mineralogie a geologie – sbírka minerálů z celého spektra 

 Scheybalova sbírka – rozsáhlá pozůstalost rodiny Scheybalových získaná v roce 2010. Její největší 
část tvoří knihovna a archiv, následují umělecké, etnografické a historické sbírky.  

 
Budovy muzea (Podrobnosti v Kronice 2015) 

 Dům U Bažanta, Skálova čp. 70  

 Boháčkův dům, Skálova čp. 71  

 Kamenářský dům 

 Dlaskův statek, Turnov – Dolánky u Turnova, čp. 12 

 Centrální depozitář v Jablonci nad Nisou – Poštovní, čp. 26 

 Depozitáře Koňský trh, čp. 615 

 Depozitář v Krátké ulici čp. 1293 

 Skálova čp. 72 – v roce 2017 koupena Libereckým krajem pro potřeby muzea od Města Turnov, 
v současnosti nevyužívaná – připravuje se kompletní rekonstrukce 
  

Stálé expozice:  
Ke konci roku 2021 bylo veřejnosti přístupných 8 stálých expozic v hlavní budově a jedna na Dlaskově 
statku: Expozice horolezectví, 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. Nově přibyla expozice 
Luminiscence – Cesta světla ve sklepení pod budovou čp. 70. Kamenářský dům je využíván na 
krátkodobé výstavy.  
 
Statistické údaje:  

 Počet návštěvníků muzea: 35 680 osob  

 Počet výstav: 15 (3 v jiných organizacích)  
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 Počet sympozií a seminářů: 2 

 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 130 

 Počet záchranných archeologických výzkumů: 315 
 
Projekt Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, 
digitalizace a posílení ochran 
V rámci evropského projektu, probíhajícího již od roku 2019, byly restaurovány, a případně 
digitalizovány významné soubory sbírkových předmětů: Soubor skleněných negativů, Soubor 
kramářských tisků ze Scheybalovy sbírky, historická opona z turnovského divadla, Bělohlávkův 
betlém, soubor dalších betlémů, soubor měšťanských portrétů a barokních lunetových obrazů od J. J. 
Hertla.  
 
Přehled výstav:  
Výstavy probíhaly ve výstavním sále ve 3. patře budovy a v Kamenářském domě. Příležitostné výstavy 
probíhají na Dlaskově statku a v Klenotnici.  
Liberecký kraj patřil mezi ty, kde se 4. května otevřela muzea a galerie pro veřejnost.  
12. 11. 2020 – 7. 3.: Obrázky z pouti – poutní místa a poutní umění v Pojizeří. Výstavní sál 
26. 11. 2020 – 24. 1.: Česká dřevěná hračka – radost a hra v proměnách času. Kamenářský dům 
28. 1. – 7. 3.: 30 let Výtvarného salonu dětí a mládeže Jawor – Turnov. Kamenářský dům 
18. 3. – 5. 9.: Na poslední cestě… Smrt a pohřby v Pojizeří napříč staletími. Kamenářský dům 
18. 3. – 5. 9.: Na poslední cestě… Zločin, trest a záhrobí. Výstavní sál 
10. 6. – 11. 7.: Klenoty na věčnost – Luxusní pohřební výbava průřezem staletí. Klenotnice 
1. 6. – 1. 8.: Světelné objekty designérského studia Yakobium. V prostorách expozic 
9. 9. – 31. 10.: Anatomie krajiny – Anna Polanská a Tomáš Plesl. Výstavní sál muzea 
16. 9. – 7. 11.: Horolezecká fotografie Karla Vlčka. Kamenářský dům 
18. 11. – 9. 1. 2023: reGenerace5. Již popáté se v rámci jedné výstavy setkaly práce místních šperkařů 
z Turnovska se šperky autorů z jiné umělecké enklávy, v tomto roce to bude druhá skupina pražských 
umělců (Belda, Eisler, Opočenský, Šumbera). Současně byly připomenuty práce Petra Dvořáka, 
výjimečného talentovaného šperkaře, který letos v květnu zemřel. Výstavní sál 
18. 11. – 30. 12.: Ze svatého kouta – podmalby na skle ze sbírek Jany a Josefa Václava 
Scheybalových. Kamenářský dům 
4. 11. 2021 – 22. 1. 2022: Svět kostiček. Výstavní sál 
 
Akce v muzeu 
29. května: Co přinesla Jizera – okénko do minulosti Českého masivu. Odborný výklad vedl geolog 
muzea Jan Bubal. Pořádaly Geopark Český ráj, Muzeum Českého ráje a Dům přírody Dolánky 
s podporou Libereckého kraje. 
18. června: Turnovská muzejní noc. Program probíhal v muzeu, na Dlaskově statku, na hvězdárně na 
Vrchhůře a v Domě přírody v Dolánkách. Vstup do všech prostor zdarma. (Více viz Přehled 
nejvýznamnějších událostí.) 
3. listopadu: Příběh domu čp. 73 ve Skálově ulici. Archeolog Roman Sirovátka připravil zajímavé 
povídání o výsledcích výzkumu a nalezených artefaktech v místě původního domu čp. 73 ve Skálově 
ulici, kde letos na jaře probíhal záchranný archeologický výzkum.  
16. prosince: Boys 1970. Autogramiáda knihy a projekce stejnojmenného dokumentu Libora Duška. 
Dokument pojednává o českých horolezcích, které spojovalo přátelství, odvaha i tragédie, ale též 
myšlenka vítězství. 
 
 
Staročeské řemeslnické trhy 2021: nekonalo se 
Den s mineralogem: Zážitkový program s geologickou tematikou (nejen) pro děti. Každé úterý 
v červenci a srpnu vždy od 9.00 do 17.00 hod. Venkovním areál muzea před Kamenářským domem.  
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Prázdninové lezecké čtvrtky: Každý prázdninový čtvrtek byl nejen pro děti připraven doprovodný 
program k expozici horolezectví. Každý si mohl vyzkoušet doprovodné disciplíny horolezců. 
Řemeslný trh Řemeslo má zlaté dno: Komorní řemeslný trh v atriu Muzea Českého ráje v Turnově 
a části městského parku. 17. 7. a 14. 8. 
 
Publikační činnost 

 Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2019. Odpovědná redaktorka Marcela Beranová, DiS., náklad 3 000 ks. 
ISSN: 1801–4054 

 
 

DLASKŮV STATEK 
9.–12. června: Řezbářské sympozium.  
17. a 18. července: Dny lidové architektury. Výstava, ukázky řemesel. Vstup volný. 
Kolovrátek, stav i jehla: výstava věnována tradiční podomácké výrobě lidového oděvu v Pojizeří 
25. září: Svatováclavské posvícení. Tradiční pořad připomínající ukončení letní sklizně. Divadelní 
soubor Pruhované panenky – Tři neposlušná kůzlátka / Folklorní soubor Hořeňák, Lázně Bělohrad – 
pásmo písní a tanců / Divadelní soubor Pruhované panenky – Červená Karkulka / Strojení do kroje 
a představení krojových součástek / Portrait – bluegrass, folk, Praha 
Jak se šilo na statku: Každou prázdninovou sobotu ožil Dlaskův statek řemeslem a řemeslnými 
dílnami. 
Dny lidové architektury na Dlaskově statku: 17. a 18. července 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku v Dolánkách: Každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, v 13.00 
a v 15.00 hodin se na Dlaskově statku hrála loutková představení. Akci organizoval Loutkářský soubor 
Na Židli.) 
Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje. 
 

Spolek přátel Muzea Českého ráje 
Adresa: Skálova 71, Turnov, 511 01 
Předsedkyně: Marcela Beranová, DiS. (od roku 2011, pracovnice MČR – Public relations) 
Spolek vznikl v roce 1995 při Muzeu Českého ráje v Turnově a jeho hlavním úkolem se stalo pořádání 
Staročeských řemeslnických trhů. Z téměř 40 členů je aktivních pouze několik – většinou ti, kteří 
zároveň pracují v muzeu.  
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Městská knihovna Antonína Marka 
Adresa: Jeronýmova 517  
Ředitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od srpna 2015, v roce 2021 znovu potvrzen ve funkci) 
Charakteristika: Druhá nejstarší městská česká knihovna odvozuje svůj původ od slavného Provolání 
Antonína Marka, v němž v roce 1820 vyzýval městské představitele k založení čtenářské besedy ve 
městě. Od té doby tradice čtenářství a veřejného půjčování knih v Turnově nezanikla. Dnes je 
knihovna veřejnou městskou knihovnou s univerzálním fondem a profesionálními knihovníky. 
Poskytuje veřejné knihovní a informační služby dle zákona.  
Oddělení: Oddělení pro dospělé / Oddělení pro děti a mládež / Informační centrum pro mládež, 
půjčovna audioknih a zvukových knih / Oddělení provozní (kulturní aktivity, provozní zajištění) /  
Poradenské centrum pro zrakově postižené (provozováno ve spolupráci s Tyflocentrum Liberec, 
o. p. s., a pobočkou Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých v Jablonci nad Nisou).  
 
Rok 2021 
Knihovna disponovala celkem 58 305 svazky, z toho naučná literatura tvořila 14 756 svazků. Knihovna 
odebírala 133 titulů periodik.  
Registrovaných uživatelů bylo 1 849, z toho 500 uživatelů do 15 let. Knihovna zaznamenala 85 657 
výpůjček. Knihovnu navštívilo celkem 50 041 osob. Knihovna uspořádala 212 kulturních 
a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které navštívilo 9 682 osob. Snížení všech čísel bylo důsledkem 
protipandemických opatření, které značně omezily chod instituce. 
Zaměstnanci: V knihovně pracovalo 12 zaměstnanců, z toho 4 na částečný úvazek. Dále tři stálé 
knihovnice na pobočkách na dohody o provedení práce. 
 
Zájmové kroužky 

 Virtuální univerzita třetího věku 

 Turnovský Granátek – čtenářský klub pro děti, který vede Eva Kordová. Pravidelná setkávání 
nad novými knížkami, u společného čtení a při tvůrčím psaní a dramatizaci textu 

 Klub Matýsek – literárně-zájmový kroužek pro děti z mateřských škol 

 Vagónek - Klub pro všechny čtenáře od 0 do 3 let a jejich maminky a tatínky. Probíhá jednou 
měsíčně v knihovně na vlakovém nádraží. Vagónek připravují knihovnice Jaroslava Černá 
a Eva Hůlková. 

  
Hlavní budova a pobočky:  

 Hlavní budova – Konrádova vila, Jeronýmova čp. 517 
V hlavní budově se nachází oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež, oddělení multimédií 
a internetu, poradenské centrum zrakově postižených, Informační centrum mládeže a volnočasový 
klub, provozní oddělení. Otevřeno bylo 51 hodin týdně. V době pandemických uzávěr byla knihovna 
buď úplně uzavřená, nebo otevřena skrz výdejní okénko. 

. pobočka Turnov II – Knihovna na nádraží, U Nádraží 1293 (od 3. 12. 2018) 

. pobočka Výšinka, Granátová ulice čp. 1897, penzion se sociálními byty  

. pobočka Mašov, čp. 253, hasičská zbrojnice  

. pobočka Malý Rohozec, čp. 18 – obecní domek  
  
Přehled akcí v roce 2021 (výběr): 
Rok 2021 by opět poznamenán covidovou pandemií a provoz knihovny byl výrazně omezen. 
 
Výstavba knihovny 
1. října 2021 bylo vydáno stavební povolení pro výstavbu nového sídla knihovny, která vyroste ve 
Skálově ulici na místě mezi letním kinem a domem Na Sboře.  
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Na podobu nové knihovny vypsalo město v roce 2019 architektonickou soutěž, z níž vzešel vítězný 
návrh studia A69 – architekti (viz Kronika 2019). Návrh čtyřpodlažní budovy je inspirován skalním 
městem v Českém ráji.  
V roce 2022 město podalo žádost o dotaci z evropských fondů, bez nichž nebude stavba zahájena. 
Původně předpokládaná výše nákladů vzrostla nejméně o čtvrtinu na současných 136 milionů korun 
(kvůli všeobecnému zdražení stavebních prací).  
 
Nová kniha 
V březnu byla vydána nová kniha Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje, která je 
dílem žáků Základní školy Žižkova. Žáci napsali texty i doprovodné ilustrace. Kniha literárních prací 
a ilustrací žáků Základní školy v Žižkově ulici v Turnově byla vytvořena v rámci projektu MAP 
Turnovsko II a v plné výši finančně podpořena s cílem rozvíjet a podporovat dětské čtenářství 
a propojit formální a neformální vzdělávání. 
 
Sběr mobilních telefonů 
V dubnu se knihovna připojila k projektu ke Dni Země, v rámci kterého probíhal na zapojených 
místech sběr starých, již nepoužívaných mobilních telefonů, tabletů, nabíječek apod. Za každý 
odevzdaný přístroj bylo věnováno 10 Kč Jedličkovu ústavu v Praze. Všechny přístroje poté byly 
ekologicky zlikvidovány a recyklovány.  
 
VÝSTAVY 
8. června – 15. října: Snění o Kosti. Tematická výstava z literárních textů, dobových pohlednic, 
obrazů, fotografií a dalších předmětů ze sbírek pana Pavla Pospíšila byla věnována hradu Kost 
a zároveň byla poctou profesoru Josefu Pekařovi a jeho dílu Kniha o Kosti. Galerie Na schodech 
knihovny.  
3. června – 30. září: Valdštejnské téma. Výstava digitálních fotokoláží Jitky Pírkové na téma 
Valdštejnové, lvi ve službách císařů. Pořádalo Město Turnov ve spolupráci s knihovnou na počest 200. 
výročí založení knihovny a v rámci 10. ročníku cyklu Národního památkového ústavu Po stopách 
šlechtických rodů. Výstava byla instalována na schodech radnice.  
do 8. června: Čertice Dorka – Nechytej mne za slovo. Komorní výstava ke knize Kláry Smolíkové, 
která obohatí jako doprovodný materiál autorskou besedu se spisovatelkou. Výstava se pořádá 
v rámci 200. výročí založení knihovny v Turnově. 
do 8. června: Na hradě Bradě a Bublifuk. Výstava s ukázkami komiksů od autorů, kteří přispívají do 
komiksové revue, a z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové Na hradě Bradě. Galerie Na schodech 
knihovny 
do 30. září: Naše knihovna očima dětí. Vystaveny jsou nejlepší výtvarné práce ze soutěže ke 200. 
výročí založení turnovské knihovny. Galerie Na schodech knihovny a prostory šatny 
do 30. září: Neváhej a piš. Vystaveny jsou nejlepší výtvarné práce ze soutěže ke 200. výročí založení 
turnovské knihovny. Galerie Na schodech knihovny a prostory šatny 
do 30. září: Knihovna 200 let. Výstava ke 200. výročí založení knihovny. Galerie Na schodech 
knihovny  
22. listopadu 2021 – 31. ledna 2022. Turnov pro Turnov. Autorská výstava fotografií Petry Jirošové 
s netradičními pohledy na naše město. Výstava se koná k 750. výročí města Turnova v Galerii Na 
schodech knihovny. 
 
AKCE v hlavní budově 
Střípky z Ráje: V lednu byly vyhlášeny výsledky soutěže Střípky z Ráje, jejíž 3. ročník byl zahájen na 
začátku října 2019 s ukončením v dubnu 2020. Slavnostní vyhlášení bylo plánováno na říjen 2020. 
Z důvodu probíhající pandemie nakonec pořadatelé dospěli k závěru zveřejnit výsledky elektronicky.  
Patronem 3. ročníku se stal spisovatel Jaroslav Rudiš. Do soutěže bylo přihlášeno 49 prací, z toho 26 
do kategorie poezie a 23 do kategorie prózy.  
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V kategorii prózy se na 1. místě umístila Anna Hrbáčková z Maršova, na 2. místě Romana Kvapilová 
z Prahy a na 3. místě Martin Vávra z Prahy. V kategorii poezie 1. místo obsadila Irena Mondeková 
z Českého Krumlova, na 2. místě Vojtěch Franců z Pěnčína u Turnova a na 3. místě Jitka Fialová 
z Velkého Meziříčí. Porota udělila také čestná uznání, a to Václavu Francovi z Nové Paky a Janě Ptacek 
z Melbourne. 
Dar seniorům: 14. února v rámci Mezinárodního dne darování knih věnovala knihovna knižní novinky 
seniorům v turnovských penzionech Výšinka, Žižkova a DD Pohoda. Jednalo se zhruba o 70 novinek 
v hodnotě 15 000 Kč.  
Bezkontaktní výdej: 1. února zahájila knihovna bezkontaktní půjčování knih v hlavní budově 
a v pobočce na nádraží. Zájemci si knihy objednali telefonicky nebo e-mailem a domluvili se přímo 
s knihovníky na době jejich předání. Knihovna nepřijímala vrácené knihy, všechny výpůjčky 
automaticky prodloužila. O služby knihovny v tomto režimu byl značný zájem. Za první dva dny tehdy 
výdejní okénka navštívilo více než 250 čtenářů. 15. února byla okénka otevřena ve všech pobočkách. 
Otevření knihovny: 3. května byly otevřeny pobočky knihovny v běžné otevírací době. Návštěvníci 
museli mít nasazený respirátor, dodržovat rozestupy a jejich počet byl omezen na pět lidí v oddělení. 
Stále zůstalo uzavřeno Informační centrum pro mládež Turnov (ICM) a veřejný internet. Od června se 
knihovna otevřela v běžném režimu.  
Slavnostní pasování prvňáčků do řádu rytířů čtenářů: 21.–24. června (v jiných materiálech uvedeno 
29. června) proběhlo na Valdštejně slavnostní pasování prvňáčků do řádu rytířů čtenářů za 
účasti královské družiny. Děti vedle glejtů a rytířské listiny s pečetí obdržely knížku spisovatelky 
Michaely Fišarové První školní výlet. Cestou na hrad prošly děti stezku poznání zaměřenou na knížky, 
pohádky a také přírodu Českého ráje.  
22. srpna: Dílna prázdninová, ponožková a provázková. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. 
1.–3. září: Balení učebnic pro zájemce v hlavní budově a v pobočce na nádraží. 
Krvavé stránky historie – Bitva u Brůdku (1040). První z cyklu přednášek Krvavé stránky historie bude 
věnována okolnostem bitvy u Brůdku (1040), která byla součástí širšího konfliktu započatého vpádem 
knížete Břetislava I. do polského Hnězdna roku 1039. 
19. září: Výtvarná podzimní dílna šišková.  
21. září: Čtenářský klub Turnovský granátek – Zahájení činnosti čtenářského klubu. Otevřeno všem 
zájemcům z řad dětí ve věku od 8 do 15 let. 
30. září: Cestovatelský čtvrtek: Austrálie – velká cesta. Přednáška RNDr. Jaroslava Lísky. 
 
Noc literatury v Turnově 
22. října se v Turnově konala první Noc literatury spojená s veřejným čtením evropské literatury na 
netradičních místech. Tento projekt s mezinárodním přesahem trvá již patnáctým rokem. Turnovská 
knihovna vybrala tři turnovské prostory: železniční depo, synagogu a novou budovu Fokus Turnov. 
V depu předčítal Mario Kubaš knihu Re Kalvø Hory peklo ráj, v synagoze Vojtěch Franců z knihy 
Oksany Marafiotové Žij tam, kde jsou písně a ve Fokusu Petr Vydra z knihy Helle Helle Ony. Čtení 
probíhalo od 18 do 22 hodin.  
 
11. listopadu: Krvavé stránky historie – Rozhádaná zem. Přednáška o poslední čtvrtině 12. století, 
kdy se Čechy i Morava zmítaly v konfliktu rozhádaných Přemyslovců. 
21. listopadu: Výtvarná dílna kožená a krabičková. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. 
22. listopadu: Den básní pro pohádkové stromy. Během akce byly pohádkové stromy ozdobeny 
básněmi, které vytvořili mladí básníci ve svém Básnění pro pohádkové stromy. Konala se v městském 
parku u letního kina od 9.00 do 15.00 hodin. 
25. listopadu: Cestovatelský čtvrtek – Jižní Švédsko. Beseda v sálku ICM turnovské knihovny. 
5. prosince: Adventní mikulášská dílna a Den pro dětskou knihu. Dílna pro rodiče s dětmi, ve které 
vyráběli andílky, čerty, Mikuláše, betlémy a perníčky. Loutkové představení a nákup dětských knih se 
slevou. Vyhlášen byl i nejaktivnější návštěvník dětského oddělení knihovny, který dostal cenu přímo 
od skřítka Knihovníčka. Mikulášská nadílka.  
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14. prosince: Pohádkový podvečer – Vánoční pohádky. Společné těšení se na Vánoce a malá nadílka 
pro děti pod vánočním stromkem v knihovně. Určeno pro rodiče s dětmi v rámci projektu Bookstart 
S knížkou do života. 
 
AKCE v knihovně na nádraží (otevřena na konci roku 2018) 
12. srpna: Strážní hrady jelenohorské kotliny. Přednáška Jany Vančatové o hradech v příhraničním 
Polsku.  
19. srpna: Můj Londýn. Přednáška Báry Suché o půlročním pobytu v Londýně 
26. srpna: Portugalsko 2021. Přednáška Kateřiny Ženíškové. Jak vypadala tato země po pandemii 
koronaviru?  
16. září: Proč jít k volbám? Beseda s videoprojekcí o projektu Plná urna 
10. listopadu: Armáda a VB v Turnově v srpnu 1968. Historik Daniel Povolný, pracovník Úřadu 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, připomněl srpnové události roku 1968 v Turnově.  
11. listopadu: Z hlubin oceánu na Azorské ostrovy. Přednáška Tomáše Kůdely  
26. listopadu: Večer literatury a hudby. Komponovaný literárně-hudební večer, ve kterém se 
představili literáti z Libereckého autorského kruhu a písničkář Karel Pazdera.  
27. a 28. listopadu: Noc deskových her. Hráči si mohli zahrát hry Nemesis, Duna, Zima mrtvých, Hra 
o trůny, MTG, This War of Mine a spoustu dalších a přespat v knihovně. Akce byla určena mladým od 
14 let (se svolením rodičů) 
30. listopadu: Pohádkový podvečer – Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka. Pohádkové 
čtení, loutkové představení a hrátky s pohádkami pro rodiny s dětmi.  
9. prosince: Vánoční hudební podvečer. Písničkářka Maruška Špačková navodila pravou vánoční 
atmosféru nejen se svými písněmi 
14. prosince: Netradiční univerzita – Lužičtí Srbové a významná duchovní místa v Lužici. Závěrečná 
přednáška Jany Vančurové byla zaměřena především na místa duchovního významu, jako jsou 
Kamenz, Marienstern, Ralbice a Budyšín. 
 
Vánoce v knihovně 

 Vánoční pohádková babička do školky: Pohádková babička Marie Meixnerová každé pondělí, 
úterý a středu navštěvovala mateřské školy, kde dětem předčítala vánoční pohádky. 

 2. a 3. prosince: Adventní hodinky. Pořady pro děti z I. stupně základních škol o adventu, 
postavách svatých, Betlémský příběh a společné těšení na Vánoce. Průvodní slovo Eva Kordová, 
hudební doprovod Aleš Ressler. 

 5. prosince: Adventní, mikulášská dílna – Den pro dětskou knihu. Součástí programu tradiční 
předvánoční dílny bylo také představení loutkové pohádky a nákup dětských knih se slevou. 
Vyhlášen byl nejaktivnější návštěvník dětského oddělení knihovny, který dostal cenu přímo od 
skřítka Knihovníčka. Na závěr dorazili i Mikuláš s andělem a čertem.  

 7. prosince: Vánoční hodinky. Tradiční setkání u stromečku v předvánočním společném těšení 
na Ježíška a dárky. Pohádky, koledy, povídání a čtení o Vánocích s Evou Kordovou a Alešem 
Resslerem. 

 9. prosince: Pohádková babička v Náruči. Adventní a předvánoční setkání s nejmenšími dětmi 
v mini školce a také s maminkami nad knížkami s vánočními pohádkami a koledami. Setkáním 
provázela Eva Kordová. 

 9. prosince: Vánoční hudební podvečer. Písničkářka Maruška Špačková navodila svými písněmi 
pravou vánoční atmosféru. 

 13. prosince: Vánoční hodinky. Tradiční setkání u stromečku v předvánočním společném těšení 
na Ježíška a dárky. Pohádky, koledy, povídání a čtení o Vánocích s Evou Kordovou a Alešem 
Resslerem. 

 14. a 15. prosince: Vánoční hodinky v ZŠ Skálova v Alešově ulici. Tradiční setkání u stromečku 
v předvánočním společném těšení na Ježíška a dárky. Pohádky, koledy, povídání a čtení 
o Vánocích. A to přímo ve školní družině s Evou Kordovou a Alešem Resslerem.  
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 14. prosince: Pohádkový podvečer – Vánoční pohádky. Společné těšení na Vánoce a malá 
nadílka pro děti pod vánočním stromkem v knihovně. Určeno pro rodiče s dětmi v rámci 
projektu Bookstart S knížkou do života.  

 16. prosince: Vánoční příběh v komunitní místnosti Fokusu. Biblioterapie s vánočním příběhem 
pro klienty Centra denních služeb a klientů Sociálně terapeutických dílen. Průvodní slovo Eva 
Kordová, hudební doprovod Aleš Ressler, Petr Kostka a Ondřej Halama.  

 16. prosince: Cestovatelský čtvrtek: Na kole z Ománu domů. Prachatický rodák Tadeáš Šíma 
v roce 2018 přejel na kole africký kontinent z Maroka až do Kapského Města. O rok později se 
vydal na další cyklo výpravu. Tentokrát z Ománu domů. Přes Arabský poloostrov našlapal 4000 
kilometrů a jako první Čech přejel na kole Saudskou Arábii. Kromě poutavého vyprávění 
o dobrodružství ze Saudské Arábie nebo Jordánska, popsal také, jak se bojuje proti pytlákům 
v pralesích Konga. Součástí večera byl prodej knihy, ve které popisuje první cestu přes Afriku. 

 17. prosince: Vánoční hodinky. Tradiční setkání u stromečku v předvánočním společném těšení 
na Ježíška a dárky. Pohádky, koledy, povídání a čtení o Vánocích s Evou Kordovou a Alešem 
Resslerem. 

 20. až 22. prosince: Vánoční hodinky. Tradiční setkání u stromečku v předvánočním společném 
těšení na Ježíška a dárky. Pohádky, koledy, povídání a čtení o Vánocích s Evou Kordovou 
a Alešem Resslerem. 

 
 

INFORMAČNÍ CENTRUM MLÁDEŽE 
Informační centrum pro mládež, fungující v rámci Městské knihovny Antonína Marka, je prostor pro 
mladé a kreativní lidi. Je to místo, kde se dají hledat informace a trávit volný čas. Hlavní myšlenkou 
ICM je poskytovat mládeži informace zejména z oblastí vzdělávání, volného času, brigád, profesní 
dráhy, cestování a občanských a společenských institucí. Dále se zde dají realizovat originální nápady 
všeho druhu – mladí mají možnost organizovat v ICM své akce (přednášky, vystoupení, …) nebo 
během výtvarných dílen tvořit fantastické výrobky. Turnovské ICM funguje také jako pohodlný kout, 
v němž se příjemně tráví volná odpoledne s přáteli. 
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Turnovské památky a cestovní ruch 
Adresa: náměstí Českého ráje 26 
Ředitelka: Ing. Eliška Gruberová 
 
Organizace vznikla v roce 2014 sloučením Odboru cestovního ruchu MěÚ v Turnově a příspěvkové 
organizace hrad Valdštejn. Součástí organizace je Regionální turistické informační centrum, Synagoga 
a hrad Valdštejn. (O nich viz níže.) 
 
Rok 2021 
První pololetí roku 2021 bylo negativně poznamenáno celosvětovou pandemií a vládními restrikcemi 
a nařízeními, kterými byly postiženy především cestovní ruch a kultura. Úseky organizace musely být 
v důsledku vládních nařízení uzavřeny či zde byl omezený provoz. Uzavření RTIC: 1. 1. – 12. 4., hrad 
Valdštejn 1. 4. – 3. 5., Synagoga Turnov: 1. 4. ‒ 4. 6. 
 
Dvě ocenění: 15. července proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Turistpropag 2021 v Lysé nad 
Labem v rámci výstavy Regiony 2021. Odborná porota vybírala z více než 330 přihlášených projektů 
a Turnov získal rovnou dvě ocenění.  
Turistické noviny Turnovska získaly Zvláštní cenu poroty s finančním bonusem 10 000 Kč na inzerci 
dle vlastního výběru vydavatelství KAM po Česku. Cena byla udělena za přínos v oblasti památek, 
kultury a cestovního ruchu.  
Další cenou bylo druhé místo za Cestomapu, na jejímž vydání se společně podílely Sdružení Český ráj 
a Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. Zpracování této mapy bylo v kompetenci Regionálního 
turistického informačního centra, finanční krytí na výrobu mapy zajistilo Sdružení Český ráj. 
Cestomapa je součástí úspěšné turistické hry Za pověstmi Českého ráje. 
Vítězství v soutěži Oblíbené informační centrum 2021: 20. října proběhlo v Trutnově vyhlášení 
výsledků soutěže o nejoblíbenější informační centrum Libereckého kraje. Již po páté v ní uspělo 
turnovské Regionální turistické informační centrum a získalo první místo. Do 12. ročníku soutěže bylo 
zapojeno celkem 470 turistických informačních center, kterým bylo zasláno dohromady 9 601 
platných hlasů. 
Den turistických informačních center: 25. října se turnovské informační centrum připojilo k týdnu 
turistických informačních center České republiky, který vyhlašuje Asociace turistických informačních 
center České republiky. Návštěvníci byli zváni, aby se do centra přišli podívat, seznámit se s jeho 
činností, nebo si jen tak popovídat. Připraveny byly drobné dárky, soutěžní kvíz s odměnou za 
správné odpovědi a pro děti balonky a omalovánky. 
 

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 
možné zakoupit pytle na odpadky, jsou zde vybírány poplatky za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu. 
Dalším úkolem je propagace regionu a prodej a nákup suvenýrů. 
Návštěvnost: Po celý rok informační centrum fungovalo v náhradních prostorách kvůli přestavbě 
infocentra a budování návštěvnického centra. Tyto prostory navštívilo více než 31 000 návštěvníků. 
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Rekonstrukce Turistického informačního centra 
V listopadu 2020 byla zahájena kompletní rekonstrukce sídla TIC na turnovském náměstí. Původní 
prostory, do kterých se vstupovalo ze strany náměstí, byly propojeny s vedlejším prostorem, který po 
mnoho let sloužil jako restaurace. Celkové náklady na rekonstrukci Regionálního turistického 
informačního centra a stavbu nového Návštěvnického centra činí 8,5 mil. Kč, stavba je 
spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj částkou 2,3 mil. Kč. 
V době rekonstrukce sídlilo TIC ve Skálově ulici 84.  
 
Galerie U Zlatého beránka – v 1. patře domu na náměstí se nachází galerie, kterou organizace 
provozuje. (Přehled výstav viz Ostatní organizátoři kulturních akcí.)  
 
Nejhezčí kalendáříky 
14. ledna se konal čtyřiadvacátý 
ročník soutěže „O nejhezčí 
turistickou pohlednici České 
republiky“ v Muzeu rekordů 
a kuriozit v Pelhřimově a Turnov opět 
zvítězil v konkurenci 60 kalendáříků 
z celé republiky. Na kalendáři je 
použita fotografie Luďka Antoše. Na 
4. místě se pak umístil kalendářík hradu Valdštejn s fotografií od Mgr. 
Radima Štíchy. Turnov zvítězil již v letech 2015, 2016, 2018 a 2020.  
 
 
 

SYNAGOGA 
Synagogu v omezené sezoně navštívilo 2 221 návštěvníků. Synagoga je otevřena od června do září. 
Vzhledem k pandemickým opatřením se v synagoze nemohly uskutečnit žádné zimní a jarní 
programy.  
Akce v roce 2021:  
Kameny zmizelých – Stolpersteine: Město se v roce 2020 rozhodlo, že se připojí k řadě měst, ve 
kterých se nacházejí tzv. kameny zmizelých, německy Stolpersteine. Jedná se o dlažební kostky 
s mosazným povrchem umisťované do chodníku před domy, kde žily oběti holocaustu. Těmito 
kameny se připomínají osudy lidí, kteří se stali obětí nacistického režimu. (Více viz Kalendárium 
Turnov, Souhrnné zprávy ke konci roku.) 
Červen–červenec: Uloupené umění – výstava na ženské galerii. Výstava se zabývala problematikou 
židovského majetku zkonfiskovaného během druhé světové války. 
29. června: Závěrečný koncert žáků ZUŠ. 
2. července: Koncert ZUŠ v rámci Letních interpretačních kursů. 
4. července: Holinky – koncert pražské klezmerové skupiny. 
4. srpna: Turnovské fantazie – koncert studentek letních kurzů hry na housle paní Kubánkové. 
Srpen–září: Záhadné pouto. Výstava připomínající 30. výročí znovunavázání diplomatických vztahů 
mezi Českou republikou a Státem Izrael. Tehdejší prezident Václav Havel odjel s týmem diplomatů 
a spolupracovníků do Izraele osobně.  
8. srpna: Den židovských památek. Speciální prohlídka synagogy, židovské čtvrti a hřbitova zdarma. 
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VALDŠTEJN 
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelán: Radim Štícha 
Charakteristika: Hrad Valdštejn vlastní Město Turnov a jeho provoz, vč. parkoviště pod Valdštejnem, 
je svěřen městské příspěvkové organizaci Turnovské památky a cestovní ruch. 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. Tehdy byl přistavěn 
zámecký objekt a kaple, a tak vzniklo nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou. Jeho stavitel 
Jaroslav z Hruštice byl pravděpodobně také zakladatelem města Turnova. Hrad je vyhledávanou 
turistickou atrakcí Turnovska a je také oblíbeným místem svatebních obřadů.  
 
Návštěvnost: Celkem hrad navštívilo 51 551 návštěvníků a tržba za vstupné činila 3 347 620 Kč.  
Expozice: Klasicistní palác / Romantický palác / Biliární sál / Kaple svatého Jana Nepomuckého / 
Středověké sklepení / Kočárovna. (Podrobný popis expozic viz Kronika 2014.) 

 
Tiskoviny vydané v roce 2021 

 Turistické noviny Turnovska 2021 – náklad 12 500 ks v české mutaci. Turistické noviny byly 
určeny k propagaci. Do schránek turnovských domácností se distribuovalo 5 500 ks novin.  

 Trhací mapa Cyklovýlety na Turnovsku – v nákladu 3 000 ks (v české mutaci)  

 Herní list ke hře Kryptex – náklad 200 ks (v české mutaci)  

 Procházky Za turnovskými detaily – 3 druhy  

 Výroční turistická vizitka Turnov – 750 let – náklad 600 ks  

 Kapesní kalendářík ‒ 4 druhy na rok 2022 (motiv: Turnov – výročí 750 let, Turnov, hrad Valdštejn 
a Český ráj) 

  
Přehled akcí v roce 2021: 
Novinkou sezóny bylo vytvoření dobrodružně naučné hry Tajemný kryptex, která se setkala s velkým 
ohlasem. Byly vytvořeny i nové naučné tabule a poutače. 
Netopýři na Valdštejně: Na začátku ledna proběhlo na hradě Valdštejně sčítání netopýrů, kteří jeho 
prostory využili k přezimování (netopýři na hradě i hnízdí). Ochránci napočítali 40 jedinců několika 
druhů, ovšem 37 z nich byli vrápenci malí, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy, ostatní tvořili 
netopýr ušatý, netopýr řasnatý a netopýr velký. Až na posledně jmenovaného, který zimoval na 
třetím skalním bloku, se všichni ostatní usídlili ve sklepení pod prvním nádvořím. Letní kolonie 
obvykle dosahují vyššího počtu, a to kolem 100 jedinců.  
Pocta Ladislavu Kouckému: 27. března proběhlo na 1. nádvoří hradu Valdštejna uctění památky 
dlouholetého kastelána hradu pana Ladislava Kouckého, který zemřel 25. 2. 2019. Za účasti přibližně 
dvaceti osob v mimořádném hodinovém otevření hradu byla u kapličky sv. Jana Nepomuckého 
umístěna fotografie s nápisem „Vzpomínka na dlouholetého kastelána, který zachránil tuto památku 
pro příští generace”. 
Zastav nečas – hra České televize na Valdštejně: Letní prázdninová soutěž dětské televizní stanice 
České televize – Déčko probíhala po dobu letních prázdnin na cca 250 místech po celé České 
republice. Cílem hry bylo ukázat dětem a jejich rodičům nejrůznější zajímavá místa a nabídnout jim 
možnost cestování po naší zemi. V Turnově se děti mohly vydat do Muzea Českého ráje, turnovského 
infocentra a také na Valdštejn, u něhož byla umístěna keška. A právě ta se stala v rámci celé republiky 
tou nejnavštěvovanější. Celkově u ní proběhlo 814 návštěv, což bylo o 24 více než u loňského vítěze 
Žďáru nad Sázavou, který letos obsadil druhé místo. 
Nová asociace: Hrad Valdštejn se stal členem nově založené Asociace nestátních památek, která 
sdružuje památky v majetku samospráv, šlechtických rodů a soukromých vlastníků. 
Natáčení České televize: 12. dubna natáčela na Valdštejně Česká televize Déčko další epizodu svého 
dětského pořadu Planeta Yó. V rubrice TýYó na výletě děti provází mimozemšťan TýYó po různých 
místech naší vlasti. Letos na jaře navštívil Český ráj. Natáčel na Humprechtě, na Troskách, jeden díl se 
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odehrál na Janově vyhlídce a další právě na Valdštejně. Moderátorskou dvojici tvořili na Valdštejně 
herci Tomáš Kyselka a Ivana Korolová. 
Noc kostelů na Valdštejně: 28. května se Valdštejn připojil k celorepublikové akci. Hudební doprovod 
skupina Capella Rederna. 18.00 do 20.30 hodin. Akci navštívilo kolem 40 návštěvníků. 
Dětská pouť v předhradí: 29. května probíhal v předhradí prodej řemeslných a regionálních výrobků. 
Pro děti byl připraven historický kolotoč a vystupoval zde i flašinetář. V areálu hradu byla pro děti 
připravena výtvarná dílna ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč a proběhlo komorní dětské 
divadelní představení souboru Na Židli. Na akci dorazilo téměř 800 lidí.  
Hudebně-divadelní odpoledne na hradě. 12. června. Dva krátké koncerty operní pěvkyně Ivety 
Hejdukové (od 13.00 a 14.00 hodin) a představení nové divadelní hry s názvem „Kdekrademor“ 
v nastudování turnovského spolku Kámoš Drámoš. 
Noční prohlídky hradu: 2., 7. a 21. července, 11. a 25. srpna.  
Středověký víkend: Ve dnech 24.–25. července se Valdštejně konal Středověký víkend, který se letos 
nesl v novém duchu i s novými hosty. O tomto víkendu se hrad Valdštejn vrátil o několik staletí 
nazpět, aby návštěvníkům připomněl dobu udatných rytířů, odvážných soubojů a středověké hudby. 
Vystoupila šermířská a divadelní skupina Nostra Ex, která představila pestrý program složený 
z dobových rytířských turnajů a představení s názvem „Právo útrpné aneb katovy lapálie“. Nechyběla 
ani dobová hudba, kterou zajistila jablonecká historická skupina Dura Nux a liberecké renesanční 
uskupení Capella Rederna. 
Princezna Arabela na Valdštejně: 21. srpna zavítala do Turnova herečka Jana Nagyová, která se 
divákům zapsala do povědomí jako princezna Arabela ve stejnojmenném pohádkovém seriálu. 
Návštěva jedné z našich nejznámějších televizních princezen souvisela s projektem „Objevuj 
památky“, který již čtvrtým rokem podporuje nestátní kulturní a technické památkové objekty. 
Herečka Jana Nagyová se stala tento rok tváří tohoto projektu. Jana Nagyová navštívila synagogu 
a židovský hřbitov a hrad Valdštejn, na kterém se kdysi slavný pohádkový seriál také natáčel.  
Dětská pouť: 11. září. V předhradí byl pro návštěvníky připraven malý jarmark s řemeslnými 
a regionálními výrobky a pro děti historický kolotoč. V areálu hradu byla k dispozici výtvarná dílna 
pod záštitou Centra pro rodinu Náruč a dětské divadelní představení „O slepičce kropenaté“ v režii 
loutkařského souboru Na Židli. V kapli sv. Jana Nepomuckého vystupovalo pěvecké komorní sdružení 
Cantus Jaroměř. Na pouť dorazilo kolem 350 návštěvníků. 
 
21.–24. června: Pasování prvňáčků do řádu čtenářů na Valdštejně a setkání žáků druhých tříd nad 
knihou Katka a klokan ze šuplíku. Cestou stezka poznávání a plnění úkolů. Pohádka od divadelního 
souboru Rolnička. 
3. a 4. července: Rytíři na Valdštejně. Historické souboje v podání skupiny historického šermu Rytíři 
turnovského meče. 
3. až 6. července: Hradecké komorní tucteto. Krátké koncerty v kapli během dne. 
13. července: Odpoledne s Albrechtem z Valdštejna. 
3. 6. července: Hradecké komorní tucteto – letní zpívání na Valdštejně. Tradiční valdštejnský host 
návštěvníkům zpříjemní prohlídku hradu. Krátké koncerty v kapli během dne. 
13. července: Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna. 
24. a 25. července: Středověký víkend na hradě. Rytířské turnaje a katovská dílna v podání šermířské 
a divadelní skupiny Nostra Ex. Dobová hudba skupiny Dura Nux a Capella Rederna. 
31. července: Hradozámecká noc. Noc plná překvapení se scénickými kostýmovými prohlídkami 
a doprovodnou hudbou od 19.30 do 22.00 hodin. 
3. srpna: Dětské hry a klání. Dobové hry a soutěže v prostoru celého hradu pro malé i velké 
10. srpna: Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna. 
28. srpna: Hradozámecké odpoledne. Program s historickými tanci, dobovou hudbou 
a kostýmovanými prohlídkami. 
11. prosince: Vánoční koncert sousedského pěveckého souboru Provaz Kacanovy 
18. prosince: Setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Kapli sv. Jana Nepomuckého. Společné 
zdobení vánočního stromečku.  
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19. prosince: Aehrenthalské Vánoce – Otevření vánočně vyzdobených venkovních prostor hradního 
areálu v rámci expozice.  
23. prosince: Rozdávání betlémského světla ve spolupráci s turnovskými skauty. 
24. prosince: Madrigalion Praga. Koledy a vánoční skladby v podání libereckého souboru.  
26. prosince: Musica Fortuna. Vánoční koncert. 
28. prosince: Vánoční varhanní koncert Radka Rejška.  
2. ledna 2022: Hradecké komorního tucteto. Koncert smíšeného souboru s pestrým vánočním 
repertoárem. 
 

Sdružení Český ráj  
Adresa: Antonína Dvořáka 335 
Ředitelka sdružení: Ing. Jitka Kořínková (od 1. 9. 2019)  
Charakteristika: Sdružení Český ráj je zapsaný spolek, který sdružuje města, obce a další právnické 
osoby. Původní spolek byl založen s cílem systematicky podporovat cestovní ruch v regionu. Český ráj 
je jedním z oficiálních turistických regionů ČR vymezených Českou centrálou cestovního ruchu 
CzechTourism. 
Mezi aktivity SČR patří mj. koordinace marketingových aktivit podporujících především tvorbu 
a zajištění regionálních turistických programů, produktů a projektů / prezentace a propagace 
turisticky významných 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. 2021 celkem 61 členů, z toho 41 měst a obcí, 
18 subjektů ze soukromého sektoru, 2 ostatní. 
Agentura ARA, s. r. o. / Autokemp Sedmihorky, v. o. s. / BAART, s. r. o. / Green Zebra Team, s. r. o. / 
Hotel Tammlovka, s. r. o. / Hotel Zámek Hrubá Skála / J. M. Schlik, s. r. o. / Jezdecký klub farma 
Ptýrov, o. s. / Kinský Dal Borgo, a. s. / Krajská hospodářská komora KH kraje / Město Dolní Bousov / 
Město Hodkovice nad Mohelkou / Město Jičín / Město Lomnice nad Popelkou / Město Mnichovo 
Hradiště / Město Nová Paka / Město Rovensko pod Troskami / Město Semily / Město Sobotka / 
Město Turnov / Město Železnice / Město Železný Brod / Obec Boseň / Obec Bozkov / Obec Branžež / 
Obec Bukvice / Obec Čtveřín / Obec Dětenice / Obec Hrubá Skála / Obec Jenišovice / Obec Kacanovy 
/ Obec Karlovice / Obec Klokočí / Obec Kněžmost / Obec Ktová / Obec Libošovice / Obec Líšný / Obec 
Malá Skála / Obec Mírová pod Kozákovem / Obec Mladějov / Obec Modřišice / Obec Paceřice / Obec 
Pěnčín / Obec Přepeře / Obec Rakousy / Obec Svijany / Obec Tatobity / Obec Troskovice / Obec 
Vlastibořice / Obec Vyskeř / Obec Žernov / Outdoor Discovery, s. r. o. / Pivovar Nová Paka, a. s. / 
Pivovar Svijany, a. s. / Pivovary Rohozec, a. s. / Pavel Ondráček – AR Tour Ondráček / Skákejte CZ, s. r. 
o. / Sundisk, s. r. o. / Tarbon, spol. s r. o. / Turnovské památky a cestovní ruch / Zikuda – 
vodohospodářské stavby, s. r. o.  
 
Sčítání návštěvníků 
6. července proběhlo pravidelné sčítání návštěvníků na frekventovaných lokalitách regionu, které 
organizuje Sdružení Český ráj. Brigádníci monitorovali návštěvníky v údolí Plakánek, v Prachovských 
skálách, Podtroseckých údolích, na Hruboskalsku, Riegrově stezce, v Příhrazských a Besedických 
skalách a na několika dalších místech. Největší počet návštěvníků byl zaznamenán v Prachovských 
skalách, kde bylo napočítáno 2 122 průchodů. Velmi frekventovaný byl také koridor řeky Jizery 
v úseku Malá Skála – Turnov, kudy projelo více než 600 lodí, a v Křížkách téměř dva tisíce kol 
a koloběžek v lokalitě Křížky.  
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Oproti loňsku byl v údolí Plakánek či na Hruboskalsku zaznamenán pokles, i tak ale těmito místy 
prošlo více než 1 500 lidí za den. Kolem tisíce jich bylo zaznamenáno na Riegrově stezce 
a u Věžického rybníka. Méně navštěvované jsou Besedické, Příhrazské a Klokočské skály. 
 
Webové prezentace 
www.ceskyrajdetem.cz / www.regionalniprodukt.cz / www.greenway-jizera.cz / 
www.albrechtzvaldstejna.cz / www.zlatastezka.info. 
Sociální sítě: Facebook – Český ráj (15 066 sledujících k 31. 12. 2021) / Regionální produkt Český ráj 
(1 251 sledujících) / Greenway Jizera (711 sledujících) / Instagram profil Český ráj (3 655 sledujících). 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet. Ve výroční zprávě jsou uvedeny všechny aktivity sdružení 
(účast na veletrzích, propagační akce, materiály, internetová prezentace…). 
 

Mikroregion Český ráj 
Adresa: Vyskeř, Obecní úřad 
Předseda: Mgr. Ondřej Havrda 
Charakteristika: Mikroregion Český ráj sdružuje 14 obcí v samém středu Českého ráje, v oblasti mezi 
městy Turnov, Rovensko a Sobotka, na jejichž území se nacházejí významné kulturní i přírodní 
památky, které Český ráj symbolizují – hrady Kost a Trosky, zámek Hrubá Skála, Hruboskalské skalní 
město i malé skalní městečko Apolena a mnohé další. Svazek byl založen za účelem ochrany 
a prosazování společných zájmů členský obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj 
zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu. 
Členy Mikroregionu jsou: Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Ktová, Olešnice, Troskovice, Vyskeř, 
Libošovice, Mladějov, Sobotka, Osek, Dobšín, Branžež, Kněžmost 
 
Cyklobusy: Organizace se v současnosti stará o provoz turistických autobusů nabízejících přepravu 
jízdních kol – cyklobusů. Jejich trasy propojují hojně využívaná turistická místa a přispívají k ochraně 
přírody tím, že omezují objem individuální dopravy. Na provozu cyklobusů se podílí 21 měst a obcí. 
Turnov v roce 2021 přispěl na jejich provoz částkou 42 000 korun.  
 

Státní zámek Hrubý Rohozec 
Adresa: Státní zámek Hrubý Rohozec, Turnov, 511 01 
Kastelán: MgA. Jiří Holub (od 1. dubna 2010 do 30. září 2021), Eliška Kořánová (od 1. října 2021) 
Charakteristika: Původ rohozeckého hradu sahá do konce 13. století, kdy byl založen Jaroslavem 
z Ralska z rodu Markvarticů. Během historie několikrát změnil vlastníky, na počátku 15. století patřil 
králi, od roku 1468 jej vlastnil Ctibor Tovačovský z Cimburka a za něho, a především za jeho později 
ovdovělé manželky Johany z Krajku, došlo k přestavbám původního hrádku na renesanční zámek. 
Dnešní půdorys získal zámek kolem roku 1516. Po bitvě na Bílé hoře zámek připadl Albrechtu 
z Valdštejna, který jej daroval Mikuláši Desfoursovi. Rod Desfoursů vlastnil zámek až do roku 1945, 
kdy mu byl zabaven na základě Benešových dekretů. 
Zámek je v současnosti spravován Národním památkovým ústavem a nevydává žádnou výroční 
zprávu. Zároveň jsou jeho aktivity značně nezávislé na dění ve městě.  
 
Nová kastelánka 
1. října nastoupila do funkce kastelánky Eliška Kořánová poté, co kastelán Jiří Holub po dvanácti 
letech přešel vykonávat stejnou pozici na hrad Frýdlant. Eliška Kořánová dosud na hruborohozeckém 
zámku pracovala jako správce depozitáře. Vystudovala Vyšší odbornou školu v Brně, obor 
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, od roku 2012 pracovala jako 
sezonní průvodce na zámku Hrubý Rohozec. Další pracovní zkušenosti získala také na Územní 
památkové správě Sychrov. 



Kronika města Turnova 2021  |203 

Opravy 
V roce 2021 byly rekonstruovány římsy, plechy, svody a okapy na vnitřním nádvoří zámku. V parku 
byl postaven nový plot, protože ten původní byl v havarijním stavu, a v roce 2020 začaly také práce 
na vyhlídkové plošině u umělé jeskyně, která se odtrhávala ze skalního masivu. Nedávno se 
rekonstrukce dočkal i balkon, který vede do věže s hodinami. 
Zdroj: Internet a internetové stránky zámku. 
 

Junák. Svaz skautů a skautek ČR, středisko 514.02 „Štika“ Turnov 
Adresa: Koňský trh 200, Turnov – klubovny na Skautském ostrově 
Vůdce střediska: Stanislav Šéfr (od prosince 2016), zástupce: Sabina „Róza“ Cogan 
Charakteristika: Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky 
Vláďa Horáček založil první družinu. V Horáčkově vile (ul. 28. října) se poté začali scházet kluci, kteří 
se v roce 1919 stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. Znakem turnovských skautů je lilie se 
zříceninou Trosek. Jméno střediska bylo zvoleno na paměť jednoho turnovského skauta – Štika 
působil ve středisku přibližně v letech 1932–1950. Zasadil se o výstavbu nových kluboven a od roku 
1948 byl střediskovým vůdcem. Členové se scházejí v klubovně na tzv. Skautském ostrově.  
 
Skautské středisko Turnov, občanské sdružení: jedná se o spřátelenou organizaci – spolek přátel 
Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska Štika Turnov. Sdružení pomáhá se správou ostrova, na 
kterém skauti sídlí, a stará se o městský psí útulek. 
 
Členská základna střediska a oddíly: 
Středisko mělo v daném roce 390 členů.  

 1. dívčí oddíl: Vůdkyně Markéta Bagr Zikudová 

 2. dívčí oddíl: Vůdkyně Eliška Liška Berndtová 

 3. dívčí oddíl Chobotnice: Vůdkyně Viktorie Vikča Veselá 

 4. dívčí oddíl: Vůdkyně Marie Káňa Jiřičková 

 1. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu Jan Hony Budina  

 2. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu Tomáš Piškot Veselý  

 3. chlapecký oddíl: Vůdce Jan Gepard Pekař 

 4. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu Radek Horák 
Činnost oddílů je uvedena ve výroční zprávě Junáka.  
 
Skauti pomáhají: Skautská organizace se v rámci celé republiky spojila s organizací Elpida, která na 
bezplatné telefonické lince přijímá poptávky na nákupy od seniorů, a dospělí skauti se poté 
prostřednictvím webové aplikace sami hlásí tam, kde mohou pomoct.  
Celostředisková hra: U příležitosti svátku sv. Jiří byla uspořádána hra pro všechny členy střediska. Po 
celý duben byly zveřejňovány úkoly pro malé i velké, díky kterým se hráči mohli seznámit s životem 
skautského patrona a vyzkoušet netradičním způsobem své dovednosti. 
Letní tábory: V roce 2021 skauti tábořili v Jizerských horách na Farské louce a v Jindřichovicích pod 
Smrkem.  
Příměstské tábory:  
O letních prázdninách se konaly tyto příměstské tábory pro děti od 1. do 7. třídy:  
12.–16. 7. Kung Fu Panda – vedoucí Tomáš Veselý 
19.–23. 7. Hudební tábor – vedoucí Anna Šteklová 
26.–30. 7. Auta: Rychlý jako blesk – vedoucí Šárka Střelková 
2.–6. 8. Harry Potter – vedoucí Šárka Střelková 
9.–13. 8. Coco – vedoucí Viktorie Veselá 
16.–20. 8. Vaiana – vedoucí Viktorie Veselá 
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Betlémské světlo: Na konci roku skauti již tradičně přivážejí do Turnova Betlémské světlo a nebylo 
tomu jinak i v roce 2021. Jeho rozdávání proběhlo 23. prosince na šesti místech ve městě a v blízkém 
okolí. Součástí akce byl i betlémský průvod od nádraží k budově Nové radnice. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace. 
 

Dům přírody Českého ráje 
Adresa: Dolánky u Turnova, čp. 9 
Ředitel Ekocentra: Jana Maryšková (od roku 2019) 
Zřizovatel: Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o. p. s., Oldřichov v Hájích 5 a Suchopýr, z. ú., se stejnou 
adresou. Od 1. 7. 2021: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace 
(STŘEVLIK) 
Charakteristika: Domy přírody jsou zřizovány Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. 
Turnovský Dům přírody byl otevřen jako osmý v republice a je provozován pod vedením ekologické 
organizace Suchopýr, o. p. s., z Oldřichova v Hájích. Jejich cílem je vytvoření informačního 
a vzdělávacího pracoviště pro turisty i přírodovědné badatele. Nabízí expozici, ekovýchovné 
programy, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, tematické přednášky, výstavy, 
projekce a tvůrčí dílny, a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. 
Vznik turnovského Domu přírody (resp. Domu přírody Českého ráje) byl opředen obtížemi při 
prosazování jeho záměru (viz Kronika 2014, 2015). Nakonec byla pro jeho potřeby rekonstruována 
budova bývalé dolánecké školy. Slavnostní otevření proběhlo 4. dubna 2016. 
 
Změna provozovatele 
V květnu změnil Dům přírody Český ráj svého provozovatele. Původně jím bylo Středisko ekologické 
výchovy Oldřichov v Hájích, které v květnu nahradilo Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje. 
Město Turnov nadále přispívá Domu přírody 200 000 korun ročně. 
 
Z akcí v roce 2021: 
Během roku 2021, který byl výrazně ovlivněn pandemií koronaviru, byl Dům přírody otevřen 986 
hodin. Expozici navštívilo 1 613 návštěvníků. Dům přírody celkově navštívilo 5 250 osob.  
Za pískovcovým fenoménem Českého ráje – exkurze 
17. července: Maloskalská Drábovna a Kras u Ondříkovic 
24. července: Archeologie Příhrazských skal  
14. srpna: Archeologie Příhrazských skal  
30. října: Archeologie Příhrazských skal  
Vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ  
Z pohádky do Českého ráje (21. října, 4. listopadu, 11. listopadu) 
Vánoční program na statku (7. prosince, 9. prosince, 14. prosince) 
Výstavy 
Výstava obrazů Výtvarníků Českého ráje s motivem přírody Českého ráje 
Vlk náš staronový soused 
5. října: přednáška Pavly Bičíkové pro turnovské seniory. (Tuto akci zajistilo Město Turnov.)  
 
Kancelář Geoparku Český ráj: 29. prosince 2021 byla do prostor Domu přírody přestěhována 
kancelář Geoparku Český ráj.  
  

  



Kronika města Turnova 2021  |205 

Geopark Český ráj 
Adresa: Sídlo: Antonína Dvořáka 335, kancelář: Markova 311  
Ředitelka: Ing. Blanka Nedvědická (od 13. 6. 2018).  
 
Charakteristika: Geopark Český ráj vznikl v roce 2005 jako první český geopark, a tím pádem byl 
i prvním českým geoparkem zařazeným do sítě evropských geoparků a světové sítě geoparků. 
K 5. říjnu 2005 byl zařazen mezi světové geoparky UNESCO. U jeho založení stál především 
RNDr. Tomáš Řídkošil, mineralog turnovského muzea. Geopark Český ráj má rozlohu cca 750 km2, 
vymezují ho souřadnice 50°27´– 50°39´ N, 15°01´ – 15°20´E. Geopark Český ráj není totožný 
s hranicemi stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. O geopark Český ráj se stará obecně prospěšná 
společnost Geopark Český ráj. 
Hlavní posláním geoparku je péče a propagace geologicky významné krajiny. Součástí činnosti 
geoparku jsou nejen odborné výzkumy, konference a vědecké výstupy, ale také komentované výlety 
po geologicky zajímavých lokalitách, budování naučných stezek.  
 
Rozšíření Geoparku Český ráj: S příchodem roku 2021 došlo k rozšíření Geoparku UNESCO Český ráj 
o významné geologické lokality na Mnichovohradišťsku, Železnobrodsku a Novopacku. Nová rozloha 
geoparku tak nyní činí 833 km2. Na Mnichovohradišťsku se jedná především o takzvané skalní sruby, 
paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov, na Železnobrodsku jde zejména o fylitové lomy s výskytem 
ichnofosílií a fosílií, v nichž se dřív těžila pokrývačská břidlice. Rozšíření geoparku schválila Rada 
globálních geoparků UNESCO na svém prosincovém zasedání. 
 
Den Geoparku: 25. července se v Autocampu Sedmihorky uskutečnil tradiční Den Geoparku UNESCO 
Český ráj. Bohatý program přilákal více jak tři stovky návštěvníků, především rodiny s dětmi. Děti 
čekalo 14 stanovišť zaměřených zejména na geologické dědictví geoparku.  
Děti si mohly vyrobit kamenný šperk z břidlice, vyzkoušet mletí obilí na kamenném mlýnku, rýžovat 
české granáty pomocí rýžovacích pánví, seznámit se s drahokamy Českého ráje či sledovat názornou 
ukázku řezání a broušení drahých kamenů. Dalšími aktivitami bylo navlékání skleněných korálků, 
malování přírodnin, drátkování kamínků, hraní kamínkového pexesa, sochání z pískovce, výroba 
pískových mandal. Účastníci měli možnost vyrobit si pitnou vodu filtrací vody z říčky Libuňky přes 
místní písek a pískovec a dozvědět se také informace o živé přírodě Českého ráje. S životem v době 
kamenné seznámil návštěvníky pračlověk, nejvíce zaujala názorná ukázka rozdělávání ohně technikou 
tření dřev a házení oštěpem. Pro nejmenší bylo určeno loutkové představení. Večer proběhla 
přednáška geologa Jana Bubala.  
Akci uspořádaly Geopark Český ráj, o. p. s., a Středisko ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách 
s finanční podporou Libereckého kraje. Na realizaci všech aktivit se podílelo celkem 17 lidí.  
 
Revalidace značky: Ve dnech 24. a 28. října probíhala tzv. revalidace značky globálního geoparku 
UNESCO. Do regionu zavítala komise, která posuzovala, zda geopark stále splňuje podmínky, které 
držení značky umožňují. Revalidace probíhá každé čtyři roky. Komisi tvořily Kristin Rangnes, 
prezidentka sítě Evropských geoparků z norského geoparku UNESCO Gea Norvegica, a Elena Mateo 
ze španělského geoparku UNESCO Ostrovy Lanzarote a Chinijo. 
Ve dnech 25.-28. října 2021 obě komisařky vykonaly inspekční cestu, při které navštívily mj. nově 
rozšířená území Geoparku Český ráj na Novopacku a Železnobrodsku. Setkaly se s představiteli 
Libereckého a Královéhradeckého kraje a se starosty měst, kteří Geopark podporují, a také s poslanci 
Parlamentu ČR, kteří region zastupují. Prohlédly si Prachovské skály s novými informačními panely, 
Tichou stezku Klokočskými skalami, která je určena hendikepovaným návštěvníkům, dále novou 
geologickou expozici v Turnově a zavítaly do turnovské geoškoly – ZŠ 28. října, kde se seznámily 
s projektem venkovní učebny. Komisařky se zúčastnily rovněž křtu nové odborné publikace geologa 
Geoparku Český ráj v Nové Pace, kde jim byl představen nový projekt Paleoparku a naučné stezky.  
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S tradicí zpracování místních surovin se seznámily v Družstvu umělecké výroby Granát Turnov, 
prohlédly si Střední uměleckoprůmyslovou školu šperkařskou v Turnově a sklárnu Lhotský v Železném 
Brodě. Navštívily rovněž Středisko ekologické výchovy Českého ráje v Sedmihorkách a lesní mateřskou 
školku, Dům přírody Českého ráje v Dolánkách a Kittelovo muzeum v Krásné s geologickou expozicí 
věnovanou místním archeologickým nálezům neolitických sekerek a těžbě pokrývačské břidlice. (Text 
připravila Ing. Blanka Nedvědická.)  
 
Zdroj: Výroční zpráva, internet. Výroční zpráva obsahuje podrobný přehled aktivit. 
 

Chráněná krajinná oblast Český ráj 
Adresa: Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov 
Vedoucí: Ing. Jiří Klápště (od 1. 7. 2018) 
Charakteristika: CHKO Český ráj je nejstarší českou CHKO, vznikla 1. března 1955. Rozloha CHKO je 
181,5 km2 a zasahuje do Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje. V roce 2002 došlo 
vládním nařízením k rozšíření CHKO o Maloskalsko a Prachovské skály. CHKO je rozdělena do tří 
samostatných částí. Největší z nich je přibližně mezi Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Sobotkou 
(zahrnuje oblast Mužského a Příhrazských skal, Hruboskalsko a okolí Trosek). Druhá část leží mezi 
Turnovem, Malou Skálou a Kozákovem (oblast Maloskalska, Suchých skal a Kozákova). Třetí část je 
nejmenší, nachází se přibližně mezi Jičínem a Mladějovem. 
CHKO Český ráj byla od roku 2015 začleněna pod liberecké regionální pracoviště, nicméně veškerá 
správní agenda se i nadále odehrává na Správě CHKO v Turnově, a to včetně rozhodovací pravomoci. 
Pod liberecké pracoviště AOPK patří ještě Správy CHKO Jizerské a Lužické hory.  
V roce 2018(!) měla CHKO šest kmenových zaměstnanců a patnáct dobrovolných strážců přírody. 
 
Omezení dronů?: CHKO Český ráj uvažuje o zákazu dronů v okolí Trosek. V současné době se tyto 
létací hračky s kamerami staly velmi populárními a i v centru Turnova nám létají nad hlavou docela 
často (i když nad obydlenými oblastmi to není povolené). Správa CHKO pak připisuje dronům zásadní 
vliv na přerušené hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, plánuje proto zakázat pohyb 
dronů v okolí Trosek v období od ledna do konce června. 
Vykoupení lesů: Správa CHKO Český ráj vykoupila v uplynulých dvou letech část lesů v hájeném 
území. Jednalo se téměř o 30 hektarů především zalesněných pozemků v maloplošných, zvláště 
chráněných územích a v I. zóně CHKO. Správa v nich provádí především redukci smrkových 
monokultur a dosadby dalších původních dřevin, např. buku lesního, dubu zimního a jedle bělokoré. 
Investice do péče o krajinu: V roce 2021 investovala správa CHKO více než 5,3 milionů korun do péče 
o krajinu. Jednalo se především o projekty k obnově vodního režimu v krajině, podporu biodiverzity 
a průchodnosti krajiny, protierozní ochranu a stabilizaci lesa. Pracovníci zajistili mj. kosení luk 
v Podtroseckých údolích, odstranění náletových dřevin u Podlouček, obnovili pastvu okolo vrcholu 
Vyskře, pokračovali v zakládání tůní, alejí či polních cest na Sobotecku a opravili povalový chodník 
a zábradlí na Mužském, které chrání tamní výsušné trávníky před sešlapem. 
Kozí pastviny: CHKO se podílí již třetím rokem na organizaci spásání strání v podhradí Trosek a v okolí 
kapičky na Vyskři a památníku na Mužském (od roku 2021). Stádečka koz a ovcí spásají trávu, zbavují 
stráně nežádoucích náletů dřevin a poskytují 100% biohnojivo.  
Pomoc obojživelníkům: V lokalitách na území CHKO Český ráj, kde vodní plochy sousedí 
s frekventovanými silnicemi, vztyčili na jaře ochránci přírody naváděcí sítě a umístili sběrné koše. 
Zachycení obojživelníci, mířící za rozmnožováním, jsou 2x denně přenášeni přes silnice do cíle jejich 
cesty – k vodní hladině. 
 
Zdroj: Internet. Výroční zprávy organizace nezpracovává, informace o činnosti nejsou k dispozici. 
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Další organizátoři kulturních programů 

Kulturní pořady pořádané institucemi, kterým jsou v kronice věnovány samostatné zápisy, jsou 
uvedeny v rámci těchto zápisů. Jedná se o výstavy Fotoklubu Safír, Klub aktivních seniorů, Centrum 
pro rodinu Náruč, Pivovar Rohozec, zámek Hrubý Rohozec, sokolovna Mašov, Synagoga (Turnovské 
památky a cestovní ruch), hrad Valdštejn (Turnovské památky a cestovní ruch), Střední umělecko-
průmyslová škola, Žlutá ponorka. 

Domovy pro seniory 
V turnovských domovech pro seniory (Penzion v Žižkově ulici čp. 2030, 2032 a 2037, bytový dům na 
Výšince v Granátové ulici čp. 1897 a DD Pohoda u nemocnice v ulici 28. října 812) se koná velké 
množství pořadů pro jejich obyvatele i veřejnost. Pravidelné kulturní přednášky organizuje paní Eva 
Kordová z turnovské knihovny. Většina uvedených pořadů se postupně konala ve všech domovech 
a reprízuje i v domě Na Sboře. Není-li uvedeno přesné datum, pořad se uskutečnil ve všech domovech 
v průběhu jednoho dvou týdnů. 
V roce 2021 se téměř žádné programy nekonaly, a to i vzhledem k tomu, že senioři patřili k lidem 
nejvíce ohroženým koronavirem. 

Dům Na Sboře 
Na Sboře, čp. 80 
Dům vlastní a spravuje turnovská Jednota bratrská, kulturní programy připravuje Městská knihovna, 
resp. knihovnice Eva Kordová. 
14. září: Muž v karanténě. Autorský večer s Petrem Vydrou, spisovatelem, moderátorem, hercem 
a účinkujícím v pořadu Na stojáka. Uvedení jeho nové knihy Muž v karanténě. Průvodní slovo Eva 
Kordová, hudební doprovod Ondřej Halama. 
17. října: Vzpomínková akce ke 20. výročí obnovení Ochranovského sboru při Českobratrské církvi 
evangelické, resp. jeho fungování v nových prostorách. Pohodové odpoledne složené ze společného 
zpěvu, modliteb, vzpomínání, děkování, zhlédnutí filmu, rekapitulace současnosti a budoucnosti 
sboru a společného sdílení. 
23. listopadu: Rovenské letokruhy. Autorský večer Kateřiny Matysové, učitelky, kronikářky, 
písničkářky a knihovnice, která vydala knihu Rovenské letokruhy k 650. výročí první zmínky 
o Rovensku pod Troskami. 
12. prosince: Karel Vepřek. Folkový písničkář a kytarista z kapely Chudák paní Popelková zahrál své 
vlastní písně a zhudebněné básně autorů jako Jiří Orten, Jan Zábrana nebo Pavel Kolmačka.  

Galerie Granát 
Náměstí Českého ráje, čp. 4 
Celoroční ukázky výroby granátových šperků a broušení českých granátů a výstava granátových 
šperků.  
Léto: Karel Janák – Květinové zátiší. Výstava obrazů turnovského malíře 
Od září: Matyáš Beránek – Vzpomínky a minulost. Portréty Indiánů  

Galerie u Zlatého beránka 
Náměstí Českého ráje, čp. 26 
Galerie se nachází v 1. patře domu, nad Regionálním turistickým centrem. 
Do 31. ledna: Art Deco – šperky absolventa SUPŠ Vladislava Maška a návrhy architekta Františka 
Hladkého (1910–1979). 
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Husův sbor 
Kostel Církve československé husitské byl v dnešní Žižkově ulici postaven na sklonku 30. let. Slouží 
duchovním účelům, ale občas se zde konají i kulturní akce pro širší veřejnost.  
5. prosince: Zámecké saxofonové kvarteto. Kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků 
pohybujících se již mnoho let ve známých českých orchestrech.  
19. prosince: Musica Fortuna. Poslední adventní koncert s populárním turnovským smíšeným sborem 
pod vedením Vítězslava Čapka. 
 

Hvězdárna 
Hvězdárna byla vybudována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za finanční podpory 
RNDr. Ivana Šolce, CSc. Slavnostně byla otevřena 2. května 1974. V letech 1976–1986 byl objekt 
v nájmu AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách sídlila Optická 
vývojová dílna. Od té doby využíval hvězdárnu astronomický kroužek při turnovském gymnáziu 
a objekt pomalu chátral. V létě 2013 se dohodla společnost SUNDISK s vedením Města Turnov na 
dvouletém pronájmu a rekonstrukci objektu. (Popis hvězdárny v Kronice 2016.)  
10. června: Pozorování částečného zatmění Slunce. Od 11.30 do 12. 30 hodin. 
Zdroj informací: www.hvezdarna.turnov.cz. 

Muzeum panenek a kočárků 
V 1. patře domu v Jiráskově čp. 133 bylo otevřeno soukromé „muzeum“ panenek a kočárků. 
Majitelka údajně vlastní jednu z největších sbírek panenek, tzv. šklebíků, k vidění je kolem tisícovky 
panenek.  

BB Art – Zlaté ručičky Českého ráje 
V 1. patře a podkroví Epsteinovy vily byla v létě 2015 otevřena sezonní výstava Zlaté ručičky Českého 
ráje, kterou ve spolupráci s provozovatelem přilehlé restaurace připravila šperkařská škola 
a především k tomuto účelu ustavený spolek Turnov lidem.  
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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 proto nemají zájem ani potřebu svou 
činnost prezentovat veřejnosti. Jednak zde nemohou být podchyceny všechny činné spolky 
a u některých, jejichž existence není utajena, není k dispozici dostatek informací. Pokud byl k dispozici 
alespoň kontakt, byl spolek osloven a požádán o informace – pokud je dodal, jsou zde uveřejněny. 
Adresy sídel spolku jsou často orientační – úředně psány na adresu předsedy nebo jednatele, 
neznamená to, že by se členové v daném místě scházeli. 

Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 
Adresa: cvičiště Na Lukách 
Předseda: Ondřej Šída (od 25. 7. 2016) 
Charakteristika: Svaz provozuje cvičiště pro výcvik psů Na Lukách.  
Historie turnovské pobočky je uvedena v kronice 2017. 
Výcvik na cvičišti: Vždy ve středu od 16 do 18 hodin (individuálně), v sobotu od 9 do 12 hodin 
(základní výcvik s výcvikářem), v pátek od 16 do 18 hodin (základní výcvik, základy dogdancingu 
a agility, výcvik je s výcvikářem). Členský příspěvek činí 500 Kč za rok pro stávající členy. Pro nové 
členy je navýšen o jednorázové zápisné 500 Kč. Výcviku se mohou účastnit psi všech plemen, 
samozřejmě i kříženci. Podmínkou je očkování proti psince, parvoviróze a infekčnímu zánětu jater, 
u starších štěňat i proti vzteklině (potvrzené v očkovacím průkazu). 
V roce 2021 členové spolku připravili ukázky výcviku psů pro žáky základních škol v rámci školního 
jarmarku, letní táboření na cvičišti (akce pro mládež) a závody ve sportovní kynologii JIZERA 2021, 
tentokrát však v omezeném režimu pouze pro členy ZKO Turnov. 

Český rybářský svaz – Místní organizace Turnov 
Adresa: Kinského 383 (kancelář), Turnov 
Předseda: Jaromír Dědeček 
Charakteristika: Turnovský rybářský svaz sdružuje rybáře z Turnova a okolí a stará se o rybářské revíry 
v oblasti. Revír tvoří hlavně toky Jizera, Libuňka a Stebenka, 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.  
Počet členů: K 3. únoru 2021 měl spolek 363 členů/rybářů. 
Ceny za výkup ryb: Od září 2021 byly zvýšeny výkupní ceny ryb o 30 %. Kapr 68,-/kg, štika 250,-/kg, 
candát 400,-/kg, amur 70,-/kg, okoun, lín 80 - 200,-/kg dle velikosti. Bílá ryba 50,-/kg.  
Přehled revírů:  

 Libuňka 1 451 042 
Popis revíru: Voda mimopstruhová.  
Revír tvoří nádrže: Libuň, v k.ú. Libuň 4,0 ha / Roudný, v k. ú. Roudný 3,0 ha / Vražda Jinolice 3,0 ha. 

 Jizera 8 451 027 
Popis revíru: Voda mimopstruhová.  
Od jezu v Přepeřích až po lávku v Dolánkách včetně Modřišického ramene. K revíru patří úsek 
Libuňky od vtoku do Jizery až k silničnímu mostu v Pelešanech. Přítoky do revíru nepatří.  
Délka toku 5 km, výměra 25 ha. Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství: 
Na Modřišickém rameni je rybolov povolen dle ustanovení výjimek ČRS MO Turnov. 

 Jizera 8 P 453 022 
Popis revíru: Voda pstruhová. 
Od lávky v Dolánkách až k železničnímu mostu v Rakousích včetně náhonu na elektrárnu (tzv. Malá 
Jizera). Se všemi odvodňovacími a zavodňovacími kanály, propadlinami vzniklými těžbou v povodí 
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revíru a v povodí Jizera 8 mimo potoky Vazovecký a Stebenka, které jsou samostatnými revíry, 
a mimo povodí Libuňky. 
Délka toku 6 km, výměra 10 ha 
Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství: Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. 

 Libuňka 1 P 453 039 
Popis revíru: Voda pstruhová.  
Od silničního mostu v Pelešanech až k pramenům, potok Veselka a potok Stebenka. Se všemi přítoky, 
jezery, odstavnými rameny, tůněmi, vodními retenčními nádržemi, odvodňovacími a zavodňovacími 
kanály a propadlinami v povodí revíru s výjimkou nádrží Roudný, Libuň, Oborský a Němeček, které 
jsou samostatnými revíry. 
Všechny přítoky Libuňky, vyjma toku Veselka, úsek Libuňky od soutoku s Javorkou v obci Libunec až 
k pramenům včetně všech přítoků, všechny přítoky Veselky od obce Veselá až k pramenům a celý tok 
Stebenky včetně všech přítoků je chráněná rybí oblast – sportovní rybolov zakázán! Náhon pod 
elektrárnou č. 1 Možný, součást potoka Stebenka, od vtoku Jizery – lov ryb zakázán. 
Délka toku 25 km, výměra 7 ha. 
Úhyn ryb: V květnu došlo na revíru Roudný k masivnímu úhynu ryb. Ve čtvrtek 20. 5. byly odebrány 
vzorky uhynulých ryb a vody a bylo z revíru vyloveno přes 1 tunu uhynulých (otrávených) ryb. Jednalo 
se o candáty, okouny, kapry, jesetery, líny, sumce, bolena, úhoře a značného množství bílé ryby. 
Rybářský kroužek: Pod vedením M. Bulvy se ho účastnilo 10 dětí.  
Kaprový maraton: V Libuni: 4.–6. června.  
Dětské závody na Jizeře: V Turnově, 19. června 2021.  

Český svaz chovatelů – Základní organizace Turnov 
Adresa: Dr. Honsů 677, Turnov 
Předseda: Ladislav Šic (okresní registrátor), jednatel: Antonín Daníček 
Charakteristika: Organizace byla založena v roce 1941 a hned toho roku se konala první výstava. 
Organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže, ovcí a koz a okrajově i chovatele 
holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen. Činnost se soustřeďuje do chovatelského 
areálu a kryté haly v Turnově, U Zastávky ČD Turnov-město (hala v majetku organizace, ulice 
U Zastávky, bez čísla popisného, stojí na pozemku 3522/3). 
K 31. 12. 2018(!) měl 32 členů.  
V roce 2021 byla natřena okna ve společenské místnosti a opravena střecha nad ní. 
Letní místní výstava králíků a drůbeže: se z důvodu pandemie nekonala. 
Zimní okresní výstava králíků a místní výstava holubů se konala, ale bez soutěže. Byl zaznamenán 
nejmenší počet vystavených králíků za poslední dobu. 
Zdroj: Zpráva o činnosti spolku. 

Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Bukovina 
Adresa: Granátová 1900 
Předseda: Jiří Šťastný 
Organizace vznikla na počátku roku 2009. Zabývá se praktickou ochranou přírody a krajiny na území 
Českého ráje a přilehlého okolí. Chrání ohrožené druhy rostlin a zvířat v jejich přirozeném prostředí. 
Zaměřuje se především na ochranu biodiverzity přírodních biotopů. Podílí se na environmentální 
výchově a osvětě, spolupracuje s CHKO Český ráj.  
Webové stránky organizace nebyly aktualizovány. 

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.  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=msPv3A5Gu_DYh3s1M1w4jsfxEcocEvuO3PCvGNMT9zGTwZKuRr7N2jcgIeTCNGgOZFb25e9vBy0_5j6lvjO89kdprEOU-51HyizStbILqRM9R3pNkpJeWQlJ68TnEdBs
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K 31. 12. 2021 měla organizace 176 evidovaných včelařů, z toho 148 členů, z toho 10 bez včelstev, 
5 neorganizovaných včelařů, 9 včelařů organizovaných ve Včelařském spolku v Mladé Boleslavi 
a 8 registrovaných v jiných organizacích. V průběhu roku 2021 bylo přijato celkem 7 nových 
chovatelů. V obvodu bylo k 15. 9. 2021 evidováno celkem 1 226 včelstev, z toho 1 074 včelstev členů 
ZO, 71 včelstev včelařů neorganizovaných a 86 včelstev u registrovaných. Snůškový rok 2021 byl jen 
o málo lepší než rok 2020, který včelaři označili za nejhorší za posledních 20 let. Začalo se zřejmě 
projevovat místní převčelení v některých oblastech, v současnosti např. na Kadeřavci. Dle statistiky 
2021 bylo vyprodukováno celkem 13,3 tun medu, což na nahlášených 1 074 včelstev členů ZO činí 
průměr 12,4 kg medu na včelstvo, dále 417 kg vosku. Bylo vychováno 203 matek.  
Spolková kronika: Člen spolku Vaníček se v roce 2014 pustil do dopsání spolkové kroniky dle 
podkladů kronikáře Loudy. V roce 2019 se vzdal členství ve spolku, a tím pádem i psaní kroniky. 
Kroniky se ujala členka Koudelová. V současnosti je do kroniky dopsáno období 2000-2005, další 
dopisování se bohužel zadrhlo na nedostatku podkladů. 
Včelařský kroužek: Dětský kroužek byl znovu založen v roce 2012. Vede ho přítel Šritr. Jeho činnost 
byla v roce 2020 a 2021 z důvodu nedostatku zájemců i omezení možnosti scházení přerušena. Pan 
Šritr však nadále organizoval exkurze v kroužkovém včelíně pro školy – byly uskutečněny tři exkurze 
školní a dvě exkurze pro příměstský tábor Žluté ponorky. Dále byly uskutečněny dvě přednášky 
o včelách ve škole v Kobylech. V obvodu funguje i včelařský kroužek mládeže při ZŠ Všeň (vede přítel 
Jareš ze ZO Žďár). 
Zdroj: Výroční zpráva organizace, více podrobností k fungování organizace viz v kronice 2016. 

Čmukaři  
Adresa: Jiráskova 121, Turnov, 511 01 
Vedoucí souboru: Jaroslav „Motýlek“ Ipser 
Charakteristika: Občanské sdružení Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla vznikl 
v roce 1976 nejprve jako Čmukaři OB Modřišice, od roku 1997 Čmukaři Turnov.  
Soubor je stále činný, nicméně informace jsou nedohledatelné, protože soubor neaktualizuje svoje 
webové stránky. 

Fotoklub Safír 
Adresa: Alej legií 695, Turnov, 511 01 
Předseda: Břetislav Jansa (znovu zvolen na 3 roky v roce 2014) 
Charakteristika: (viz Kronika 2013.) 
Přehled výstav v roce 2021: 
Od konce roku 2016 vystavuje Fotoklub na Střelnici. Od konce roku 2018 začal klub připravovat 
výstavy i v chodbě nádražní budovy (od vchodu vlevo směrem k nově otevřeným prostorám 
knihovny). 
Střelnice 
Červen: Výstava k 20. výročí založení sdružení KONTAKT – ve vestibulu úřadu Krajského úřadu 
v Liberci 
Září: Portréty známých osobností ve Sbírce fotografií Svazu českých fotografů. 
2. prosince – 1. února 2022: Černobílá fotografie – Výstava fotografií členů Fotoklubu Safír 
 
Na nádraží 
3. března – 4. května: Střípky z cest – výstava fotografií Luboše Vránka Snímky z putování po Íránu, 
Turecku, Tenerife, Maroku či Dolomit. Výstava je jedna z mála přístupných, protože se vystavuje na 
chodbách budovy hlavního železničního nádraží.  
5. března – 6. července: Divadlo Tatobity – fotografie Miroslava Trávníčka 
Do 31. srpna: Bozkovské dolomitové jeskyně – Výstava fotografií Břetislava Jansy 
5. května – 6. července: Divadlo Tatobity – výstava fotografií z divadelního prostředí spolku v  
Tatobitech autora Miroslava Trávníčka.  
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Výstavy v Liberci: V dubnu a červnu byly v Lidových sadech v Liberci vystaveny fotografie tří členů 
klubu v rámci tří samostatných výstav. Zdeněk Pilař – Jednoduše, černobíle… (Předsálí 
Experimentálního studia), Luboš Vránek – Střípky z cest (Galerie na balkóně) a Břetislav Jansa – 
Fotoplátna (Vyhlídková věž). 

Jizeran – Klub sběratelů pivovarských suvenýrů 
Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
Klub byl v roce 2021 činný.  

Kámoš Drámoš – Notdis 
Turnovský divadelní soubor, který vznikl v roce 2007 pod vedením Aleny Tomášové při místní ZUŠ. Od 
roku 2019 funguje samostatně jako spolek. Soubor se vyznačuje autorským přístupem, který 
uplatňuje při tvorbě inscenací, ale nezdráhá se adaptovat také díla současných i klasických dramatiků. 
V současnosti herecký soubor tvoří převážně studenti středních a vysokých škol, DAMU 
i konzervatoří. Členy souboru jsou: Vojtěch Franců, Ulyana Pestová, Veronika Rubášová, Jáchym 
Pochop, Aleš Jeřábek, Eliška Chytková, Lucie Cvrčková, Matyáš Volf, Anna Hodíková, Elen 
Drahoňovská, Veronika Drahoňovská, Šimon Rozum, Pavlína Pacáková, Darja Parsi, Nataniel 
Mansfeld, Jakub Saitz a další…  
Během slavnostního večera, který proběhl v městském divadle 11. prosince na oslavu 14 letého 
výročí, se soubor přejmenoval na NOTDIS – Nová turnovská divadelní scéna. 

 DEKANÉMOR. Lék na všeliký neduh světa naposledy k mání! Tři příběhy z Dekameronu – 
kramářská píseň, epos o nepřízni osudu a anekdota o zkaženém dechu. To vše s sebou přiváží 
kočovná herecká společnost, která nabízí lék nejen na všechen neduh světa. Představení sklidilo 
úspěch na přehlídkách studentského divadla v České republice i zahraničí, má za sebou přes 60 
repríz, četná ocenění a nominaci na Jiráskův Hronov 2019. Derniéra proběhla na akci Divadlo 
v divadle 11. prosince. 

 VY MLČÍTE, KARLE? Soudní přezkoumání Erbenovy balady. Hra přibližuje setkání dvou na první 
pohled velice odlišných osobností a světů: Jarka nemá domov, Karel ho má až po krk. Mohou si 
tihle vůbec porozumět? Autorská inscenace vznikla v roce 2019 na základě Erbenovy balady Lilie. 
Byla mimo jiné uvedena na celostátní přehlídce studentského divadla Mladá scéna 2019. 

 KDEKRADEMOR. Obchodní taktiky kočovné herecké společnosti se za několik let na trhu 
proměnily k dokonalosti. Prodej Dekanémoru jede jako na drátkách… Nejde ale na divadle 
o něco víc? Jak komu! Nejnovější inscenace souboru spojuje prvky komedie dell’arte 
a pouličního divadla. Představení mělo premiéru v červnu 2021 a od té doby zaznamenalo přes 
20 repríz po celé republice. Na přehlídce Nučický Kahan 2021 bylo diváky vyhodnoceno jako 
nejlepší inscenace přehlídky a získalo putovní cenu. 

Zdroj: Převzato z internetu. 
 

Klub aktivních seniorů 
Adresa: Žižkova 2047 
Vedoucí: Marie Sejkorová (od roku 2014) 
Klub aktivních seniorů vznikl v roce 2014 a navázal na již neaktivní Klub důchodců. Funguje pod 
patronací turnovských Zdravotně sociálních služeb v klubovně Domova seniorů v Žižkově ulici. 
Docházka do klubu je zdarma a bez registrace. Klub a jeho aktivity jsou určeny pro všechny, kteří 
nechtějí být sami.  
Aktivity klubu byly v daném roce utlumeny.  
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Klub filatelistů Český ráj 
Předseda: Ing. Jiří Černý, Ph.D. 
Historie: (viz Kronika 2015.) 
Klub pořádá burzy sběratelů filatelie, pohledů, mincí a ostatních sběratelských oborů, konají se na 
Střelnici.  

Kruh přátel hudby Turnov 
Předsedkyně: Jana Zajícová (starší údaj), 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 Turnovské 
hudební večery, kterých se každoročně uskuteční 8 až 10, a to obvykle v prostoru Městského divadla.  
Historie: (viz kronika 2016.) 
Turnovské hudební večery: V roce 2021 proběhly pouze dva koncerty.  

Klub přátel železnic Českého ráje 
Adresa: Nádražní 1109, Turnov, 511 01 
Předseda: Josef Semecký 
Charakteristika: Klub přátel železnic Českého ráje je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993. 
Jeho cílem je záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji 
a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje. Klub je velmi aktivní, pořádá velké množství jízd 
při akcích v širokém regionu.  
Turnovské železniční depo je kulturní památkou: V dubnu bylo turnovské železniční depo zařazeno 
mezi kulturní památky, a to především díky tzv. rotundě. Je to třetí depo v republice opatřené touto 
ochranou. Druhá dvě jsou v Bohumíně a v Kořenově na Jablonecku. Návrh na zapsání depa mezi 
památky inicioval spolek Klub přátel železnic Českého ráje.  
Provoz v rotundě, ve které se nachází 14 kolejí s kolejovými jámami, byl zahájen v roce 1940 a dosud 
je vše původní. Prostor využívaly parní lokomotivy, opravovaly se zde a přes noc v nich byl udržován 
oheň, aby ráno mohly brzy vyjet. V minulosti měla výtopna i centrální odvod kouře, ten byl ale 
zbourán před 30 či 40 lety. Kromě rotundy má v depu památkovou ochranu i věžový vodojem, 
stanoviště točnáře, točna z roku 1938 a kolejiště s popelovou jámou a vodním jeřábem. České dráhy 
přestaly depo využívat v roce 2002. Nyní se o něj stará právě Klub přátel železnic Českého ráje.  
Zdroj: Informace k historii objektu převzaty z článku uveřejněného na serveru www.seznamzpravy.cz 
dne 24. dubna 2021. 
V pořadu České televize: V červnu 2020 proběhlo v železničním depu natáčení oblíbeného pořadu 
České televize Zázraky přírody, který je vysílán vždy v sobotu v hlavním vysílacím čase po 20. hodině. 
Natáčení se zúčastnili moderátoři Vladimír Kořen a herec Maroš Kramár, kteří si mj. vyzkoušeli role 
topiče a strojvedoucího parní lokomotivy na trase z Turnova do Rovenska pod Troskami. Pořad byl 
vysílán 20. března a 3. dubna 2021. 
22. září: Noc literatury v Turnově: Literárně-kulturní večer konaný na neobvyklých místech – 
v turnovském železničním depu, synagoze, v novém sídle Fokusu. Akce propaguje současnou 
evropskou literaturu. 
Uskutečněné akce: 

 7.–9. května: Muzejní noc a májové jízdy parních vlaků (Turnov – Jaroměř – Hradec Králové – 
Česká Skalice – Jaroměř – Hradec Králové – Bílá Třemešná – Turnov) 

 12. června: Výročí města Rovenska nad Troskami (Turnov – Rovensko a zpět) 

 10. července: Historickým vlakem Českým rájem  

 16.–19. července: 1. krkonošský parní víkend (Jilemnice – Martinice – Vrchlabí – Rokytnice – 
Vrchlabí – Jilemnice) 

 24. července: Historickým vlakem Českým rájem (Turnov – Rychnov u J. n. N. a zpět, Turnov – 
Semily a zpět) 
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 7. srpna: Historickým vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko nad Troskami a zpět, Turnov – 
Semily a zpět) 

 13.–16. srpna: 2. krkonošský parní víkend (Jilemnice – Martinice – Vrchlabí – Rokytnice – 
Martinice –  

 Vrchlabí – Jilemnice) 

 28. srpna: Historickým vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět, Turnov – 
Semily a zpět) 

 18.–19. září: Oslavy 150 let trati Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř – Kunčice nad Labem (Turnov 
– Stará Paka – Ostroměř – Chlumec nad Cidlinou – Kunčice – Stará Paka – Turnov) 

 30. září: Film TEREZÍN (Turnov – Mělník – Vrátno a zpět) 

 16.–17. října: Parní víkend Městec Králové (Turnov – Městec Králové – Chlumec nad Cidlinou – 
Nymburk – Křinec – Turnov) 

Zdroj: internet, webové stránky spolku. 

Klub vojáků v záloze 
Adresa: Husova 1360, Turnov  
Předseda: Jaroslav Louda 
Charakteristika: Klub vojáků v záloze je dobrovolná příspěvková organizace sdružující zájemce 
o střelbu z krátkých a dlouhých palných zbraní. Byl založen 19. února roku 1992 a u jeho zrodu stálo 
sedm členů. KVZ Turnov pořádá střelecké soutěže v rámci Jizerské oblasti SVZ ČR. Jednotliví členové 
pak v rámci soutěží Jizerské oblasti, zejména pak Jizerské střelecké ligy a dalších soutěží pořádaných 
v rámci oblasti dosáhli i mistrovské výkonnostní třídy.  
V roce 2021 uspořádal klub pouze tři závody – jedno kolo Jizerské střelecké ligy. Letní mířenku speciál 
a Krále střelců. Odpadlo jedno kolo JSL a Turnovský perkus. 
Členové se zúčastnili celkem 23 soutěží. Mezi nejpilnější střelce patřili pánové Louda s účastí na 26 
závodech, pan Hudský s 21 závody a pan Bukvic s 20 závody. 

Kolej-klub 
Předseda: Pavel Láska, místopředseda: Hynek Posselt 
Adresa: Jesenný 150, Jesenný 513 01 
Charakteristika: Klub byl založen v roce 2013 s hlavním cílem vybudování expozice v turnovském 
železničním depu a pořádání akcí pro veřejnost. První úspěch zaznamenal v září roku 2015 při 
oslavách 150 let trati Turnov – Kralupy nad Vltavou.  
Historické vlaky v Českém ráji 2021 
V červenci a srpnu spolek pořádá výletní jízdy s parní lokomotivou 310.0134 a s historickými vlaky 
z Turnova do Rovenska pod Troskami nebo Semil. Od roku 2017 ji doplňuje Rosnička T334.0866 
a v roce 2020 navíc vznikl nový spoj do Lomnice nad Popelkou s motorovým vozem 
M152.0604. Tradiční jsou i jízdy S lokálkou kolem Humprechtu v podání motorového vozu 
M131.1081.  
Kvůli výluce ve Ktové byly jízdy rozděleny na červencové a srpnové. Do 7. srpna vlak vyjížděl 
dopoledne z Turnova do Semil, odpoledne pak zajížděl do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Ostatní 
soboty už jezdil do Rovenska pod Troskami. V čele vlaků se střídala parní lokomotiva 310.0134 
s motorovou T334.0866. 
Zatímco parní vlak si s sebou vozil divadelní vagon, ve kterém při pobytech ve stanicích probíhala 
loutková představení (Železniční divadlo – viz Loutkový soubor Na Židli), na motorový vlak navazovaly 
historické autobusy, které zájemce vozily po okolí.  
 
Parní lokomotiva 310.0134 byla vyrobena v roce 1913 pro místní dráhu Litovel–Mladeč. Od roku 
1951 sloužila na vlečce cukrovaru v Bedihošti, kde i dojezdila. Časem se dostala až do železniční 
stanice Kořenov, odkud ji v roce 1993 dovezl do Turnova Klub přátel železnic Českého ráje a začal 
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pracovat na jejím zprovoznění. Lokomotiva je provozní od roku 2002. 25. 4. 2009 – Ktová: 
Lokomotiva 310.0134 v čele zvláštního vlaku do Rovenska ©Miloslav Nečas 

 
Lokomotiva T334.0866 byla vyrobena v roce 1969. Technicko-bezpečnostní zkoušku absolvovala 
1. 12. 1969 a 4. 12. pak byla dodána na vlečku Svit ve Zlíně. Jejím posledním působištěm byly České 
lupkové závody v Novém Strašecí. V roce 2013 byla převezena do Turnova, kde členové spolku Kolej-
klub začali pracovat na jejím zprovoznění. Od roku 2016 je lokomotiva provozní. 5. 7. 2019 – Malá 
Skála: Lokomotiva T334.0866 při návratu ze Semil do Turnova ©Hynek Posselt 
 
Motorový vůz M152.0604 byl vyroben na jaře roku 1983 a 1. března 1983 byl dodán do depa 
Plešivec. Poslední kilometry v pravidelném provozu najezdil v roce 2013 a následně byl odkoupen 
spolkem Kolej-klub. Znovu zprovozněn byl v roce 2015 a postupně je upravován do původní podoby. 
25. 7. 2020 – Kyje u Jičína: Motorový vůz M152.0604 při jedné ze svých jízd do Lomnice nad Popelkou 
©Hynek Posselt. 

 

 
Konfederace politických vězňů, pobočka č. 55 Semily–Turnov 
Adresa: Žižkova 2031, Turnov (do 30. 4. 2017) 
Předseda: Sergěj Solovjev, přibližně do roku 2015, kdy jej nahradila Hana Dvořáková. Ta zemřela 
v roce 2017. Od té doby pobočka pravděpodobně předsedu neměla.  
Charakteristika: Konfederace politických vězňů České republiky, dále jen KPV ČR, je dobrovolnou 
organizací, která sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa.  
Podle informací získaných z centrální organizace se zdá, že turnovská pobočka nejméně od konce 
roku 2017 nevykazuje žádnou činnost, poslední členské příspěvky dorazily v roce 2019. Zdá se, že se 
organizace rozpadla.  
Zemřel Sergěj Solovjev 
25. listopadu zemřel pan Sergěj Solovjev, čestný občan Turnova, dlouholetý předseda Konfederace 
politických vězňů, zastánce demokratických tradic a, statečný člověk, který bojoval usilovně se zvůlí 
komunistického režimu. Bylo mu 97 let. (Více viz Kalendárium.) 
(Více viz Kronika 2013.)  

Loutkářský soubor Na Židli 
Předseda: Petr Záruba 
Charakteristika: Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002, 
jeho historie však sahá až do roku 1978. Hlavní náplní je práce pro děti a s dětmi.  
Petr Záruba pracuje jako člen odborné rady pro loutkové divadlo Nipos – Artama Praha, dále jako 
člen rady Volného sdružení východočeských divadelníků a jako člen kulturní komise Rady města. 
V březnu působil jako porotce na loutkářské přehlídce Skupovy Strakonice. 
 
Seznam členů souboru: 
Řídící rada: Petr Záruba, předseda statutární orgán, Věra Pokorná, hospodářka, Jakub Frýda 
Kontrolní výbor: Roman Kaválek, předseda, Michal Škopán, Ivana Drahoňovská 
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Zdena Breuerová, Pavel Vaněk, Jana Kůdelová, Anna Kellerová, Dana Salabová, Jiří Kůdela, Zuzana 
Salabová, Jitka Kottková, Lenka Kvintusová, Kateřina Hejtmanová, Zuzana Škopánová, Tereza 
Škopánová, Eliška Gruberová, Barbora Frýdová, Marie Koucká. 
 
Přehled akcí v roce 2021 (výběr): 
Soubor v roce 2021 odehrál 36 představení, návštěvníků přišlo 1 727. Soubor se zúčastnil přehlídek 
Loutkobraní v Chlumci nad Cidlinou a na přehlídce O cenu Matěje Kopeckého v Libčanech.  
Červená Karkulka: 11×, Pohádky o pejskovi a kočičce: 11×, O slepičce kropenaté: 7×, Tři prasátka 
a vlk: 4×, Perníková chaloupka: 3×. 
 
XXXI. turnovský drahokam  
5. června proběhl v Městském divadle 31. ročník divadelní přehlídky Turnovský drahokam. (Více viz 

Kultura.) 

Prázdninové pohádkování 
Loutkáři dětem 
Jubilejní 25. sezóna. Každou prázdninovou neděli na Dlaskově statku vždy v 11.00, 13.00 a 15.00 
hodin. Celkem 27 představení, které navštívilo 1 260 návštěvníků. 

 4. 7. Kašpárek na skalním hradu, Boďi Jaroměř 

 11. 7. O slepičce kropenaté, LS Na Židli Turnov 

 18. 7. Pohádky o pejskovi a kočičce, LS Na Židli Turnov 

 25. 7. Příběh šneka Bedřicha, Divadýlko Matýsek Rynoltice 

 7. 8. Kluci z pohádek, lidový loutkář J. Polehňa Hradec Králové 

 8. 8. Divokraj, LS Šíro Lázně Bělohrad 

 15. 8. Tři prasátka a vlk, LS Na Židli Turnov 

 22. 8. Perníková chaloupka, LS Na Židli Turnov 

 29. 8. Červená Karkulka aneb polepšený vlk, LS Na Židli Turnov 
První turnovské železniční loutkové divadlo 
Parní vlak, jehož součástí je divadelní vagon z roku 1905, vyjel o prázdninách celkem 4× a odehrálo se 
v něm 12 představení, která navštívilo 373 diváků. Vlak jezdil z Turnova do Rovenska pod Troskami.  
Kompletní přehled představení je uveden ve výroční zprávě spolku.  
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet. 

Myslivecké sdružení Vesecko 
Adresa: Malý Rohozec 157, Turnov, 511 01 (Střelnice), Nádražní 1105 (sídlo) 
Charakteristika: Sdružení spadá do působnosti MÚ Turnov. Honitba Vesecko má výměru 1 020 ha, 
rozkládá se zejména na katastru obce Turnov a má smíšený charakter. Střelnice je hojně využívána 
klubem, ostatními mysliveckými sdruženími z okolí pro akce soukromého charakteru. Spolek 
disponuje čtyřmi loveckými psy se zkouškami.  

Paměť Českého ráje a Podještědí 
Adresa: Městská knihovna Antonína Marka (od dubna 2016) 
Předseda: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od 2018) 
Charakteristika: Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí bylo založeno 17. ledna 2000 
především díky iniciativě prvního a bývalého předsedy Václava Jenšovského. V únoru 2017 se 
transformovalo na tzv. zapsaný spolek. 
Hlavním předmětem činnosti sdružení je propagace a ochrana nadčasových hodnot Českého ráje 
a Podještědí (památky, příroda, tradice, osobnosti a další), a to hlavně prostřednictvím vlastního 
vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám. Hlavním předmětem zájmu je Českodubsko, 
Mnichovohradišťsko, Dolnobousovsko, Sobotecko, Lomnicko, Semilsko, Turnovsko, Železnobrodsko 
a Jičínsko. 
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Pekařova společnost Českého ráje 
Adresa: Skálova 71, Turnov 511 01  
Předseda: Mgr. Pavel Jakubec (od března 2018) 
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. 
K 19. březnu 2022 měla Pekařova společnosti 134 členů, a to poté, co došlo k aktualizaci seznamu 
členů. 

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.  

Psinec města Turnova 
Adresa: Koňský trh 200, Turnov, 511 01 
Vedoucí: Zdeněk Fišer, Dominika Šmídová, Jana Chmelíková (starší údaje) 
Charakteristika: Odchytové zařízení pro psy funguje na 
Skautském ostrově pod správou Skautského střediska 
Štika Turnov. Nejedná se o klasický útulek, ale pouze 
o útočiště pro psy pouze na přechodnou dobu.  
Psi zde mají potřebné zázemí v oddělených kotcích 
vybavených zateplenou boudou, jeden z kotců je celkově 
zateplen pro umístění choulostivějších zvířat.  
V roce 2021 investovalo Město Turnov do oprav budovy 
psince zhruba 60 tis. Kč. Byla opravena střecha, 
instalována izolace do jednoho z kotců, proveden byl 
nátěr dřevěných ploch. Péče o psy v odchytovém zařízení je zajištěna obsluhou, která při nálezu nebo 
odchytu psa umístí do kotce, a zveřejní popis s jeho fotkou. Majitel se tak ve většině případů najde 
velmi rychle, a to v řádu hodin. Psi v zařízení jsou několikrát za den venčeni. 

Rohozecký okrašlovací spolek 
Adresa: Malý Rohozec 4 
Předseda: Mgr. Lukáš Berndt 
Spolek vznikl v roce 2010 z iniciativy občanů za účelem zkvalitňovat životní podmínky obyvatel obce 
Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Mezi hlavní cíle spolku patří: Ochrana přírody, krajiny a životního 
prostředí / Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy (především cyklisté a pěší) / Zlepšování 
podmínek pro volnočasové a sportovní vyžití obyvatel (především dětí) / Ochrana památek, 
kulturních hodnot a krajinného rázu / Ochrana a kultivace zeleně / Péče o společenský život obce. 
V roce 2021 proběhlo pravděpodobně pouze vánoční setkání Na Vršku.  

Sbor dobrovolných hasičů Bukovina 
Adresa: Kobylka 11, Turnov 51101 
Starosta: Jiří Pekař (od roku 2020) 
Počet členů v roce 2017(!): 80 členů, 39 žen, 41 mužů 

  

https://www.turnov.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1714692&x=1280&y=853&hash=e85be62770fd11bc8d438305b0f4e446&ratio=1
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Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice 
Adresa: Hruborohozecká 388 
Starosta: Lukáš Cígl (od roku 2021) 
Turnovanka, tancovačka v hasičárně: 13. listopadu / 27. listopadu / 11. prosince 

Sbor dobrovolných hasičů Kadeřavec 
Adresa: Kadeřavec 20 
Starosta: Petr Zavadil (zvolen 25. ledna 2020) 
Velitel: Roman Jelínek 
Jednatelka: Zdeňka Čiháková 
Členská základna činila 78 členů, z toho 37 činných. Konalo se sedm výborových schůzí. Ve výboru 
SDH pracovalo 17 členů. Bratr Jelínek, velitel sboru, aktivně působil v turnovském sboru 
profesionálních hasičů. Družstvo nedisponuje hasičským vozem.  
Ubytování belgických dětí: V červenci byly klubovně ubytovány děti z Belgie, které onemocněly 
covidem a musely v karanténě čekat na převoz zpět do Belgie. 
Senior cupu v Pelešanech se v září zúčastnila dvě družstva – muži skončili pátí a ženy se umístily na 
druhém místě. 
V říjnu se po dvouleté pauze konalo tradiční posvícení. V listopadu proběhl tajný výlet (do restaurace 
Králíček, 22 členů). V prosinci členové připravili příjezd sv. Mikuláše na náves. 
Nové auto: Město Turnov předalo sboru nový automobil, devítimístnou dodávku v hodnotě 
330 000 Kč, určený pro potřeby kadeřavského sboru a případně i pro potřeby sborů okolních.  

Sbor dobrovolných hasičů Mašov 
Adresa: Mašov 253, Turnov 51101 
Starosta: Zbyněk Hruša  
V roce 2017(!) měl sbor 82 členů, z toho 8 mladých hasičů.  
Historie: (viz Kronika 2013.) 
4. září: Senior cup. 

Sbor dobrovolných hasičů Pelešany 
Adresa: Pelešany čp. 154, Turnov 
Starosta: Václav Šíma (od 18. 1. 2020) 
4. září: Senior cup 
18. září: Putování s Večerníčkem. Tradiční pohádkové putování pro děti a rodiče.  

Sbor dobrovolných hasičů Turnov 
Adresa: Na Lukách 2227 
Starosta: Jan Smrkovský 
Historie sboru: (viz Kronika 2016.) 

Společnost bloumající veřejnosti 
Sdružení vzniklo v roce 1996 v Turnově. Společnost bloumající veřejnosti (SBV) pořádala ve městě 
různé koncerty, divadla, festivaly, umělecké happeningy, výstavy atd. Postupem času se ansámbl 
sdružení různě měnil, až nakonec v roce 2007 vykrystalizoval ve dvě klíčové postavy, a to Jana Marka 
a Petra Hofhanse. Od té doby už je SBV výhradně divadelním souborem. Na turnovských prknech 
uvedla od té doby tyto hry. 2007 – Neil Simon – Biloxi blues (tehdy ještě pod záštitou Turnovské 
bohémy), 2008 – Marek Horoščák – Vařený hlavy, 2010 – John Steinbeck – O myších a lidech, 2012 – 
Roman Sikora, Lukáš Hajn – Černá noc, 2014 – Katalin Thuróczy – Klozet, 2018 – Pokrevní bratři.  
Nová hra: 22. října proběhla v Městském divadle premiéra nové, jednoaktové divadelní hry Záblesk. 
Herci: Jan Marek, Jakub Chundela a Alena Tomášová. Režie: Jan Marek a Romana Zemenová. 
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Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 
Předseda sdružení: Mgr. Bohuslav Lédl (od 13. 3. 2015) 
Charakteristika: (viz Kronika 2013.) 
Dvořákův Turnov a Sychrov 2022 – konání festivalu bylo zrušeno 
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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.  
Přehled dalších aktivit spolku, včetně výletů, je uváděn v časopise Náš Turnov. 

Spolek rodáků a přátel Turnova – Pražská pobočka 
Předsedkyně: Mgr. Anna Mánková (chalupa ve Vazovcích), jednatel: Ing. Jiří Fuk 
Turnovští rodáci v Praze se sdružují nepřetržitě od počátku 20. století. Pražská pobočka SRPT úzce 
spolupracuje s analogickým rodáckým spolkem Jičína (Jičín v Praze) a se spolkem Hořice 
v Podkrkonoší, a to formou vzájemných setkávání, zejména na besedách. Udržují pravidelné kontakty 
se spolky resp. pražskými členy spolků Karoliny Světlé v Českém Dubu a Antonína Dvořáka v Praze. 

ZAzemí 
Adresa: Husova 713, Turnov 
Předsedkyně: Irena Kessi Holiday, Pavla Lukešová 
Ekologická organizace, která začala v Turnově veřejně působit před několika lety, kdy založila 
komunitní zahradu na okraji parku Šetřilovsko vedle uličky souběžné s Lidickou. Zahrada byla v roce 
2018 přemístěna do Nudvojovic. Zahrada je oplocená, vhodná i pro menší děti. Je zde komunitní chov 
slepic, dřevěná chatka s elektřinou, ohniště, komunitní políčko pro záhony.  
Konala se řada přednášek a promítání filmů (ve Žluté ponorce) na ekologická témata.  
Organizace se na základě dobrovolnické práce zapojuje do řady celostátních projektů, z nichž některé 
sama iniciuje.  
Projekty organizace (převzato z výroční zprávy) 

 Jablka hrušky – sázíme a následně se staráme o vysokokmenné ovocné stromy a keře (sdílené 
sady, aleje, meze, remízy…). Celkem na 12 lokalitách bylo v roce 2021 usazeno 290 jabloní, 
hrušní, švestek, třešní a ořechů, 150 keřů – dřínů, různých jeřábů, klokočů, lísek, bezů, 
muchovníků…, 700 dřevěných kůlů, 4 tuny kompostu, půl kilometru různých chrániček + 2 km 
úvazků.  

 Svobodu lesu – v lesích, které máme ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu hospodaříme v co 
největší možné míře přírodě blízkým způsobem. Letošním sadem roku je bezesporu hektarový 
sad v Loučkách. Jeden hektar starého vyschlého průmyslového višňového sadu jsme proměnili 
ve volně přístupný komunitní sad. 90% uschlých višní jsme odstranili, z větví jsme vyrobili 
bioouhel, který se stal základem kvalitního kompostu a bude navrácen zpět ke stromům. Místo 
višní jsme vysadili 45 vysokokmenných ovocných stromů – jablka, hrušky, švestky, třešně 
a ořechy. Stromy, které tu budou 100 let. Jako to bylo dřív. 

 Síť komunitních chovů slepic – zakládáme chovy, ve kterých 7 rodin sdílí společnou péči o hejno 
30–50 slepic ve své vesnici či městě. Slepičáren funguje po republice 17, další vznikají. 

 Komunitní pole – na společném poli pro každou rodinu řádek. Pěstujeme především brambory, 
dýně, mrkev, listovou zeleninu, bylinky, česnek… 

 Kompostujeme – na sídlištích, ve školách, školkách, v našich slepičárnách, a dokonce i na 
hřbitovech – neunikne nám žádné místo, na kterém je kompostovací potenciál. 

 Komunitní zahrada – na záhoncích na okraji města si můžete pěstovat zeleninu, kytky, bylinky… 

 Ekovýchova pro děti i dospělé – letní akce pro veřejnost v lesích, sadech, slepičárnách, v naší 
komunitní zahradě…  

 Zimní akce pro veřejnost – přednášky, večery s osobností, vaření… 
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HUDEBNÍ SKUPINY 
Hudební scéna v Turnově je velmi bohatá, existuje řada skupin a kapel, které hrají dlouhá léta, ale 
vedle nich i řada menších, kdy se na pár sezon spojí několik kamarádů. Velká část kapel, zejména ty, 
které hrají moderní hudbu, prezentují svou činnost na webu www.bandzone.cz, kam zapisují 
i koncertní aktivity. Formulace „kapela si zapsala“ znamená, že tento údaj uvedla právě na zmíněném 
webu. Není možné garantovat, že mimo ně nevystoupila i víckrát. (Charakteristika a podrobnosti 
o kapelách viz Kronika 2013, stejně jako podrobné přehledy koncertní činnosti pro představu o jejich 
aktivitě.) Kapely, které byly v roce 2019 aktivní, ale žádné konkrétnější informace o nich nebyly 
k dohledání, jsou zde uvedeny proto, aby bylo jasné, že existují. Podrobnější informace jsou 
k nalezení v předcházejících ročnících kroniky.  

Adaptace 
Hardrocková kapela původně z Turnova, která hraje vlastní tvorbu a skladby jiných kapel, jako jsou 
Kabát, Harlej, Škwor, Turbo, AC/DC, Judas Priest… Tvoří ji členové Miroslav Poloprudský - kytara, 
zpěv, Michal Šindelář – zpěv, Jarda Hoření – bicí, Lukáš Mácha - zpěv, baskytara, Aleš Mařatka - zpěv, 
kytara. V roce 2021 odehrála přibližně deset koncertů.  
Hlavice (LB): 27. 8. 2021, tradiční poutní zábava 
Svijany (LB): 28. 8. 2021, Svijanské pivobraní 
Horská Kamenice (JBC): 28. 8. 2021, Loučení s létem  
Žehrov (MB): 3. 9. 2021, Posvícení  
Rovensko p. Tr. (SM): 10. 9. 2021, Zábava na hřišti 
Mnichovo Hradiště (MB): 11. 9. 2021,  Sousedské slavnosti 
Bělá pod Bezdězem (MB): 11. 9. 2021, Setkání legend 
Kundratice u Jilemnice (SM): 17. 9. 2021, Letní zábava  
Lažany (LBC): 18. 9. 2021, Zábava 
Dvorce u Lysé n. L. (NB): 25. 9. 2021, Soukromá akce  
Rokytnice n. Jizerou (SM): 2. 10. 2021, Tradiční Svatomichaelská pouť 
Strenice (MB): 9. 10. 2021, Taneční zábava  
Přepeře u Turnova (SM): 16. 10. 2021, Taneční zábava  
Příšovice (LB): 12. 11. 2021, Taneční zábava  
Brniště (CL): 13. 11. 2021, Svatomartinský jarmark a krůtí hody 

Ad Libitum 
Smyčcový kvartet hraje pod vedením Jana Lochmana. Vznikl v roce 1997 při ZUŠ Turnov a hraje 
klasickou hudbu. Je poměrně aktivní.  
Informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 

Adina Atlas a Peprmintová slunce 
Členové turnovské kapely jsou Kenny Hammer (bubny) a Pete Jarský (zpěv, kytara).  
Kapela nebyla v roce 2021 aktivní. 

AFD 
Kapela hrající muziku, která balancuje na hranicích brakového, elektronického rock 'n' rollu 
a crossoveru. Kapelu tvoří zpěvák František Jaroš, kytarista Jan Špeta, bubeník Jakub Mixánek 
a basista Marek Gerlich. 
Informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 
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Am I God 
Kapela hraje progressive groove metal. Tvoří ji Mgr. Markýz Pecywall (vokály), Šár Don Coyotte 
(kytary), Kvatro Formádži CSc. (kytary), Ing. Zlatan Diego Huňády (bass), Vinn (bubny). 
V roce 2021 vydala kapela CD EP 20:21. V roce 2021 vystoupila na 4 koncertech (Velký Dřevíč, 
Kacanovy 2×, Hradec Králové). 

AnarchiA 
AnarchiA vznikla v Turnově na počátku roku 2015, založil ji kytarista David Koreček a zpěvák Daniel 
Pelant, k nim se připojili baskytarista Honza Kudrnáč a bubeník Vladimír Horák. V roce 2016 byl 
nahrazen Vojtěchem Urbanem. V roce 2021 přibyl druhý kytarista Jan Kasl. Kapela hraje metal a hlásí 
se k hard and heavy kořenům. Obrazem kapely jsou zpěvné melodické texty vycházející ze zpěvákova 
hrdla a úderné kytarové riffy vznikající pod prsty kytaristy. Za doprovodu basy udává celé formaci 
tempo motor složený z bicích nástrojů. 
12. 6. Koza 021, Zrcadlová koza / 16. 6. NADĚJEfest, Pilníkov / 25. 6. Kamion Fest, Chrudim / 3. 7. 
Turn-off Rock Fest / 10. 7. Rašín Fest, Rašín / 24. 7. Dogsy Fest, Doksy / 21. 8. Střídavé napětí vol. 13, 
Jablonec nad Nisou / 21. 8. Rockový večer, Frýdštejn / 27. 8. Moto Lužany, Lužany / 10. 9. Tulifest, 
Liberec / 17. 9. Rockový večer, Mladá Boleslav / 9. 10. Tatobity / 30. 10. Příšovice / 20. 11. Turn-off 
Rock Night / 7. 12. Adventní trhy, Liberec. 

Ba naopank 
Psycho-punk-popový kvartet z Turnova vznikl v roce 2009 v reakci na „předsmrtnou strnulost místní 
hudební scény“. Členové kapely jsou Kamil Pinta – zpěv a řev převážně českých textů vlastní výroby 
i z pera bezpečně mrtvých klasiků (J. Neruda, J. S. Machar, V. Nezval, C. A. Smith, E. E. Cummings) 
doprovázený tancem sv. Víta, Matěj Hajn – dobře uleželá kytara mnoha chutí a barev, zpěv a řev, Jan 
Dékány – chirurgicky přesná baskytara, zpěv a řev a Ivo Hájek – bouřlivé bicí a bujarý výskot. 
(Převzato z vlastní prezentace kapely.)  
Kapela odehrála v roce 2021 jeden koncert.  

The Boband 
Zpěvák vystupující pod jménem Frankie Dlowhan zpívá písně Boba Dylana v původních akustických 
verzích z 60. let. Hraje na kytaru a harmoniku, někdy vystupuje sólově, jindy s dalšími hudebníky.  

Bodlák 
Country kapela vznikla v Turnově v roce 2000, kdy několik kamarádů, kteří se scházeli v turnovské 
hospůdce V Zatáčce, dospělo k rozhodnutí, že písničky, které v tomto zařízení již několik let a za 
vypětí všech duševních a fyzických sil pilně cvičili, dostanou na vzduch mezi lidi.  
V roce 2019 ji tvořili Míra Jíra (kytara, foukací harmonika, zpěv), Jirka „Dědek“ Paldus (mandolína, 
zpěv), Jirka „Houba“ Václavík (banjo, kytara, zpěv) a Tomáš Preisler (kontrabas, zpěv). 
Kapela vystupuje velmi aktivně, informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 

Carmina, pěvecký sbor při ZUŠ Turnov 
Adresa: náměstí Českého ráje 5, Turnov 
Sbormistr: Daniela Nechutná (od roku 2019) 
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 Daniela Nechutná).  

Cave Blind 
Kapelu tvoří Turnovák pod uměleckým jménem Gordonlord: „Projekt Cave Blind jsem založil v létě 
roku 2013 na základě navrátivší se touhy tvořit hudbu, jež mě po rozpadu mé dřívější kapely 
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Swordkeeper na několik let opustila. První demo se neslo ještě komplet v ambientním duchu, avšak 
počátkem roku 2015 se žánrová struktura rozšiřuje k mé srdeční záležitosti, kterou je metal.“ 
Hudbu zveřejňuje prostřednictvím digitálních alb, kterých měl v roce 2021 sedm.  

David Elis 
Umělecký sólo projekt zpěváka Davida Hlůže (původně Snap Call). Začal vystupovat v roce 2022, kdy 
odehrál 5 koncertů. 

Deathward 
Kapela Deathward byla založena v roce 2012 zkušenými muzikanty. Po drobných personálních 
změnách se sestava stabilizovala do současné podoby šesti mužů. Žánrově je hudbu Deathward 
obtížné zařadit. V jejich tvorbě nejdete prvky různých odnoží metalu, symfonické plochy připomínající 
filmovou hudbu, drsné metalové pasáže… Muzika stojí na propracovaných aranžích.  
Informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 

FD Band 
„Kapela vznikla v létě roku 2007 v podhoubí turnovské hudební scény. Na počátku společného 
zkoušení jsme se věnovali převážně převzaté české tvorbě vybrané frontmanem kapely Frantou 
Tomášem. Postupem času se nabalovaly další a další skladby z širšího spektra interpretů i zemí 
původu. Nicméně veškerý repertoár zůstal zaměřením stejný, a to ryze bigbeatový, až rockový. 
Původní složení kapely bylo doprovodná kytara + zpěv, sólová kytara, baskytara a bicí nástroje. Dle 
počátečních písmen v našich jménech a přezdívkách (Franta, Falťák, Deky, Dan) jsme se po delším 
tápání pojmenovali FD band. Kapela dnes tedy vystupuje v obsazení: František Tomáš – kytara, zpěv, 
Dan Hybler – sólová kytara, zpěv, Jan Dékány - baskytara, zpěv, Aleš Nypl - kytara, zpěv, Pavel Faltus - 
bicí nástroje, Martin Holan - harmonika. Byť je naše produkce zdánlivým zaměřením spíš klubová, 
upřednostňujeme vaše pozvání před pořádáním vlastních „zábav“. Párkrát do roka si samozřejmě 
jdeme zahrát na malé scény, většinou nás ovšem můžete vidět na firemních akcích, večírcích, 
promotions nebo svatbách. Zřídka na jarmarcích či festivalech. Jak bylo již zmíněno, zabýváme se 
hlavně převzatou bigbeatovou tvorbou českých i zahraničních interpretů od 70. let po současnost. 
Z českých lze zmínit např. Petra Kalandru, Oboroh, Spektrum, Vladimíra Mišíka. Ze zahraničních pak 
Beatles, Erica Claptona, Carlose Santanu, Jimmiho Hendrixe atd.“ (Převzato s webových stránek 
kapely.) Informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 

Funk Corporation 
Funky kapela, která se v současnosti za „pražskou“, vznikla v roce 2000. Kapela je aktivní, ale 
informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 

Hitfakers 
Funková kapela hrající v albánsko-českém složení. Kapela hraje vlastní skladby. Kapela je aktivní.  
25. 6. Funkin’ Turnov 
26. 6. Praha, restaurace Na Propasti 
10. 7. Hitfakers před Kafíčkem, Poděbrady 
25. 8. Life concert z Alfonsovy kavárny v Nymburce 
29. 8. Koncert na náměstí v Liberci 
4. 11. Aneta and the Soul Uncles + Hitfakers 

Hitmakers 
Členové kapely, která hraje vlastní rockovou tvorbu, jsou Jirka Brodský, Brody (kytara a zpěv), Milan 
Lamač (basová kytara a zpěv) a Dominik Novotný (bicí nástroje). 
Informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 
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Jazz kvintet Josefa Uchytila 
Seskupení aktivních hudebníků, kteří hrají příležitostně v různých sestavách podle chuti, potřeby 
a nálady. Vystupují poměrně často. Informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 

Lédl Jazz Quintet  
Kapela vznikla kolem roku 1996 jako „malá parta“ Turnovského Big bandu. Několikrát do roka 
koncertují v restauraci Maškovka. Kapelu tvoří Ivan Hájek (basa), Robert Tomáš (bicí), Bohuslav Lédl 
(piano) a Marek Buble (saxofon). 

Mackie Messer Klezmer Band  
Kapela akusticky hraje židovskou muziku, za dobu svého působení již patří k etablovaným kapelám. 
Vystupuje v synagogách, na festivalech židovské kultury v České republice i v zahraničí.  
Kapela dosud vydala dvě CD, první v roce 2013 s názvem SHA SHTIL a druhé v roce 2018 s názvem 
SHEIN. Hraje ve složení: Jarda Kotek – kontrabas, baskytara / Petr Kostka – kytara, banjo / Káťa 
Vlastová – saxofon, příčná flétna / Veronika Mireková – zpěv / Lenka Součková – housle / Jan Paulík – 
bicí / Ondřej Zlevor – akordeon. 

 Výjimečný koncert: 23. července se před Střelnicí uskutečnil koncert kapely, jehož čestným 
hostem byla paní Hana Sternlicht, která je autorkou knihy s názvem „Svobodná, volná“. Během 
besedy, která proběhla v rámci koncertu, přiblížila své pohnuté osudy během války, vyprávěla 
o svém krátkém dětství, o pobytu v Terezíně, v Osvětimi a v dalších lágrech, mluvila i o náhodě, 
jak ji doktor Mengele nechal žít. Z nejužší rodiny se zachránila pouze ona, jeden bratranec 
a jedna sestřenice. 

Mr. Fraš 
Mr. Fraš, vlastním jménem Petr Šafra, je básník a písničkář žijící v Turnově. Vystudoval zemědělskou 
školu obor veterinářství a později Literární akademii Josefa Škvoreckého, obor tvůrčí psaní – 
interaktivní média. Pracuje jako poradce ve výživě zvířat a současně s uměleckou tvorbou provozuje 
i soukromou psychoanalytickou praxi jako psychoanalytický psychoterapeut. Akreditovaný výcvik 
ukončil v roce 2014. 
Spojovat hudbu s textem začal v době překonávání série tragických událostí, které zasáhly do jeho 
osobního života někdy okolo roku 2012. Po nahrání prvních písní kdesi v malém pražském 
improvizovaném studiu v roce 2013, nahrál v roce 2015 první písničkářské album s názvem Třeba 
kos ve studiu Hitmakers Chutnovka. V roce 2017 natočené druhé, ale již rockové album Tvoje hvězda 
na nebi . 
V roce 2019 napsal a natočil ve stejném studiu nové alternativní LP Jistá sezóna, na kterém se 
hudebně podíleli Milan Lamač, Miroslav Nosek, Jiří Brodský, Míša Faltusová, Lenka Bevilaqua, Tomáš 
Marek a Matěj Marek. V roce 2021 vystupoval v sestavě Mr. Fraš – sólový zpěv, kytara / Jan „Deky“ 
Dékány – basová kytara, zpěv / Dan „Ňuňu“ Hybler – sólová kytara, zpěv / Radek „Bany“ Nevyhoštěný 
– bicí. 
(Text převzat z webových stránek kapely.) 

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.  
V roce 2018 sbor absolvoval 38 zkoušek v prostorách ZUŠ Turnov. Dvakrát se konalo dvoudenní 
soustředění mimo Turnov.  
Adventní koncerty v roce 2021 
28. 11. Jeřmanice – před Kostelem sv. Anny 
4. 12. Jenišovice – Kostel sv. Jiří 
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9. 12. Městské divadlo Turnov 
19. 12. Turnov – Husův sbor 
19. 12. Vyskeř – Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
26. 12. Valdštejn – Kaple sv. Jana Nepomuckého  

Nothingham  
Kapela hrající hudbu na pomezí gotiky a progresivního metalu s důrazem na rytmiku. Vznikla v roce 
1996 přerodem z goticko-rockové formace Hrabě Eszterhazy. Za dvacet let existence se v jejích 
řadách vystřídala víc než desítka muzikantů. Aktuální sestavu tvoří bubeník Petr Tesař, klávesista 
Marek Boňko, kytarista a nekonvenční komponista Jan Bouzek a baskytarista a zpěvák Pavel Mlejnek. 
Kapela koncertuje pravidelně, ale vcelku málo.  
25. výročí: 14. srpna se před Střelnicí konal koncert na oslavu 25 let na scéně.  

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.  
Informace k činnosti v roce 2021 nebyly k dohledání. 

Purnama 
Turnovská kapela vznikla v roce 2011, v roce 2014 se podílela na první charitativní akci Metal for 
hope. Kapela hraje metal. Tvoří ji členové Jakub Viták (zpěv, kytara) / Václav Vaníček (kytara) / Pavel 
Bukvic (basa, zpěv) a Václav Lhota (bicí).  
V roce 2021 kapela odehrála 9 koncertů.  

Pranic 
Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně.  
28. 5.: Litomyšl – evangelický kostel, Noc kostelů  
3. 8.: Telč – Prázdniny v Telči  
14. 9.: Turnov – Večer Na Sboře s Petrem Vydrou  
22. 9.: Turnov – Depo, Noc literatury  
4. 12.: Machnín – Adventní koncert u kostela  

Snap Call  
Snap Call je rock’n’rollová skupina z Turnova založená roku 2012. Snap Call se pohybují v mixu vlivů. 
a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country. Kapela hraje blues rock, hard rock, motorkářský 
rock’n’roll, jižanský rock.  
V roce 2018 odešel od kapely její zpěvák David Hlůže. Kapela nadále hrála v sestavě Vojta Kořínek 

(baskytara), Vítek Jíra a Lukáš Václavík a novým frontmanem se stal Jakub Hauf z Liberce.  
Kapela v roce 2021 odehrála čtyři koncerty. 

Soundfall 
Turnovská kapela Soundfall vznikla v roce 2010, původní akustické trio se postupem času vyvinulo 
v plnotučný kvintet, žánrově těžko zařaditelný. V tvorbě najdeme prvky rocku, popu, folku, jazzu, 
funku i blues. V roce 2021 kapela odehrála dva koncerty. 
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RozumBrothers 
Skupina vznikla v roce 2012 spojením již dříve spolupracujících muzikantů a kamarádů Tomáše 
Štefánka, Michala Pecky, Jana Maliny a Jiřího Ištvánka. V roce 2015 skupinu doplnila zpěvačka 
Martina Vágenknechtová a také ji opustil Jan Malina. Formace hraje skladby na pomezí mnoha 
hudebních stylů a nálad – progressive-pop. V roce 2019 vystoupila na devíti koncertech.  
V roce 2021 kapela odehrála 8 koncertů. 15. 5. Festival svobody v Kacanovech / 25. 6. Sejšn na 
začátku prázdnin, Rovensko pod Troskami / 2. 7. Michalovice / 24. 7. Vechtrovní jízda, Rakousy / 3. 9. 
Woodoo Fest, Jirkov / 11. 9. Festival na koupáku, Hodkovice nad Mohelkou / 27. 11. Orloi párty, 
Zrcadlová koza / 25. 12. Vánoční besídka, Rovensko pod Troskami. 

Silent Session  
Rocková kapela vznikla v roce 2009, ale její členové spolu hráli už od 80. let v kapele Elevance. 
Skupinu v současnosti tvoří Honza Hlůže (zpěv), Honza Mikyska (kytara), Jirka Jandura (bicí) a Pavel 
Křelina (basa). Silent Session vydali v roce 2015 nové album Poslední na Zemi, které kapelu ukazuje 
v té nejlepší a nejvyzrálejší formě. Deska obsahuje deset rockových fláků s českými texty. Pro 
zachování co největší energie skladeb probíhalo nahrávání živě. 
V roce 2021 odehrála kapela 5 koncertů. 22. 5. Cucfest, Tři Dvory / 12. 6. Koza Fest 021 / 17. 7. 
Rockový večírek, Frýdštejn / 7. 8. Zadarmofest, Doksy / 9. 10. HTM Fest, Tatobity. 

Tamdoletma 
Hudební seskupení hraje tzv. folk'n'drink. V roce 2018 si zapsala osm koncertů. 
Složení kapely: František Jaroš (zpěvák, kytarista a klavírista), Vojtěch Tomášek (housle a viola), Jakub 
Mixánek (bicí) a Marek Gerlich (akustická kytara a baskytara, od léta 2018). Na konci roku 2016 
vydala kapela album Hey Joe. Na podzim 2018 natočila první hraný videoklip a připravila třípísňové 
EP s názvem Zvonky. 
V roce 2021 kapela odehrála 1 koncert.  

Tribal force 
Parta muzikantů, která se dala dohromady kolem zpěvačky Payay Matys někdy v roce 2017/2018. 
Payya Matys pochází z Rovenska pod Troskami, je dcerou novináře Pavla Matyse a Kateřiny 
Matysové. Oba rodiče se také věnují hudbě. Payya se věnuje hiphopu a R’n’B, také jazzu a blues, 
zpívá výhradně česky. Texty si píše sama a vytváří i hlavní melodické linky písní. Ty pak dokončuje 
většinou DJ Sali (Lukáš Halama). Funguje ve složení Sváťa Vorel Woreal – rapper a kameraman, 
Martina Vagenknechtová Maja – zpěvačka, Michael Erban Majkl – fire a světelná show, Ondřejka 
Vološčuková Audrey – choreografie, Aneta Procházková Labille.bitch – fire a světelná show, Kateřina 
a Vladislav Tománkovi – choreografka a fotograf, ale skupina se různě proměňuje.  
13. 8. Tribal Force, Koberovy 
21. 10. Kavárna Kus, Turnov 

Turnovanka – dechový soubor  
Dirigent: Mgr. Jindřich Bada (od roku 2003) 
První dechová hudba působila v regionu Turnovska již od roku 1898 a krátce poté vzniká i soubor, na 
který činnost dnešní Turnovanky navazuje. Kapela pravidelně koncertuje v hasičárně v Daliměřicích 
a hostuje i při akcích mimo Turnov. Pravidelně vystupuje v daliměřické sokolovně v programu 
Posezení při dechovce a na různých kulturních akcích v Turnově a okolí.  

Turnovské orchestrální sdružení  
Předseda: Jan Lochman (starší údaj) 
Dirigent: Ondřej Útrata (od 2004), Martin Hybler 
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Sdružení vyvíjí činnost v několika oblastech: 1. výchova hudebníků – vyplnění mezery mezi odchodem 
ze základní umělecké školy a zahájením vlastní hudební činnosti. 2. samostatné koncertní vystoupení 
– prohloubení spolupráce s libereckým sborem Ještěd. 3. spolupráce s hudebníky z divadla F. X. Šaldy 
v Liberci. 4. spolupráce s dalšími hudebníky a tělesy (výměny členů). 5. členové samostatně 
i v menších skupinách vypomáhají při různých hudebních akcích.  
V posledních několika letech spolupořádá i koncerty k oslavě letního slunovratu, které se odehrávají 
při východu slunce na krásných místech Českého ráje (vždy jeden koncert přímo v den slunovratu).  
26. října: Koncert v sále ZUŠ. Nový repertoár výhradně z děl českých autorů. 
6. listopadu: Koncert v kostele sv. Josefa Na Krásné. Sólisté Marcela Mikolášková (housle) a David 
Minár (horna). 

Vanity 
Pop-rockovou kapelu založila zpěvačka Anita. Ke kapele se následně připojil baskytarista Filip 
Zikmunda, bubeník Šimon Mikez a kytarista Jan Smeták. 
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CÍRKVE V TURNOVĚ 
 
V roce 2021 proběhlo sčítání lidu, v němž se jako věřící (tj. hlásící se k církvi, náboženské společnosti 
nebo směru) označilo 1 052 (v roce 2011 to bylo 2 338) obyvatel Turnova a k nevěřícím se počítá 7 749 
(v roce 2011 to bylo 5 986). Ostatní rubriku nevyplnili.  
K církvi římskokatolické se přihlásila 382 Turnováků, k Církvi československé husitské 85 osob, 
Českobratrské církvi evangelické 36 osob a 1 191 se považuje za věřící, ale nehlásí se k žádné církvi. 
Informace o jednotlivých církvích jsou téměř nezjistitelné, většina církví (snad s výjimkou Křesťanského 
společenství) má webové stránky neaktuální, některé úplně bez informací (husitská), některé bez 
základních informací.  

Římskokatolická farnost – Děkanství Turnov, turnovský vikariát 
Adresa: Děkanská 87, Turnov, 511 01 
Děkan: ThMgr. Václav Vlasák (od 1. 9. 2011) 
Biskup Litoměřické diecéze: Mons. Mgr. Jan Baxant 
Trvalý jáhen: Mgr. Ing. Michal Koudelka  
Charakteristika: Turnovský vikariát je jeden z 10 vikariátů Litoměřické diecéze. Skládá se z 36 farností, 
z nichž pouze v osmi sídlí farář nebo administrátor. Okrskovým vikářem je turnovský děkan Václav 
Vlasák, vikariátním sekretářem Zdeněk Maryška, děkan v Sobotce. (Další podrobnosti viz Kronika 
2013.) 
Zdroj: www.wikipedie.com, stránky města, další informace se nepodařilo získat. 
 

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické Unitas fratrum 
Adresa: Na Sboře 80, Turnov, 511 01 
Kazatel: ThMgr. Ondřej Halama (od roku 1997, znovu zvolen na dva roky 13. 10. 2019) 
Charakteristika: Ochranovské sbory tvoří seniorát v rámci Českobratrské církve evangelické, která je 
největší evangelickou církví u nás, má asi 250 farností, školy i diákonská zařízení. 
Dům Na Sboře je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro 
turnovskou veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a Jednoty bratrské. Sbor 
organizuje práci s dětmi a mládeží, pořádá letní dětské tábory a připravuje další programy. 
Bohoslužby se konaly každou neděli od 9.30 hodin, dětské bohoslužby každou druhou neděli 
(prostřednictvím loutkového divadla přibližovaly dětem biblické příběhy a události), pro menší děti 
nedělní besídky s písničkami a básničkami, setkání mládeže vždy v pátek v 18.00 hodin. Dopoledne 
Na Sboře – každou čtvrtou středu v měsíci – setkání střední a starší generace nad Biblí a dějinami 
křesťanství.  
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.) 

Sbor Jednoty bratrské 
Adresa: 28. října 543, Turnov 511 01 
Správce Sboru Jednoty bratrské v Turnově: Ing. Jiří Bárta 
Koordinátorka Rodinného centra: Jitka Bártová 
Charakteristika: Sbor je součástí jedné z nejstarších protestantských církví Jednoty bratrské. Jeho 
bohatá historie nás inspiruje, abychom byli aktuální a reagovali na výzvy současnosti podobně jako 
naši předkové. Náš sbor se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska, 
Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Pomocí projektu Rodinného centra oslovuje rodiče, děti, 
mládež z Turnova a okolí.  
Historie sboru v Turnově je uvedena v kronice za rok 2017. 
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Církev československá husitská 
Adresa: Koněvova 655, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Oldřich Bezděčík 
Turnovská pobočka spadá do vikariátu Liberec Královéhradecké diecéze. Pravidelné bohoslužby se 
konají vždy v neděli od 8.30 hodin v kostele církve v Koněvově ulici. (Více viz Kronika 2013.) 

Křesťanské společenství Turnov 
Adresa: Shromáždění: Husova 77 
Pastor: Pavel Marek  
Církev evangelického směru pořádající bohoslužby a duchovní setkání. Organizuje i přednášky pro 
školy na etická témata. Církev je velmi aktivní. Pořádá pravidelná shromáždění v budově Žluté 
ponorky v Husově ulici čp. 77 v Turnově vždy v neděli od 9.30 hodin. (Více viz Kronika 2013.) 

Sbor adventistů sedmého dne 
Adresa: Nádražní 1130, Turnov, 511 01 
Kazatel: Stanislav Lanc 
Charakteristika: Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika 
států s totalitním režimem. Bohoslužby v Turnově se konají každou sobotu. (Více viz Kronika 2013.) 

Svědkové Jehovovi 
Adresa: neznámá 
Představitel turnovské obce: neznámý 
Náboženská společnost Svědků Jehovových se hlásí ke křesťanství. Je aktivní také v Turnově, ovšem 
informace o místní organizaci nejsou veřejně dohledatelné. Členové společnosti čas od času nabízejí 
na veřejných místech kolemjdoucím náboženské časopisy Strážná věž a Probuďte se! S praxí 
podomního kázání, která je pro společnost charakteristická, se v Turnově příliš často nesetkáváme.  
V kronice dříve uváděný název Svědkové Jehovovi – Sál království nebyl správný. Vztahoval se 
k právnímu subjektu, který vlastnil objekt modlitebny v Alešově ulici 2113. Subjekt před několika lety 
zanikl. (Na základě osobního 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 mezi nejširší vrstvy obyvatel.  
 

Základní informace o turnovském sportu v roce 2021    
Pro rok 2021 byly sníženy všechny předpokládané finanční prostředky z rozpočtu města do dotačních 
programů města o 20 %. Pro oblast dotací na sportovní činnost to znamená ponížení částky 
z původních 7 750 tis. Kč na 6 200 tis. Kč. Rozdělení částky pro rok 2021 bylo výjimečně odsouhlaseno 
podle stupňů podpory Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím, nikoli 
dle běžných pravidel pro tuto oblast. O vyhlášení prvních dvou stupňů podpory KPZ bylo rozhodnuto 
na jednání Zastupitelstva města dne 18. 12. 2020 a o rozdělení dotací z KPZ v těchto stupních bylo 
následně rozhodnuto na jednání dne 25. 2. 2021. Mezi sportovní spolky, které podaly žádost o dotaci 
(17 spolků ze 17 možných), bylo rozděleno 2 447 tis. Kč. Následně byl vyhlášen ještě třetí stupeň 
podpory KPZ, a částka na rok 2021 tak byla kompletně vyčerpána.  
 
Rozdělení příspěvku sportovním subjektům (na činnost a provozní dotace) 
. ABT Česana Rohozec: 15 648 Kč (z toho 10 000 Kč na provozní dotace) 
. AC Turnov: 563 839 Kč (z toho 308 042 Kč na provozní náklady) 
. HC Turnov: 587 319 Kč (z toho 480 000 Kč na provozní náklady) 
. FK Turnov: 286 181 Kč (z toho 165 000 Kč na provozní náklady) 
. Junák – český skaut: 90 200 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady)  
. Klub českých turistů Sokol Turnov: 48 200 Kč (z toho 30 000 Kč na provozní náklady)  
. Klub lyžařů Turnov: 98 829 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady)  
. SKI club Turnov: 27 500 Kč (z toho 20 000 Kč na provozní náklady)  
. Střelecký sportovní klub Malý Rohozec: 5 000 Kč  
. Šachový klub Zikuda Turnov: 202 270 Kč (z toho 58 500 Kč na provozní náklady)  
. Tenisový klub Turnov: 97 744 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady) 
. TJ Orel Turnov: 42 092 Kč (z toho 35 000 Kč na provozní náklady) 
. TJ Sokol Turnov: 772 633 Kč (z toho 671 131 Kč na provozní náklady) 
. TJ Turnov: 2 204 854 Kč (z toho 1 633 570 Kč na provozní náklady) 
. TSC Turnov: 957 691 Kč (z toho 783 757 Kč na provozní náklady) 

 
Přímá podpora 
. AC Turnov: Memoriál Ludvíka Daňka: 400 000 Kč 
. FK Turnov: 54 649 Kč – na údržbu nového hřiště s umělým povrchem 
. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, pobočný spolek – na zajištění 

republikového finále Atletického 3boje (19. 6. 2019, Městský stadion L. Daňka): 20 000 Kč 
 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
Z celkové dotace na sportovní činnost a provozní náklady sportovních spolků ve výši 6 milionů korun 
bylo 438 000 Kč určeno jako dotace na pořízení, technické zhodnocení, nebo opravy dlouhodobého 
majetku.  
. TJ Turnov: sportovní hala ve Skálově ulici – výměna další části střešní krytiny na hale a zázemí AC 

Turnov – etapa č. 2. Žádáno: 273 000 Kč, celkové náklady: 390 000 Kč  
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. TSCV Turnov: sportovní hala v Alešově ulici – oprava a rekonstrukce stropů, svítidel 
a elektroinstalace v zázemí sportovní haly. Žádáno: 205 000 Kč, celkové náklady: 250 000 Kč 

. TJ Sokol Turnov: sokolovna – celková rekonstrukce šatny pro cvičitele. Žádáno: 100 000 Kč 
 
 
Sportovní fond  
Pro rok 2019 bylo z rozpočtu vyčleněno na Sportovní fond 150 000 Kč + 13 800 Kč z předchozího 
období.  

 ABT Česana: Dětský pohár, dotace 5 000 Kč 

 ABT Česana: Rohozecký triatlon, dotace: 5 000 Kč 

 AC Turnov: Hruštice 2019 – běžecký závod turnovských atletů, dotace: 13 800 Kč 

 Cyklo-ski Jizera: MTBO Pojizerský kompas, dotace: 10 000 Kč 

 FK Turnov: Den fotbalu v Turnově, dotace 10 000 Kč 

 HC Turnov 1931: Memoriál Ludvíka Koška, dotace 12 000 Kč 

 HC Turnov 1931: Podzimní dvojboj – turnaj v hokeji a fotbale pro mládež, dotace: 4 000 Kč 

 Ilma: Podpora taneční výuky na 2. stupni ZŠ, dotace: 4 000 Kč 

 Ilma: Podpora talentované mládeže, dotace: 4 000 Kč 

 Junák – český skaut: Zimní sportování, dotace: 2 000 Kč 

 Klub lyžařů: 33. ročník přespolního běhu, dotace: 15 000 Kč 

 Myslivecká společnost Vesecko: Střelecká soutěž jednotlivců O cenu města Turnova, dotace 
2 000 Kč 

 Myslivecká společnost Vesecko: Rohozecký parcour, dotace: 2 000 Kč 

 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily: Silvestrovský běh, 46. ročník, 
dotace: 8 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov: Okrsková soutěž v požárním sportu, dotace 11 000 Kč 

 Michal Valšík: Turnov Streetball Challenge, dotace: 10 000 Kč 

 TJ Sokol: Pingpongový turnaj pro všechny, dotace 6 600 Kč 

 TJ Sokol, oddíl stolního tenisu: Soustředění mládeže do 15 let, dotace 6 000 Kč 

 TJ Turnov, oddíl kanoistiky: Závod pramic a paddelboardů pro veřejnost, dotace: 4 000 Kč 

 Tělovýchovně sportovní klub, oddíl judo: Liga žákyň a žáků Judo O samurajskou katanu, dotace: 
30 000 Kč 

 
Odměny medailistům 
V únoru proběhlo na turnovské radnici ocenění sportovců, kteří nejlépe reprezentovali město na 
závodech a soutěžích v loňském roce. Ocenění proběhlo bez udělení finančních odměn. 
TJ Turnov – oddíl Musher club 
juniorky:  

 Zora Lehká – 1. místo Mistrovství světa, kategorie Canicross ženy junior 

 Aneta Erlebachová – 3. místo Mistrovství světa, kategorie Canicross ženy junior 

 Veronika Chlumská – 3. místo Mistrovství Evropy, kategorie Bikejöring ženy junior 
dospělí: 

 Veronika Navrátilová – 1. místo Mistrovství světa, kategorie Scooter se dvěma psy 2. místo, 
Mistrovství Evropy, kategorie Scooter ženy  

 Václav Vančura – 1. místo Mistrovství Evropy, kategorie Scooter muži 

 Martin Klár – 1. místo Mistrovství Evropy, kategorie Bikejöring muži 

 Ilona Erlebachová – 1. místo Mistrovství Evropy, kategorie Bikejöring ženy Master 

 Monika Strašáková – 3. místo Mistrovství Evropy, kategorie Scooter ženy Master 

 Michal Tobiášek – 3. místo Mistrovství Evropy, kategorie Scooter muži Master 

 Ivo Vacke – 3. místo Mistrovství Evropy, kategorie Bikejöring muži Master III 
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TJ Turnov – oddíl orientačního běhu 

 Hugo Hoetzel – kategorie H14, 2. místo klasická trať na LODM v dresu Libereckého kraje 
a 3. místo štafeta 

 Kryštof Hájek – kategorie H18, 2. místo Mistrovství České republiky na krátké trati, zařazen na 
konci roku za výsledky do juniorské reprezentace ČR 

 Jana Pekařová – kategorie D18, 2. místo Mistrovství České republikna krátké trati, 2. místo sprint 
na mezinárodních závodech CEYOC v dresu ČR, členka dorostenecké i juniorské reprezentace 

 Šárka Sokolářová – juniorky D20, 3. místo Mistrovství České republikNoční OB, 4. místo MČR 
klasická trať 

 Štafeta dorostenky D18 – 3. místo MČR štafety, 1. místo závod ČP štafet, celkově 3. místo 
v Českém poháru štafet ve složení Jana Pekařová, Anna Kochová a Elin Martanová 

TJ Turnov – oddíl ROB 

 Jakub Oma 
1. místo ME 3,5 MHz klasika / 1. místo ME sprint / 2. místo ME foxoring / 1. místo ME soutěž 
družstev 3,5 MHz 

TJ Turnov – oddíl impact kickbox 

 Jan Kazda – 2. a 3. místo na Mistrovství světa v kickboxu organizace W.K.U. konané v rakouském 
Bregenzu v kategorii – 91kg muži (získal už svoji 25. a 26. medaili z MS a ME) 

 Tommy Kazda – 7 let vyhrál v roce 2019 čtyři turnaje včetně – Mistra republiky v kategorii do 
25 kg na základě těchto výsledků byl nominován na stejné MS, kde obsadil 5. a 8. místo do 25kg. 

 
Nejlepší sportovec města 2018 
13. února byly ve velkém sále Střelnice vyhlášeny výsledky 27. ročníku ankety o nejlepšího sportovce 
města roku 2017. Večerem prováděli Filip Stárek a Jindřich Bada. Nejlepším sportovcem se stal již 
poosmé Jakub Oma z oddílu radiového orientačního běhu TJ Turnov.  
. Do Zlaté knihy turnovského sportu byli zapsáni manželé Marie a Eduard Folprechtovi, kteří jsou 

v současnosti nejstaršími aktivními členy oddílu OB TJ Turnov 
. Jednotlivci: 1. Jakub Oma, TJ Turnov, oddíl ROB, 2. Josef Egrt, AC Turnov, 3. Jan Kazda, TJ 

Turnov, IMPACT KICBOXING 
. Sportovní naděje do 18 let: 1. Michal Hanyk, AC Turnov, 2. Julie Zárybnická, TSC Turnov, oddíl 

judo, 3. Eliška Martínková, AC Turnov 
. Nejlepší kolektiv: 1. TJ Turnov, oddíl volejbalu, družstvo mužů A, 2. ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo 

A, 3. družstvo mužů, TJ Turnov, oddíl florbalu 
. Trenér roku: 1. Jakub Mareš, TSC Turnov, oddíl judo, 2. Marcela Urbanová, TJ Turnov, oddíl 

florbalu, 3. Miroslav Reichl, AC Turnov 
. Akce roku 2018: 1. Krajský všesokolský slet, TJ Sokol Turnov, 2. Závod světového poháru v OB, TJ 

Turnov, oddíl OB, 3. Memoriál Ludvíka Daňka, AC Turnov 
Cena veřejnosti (vyhlašuje server Turnovskovakci): Ladislav Víla z AC Turnov (1 079 hlasů, celkem 
hlasovalo 3 069 čtenářů). 
 
Turnovská sportoviště od 17. května 
17. května byla uvolněna protipandemická opatření a bylo povoleno sportování, kde nadále platilo 
omezení účastníků na 550 venku a 10 uvnitř.  
 

 Plavecký bazén na Výšince 
Plavecký bazén zůstal veřejnosti uzavřen, uvnitř proběhla modernizace topení, ohřevu vody 
a vzduchotechniky. 

 Zimní stadion Ludvíka Koška 
V části zimního stadionu fungovalo antigenní očkovací centrum, na stadionu probíhaly stavební práce 
– vestavba zázemí stadionu. 
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 Areál Maškovy zahrady 
Veškerá venkovní sportoviště, tj. skatepark, pumptrack, in-line dráha, byly veřejnosti přístupné za 
splnění protiepidemických podmínek. 

 Atletický stadion 
Na stadionu proběhla údržba travnaté plochy, místo je pravidelně využíváno k tréninkům.  

 Fotbalový areál 
Na fotbalovém hřišti byla provedena rekultivace travnaté plochy hlavního hřiště, byly nainstalovány 
rozvody pro nové ozvučení stadionu, včetně el. přípojky pro kameru a trénuje se zde naplno. 

 Sokolovna Mašov  
Hospůdka otevřela zahrádku, nové posezení i s ohništěm, cvičební sál a hřiště je opět k dispozici za 
dodržení protiepidemických podmínek. 

 Hřiště TSC 
Spodní i horní hřiště je otevřené pro veřejnost.
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Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí a akcí pořádaných více 
subjekty 
Většina sportovních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – sportovních spolků a organizací. 
 
Sportovní vyžití na sněhu  
V souvislosti se sněhovou nadílkou se Turnovákům opět po letech naskytla možnost běžeckého vyžití 
a dětem bobování a sáňkování. Lyžování není moc umožněno, protože zákaz provozu lyžařských vleků 
je součástí vládních protiepidemických opatření.  
V bezprostřední blízkosti města se sáňkuje ve Struhách na sjezdovce i na protějším kopci. Díky 
místnímu Klubu lyžařů se Turnováci mohou vydat i na běžky. Klub upravil tratě a vyznačil stopy na 
Vrchhůře, ve spolupráci s Městkou sportovní také v Maškově zahradě a čtyřkilometrový okruh 
Ohrazenice–Paceřice. Členové klubu tratě upravují vlastním amatérsky sestrojeným válcovacím 
zařízením, které tahají za skútrem, a k vytvoření stop na klasiku používají stopovač. 
 
Komise pro sport byla zrušena 
10. února zrušili radní města na svém jednání Komisi pro sport a přesunuli projednávání sportovní 
problematiky ze sportovní komise na systém tematických kulatých stolů věnovaným sportu 
v Turnově. Dosavadní komise, kterou vedl Zbyněk Miklík, přestala pracovat s koncem února. 
Důvodem byla snaha města o větší propojení s veřejností. Sportovní záležitosti jsou již dlouhodobě 
zdrojem různých nesrovnalostí a nespokojeností.  
 
Deset tisíc kroků 
Město Turnov se v dubnu zapojilo do prvního kola celorepublikového projektu Deset tisíc kroků, 
jehož cílem je přimět lidi k zařazení pravidelné chůze do svého programu. Pořadatelem výzvy je 
spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., který se zabývá tématem rozvoje udržitelné městské 
a regionální mobility a zvyšováním kvality veřejných prostranství. Spolupořadateli jsou města a kraje 
České republiky. Každý, kdo se chce zapojit, musí počet svých denně ušlých kroků měřit v jakémkoliv 
zařízení a následně svůj výstup odeslat do registračního formuláře. Cílem je nasbírat co nejvíce kroků 
v rámci jednotlivých obcí. Turnov se nakonec umístil na 6. místě, když týmy i jednotlivci nachodili 
dohromady 13 477,08 kilometrů. Účastníky, kteří se umístili na prvních pěti příčkách, čekala 
procházka se starostou Tomášem Hockem se zastávkou na pivo. 
V říjnu se akce opakovala a Turnováci jarní kilometráž ještě překonali. Celkem tak nachodili 
30 535 km.  
V polovině prosince starosta města ocenil nejlepší účastníky výzvy. Ceny si odnesli nejlepší tým, první 
tři ženy, první tři muži a také nejstarší účastníka a matka, která zvládla nachodit 800 km se svými 
třemi dětmi.  

 
Anketa o nejúspěšnějšího sportovce okresu za rok 2020 
20. dubna byly v Semilech vyhlášeny výsledky ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu. Hlasování 
a vyhlášení proběhlo on-line. Turnováci uspěli v následujících kategoriích.  
V kategorii Mládež-jednotlivci se na 1. místě umístil Jakub Šafář z AC Turnov (splněný limit na ME 
dorostu ve skoku o tyči (471 cm) a v desetiboji (6836 bodů), mistr ČR v desetiboji a ve skoku o tyči, 
halový mistr ČR v sedmiboji a ve skoku o tyči, v kategorii o rok mladší obhájil všechny tituly MČR. Na 
3. místě Eliška Martínková z AC Turnov (splněný limit na MS juniorek v chůzi na 10 km (48:27,65), 
mistryně ČR v chůzi na 10 km a 3 km, bronzová v chůzi na 20 km, překonání rekordu národního 
šampionátu).  
V kategorii Dospělí – kolektivy se na 1. místě umístil oddíl Muži AC Turnov (1.místo ve II. lize, skupině 
D, soutěž suverénně vyhráli již potřetí v řadě, zvítězili ve všech třech kolech, opory týmu F. Doubek, J. 
Dvořák, J. Egrt, L. Gaisl, M. Hanyk, J. Šafář a další) a na 3. místě ŠK Zikuda (tým dospělých ve složení 
Tomáš Kraus, Zdeněk Maršálek, Tomáš Studnička, Pavel Šimáček, Lukáš Vlasák, Jan Vykouk, František 

http://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fwww.turnovskovakci.cz%2Faktuality%2Fradni-zrusili-komisi-pro-sport%2F
http://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fwww.turnovskovakci.cz%2Faktuality%2Fradni-zrusili-komisi-pro-sport%2F
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Zikuda – dvakrát 1. a jednou 2. místo na MČR, mimořádné výkony na MČR družstev v bleskové hře, 
rapid šachu a klasickém šachu).  
V kategorii Trenéři získala 1. místo Kateřina Čermáková z AC Turnov trénující atletiku, běh a chůzi.  
V kategorii Amatéři se umístil na 1. místě trenér Miroslav Reichl z AC Turnov, splněné limity na ME 
dorostu (Vaníčková, Šafář), na MČR 4 x 1. místo Šafář, 2 x 4. místo Vaníčková, 4. místo Pergerová, 
dlouholetý trenér AC Turnov, objevitel spousty talentů (národní rekordman Šafář, limitářka na 
překážkách Vaníčková), vynikající trenér běžců (Pergerová, Malý, Mařas). Na druhém místě pak Jakub 
Mareš z TSC Turnov (osobní trenér Burešové a Plškové, medailistky z mezinárodních turnajů).  
 
 
Setkání u kulatých stolů se sportovní tematikou 
V dubnu a květnu se konalo několik veřejných setkání nad tématy týkajícíchse sportu v Turnově.  
Kulatý stůl č. 1 – Financování sportu v Turnově 
28. dubna. Cílem bylo prezentovat uceleně a v souvislostech systém financování sportu v Turnově, 
vysvětlit rozdělování dotací města, poukázat na jeho případné nedostatky a navrhnout postup k jejich 
odstranění  
Kulatý stůl č. 2 – Zázemí pro sport, připravované opravy a stavby sportovišť 
28. dubna. Cílem bylo následné získání informací o záměrech sportovních spolků ohledně jejich 
zázemí, prezentace Městské sportovní Turnov, s. r. o., o probíhajících realizacích a přípravách 
investic. 
Kulatý stůl č. 3 – Trenéři a jejich činnost, podmínky pro jejich činnost, sportování po pandemii 
26. května. Cílem byla diskuze trenérů o jejich činnosti, podmínkách pro činnost a rozběh sportování 
po rozvolnění opatřeních spojených s pandemií. 
 
Provoz hřišť a sportovišť o prázdninách 
V období letních prázdnin mohli rodiče s dětmi a široká veřejnost navštěvovat několik hřišť, 
sportovišť a otevřených dětských a školních hřišť. Některá byla volně přístupná, jiná měla vymezeny 
určené dny a hodiny.  

 Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ul., pondělí až neděle 8.00–20.00 hod. Volně 
přístupné hřiště zčásti s asfaltovým a zčásti s umělým povrchem. 

 Atletický stadion, Skálova ul., pondělí až neděle 8.00–20.00 hod. Volně přístupný stadion. 
Součástí sportoviště je i je volně přístupné workoutové hřiště. 

 Víceúčelové hřiště s umělou trávou a hřiště na beach volejbal Maškova zahrada. Hřiště pro 
malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball a hřiště na beach volejbal byla přístupná 
veřejnosti a návštěvníkům dle provozní doby koupaliště nebo dle dohody. 

 Hřiště za sokolovnou, Mašov, pondělí až neděle 8.00–20.00 hod. Děti a mládež mají vstup 
zdarma. 

 Hřiště TJ Turnov, Daliměřice, Bezručova ul., volně přístupné hřiště s umělým povrchem 
s možností pronájmu pro organizované skupiny. 

 Základní škola Žižkova 518, Turnov, červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod., srpen: pondělí 
až pátek 12.00–20.00 hod. Děti a mládež s doprovodem rodičů mají vstup zdarma. 

 Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov, přístup po předchozí telefonické dohodě. 

 Venkovní posilovna v Rývových sadech, volně přístupné venkovní fitness hřiště pro mládež, 
dospělé a seniory s cvičebními prvky. 

 Hřiště pod Základní školou Skálova (Alešova ul.), Prouskova ul., pondělí až neděle 8.00–20.00 
hod. Volně přístupné hřiště. 

 Základní škola 28. října 18, Turnov, červenec: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod., srpen: pondělí 
až sobota 9.00–18.00 hod. 
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Letní olympijské hry v Tokiu 
23. července byly v japonském Tokiu zahájeny letní olympijské hry, které se měly původně konat 
v roce 2020, ale byly z důvodu pandemie covidu-19 přesunuty na rok 2021. Hry skončily 8. srpna.  
Hry přinesly několik zajímavých sportů, které na olympiádě nebývají k vidění, například baseball 
a softball a také sportovní lezení, karate, surfing a skateboarding. Hry proběhly bez divácké účasti.  
Česká republika získala díky svým sportovcům 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile, čímž se tato 
olympiáda stala nejúspěšnější českou olympiádou.  
Zlaté medaile: Jiří Lipták – sportovní střelba, Jiří Prskavec – kanoistika, Lukáš Krpálek – judo, Barbora 
Krejčíková a Kateřina Siniaková – tenis, čtyřhra. 
Stříbrné medaile: Lukáš Rohan – kanoistika, David Kostelecký – sportovní střelba, Markéta 
Vondroušová – tenis, Jakub Vadlejch – hod oštěpem. 
Bronzové medaile: Alexander Choupenitch – šerm, Josef Dostál a Radek Šlouf – kanoistika, Vítězslav 
Veselý – hod oštěpem.  
Českou účast poznamenal incident v úvodu her. 16. července odletěla část sportovců a členové jejich 
týmů do Tokia a posléze se ukázalo, že na palubě byl i neočkovaný lékař nemocný covidem. Během 
letu bylo šest sportovců nakaženo a byla jim znemožněna účast na hrách. Že se nakazili právě od 
tohoto lékaře, nebylo potvrzeno.  
 
Memoriál Ludvíka Daňka 
14. září se na stadionu Ludvíka Daňka konal 21. ročník mezinárodního atletického mítinku. Termín byl 
odložen z tradičního květnového na září kvůli protipandemickým opatřením. Zářijový termín a konec 
atletické sezony sice znamenala nižší účast závodníků, podobně jako opatření pro vstup do ČR 
spojená s pandemickou situací, přesto se nakonec zúčastnilo víc než 150 sportovců. 
Vrh koulí politiků: 1. Zbyněk Miklík 11.03, 2. Michal Loukota 10.90, Dan Ramzer 08.62, Tomáš Hocke 
08.43. 
 
Vítězové jednotlivých disciplín: 
MUŽI 

 Hod diskem: 1. Róbert Szikszai (Maďarsko) 62,80, 2. Mauricio Ortega (Kolumbie) 61,52 m, 
3. Robert Urbanek (Polsko) 59,54 

 Běh na 100 metrů: 1. Jan Veleba (TJ Dukla Praha), 10.33, 2. Stanislav Kovalenko (Ukrajina) 10.49, 
3. Matyáš Koška (TJ Dukla Praha) 10.66 

 Běh na 200 metrů: 1. Stanislav Kovalenko (Ukrajina) 21.16, 2. Jan Veleba (TJ Dukla Praha) 21.16, 
3. Matyáš Koška (TJ Dukla Praha) 21.59 

 Běh na 800 metrů 1: 1. Filip Šnejdr (ASK Slavia Praha) 1:47.10, 2. Daniel Kotyza (VSL Univerzita 
Brno) 1:49.13, 3. Nico Boketta (Atletika Jižní Město) 1:50.08  

 Běh na 800 metrů 2: 1. Dominik Vebr (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 1:54.91, 2. Martin Olšanský (SC 
Radostín Praha) 1:55.44, 3. Jan Skalička (Spartak Praha 4) 1:55.51 

 Běh na 400 metrů překážek: 1. Martin Tuček (VSK Univerzita Brno) 51.49, 2. Martin Růžička (ASK 
Slavia Praha) 52.85, 3. Lukáš Přibyl (ASK Slavia Praha) 53.53 

 Hod oštěpem: 1. Jaroslav Jílek (TJ Dukla Praha) 75,75, 2. Patrik Michalec (Slovensko) 65,63, 
3. Marek Lukáš (PSK Olymp Praha) 65,39 

 Vrh koulí: 1. David Tupý (AC Tepo Kladno) 18,05, 2. Jakub Forejt (AK Škoda Plzeň) 16,20, 
3. Michal Forejt (AK Škoda Plzeň) 16,14 

 Skok daleký: 1. Anton Kopytka (Ukrajina) 7.38, 2. Andrzej Kuch (Polsko) 7.36, 3. David Jodl (TJ 
Sokol České Budějovice) 7.26  

 Skok o tyči: 1. Dan Bárta (Dukla Praha) 5.32, 2. Vojtěch Kloud (TJ Sokol Hradec) 5.02, 3. Karel 
Velička (TJ Liaz Jablonec nad Nisou) 4.42 

 Chůze 3 000 m: 1. Lukáš Gdula (Hvězda Pardubice) 11:51.34, 2. Martin Nedvídek (AC Rumburk) 
12:57.73, 3. Tomáš Gdula (Hvězda Pardubice) 13:34.30 
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ŽENY 

 Běh na 100 metrů: 1. Johana Kaiserová (Univerzitní sportovní klub Praha) 11.90, 2. Agáta 
Kolingerová (Univerzitní sportovní klub Praha) 12.13, 3. Tereza Marková (ASK Slavia Praha) 12.16 

 Běh na 200 metrů: 1. Agáta Kolingerová (Univerzitní sportovní klub Praha) 24.27, 2. Johana 
Kaiserová (Univerzitní sportovní klub Praha) 24.41, 3. Tereza Marková (ASK Slavia Praha) 24.65 

 Běh na 800 metrů: 1. Jana Matějková (ASK Slavia Praha) 2:10.74, 2. Bára Stýblová (TJ 
Lokomotiva Beroun) 2:10.74, 3. Štěpánka Erbertová (Univerzitní sportovní klub), 2:12.15 

 Skok daleký: 1. Diana Lesti (Maďarsko) 6.10, 2. Tereza Elena Šímová (Atletika Jižní Město) 6.08, 
3. Anna Kostenko (Ukrajina) 5.85 

 Hod oštěpem: 1. Nikola Ogrodníková (TJ Dukla Praha) 58,22, 2. Jo-Anne Van Dyk (Jihoafrická 
republika) 56,31, 3. Martina Píšová (TJ Dukla Praha) 51,78 

 100 metrů překážek: 1. Tereza Elena Šídová (Atletika Jižní Město) 13.72, 2. Nicoleta Turnerová 
(Univerzitní sportovní klub Praha) 13.99, 3. Adéla Nela Šínová (TJ Dukla Praha) 14.90 

 Chůze 3 000 metrů: 1. Tereza Ďurdiaková (Univerzitní sportovní klub) 13:19.01, 2. Klára 
Hlaváčová (AC Tepo Kladno) 14:46.42, 3. Adéla Pittnerová (SK Vrchlabí Smola 
konstrukce)14:46.86 

 
250 Český ráj – mistrovství Českého ráje ve štafetách 
17. a 18. září se v Českém ráji konal štafetový závod pro osmičlenné týmy, kdy každý z běžců 
absolvoval třikrát zhruba desetikilometrový úsek. Celkem se na startu sešlo 80 týmů. Start a cíl 
závodu byl v sedmihorském kempu. V hlavní kategorii startovaly elitní týmy vítězů těch největších 
štafetových běhů v Čechách. 

 
12 MILES – SUP RACE  
4. a 5. září proběhl na Jizeře 3. ročník Českého poháru v paddleboardingu. Zúčastnilo se ho více než 
40 závodníků z Prahy, Mladé Boleslavi, Berouna, Turnova a Jablonce nad Nisou, a to v disciplínách 
Sprint, Technical race a Long distance. První místa v hlavních disciplínách dospělých osadili – SPRINT: 
Roman Klepáč (TJ Loko Beroun), Lucie Raab (TJ Kotva Braník). TECHNICAL RACE: David Raab, Lucie 
Raab (oba TJ Kotva Braník). LONG DISTANCE: Roman Klepáč (TJ Loko Beroun), Tereza Sázavská (Jbc 
SUP club). Z turnovských závodníků se nejlépe umístil Michal Brandtner na druhém místě 
v kategoriích mužů v Long distance a Sprint. 
 
Ankety o nejlepšího orientačního běžce České republiky O-Gala 2021 
4. prosince proběhlo v KC Střelnice vyhlášení celostátní ankety o nejlepšího orientačního běžce České 
republiky O-Gala 2021. Programem provázeli sportovní komentátor České televize Petr Kubásek 
a Daniel Wolf z pořádajícího turnovského oddílu. Předávání se zúčastnili hosté v čele se starostou 
Turnova. 
Hlavní kategorii vyhrála Denisa Kosová, úspěšná reprezentantka závodící v barvách OK99 Hradec 
Králové, která dlouhodobě žije v Turnově. Následovat měl ples a oslava 40 let historie turnovského 
oddílu, ale kvůli panujícím protipandemickým opatřením musely být tyto akce odloženy.  
 
Silvestrovský běh 
31. prosince se uskutečnil 47. ročník Silvestrovského běhu, již po páté v Maškově zahradě na zdejším 
in-line okruhu. Závod pořádá Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily – okrsek 
Turnov a jeho ředitelem je Karel Štrincl. Závod odstartoval ve 13 hodin a zúčastnilo se ho 99 
závodníků.  
Hlavní závod se běžel na sedm okruhů v celkové délce 4 500 metrů. Startovalo v něm 29 běžců. 
Zatímco mužský rekord z roku 2017 nebyl překonán, padl nový rekord žen, když Jana Pekařová trať 
zaběhla v čase 16:10,1 min. 
Výsledky:  
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Muži: Michal Hanyk, AC Turnov, 14:52,5 min. / Adam Malý, AC Turnov, 14:59,0 min. / Jaromír 
Morávek, AC Škoda Plzeň, 15:14,6 min. 
Veteráni: Vlastimil Šebrle, AC Turnov, 16:41,7 min. 
Ženy: Jana Pekařová, OOB / AC Turnov, 16:10,1 min. / Michaela Novotná, OOB TJ Turnov, 
16:26,4 min. / Eliška Martínková, AC Turnov, 17:23,2 min.
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Turnovské sportovní osobnosti 
 
Timon Drahoňovský 
Mladý turnovský rodák Timon Drahoňovský je v současnosti jediný skeletonista, který jezdí 
a reprezentuje Českou republiku v tomto sportu. Timon se narodil 10. dubna 2003 a žije v Záholicích 
u Turnova. Chodil na Základní školu Žižkova a v současnosti studuje Waldorfské lyceum v Semilech. 
Na skeletonu (bobu) začal jezdit v roce 2018. K tomuto sportu ho přivedla jeho sestřenice, 
skeletonistka Anna Fernstädtová, několikanásobná mistryně světa. Je členem oddílu AC Turnov. 
Trénuje pod vedením svého otce Karla. Trénuje na trenažérech v Liberci a Praze, protože v republice 
neexistuje žádná dráha. 
V sezoně 2019/2020 se zúčastnil několika závodů Světového poháru mládeže. V únoru 2020 startoval 
na Olympiádě mládeže v Lausanne ve Švýcarsku, kde skončil na 14. místě. Od sezony 2020/2021 začal 
závodit mezi muži.  
Timon se vedle sportu věnuje i recitaci, je vítězem několika recitačních soutěží a také hraje na příčnou 
flétnu. V roce 2017 například vystoupil ve výběru sedmi recitátorů na festivalu Děti – výchova – 
divadlo (DVD) na pražské DAMU. 
V dubnu 2021 byl o Timonovi publikován článek v novinách Turnovsko v akci.  
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Turnovské sportovní organizace 

ABT Česana Malý Rohozec  
Předseda: Luděk Štěpán 
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.  
 

Atletický klub Turnov 
Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01 
Prezidentka: Mgr. Jana Svobodová (od 21. ledna 2011), vedoucí trenér: Tomáš Krištof  
Charakteristika: Tento zapsaný spolek je nástupcem občanského 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. 
 
Aktivity v roce 2021 (výběr): 
I přes opatření kvůli pandemii se nakonec sezóna stala velmi úspěšnou. Mezi jednotlivci zazářila 
chodkyně Eliška Martínková ziskem medailí z mezinárodních mistrovství a na domácích mistrovstvích 
se podařilo nejvíce medailí získat běžkyni Janě Pekařové. Dařilo se i v soutěži družstev, kde se 
o historický úspěch zasloužily starší žákyně účastí na MČR. Přes nepříznivou situaci se klubu podařilo 
uspořádat další ročník Memoriálu Ludvíka Daňka, dále druholigový závod a také společné akce pro 
přípravkové děti a jejich rodiče. 
Eliška Martínková: Turnovská chodkyně Eliška Martínková (ročník 2002) z AC Turnov vyhrála 
v sezoně několik soutěží. Na evropském poháru družstev v Poděbradech získala zlato, na Mistrovství 
Evropy juniorů v Tallinu stříbro a v Nairobi na Mistrovství světa juniorů získala bronz. Trenérkou 
Martínkové je Kateřina Čermáková. Eliška patří k současným největším sportovním hvězdám Turnova. 
Desetibojař František Doubek z AC Jablonec nad Nisou závodí v barvách AC Turnov v soutěžích 
družstev a připravuje se také na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. Stal se mistrem světa na 
Mistrovství světa juniorů v Nairobi v novém národním rekordu 8169 bodů. Jeho trenérem je Miroslav 
Rucký, který úzce spolupracuje s turnovským oddílem. 
Nová diskařská klec: V červenci získal klub novou diskařskou klec s certifikací pro mezinárodní 
soutěže IAAF v hodnotě 300 000 korun. Klec klubu věnoval Český atletický svaz, a to včetně dopravy 
a montáže. Již dříve se Český atletický svaz podílel na obnově turnovského stadionu v podobě tří kusů 
doskočišť s nákladem 950 tisíc korun. V roce 2022 získá klub ještě 990 atletických překážek. 
Atleti na náměstí: 13. září se na náměstí představovali turnovští atleti, kolemjdoucím připravili 
improvizované sportoviště, kde se předvedly mládežnické oddíly AC Turnov. Procházející Turnováky 
zvali na Memoriál Ludvíka Daňka, rozdávali pozvánky a letáky informující o své činnosti. Děti si mohly 
řadu sportovních disciplín i vyzkoušet. 
Nezávodní běh pro veřejnost: 14. listopadu 2021 se na Městském stadionu Ludvíka Daňka konala 
speciální akce, tzv. Nezávodní běh pro veřejnost. Trasa, která vedla od stadionu k Zrcadlové koze, 
byla zpřístupněna každému a běh nebyl nutný. Cílem byla podpora i finanční pomoc čtrnáctileté 
sportovkyni z AC Turnov Nele Hudcové, která v létě 2021 onemocněla akutní leukémií. Akce se 
zúčastnily desítky lidí.  
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. 14. září se na 
stadionu Ludvíka Daňka konal jeho 21. ročník. (Více viz Sport – úvodní přehled.) 
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Fotbalový klub Turnov  
Adresa: Koškova 2277, Turnov, 511 01 
Předseda: Jiří Šteffan (od začátku roku 2021) 
Charakteristika: Klub využívá hřiště v Koškově ulici (v péči Městské sportovní Turnov), v roce 2018 
bylo hřiště rekonstruováno a opatřeno umělým povrchem.  
Členská základna: Ke konci roku 2021 měl spolek 220 členů, z toho 161 dětí.  
 
Nová tribuna? Stávající tribuna, která byla postavena v roce 1945, už dlouho není ve vyhovujícím 
technickém stavu. V roce 2021 byl zpracován posudek a zjistilo se, že část stavby stojí na pozemcích 
Českých drah. Nicméně klub je rozhodnut původní tribunu zachovat a investovat prostředky do její 
rekonstrukce a odkupu pozemku. Tribunu chtějí opravit za polovinu dosud odhadované částky 
(4 miliony z 8 milionů). Zbývající prostředky chce vedení klubu investovat do stavby další tribuny se 
skladovými prostory podle zpracovaného návrhu architekta Miloše Mlejnka. Ta má být umístěna mezi 
hřišti za železniční tratí. 
Okresní středisko mládeže 
FK Turnov získal pro sezonu 2021/2022 status okresního střediska mládeže. Udělení bylo výsledkem 
náročného procesu a jednání mezi fotbalovou asociací ČR a turnovským klubem. V kraji se podobným 
statusem pyšní jen dva další kluby – FK Arsenal Česká Lípa a FK Velké Hamry. Dále jsou v Libereckém 
kraji pouze profesionální kluby FC Slovan Liberec a FK Jablonec, které drží nejvyšší možný status – 
klubové akademie určené pro kluby I. a II. ligy. 
Příměstský kemp Petra Havla: V červenci se už potřetí konal příměstský tábor, který byl nově 
pojmenován po Petru Havlovi nejstarším. To na počest fotbalisty, který téměř před půl stoletím jako 
útočník velmi pozvedl úroveň zdejšího mužstva a nezapomenutelně střílel góly z 50 metrů. Petr Havel 
nejst. zemřel 20. 7. 2020. Tábora se zúčastnilo 45 dětí v šesti skupinách, které trávily čas fotbalovými 
tréninky a zvyšováním své tělesné kondice.  
Sezóna 2020/2021 byla předčasně ukončena kvůli pandemii covid-19 a vítěz nebyl nevyhlášen. 
 

HC Turnov 1931 
Sídlo: Vojtěcha Maška 2300, Turnov 
Předseda správní rady: Vladimír Jágr 
Charakteristika: Hokejový oddíl byl založen již v roce 2005, trénoval v Lomnici nad Popelkou 
a v Liberci. V roce 2015 se klub přejmenoval na Hockey club Turnov 1931 (HC Turnov 1931) 
v souvislosti se stavbou zimního stadionu a v červnu zahájil tréninkovou přípravu.  
Počet členů: Ke konci roku 2021 měl spolek 246 členů, z toho 183 ve věku do 18 let.  
 
90 let organizovaného hokeje v Turnově: V listopadu roku 1931 byl v Turnově založen hokejový 
odbor LTC Turnov, takže turnovský hokej si v roce 2021 připomněl 90 let. V rámci oslav proběhla na 
zimním stadionu Ludvíka Koška spousta akcí. Vedle několika přátelských utkání to byl například 
Dětský den na ledě, který proběhl 30. října.  
Mezinárodní hokejový turnaj Yellow Hockey Games: 17. až 19. září se na stadionu Ludvíka Koška 
konal mezinárodní hokejový turnaj dospělých amatérských týmů. Zúčastnilo se ho šest týmů 
z Nizozemí, Slovenska a ČR. Vstup byl pro veřejnost zdarma.  
 

Klub českých turistů Sokol Turnov 
(Viz Tělovýchovná jednota Sokol – oddíly.) 

  



Kronika města Turnova 2021  |242 

Klub lyžařů Turnov 
Adresa: Benátky (Struhy) 2141, Turnov, 511 01 
Předseda klubu: Martin Škaloud 
Charakteristika: Klub lyžařů v Turnově patří k nejstarším klubům v Čechách, byl založen kolem roku 
1909/1910.  
Klub provozuje lyžařský areál ve Struhách, vytváří podmínky pro tréninky a podporuje účast 
sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR, pořádá závody a lyžařské zájezdy.  
Lyžařský areál ve Struhách: Areál je vybaven zařízením na výrobu technického sněhu systémem 
sněžných děl ARECO od firmy AUDRY Hradec Králové. Sjezdovka je denně upravována rolbou 
PistenBully 280. Přepravním zařízením je talířový vlek s přepravní kapacitou 600 osob/hod. 
s komfortním řízením umožňujícím plynulé zpomalení či zrychlení. Nachází se zde dětský provazový 
vlek. Sjezdovka je dlouhá 300 m s převýšením 50 m. Večerní lyžování za umělého osvětlení je možné 
do 21 hodin. V okolí sjezdovky jsou v případě příznivých sněhových podmínek upravené běžecké 
stopy. Areál nabízí kompletní zázemí pro rodinné lyžování. V cílové stanici je otevřen kiosek se 
základním občerstvením. Stav sjezdovky je možné sledovat on-line přes webovou kameru.  
V roce 2017 byla dokončena výstavba klubové místnosti a sociálního zařízení pro návštěvníky areálu.  
Zimní sezona 2020/2021: V zimní sezoně byla v provozu až od 27. prosince 2021 a s krátkými 
přestávkami bylo možné lyžovat do 17. února 2022.  
 
Z akcí klubu v roce 2021: 
Veřejná lyžařská škola: 9. ledna byl zahájen provoz 51. ročníku Lyžařské školy. Děti od pěti let se 
během pěti sobot učily lyžovat pod odborným vedením. Lekce skončily 13. února. 
Příměstský tábor: V létě uspořádal klub první letní příměstský tábor, konal se v červenci a děti týden 
strávily výlety po okolí a hrami. Cena tábora byla stanovena na 2 800 Kč. 
T-Mobile olympijský běh: První ročník, nízká návštěvnost, hned po prázdninách. 
Přespolní běh: 10. října proběhl 35. ročník přespolního běhu ve Ski areálu Struhy. Akce byla určena 
pro všechny věkové kategorie.  
Lyžařský ples: Zrušen z důvodu probíhající pandemie.  
Zdroj: Výroční zpráva klubu.  
 

Mažoretky Perličky Turnov 
Oddíl ukončil svou činnost. 
 

Maškova zahrada 
O sportoviště v Maškově zahradě se stará Městská sportovní Turnov, jejímž jednatelem je Jiří 
Veselka. 
Součástí areálu je Zimní stadion Ludvíka Koška, koupaliště Maškova zahrada, skatepark, pumptrack, 
560 metrový in-line okruh pro bruslaře nebo kolečkové lyže, dětské a multifunkční hřiště.  
 
ZIMNÍ STADION LUDVÍKA KOŠKA 
Bruslařská sezona 2021: Jarní sezona neproběhla, neboť stadion byl z důvodů pandemie uzavřen. 
Zimní sezona byla zahájena 17. srpna. Veřejnosti bylo k dispozici 222 hodin, ve kterých stadion 
navštívilo 5 388 návštěvníků. Celkový počet bruslařů, kteří stadion využili (v rámci sportovních 
tréninků a zápasů), dosáhl počtu cca 55 000.  
Vestavba šaten: V únoru byla zahájena vestavba šaten na Zimním stadionu Ludvíka Koška, která vyšla 
na necelé 2 mil. Kč. Dílo dodala firma B.C.M. Company, s. r. o., z Vrchlabí. S vnitřní vestavbou se 
počítalo již při realizaci haly v roce 2015, a proto byly prostory na vnitřní vestavbu připraveny. V horní 
části nové vnitřní přístavby vznikl ochoz s tribunou. V plánu je dále dostavba venkovního prstence, ve 
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kterém by měly být už plnohodnotné šatny s příslušným zázemím. Druhá etapa si vyžádá více než 10 
mil. Kč. 
 
KOUPALIŠTĚ A VENKOVNÍ AREÁL 
Provoz byl zahájen 7. června, od 21. června byl zahájen letní režim s otevírací dobou od 9.00 do 
20.00 hodin. Kvůli chladnému počasí bylo koupaliště několikrát během srpna uzavřeno a definitivně 
ukončilo sezonu už 22. srpna. Nabídlo tak pouhých 31 dnů provozu. Celkově letos na koupaliště 
zamířilo 24 506 návštěvníků, což je nejnižší počet od zahájení jeho provozu.  
Noční koupání: První noční koupání proběhlo už 18. června od 19.15 do 21.30 hodin. Na koupaliště 
přišlo ten den 632 lidí, noční koupání využilo 54 návštěvníků. 
Nový minigolf: V roce 2021 byla vybudována zpevněná plocha pro minigolf. Celkem se jedná 
o plochu 175 m2, na kterou se podařilo umístit zhruba 2/3 minigolfových konstrukcí. Pro zbývající 
bude vytvořen stejný podklad v příštím roce. 
xErace závody elektro-skateboard, OW, E-unicycle: 31. července se na pumptrackovém hřišti konaly 
speciální závody elektrických skateboardů. Nejen že takové stroje na pumptracku v areálu Maškovy 
zahrady nikdy nebyly, ale dokonce se žádné takové závody ještě v České republice nejely. 
Pumptrack challenge Turnov: 14. srpna se na pumptrackové dráze slavily její první narozeniny, a to 
jak jinak než závody.  
Turnovský pumptrack za jeden rok fungování zažil řadu amatérských i exhibičních jízd. Pumpování se 
stalo velice oblíbené pro kola, skateboardy, koloběžky. Nedávno hostil turnovský okruh dokonce 
historicky první závody elektroskateboardů v republice i světě. 
Vánoční bruslení: Stadion Ludvíka Koška byl otevřen i o Vánocích a nabídl nadšeným bruslařům 
možnost strávit čas na ledové ploše. Otevřeno bylo každý den několik hodin. K účasti bylo potřeba 
doložit doklad o očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Maximální počet bruslařů byl omezen na 
100 osob.  
 

Městská sportovní Turnov 
Adresa: Jana Palacha 804, Turnov, 511 01 
Kancelář: Skálova 72, Turnov 
Jednatel: Jiří Veselka (od 1. listopadu 2019) 
Sportoviště v péči organizace: Od roku 2015 Maškova zahrada (zimní stadion, koupaliště, skate park, 
in-line stezka, dětská a multifunkční hřiště), plavecký bazén, atletický stadion, fotbalový stadion, 
sokolovna a hřiště Mašov, hřiště u TSC haly v Alešově ulici. 
Charakteristika: Společnost byla zřízena v roce 2000 za účelem provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici a poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb. Stará se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku města. Zajišťuje 
plaveckou výuku pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí. 
Počet zaměstnanců: V organizaci pracovalo 20 zaměstnanců. Jejich průměrná mzda dosahovala 
29 091 korun.  
 
Maškova zahrada (viz samostatná kapitola.) 
 
Plavecký bazén, Jana Palacha 804 
Po rekonstrukci byl bazén pro veřejnost a pro školní vyučování otevřen v roce 2010. 
Bazén je využíván zejména pro výuku plavání školních dětí. Částečně také pro veřejnost, protože je 
o něj velký zájem. Před zahájením podzimní sezony 2021 prošel bazén dvěma investičními akcemi. 
První se týkala výměny filtračních náplní, druhá pak zmodernizovala topení, ohřev vody 
a vzduchotechniku. Důležité bylo především jejich oddělené fungování. Úpravy automatického řízení 
technologií přišly na více než 250 000 Kč. 
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V období od 6. 9. do 31. 12. navštívilo plavecký bazén 9 204 osob (omezení z důvodu probíhající 
pandemie.) 
 
Atletický stadion Ludvíka Daňka, Skálova ulice 
Největší využití stadionu vykazují základní i střední školy pro výuku tělesné výchovy – v roce 2021 
proběhlo na stadionu 21 sportovních akcí a 550 tréninků a vedle toho jej navštívilo 4 000 členů 
organizovaných spolků, 6 500 dětí v rámci hodin tělesné výchovy a 1 000 sportovců z řad veřejnosti. 
Správcem areálu byl Pavel Mikeš. 
 
Fotbalový stadion, Koškova ulice 
Správci stadionu jsou Jiří Šimek a Luděk Dlouhý. V provozu je celoročně. Vedle hlavního hřiště se zde 
nacházejí ještě dvě cvičná hřiště. Povrch hřiště byl v roce 2018 nahrazen umělou trávou. V roce 2021 
se na stadionu konalo 32 mistrovských utkání, 10 přátelských utkání a 555 tréninkových jednotek.  
 
Sokolovna a hřiště Mašov, Mašov 22 
Správcem sokolovny a hřiště byl nově ustaven Jiří Baraňuk. V současné době je sokolovna v hojné 
míře využívána. V provozu byla tělocvična a hřiště za sokolovnou. Hlavní činnost je zde vyvíjena ze 
strany domovské organizace TJ Sokol Mašov. Prostory dále slouží k hodinám tělesné výchovy ZŠ 
Mašov. Dále zde v odpoledních hodinách sportují i různé organizace (RS Mašov) a spolky. Velký sál je 
využíván i pro pořádání plesů, zábav, školení, seminářů a schůzí. Restaurace se stará o zázemí 
sportujících a je i centrem setkávání mašovských občanů. 
Sokolovna byla v provozu pouze od září do prosince, kdy ji navštívily necelé tři tisíce návštěvníků.  
 
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, které zároveň provádějí i drobnější 
údržbu. Tenisový kurt u atletického stadionu postrádá základní hygienické zázemí. Chybí WC, šatny, 
umývárna. 
 
Hřiště u TSC 
Hřiště u sportovní haly TSC v Alešově ulici. Hřiště je zcela zpřístupněné veřejnosti. Na ploše, kde bylo 
dříve instalováno mobilní ledové kluziště (prodáno po dostavbě zimního stadionu), je instalováno 
několik prvků pro skate. Hřiště fungovalo jako veřejná plocha po celý rok. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace. 
 

Outdoor discovery 
Adresa: Ostrovského 36B, Praha – všechny aktivity provozuje v Českém ráji a Krkonoších 
Ředitel: Roman Bém 
Agentura nabízí turisticko-sportovní outdoorové aktivity v Českém ráji pro školy, firmy i jednotlivce. 
Vznikla v roce 1991.  
Agentura pravidelně organizuje podzimní úklid vybraných míst Českého ráje a všechny náklady hradí 
sama.  

Sport inline 
Adresa: Havlíčkovo náměstí 54, Turnov  
Vedoucí: Pavel Hlubuček 
Organizace vznikla v roce 2014, navázala na myšlenku partnerské firmy Inlinetalent, která působí 
převážně v Praze. Věnuje se výuce bruslení na in-line bruslích. Organizuje kurzy pro děti i celé rodiny 
v Liberci, v Mladé Boleslavi a v Turnově, v daliměřické tělocvičně a na ZŠ 28. října a v Železném Brodě. 
Kroužků (ve všech městech) se účastní kolem 200 dětí, z nichž 100 závodí na pořádaných závodech. 
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Členská základna: Spolek eviduje 45 členů z řad dětí, které se účastní závodů. Tréninky probíhají 

převážně v prostorách Maškovy zahrady a turnovských tělocvičnách. 
In-line oddíl: Oddíl vznikl v roce 2017 z dětí z kroužků, které chtěly více trénovat, ale prostor na 
lekcích již nebyl dostatečný. Oddíl v roce 2021 tvořilo víc než 40 bruslařů, kteří byli rozděleni do 
přípravky (od 7 let), závodní oddíl a nezávodní oddíl.  
Kroužky: Kroužky probíhají v zimních měsících a v případě nepříznivého počasí ve školních 
tělocvičnách – sokolovnách, v případě nedeštivého počasí probíhá výuka na venkovních hřištích 
v areálech škol. Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou dle osvědčeného trenérského 
konceptu, kde v hodinách využívají celou řadu pro bruslení netradičních pomůcek – míče, švihadla aj. 
Kroužky pro dospělé: V roce 2021 byly zahájeny kroužky pro dospělé, které se konaly jednou za 14 
dní.  
Zdroj: Webové stránky organizace. 
 

Sportovně střelecký klub Sokol 
Adresa: Malý Rohozec 135 
Předseda: Jiří Duda 
V daném roce vykonával klub svou činnost opět na pronajaté brokové střelnici na Malém Rohozci. 
Bylo zde uspořádáno pět soutěží v brokové střelbě v různých disciplínách, jejichž průměrná účast se 
pohybuje kolem 40 závodníků.  
Zdroj: Výroční zpráva klubu. 
 

Šachový klub Zikuda 
Adresa: Skálova 84, Turnov (klubovna) 
Kontaktní osoba: František Zikuda 
Šachový klub již několik let patří k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších republikových 
soutěžích a dosahují trvale významných úspěchů. Byl založen 31. října 1994.  
Členská základna: Celkem má ŠK evidováno 176 aktivních členů, z toho 125 dětí, z nichž je 114 
aktivních – včetně 75 dětí zapojených do mistrovských soutěží družstev i jednotlivců.  
Oddíl mládeže byl založen v roce 2016 s cílem navázat na tradice mládežnického šachu v Turnově 
a vybudovat širokou základnu pro úspěšná družstva dospělých. Členská základna představuje kolem 
100 mladých šachistů rozdělených do 6 – 10 skupin. Výuka v kroužcích i účast na turnajích probíhá 
pod vedením kvalifikovaných zkušených trenérů. Vedoucí družstva mládeže: Anna Floriánová, trenéři: 
Petr Tománek, Ing. Jaroslav Koreň, Ing. Zdenek Maršálek, Aneta Táborská, Jan Zima, Tomáš Brouček 
a František Zikuda. 
O rohozecký soudek: 27. června se konal další ročník otevřeného přeboru Turnova v rapid šachu. 
Jeho vítězem se stal Václav Finěk z TJ Desko Liberec. Na druhém, resp. třetím místě skončili Tomáš 
Brouček a Aleš Hácha z ŠK Zikuda. Závodů se zúčastnilo 64 závodníků. 
Turnaj v rapid šachu: 10. ročník šachového turnaje, který tradičně pořádá ŠK Zikuda, proběhl 
28. června na Střelnici. Zúčastnilo se ho 64 závodníků.  
Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev: Ve dnech 15. až 18. července se v Pardubicích 
konalo Mistrovství České republiky čtyřčlenných šachových týmů. Závodů se zúčastnilo 84 týmů. ŠK 
Zikuda Turnov nastoupil s pěti týmy s 29 hráči. Sestava týmu ŠK Zikuda Turnov A (Kraus, Vykouk, 
Vlasák, Studnička a kapitán Šimáček) si držela vedoucí pozici po celou dobu turnaje a zaslouženě 
zvítězila jak v OPEN turnaji, tak na MČR. Družstvo B V sestavě Čech, Sodoma, Liška, Viták a kapitán 
Maršálek skončilo na 3. místě na OPEN a na 2. místě na MČR. Tým C (Sýkora, Novotný, Porš, Ďúran, 
Hácha) obsadil 8. místo v OPEN turnaji a 6. místo v MČR. 
Devítiletý Turnovák přeborníkem v šachu: Ve dnech 17.–21. listopadu se v Mostě konalo Mistrovství 
Čech v šachu v kategorii H8 a H10. Teprve devítiletý turnovský šachista Antonín Sochor na něm získal 
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titul přeborníka Čech v kategorii H10. Předvedl perfektní výkon, který stabilně udržoval po celé čtyři 
dny, a zvítězil suverénně.  
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.  
Taneční soubory vystupují na řadě kulturně-sportovních akcí především v okolí Turnova, např. 
v Babylonu Liberec, na náměstí v Liberci, na Hrubé Skále apod. 
Z akcí v roce 2021 
Taneční kurzy: Kurzy se konaly od poloviny září v hlavním sále KC Střelnice.  
Zdroj: Webové stránky školy. 
 

Tenisový klub Turnov 
Adresa: Koškova 825, Turnov, 511 01 
Předseda: Jiří Mikula  
Charakteristika: Počátky tenisu v Turnově se datují do roku 1901, kdy Klub českých velocipedistů 
Turnov uvedl do provozu na pronajatém pozemku první tenisový dvorec, který se stal centrem pro 
zájemce o nový sport z širokého okolí. (O historii viz Kronika 2013.) Dnes tenisový klub sdružuje 
zájemce o tenis od dětí a mládeže až po seniory. Kromě závodního tenisu organizuje tenisový klub 
i pravidelné společenské akce a turnaje pro sponzory a rekreační hráče všech věkových kategorií 
a úrovní. 
Klub vlastní 5 antukových dvorců, tréninkovou zeď, budovu se sociálním zázemím, klubový bar, 
prodej a servis tenisového vybavení a zajišťuje vyplétání tenisových raket na elektronickém stroji. 
Tenisové kurty si může pronajmout kdokoliv. O jejich stav se starají správce Jiří Pospíchal a Pavel Ploc. 
Klubu kurty zajišťují nemalé příjmy z pronájmů.  
Výbor klubu v roce 2021 tvořili Popelka, Ploc, Ouvín, Vejr a Mikula. 
Z akcí v roce 2021 

. V roce 2021 byl pořízen špičkový vyplétací stroj značky Head.  
Klubové akce: Na jaře se konaly již tradiční nábory mládeže, dětský den, během léta probíhaly 
kempy, byl uspořádán Turnaj čtyřher rodičů s dětmi. Letos se opět uskutečnily přebory klubu 
dospělých a tradiční závěrečný turnaj losovaných čtyřher. Klub připravil pro děti kategorie mladších 
žáků a žákyň a babytenisu celostátní turnaje (podrobnosti nejsou známé). 

. Regionální tenisová soutěž severovýchod – Družstvo mladších žáků se umístilo na 4. místě. 
Starší žáci obsadili 4. místo, veteráni A40+ 4. místo, veteráni B40+ 2. místo a kategorie A55+ čtyřhry 

dosáhla na 1. místo. 
. Královéhradecký přebor – Oddíl dospělých – 55. místo  

Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu. 
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TJ Český ráj 
Adresa: Hrubá Skála 37 
Předseda: Miloslav Homolka. Tajemník: Pavel Starý (údaje nejsou na webových stránkách 
aktualizovány) 
Charakteristika: Horolezecký oddíl byl založen v roce 1986, je členem Českého horolezeckého svazu.  
V roce 2015 měl oddíl 121 členů a 6 čestných (Jiří Čihulka, Miroslav Dědek, Vladimír Haleš, Jindřich 
Sochor, Pavel Stříbrný a Zdeněk Záhora). Oddíl vydává povolenky k lezení po skalách Českého ráje. 
Bez povolení není možné na skály lézt. I v roce 2015 se oddíl kromě sportovní činnosti věnoval 
i činnosti ekologické v oblasti Hruboskalska. Mezi tradiční akce, které pořádá, patří zejména jarní 
brigáda Otvírání Skaláku, letní sběr odpadků a podzimní brigáda Zavírání Skaláku. 
Zdroj: Webové stránky oddílu. 
 

Tělovýchovná jednota Orel Turnov 
Adresa: Jiráskova 126, Turnov, 511 01 
Starosta: Mgr. Vít Jůza  
Charakteristika: Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje. Orel je občanské sdružení, 
křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. 
Sdružení působí na celém území České republiky, tvoří je 23 žup, téměř 250 jednot a dohromady má 
cca 17 000 členů. K 28. 12. 2009 proběhlo sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil.  
Členská základna: Počet členů ke konci roku vzrostl na 52, z toho 39 dětí. 
Šachy: Oddíl uspořádal jeden šachový turnaj (18. 9.). 
Zdroj: Výroční zpráva. 
 

Tělocvičná jednota Sokol Turnov 
Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01 
Starosta: Ing. Milan Hejduk, náčelník: Petr Plíva, náčelnice: Jolana Šebestová 
Jednatelka: Tereza Linhartová 
Charakteristika: (viz Kronika 2013.) 
Členská základna: Ke konci roku 2021 měla Tělocvičná jednota Sokol Turnov 895 členů, z toho 563 
mladších 19 let. 
Chata Bosna: nedošlo k větším zásahům ani investicím. Byla prováděna běžná údržba. Chata byla 
využívána. Nová správkyně.  
 
Z akcí 2021 
Činnost jednoty byla v první polovině roku 2021 velmi omezena epidemií covid-19. Začít cvičit bylo 
možné za omezených podmínek na začátku května. Naplno byla činnost obnovena v září a cvičilo se 
bez omezení. V září přibylo mnoho nových členů, cvičitelů a pamocníků. Cvičitelský sbor se rozšířil. 
V listopadu proběhla volební valná hromada, kde byl zvolen nový výbor. 

 Památný den Sokolstva: 8. října se pod patronací Tělocvičné jednoty Sokol Turnov a Sokolské 
župy Ještědské uskutečnila vzpomínková akce na náměstí Českého ráje a před sokolovnou ve 
Skálově ulici. Na náměstí proběhlo představení jednotlivých oddílů a po slavnostních proslovech 
se vydal průvod Sokolů Skálovou ulicí k Tyršovu pomníku. Následoval program v sokolovně.  

 
Oddíly:  

 Oddíl všestrannosti a gymnastiky: 361 členů  

 Oddíl capoeiry: 27 členů 

 Oddíl mažoretek: 43 členů 

 Oddíl stolního tenisu: 95 členů  

 Klub českých turistů (viz Kronika 2013.) 
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Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01, Předseda: Ing. Jiří Ulmann (bývalý předseda Radomil Kučera 
zemřel v listopadu 2019) 
Členská základna: Klub měl celkem 347 členů, z toho 130 dětí, 15 členů z řad mládeže, 150 dospělých 
a 52 kmetů.  
Značení: V roce 2021 značkaři obnovili celkem 125 km pěších TZT a terénních cyklotras a provedli 
údržbu 7 ocelových směrovníků. V roce 2021 byla nově vyznačena trasa od Antonínova pramene přes 
kemp v Sedmihorkách pod Čertovu ruku v délce 2 km. 
V ZO Turnov pracuje 26 aktivních značkařů, z toho 3 instruktoři značení, 7 s kvalifikací vedoucí 
značkař, 16 zaškolených značkařů a další členové KČT se aktivně podílejí při obnově a údržbě sítě TZT. 
Značení v rumunském Banátu: Skupina turnovských značkařů ve složení Zbyněk Báča, Jana Mejzrová, 
Mirek Mejzr, Jana Leitnerová, Honza Leitner, Vojta Tomášek a Véna Křepelák byla v létě vyslána 
ústředím Klubu českých turistů do rumunského Banátu, kde měli pomoci s obnovení 60 km tamní 
páteřní červené značky, která propojuje vesnice Eibentál, Bígr, Rovensko, Gerník a Svatou Helenu. 
Vzhledem ke složitým podmínkám, například velkému suchu a nedostatku vody k pití, se jim ale 
nakonec podařilo obnovit pouhých 12 km stezky.  
 
Byl uskutečněn pouze jeden pěší výlet a žádný zahraniční. Plánovaná cesta do Maďarska byla 
přesunuta na rok 2022. Členové se vydali na dvě cesty po českých zemích – do Babiččina údolí a na 
Úštěcko.  
Perlička z výroční zprávy – patrně poprvé za 70 let byla Bosna prázdná přes Silvestra! 
 
Oddíly KČT 
Přehled a aktivity jednotlivých oddílů jsou popsány ve výroční zprávě Klubu českých turistů, příp. pro 
představu ve starších ročnících kroniky. 
Zdroj: Výroční zpráva. 
 

Tělovýchovná jednota Turnov 
Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01  
Vedoucí: Mgr. Filip Stárek, předseda: Tomáš Mareš (od r. 2018?) 
Charakteristika: Jedná se o největší sportovní organizaci na Turnovsku.  
 
Rok 2021: 
Tělovýchovná jednota Turnov, o. s., sdružovala v 19 oddílech 1 411 členů a spravovala 
5 samostatných sportovních areálů v Turnově a chatu v Kořenově. 
Rok 2021 byl již druhým rokem v řadě, kdy byly sportovní činnost i hospodaření oddílů a TJ Turnov 
jako celku výrazně zasaženy pandemií koronaviru. Veškerá vnitřní sportovní zařízení (hala, tělocvičny, 
Sportcentrum, chata Kořenov) byla uzavřena při hlavním náporu epidemie v lednu až dubnu 2021, na 
podzim pak byla sportoviště otevřena, ale s řadou omezení. 
 
Areály: 

Bylo výrazně pokročeno v přípravě projektu na vybudování beach volejbalových kurtů. Již několik let 
připravovaný projekt na vybudování nafukovací haly na Daliměřicích ustrnul na mrtvém bodě, a to 
především proto, že nebyly vypsány žádné vhodné dotační tituly.  
Výstavba nových šaten: Byla zahájena výstavba budovy nových šaten v areálu mezi mosty. Šatny 
budou sloužit oddílu házené. Budova původních šaten je v havarijním stavu a bude zbourána.  
 
Sportovní hala, Skálova 207 
Sportovní hala TJ Turnov ve Skálově ulici v Turnově má rozměry 40 × 21 metrů a jsou v ní standardně 
vyznačena hřiště na florbal, futsal, basketbal, házenou, na odbíjenou centrální kurt a 3 tréninková 
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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 2021 byla rekonstruována palubovka v hale. 
 
Volejbalové hřiště, Skálova 207 
Areál odbíjené se nachází pod atletickým stadionem ve Skálově ulici v Turnově a nabízí dvě antuková 
hřiště s moderní budovou šaten a zázemím včetně klubové místnosti. Po dohodě je možné si 
pronajmout celý areál včetně klubové místnosti s krbem a venkovním ohništěm. Cena za pronájem 
jednoho hřiště je 60 Kč za hodinu. Už v roce 2014 připravena budoucí výstavba dvou kurtů na beach 
volejbal na pozemcích ve vlastnictví ZŠ Skálova stále nebyla realizována. Areál se na zimu zazimovává. 
V roce 2021 došlo k dohodě s TJ Sokol o využití části jejich pozemku pro budoucí rozšíření areálu. 
 
Tělocvična Daliměřice, Bezručova 35–36 
Tělocvična se nachází v Daliměřicích a má rozměry 12 x 10 metrů. Jsou zde instalovány basketbalové 
koše a vyznačena tréninková hřiště na badminton a malou odbíjenou (debly). Oddíl kulturistiky 
a silového trojboje zde má vybavenou tréninkovou neveřejnou posilovnu. Budova je „mateřskou“ 
tělocvičnou oddílů kickboxu, boxu, RS Daliměřice a silového trojboje a kulturistiky. Za budovou 
tělocvičny je menší hřiště s umělou trávou na odbíjenou o rozměrech 14 × 8 m. Daliměřická 
sokolovna je historickým objektem, vznikla přestavbou původního objektu zájezdního hostince. Po 
roce 1945 objekt přešel do majetku TJ Turnov.  
 
Víceúčelové hřiště Daliměřice, Bezručova u čp. 1 
Areál malé kopané se nachází v Daliměřicích a v roce 2014 prošel celkovou rekonstrukcí – za 
tři miliony bylo postaveno nové hřiště s kvalitním povrchem a mantinely. Hřiště bylo převedeno do 
majetku města pod správu TJ Turnov. Hřiště je využívané především širokou veřejností. Snahou TJ je 
zakrýt hřiště nafukovací halou a vybudovat zázemí. V roce 2017 byl vypracován projekt, žádost 
o dotaci na ministerstvo nebyla v roce 2018 podpořena městem, snahy neustávají. Projekt nebyl 
realizován ani v roce 2021. 
 
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. Připravuje se 
koncepční řešení celého areálu. V roce 2021 byla zahájena výstavba šaten pro házenkářky (viz výše).  
 
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 na Tanvald a 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. Správou chaty je od roku 2020 pověřen oddíl OB TJ Turnov. 
 
Přehled oddílů a jejich činností 
Informace zde uvedené jsou poznamenány tím, že ve výroční zprávě někteří zástupci popisují 
současnou sezonu (2020/2021), jiní tu minulou (2019/2020). Výroční zpráva je nicméně velmi 
podrobná a každoročně dobře zpracovaná, kontinuita a podrobnosti jsou v ní dobře dohledatelné.  
 

 Aerobik, předsedkyně Michaela Zitková 
Počet členů: 11, z toho mládež: 8. Oddíl vznikl na podzim roku 2013. 
Oddíl ke konci roku ukončil svou činnost pod hlavičkou TJ Turnov a od roku 2022 pokračoval 
v činnosti pod záštitou TJ Sokol Turnov. 

 Atletický akademický klub, předseda Ludvík Humenský 
Počet členů: 11, z toho mládež: 2 
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 Basketbal, předseda Michal Valšík 
Počet členů: 131, z toho mládež: 46 
Družstvo mužů se účastnilo soutěží Východočeské ligy. Dále byla činná družstva žáků U15 a mladších 
minižáků. V létě proběhl 9. ročník streetballového turnaje a 1. ročník mládežnického soustředění na 
Bedřichově, dále pak Skills camp o jarních prázdninách. 
 

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů: 33, z toho mládež: 10 

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik  
Počet členů: 272, z toho mládež: 192 
Oddíl měl v sezoně 2020/2021 13 týmů. Zatímco muži a ženy nadále působili v celostátních soutěžích 
(Národní liga, 1. liga žen), tak mládež a děti se pohybovaly na úrovni ústecko-libereckého regionu, 
případně Libereckého kraje. Dne 27. listopadu proběhlo projektové charitativní dvojutkání mužů 
a žen, jehož výtěžek byl věnován Centru pro rodinu Náruč. 23. prosince proběhl, po roční přestávce, 
tradiční vánoční mixturnaj. 

 Futsal Dalmach – Malá kopaná, předseda Aleš Krejčík 
Počet členů: 60, z toho mládež: 6 
Do sezony 2021/2022 vstoupil oddíl v 2. lize z 10. příčky z 12 celků.  
30. výročí oddílu: 19. června se konala velká oslava v lyžařském areálu ve Struhách. 

 Házená, předseda Jana Nalezencová 
Počet členů: 53, z toho mládež: 28 

 Kanoistika, předseda Martin Goruk  
Počet členů: 56, z toho mládež: 21 
Oddíl se zaměřuje především na kanoistiku na divoké vodě a na závodní rafting, nově 
i paddleboarding.  

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů: 15, z toho mládež: 2 
Úspěšné Mezinárodní mistrovství Německa v kickboxu: Na Mezinárodním mistrovství Německa 
v kickboxu, které se konalo v Simmernu v omezeném režimu,  
zvítězilo turnovské družstvo z oddílu TJ Impact. Tommy Kazda (9) ve váze do 30 kg vyhrál a posléze 
přidal ještě stříbrnou medaili v druhém stylu. Markéta Brožová v kategorii do 65 kg boxovala pět 
zápasů, ve dvou se umístila na druhém místě. Ladislav Knébl startoval v kategorii 90 kg a získal 
bronzovou medaili. Trenér Petr Kazda sám vyhrál tři zápasy a vystoupal na nejvyšší stupínek ve váze 
do 85 kg. 

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Hana Ježková 
Počet členů: 9, z toho mládež: 2  

 Musher club Český ráj, předsedkyně Veronika Navrátilová 
Počet členů: 119, z toho mládež: 16  

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů: 190, z toho mládež: 94 
Hlavní trenéři jednotlivých skupin v OB TJ TUR: Tereza Vlčková a Tomáš Zakouřil (děti), Jindřich 
Kořínek, Aleš Drahoňovský a Patrik Horák (žáci), Martin Luštický a Filip Stárek (dorost, junioři), Jan 
Schulhoff (dospělí).  
Výročí 40 let od vzniku oddílu: K založení oddílu došlo 1. ledna 1981 
Zemřel Jan Grégr: V dubnu zemřel zakládající člen oddílu a po dobu pěti let jeho první předseda Ing. 
Jan Grégr. 15. července by oslavil 80. narozeniny.  
Mistrovství ČR ve sprintu: 22. a 23. května se ve Šternberku konalo MČR ve sprintu, ze kterého 
přivezly turnovské orientační běžkyně 3 medaile – zlatou medaili získala v D16 Lea Martanová 
a bronzovou Michaela Novotná. V juniorkách byla z turnovských závodnic nejlepší Bára Matějková, 
která se umístila na 3. místě, na 5. a 6. místě pak skončily Elin Martanová a Róza Vejražková. 
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Mistrovství ČR na krátké trati v orientačním běhu: 12. a 13. června se ve Vojtíškově v Jeseníkách se 
konalo Mistrovství České republiky na krátké trati a zkrácené klasické trati. Závodů se zúčastnilo 30 
běžců z Turnova, kterým se dařilo, a přivezli tři medaile. Zlato vybojoval mezi juniory Lukáš Richtr, 
stříbrná byla mezi mladšími dorostenkami Lea Martanová a bronz získala mezi juniorkami Elin 
Martanová. 
Pěkné prázdniny: Ve dnech 20. až 22. srpna proběhl 30. ročník závodu Pěkné prázdniny 
s orientačním během v Českém ráji. Vždy hojně navštěvovaný závod v tomto roce startoval 
u obecního domu v Kacanovech. Vzhledem ke stále trvajícím protipandemických opatřením 
pořadatelé nepřipravili žádné speciální doprovodné akce pro veřejnost.  
Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva: Na zářijovém Mistrovství ČR získalo družstvo Ještědské 
oblasti po dlouhých 28 letech zlatou medaili. Družstvo tvořilo 8 žáků a to 2 mladší žákyně, 2 mladší 
žáci, 2 starší žákyně a 2 starší žáci, z toho pět jich bylo z Turnova. Družstvo běželo ve složení Tomášek 
Prokop, Kunášková Karolína, Lamač František, Zabořilová Anna, Tomášková Matilda, Kutek Matěj, 
Lamačová Barbora a Heczko Erik a dokázalo porazit všech 35 družstev.  
Mistrovství ČR štafet a klubů: 9. a 10. října se v Kobylé nad Vidnavkou konalo MČR štafet a klubů, na 
kterém získalo zlatou medaili družstvo dorostenek ve složení Lea Martanová, Kristýna Matyášová 
a Michaela Novotná. Ženské družstvo B se ve své kategorii umístilo na 3. místě (Patchi Nieke, Ivča 
Rufferová a Míša Omová), na druhém pak družstvo veteránů H 195 (Jiří Provazník, Jiří Konopáč 
a Miroslav Folprecht). Bronzovou medaili získal Turnov i v závodě sedmičlenných družstev v kategorii 
dorostu (Jonáš Mellan, Míša Novotná, Hugo Hoetzel, Kristýna Matyášová, Matyáš Štregl, Lea 
Martanová a Štěpán Waldhauser).  

 Rádiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas 
Počet členů: 41, z toho mládež: 10 

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda  
Počet členů: 20, z toho mládež: 0 

 RS Mašov, předsedkyně Lucie Kratochvílová 
Počet členů: 116, z toho mládež: 35 
Oddíl zajišťuje sportovní vyžití pro širokou oblast Mašova a okolních obcí.  

 Samostatný orientační klub, předseda Jitka Sokolářová 
Počet členů: 52, z toho mládež: 19 

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů: 12, z toho mládež: 0 

 Squash, předseda Pavel Šrejma 
Počet členů: 4, z toho mládež: 0 

 Volejbal, předseda Pavel Starý 
Počet členů: 157, z toho mládež: 112 
Zdroj: Výroční zpráva TJ Turnov za rok 2021. 
 

Tělovýchovně sportovní klub  
Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
Charakteristika: TSC vznikl v roce 1991.  
Pronájem prostor: vlastním oddílům (SPV, judo, badminton, sálová kopaná, horolezectví, florbal, 
fitness studio) / školám (hotelová a integrovaná škola, ZŠ Skálova – Alešova) / zájmovým organizacím 
(TaPŠ Ilma, FK Turnov, aerobic studio Nejedlá, zumba, trampolínky, Městská policie, jóga a další. 
V dopoledních hodinách probíhá tradiční cvičení kojenců a batolat). 
 
Oddíly:  

 Oddíl ASPV – Asociace sportu pro všechny: organizuje pravidelná cvičení pro své členy i pro 
veřejnost. 
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 Judo: předseda Radek Louda 
Jedná se o stěžejní oddíl organizace. Oddíl byl založen v roce 1960. 

 Badminton: Stále se rozšiřující oddíl. 

 Sálová kopaná, florbal, rekreační sport a fitness. Malé oddíly, které nestartují v žádné 
soutěži, ale pravidelně se dvakrát týdně scházejí ke svým tréninkům. 

 Horolezecký oddíl 
Provozuje lezeckou stěnu s hodinami pro veřejnost. Členové jsou aktivní horolezci, kteří se věnují 
především přírodnímu lezení ve skalách i ve velehorách.  
Zdroj: Výroční zpráva. 
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Přílohy 

Tvoříme Turnov 2021 
Již poněkolikáté měli občané města možnost rozhodnout, který konkrétní projekt bude podpořen 
z tzv. participativního rozpočtu. Město rozhodlo o uvolnění 600 000 Kč a vyzvalo obyvatele města, 
aby podávali návrhy na projekty, které by v rámci těchto financí rádi zrealizovali. Šest návrhů 
postoupilo do veřejného online hlasování. Hlasování probíhalo od 23. listopadu do 11. prosince. 
Celkem se hlasování zúčastnilo 581 respondentů, kteří odevzdali 1 899 hlasů (každý hlasující mohl 
uplatnit 3 hlasy pro a 1 proti).  
Nejvíce hlasů obdržel projekt na rekonstrukci hřiště na Hruštici, a to 476 hlasů, která proběhne v roce 
2021.  
 
Veřejného hlasování se zúčastnily tyto projekty:  
1. Rekonstrukce hřiště na Hruštici  
+499 hlasů, -23 hlasů = 476 hlasů = 1. místo 
Rozšíření stávajícího malého fotbalového hřiště o herní 
a cvičební prvky pro všechny generace a sezení v podobě 
laviček. Konkrétně jde o „vahadlovou houpačku“ pro 
menší děti, dále pak cvičící prvek „posilovna“ pro 
věkovou hranici 6+ a umístění 3 dřevěných laviček místo 
současné jedné betonové. Z důvodu vzniku nové bytové 
zóny nad Šetřilovskem, jejíž obyvatele tvoří převážně 
mladí lidé s dětmi, chybí kvalitní dětské hřiště. Navíc zastaralé současné hřiště je historicky hojně 
využíváno i místními starousedlíky a dětmi z nedaleké mateřské školky. Jiné hřiště tohoto charakteru 
není pro občany této lokality dostupné, nejblíže se nachází pouze hřiště pro nejmenší děti 
v Metelkových sadech. 
Předkladatel: Jiří Třešňák 
Místo realizace: Hruštice u stávajícího fotbalového hřiště – ulice Nad Šetřilovskem 
Předpokládané náklady: 202 288 Kč (po odečtení Kč 50 000,- sponzorského daru) 
 
2. Oplocení hřiště na Hruštici 
+240 hlasů, -27 hlasů = 213 hlasů = 3. místo 
Instalace zvýšeného oplocení kolem existujícího hřiště z důvodu zabránění padání míče na sousední 
zahrady. Původní oplocení bylo z důvodu havarijního stavu v roce 2019 odstraněno. Dále tento 
projekt zahrnuje výměnu fotbalových branek za menší házenkářské branky, které jsou vhodnější pro 
tuto velikost hřiště. 
Předkladatel: Jiří Třešňák 
Místo realizace: Hruštice u stávajícího fotbalového hřiště – ulice Nad Šetřilovskem 
Předpokládané náklady: 215 684 Kč 
 
3. Zkrášlení místa u Boží vody 
+255 hlasů, -14 hlasů = 241 hlasů = 2. místo 
Prostředí Boží vody zná z procházek snad každý obyvatel Turnova, také tudy díky červené turistické 
značce projdou řady turistů. Naším přáním je zvelebit toto místo: nechat odborně očistit kamennou 
zídku, zkontrolovat a případně opravit vedení vody a nainstalovat k prameni lavičku a informační 
tabuli. Zkrátka upravit celkovou vizáž, a to jak pro obyvatele žijící v přilehlé čtvrti, tak pro ostatní 
přicházející za relaxací. Na informační tabuli by byl popis pramene, historie místa a informace o vodě 
(proč je to Boží voda?) a upozornění, aby si návštěvníci odnášeli své odpadky, neboť na místě je 
problém s jejich hromaděním. 
Předkladatel: Ondřej Pavlata 
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Místo realizace: park Šetřilovsko, Boží voda 
Předpokládané náklady: 110 000 Kč 
 
4. Kontejnery do boxů 
+162 hlasů, - 35 hlasů = 127 hlasů = 5. místo 
Instalace boxů kolem velkých barevných kontejnerů na tříděný 
odpad. Jedná se o ulice Koňský trh, Antonína Dvořáka a Za 
Sokolovnou. Ohrazení navrhujeme postavit ze dřeva. Vysoké by 
mělo být jako samotné kontejnery, představujeme si po obvodu tři 
stěny. Čtvrtá strana by byla volně přístupná pro občany a pro 
popeláře. 
Předkladatel: Filip Řeha 
Místo realizace: ulice Koňský trh, Antonína Dvořáka, Za Sokolovnou 
Předpokládané náklady: 168 000 Kč 

 

5. Reprezentativní knihobudka 
+93 hlasů, -49 hlasů = 44 hlasů = 6. místo 
Reprezentativní knihobudka bude umístěna v parku, v blízkosti vstupu do letního kina, a to dle 
zpracovaného projektu Rekonstrukce parku u letního kina, poslední etapa. Knihobudka bude vypadat 
následovně: bude na ní logo města, Parlamentu mládeže města Turnova a knihovny. Z boku 
knihobudky budou siluety památek, které nebudou pojmenované. A turisté, kteří všechny neznají, si 
budou moct zahrát hru. Na budce bude QR kód, přes který se dostanou na stránky knihovny, kde 
bude popsané, co která silueta je. Tvůrcem bude malíř a výtvarník Jirka Lode žijící v Turnově. 
Předkladatel: Karolína Kosová 
Místo realizace: v okrajové části parku, v blízkosti vstupu do letního kina 
Předpokládané náklady: 50 000 Kč 
 
6. Zastřešené posezení na návsi v Mašově 
+343 hlasů, -159 hlasů = 184 hlasů = 4. místo 
Využití zakryté nevzhledné betonové nádrže, sloužící jako rezervoár 
na vodu dobrovolným hasičům, jako zastřešené posezení. 
Zpevněných ploch je na návsi dostatek, ale v době konání akci lidé 
sedí po obrubnících a na schodech u kapličky, autobusové zastávce či 
na vybavení dětského hřiště. Jeden z cílů projektu je toto eliminovat. 
V případě chybějících finančních prostředků je počítáno s případnou 
veřejnou sbírkou občanů Mašova. 
Předkladatel: Viktor Vlček 
Místo realizace: náves Mašov 
Předpokládané náklady: 300 000 Kč 
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Projev místostarostky Mgr. Jany Svobodové u příležitosti výročí 

vzniku republiky 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
sešli jsme se před pomníkem padlých z první a druhé světové války a pomníkem obětí komunismu, 
abychom si připomněli události spojené s výročím vzniku Československé republiky a také se 
zamysleli nad odkazem tohoto výročí pro dnešní dobu.  
Dnes je tomu právě 103 let, co byl vpodvečer 28. října 1918 Národním výborem přijat Zákon o zřízení 
samostatného státu československého.  
Cituji z úvodu Provolání Národního výboru: 
„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne 
v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého 
lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu 
svého státu. Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný 
člen velké rodiny samostatných svobodných národů.“ 
Hlavní myšlenka, kterou jako základní ideu vtiskl prezident Tomáš Garrigue Masaryk novému státu do 
základů, byla láska k bližnímu, humanita, pravé lidství. Říkal: „Eticky je demokracie zdůvodněna jako 
politické uskutečňování lásky k bližnímu.“  
A právě nyní, kdy procházíme nelehkou zkouškou šířící se pandemie, se ze společnosti vytrácí 
tolerance. Vyžaduje-li někdo toleranci, musí být sám tolerantní, chce-li někdo respekt k jinakosti, 
musí být sám schopen respektovat jiný názor. 
Mít pocit, že jsem nositelem jediné pravdy a jiné názory paušálně označit jako nesnášenlivé či 
nepřijatelné, je cestou zpět do nesvobody a omezenosti. Vypovídá o tom heslo „Nečiň druhému to, 
co nechceš, aby dělal tobě“. 
Stále aktuálnějším se v posledních letech stává téma svobody slova. Bohužel někteří s ním nakládají 
naprosto volně a účelově. Žádný jednotlivý občan není všelidovým mluvčím, takže každodenní 
nálepkování různorodých skupin nebo jednotlivců ve veřejném prostoru nepředstavuje 
nevyhnutelnou pravdu o nálepkovaném. Často mohou být věci jinak, často i zdánlivě dobré myšlenky 
mohou vést k nezamýšleným důsledkům.  
Můžeme doufat ve zvolenou autoritu, která poskytne stejnou ochranu všem stranám, které jsou 
ochotné tolerovat protikladné myšlenky. Každá strana by měla přitom být odpovědná veřejnosti 
a veřejnost by měla být spolehlivě informována médii. Nikdy však není snadné určit hranice, co by 
mělo být tolerováno a co už nikoliv. Je tak těžkým úkolem veřejnosti, aby pečovala o otevřenost 
a stavěla se proti netoleranci. 
Otevřená společnost musí stále udržovat v plné síle mechanismy, které dokáží ubránit toleranci před 
netolerancí. Je to sice úkol až vizionářský a utopický, ale rozhodně alespoň částečně realizovatelný. 
Pokud totiž má být jakákoli změna trvalá, nemůže stejně nastat revolučně, ale evolučně, postupně 
a přirozeně. 
„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat 
demokracii.“ Tomáš Garrigue Masaryk 
Děkuji Vám za pozornost! 
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Konspirační teorie a dezinformace 
Mezi nejčastější dezinformace související s koronavirem, které se dostaly i mimo sociální bublinu 
svých stvořitelů, patří například čipy. Ty mají být součástí očkovacích látek a sloužit k „počítačovému“ 
ovládání svých nositelů. Za jejich instalací má stát americký podnikatel, zakladatel Microsoftu, 
největší počítačové firmy na světě, Bill Gates. 
Důkazem pro to, že nákazu koronavirem někdo cíleně šíří, mají být i stopy kondenzované páry 
vznikající na obloze při přeletu letadel. V nich mají být obsaženy chemikálie, kterými nás „práškují“. 
Těmto údajným stopám se začalo říkat chemtrails.  
Za vznik a šíření koronaviru jsou odpovědné západní farmaceutické firmy, které se na očkování 
a léčbě chtějí obohatit. 
Často zpochybňované byly také údaje o počtech hospitalizovaných a zemřelých pacientů. Objevovali 
se svědci, kteří na vlastní oči viděli prázdná nemocniční oddělení a nevytížený lékařský personál. 
Tyto zprávy se poté šířily s typickým úvodem „moje kamarádka, můj kamarád, kterému 100% věřím, 
to na vlastní oči viděl“. 
 

Dezinformace o očkování  
Přehled byl převzat z webových stránek Ministerstva vnitra České republiky 
https://www.mvcr.cz/chh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-trendu-a-
sdeleni.aspx. 

 Západní společnosti vyrábějící očkovací látky jsou nedůvěryhodné. 
Západní producenti vakcín proti nemoci covid-19 jsou nedůvěryhodní, mají temnou minulost 
a zákeřné zájmy, popřípadě jsou ve vleku zlých globálních elit. Firmy a farmaceutická lobby se snaží 
zatajovat existenci léků proti onemocnění covid -19, protože z očkování budou mít větší ekonomický 
zisk. (PŘÍKLAD: Mezinárodní výstražná zpráva o covid -19. Zdroj: CFP; Skoro zapomenutý skandál: 
v roce 2009 dodala korporace Baxter do České republiky vakcíny infikované smrtelným virem, jen 
shodou okolností nedošlo ke katastrofě. Následně společnost koupil dnešní „mesiáš“ Pfizer! Zdroj: 
NWOO). 

 Vakcíny jsou nedůvěryhodné či neúčinné. 
Vakcíny byly vyvinuty příliš rychle a nebyly dostatečně testovány, proto mohou být neúčinné či přímo 
škodlivé a nelze jim věřit. Očkování lidé se mohou nakazit, a proto je očkování zcela nefunkční 
a zbytečné, pokud ne kontraproduktivní. (PŘÍKLAD: Zneužívání lidských životů ve jménu vědeckých, 
vojenských a mocenských her. Zdroj: Svobodné noviny; Konec lží o vakcínách. Zdroj: CFP). 

 Vakcíny jsou nebezpečné pro očkovaného. 
Vakcíny proti nemoci covid -19 jsou nebezpečné, mají vážné dlouhodobé vedlejší účinky, mohou 
způsobit AIDS, obrnu, ochrnutí, Alzheimerovu chorobu, neplodnost či smrt. Mnoho očkovaných 
následkem aplikace vakcíny zemřelo. Vakcíny jsou zvlášť smrtící pro určitou skupinu lidí (senioři, děti, 
těhotné ženy). Vakcíny na bázi mRNA negativně ovlivňují lidskou DNA a následky se projeví až za 
mnoho let. Vakcíny obsahují nežádoucí komponenty jako sledovací čipy, magnetické kovy nebo tkáně 
potracených plodů, které jsou zdraví škodlivé. Cílem očkování je zotročit nebo vyhladit populaci. 
(PŘÍKLAD: Peter Weis: Po tomto se dá očkovat na covid snad jen blázen. Zdroj: AC24; 
Superparamagnetické částice kysličníku železa v očkování a některé další detaily. Zdroj: Česko bez 
cenzury). 

 Očkovaní lidé jsou covid pro své okolí. 
Očkovaní lidé jsou líhní nákazy covid -19 a nových mutací, takže díky očkování se virus více šíří 
a snáze mutuje. Nebezpečné látky obsažené v očkování se mohou při lidském kontaktu šířit 
z očkovaných na neočkované a mohou jim způsobit vážné zdravotní komplikace nebo v případě 
těhotných žen třeba i samovolný potrat. „Lékem“ na tyto „vakcinovanými osobami šířené patogeny“ 
(např. spike proteiny) mají být kupříkladu odvary z borovicového jehličí, badyánu, či dezinfekční látky 
a případné kombinace těchto a obdobných surovin. (PŘÍKLAD: Následky vakcinácie a iné ku COVIDu, 

https://www.czechfreepress.cz/zdravi/5-mezinarodni-vystrazna-zprava-o-covid-19.html
http://www.nwoo.org/2021/01/13/skoro-zapomenuty-skandal-v-roce-2009-dodala-korporace-baxter-do-ceske-republiky-vakciny-infikovane-smrtelnym-virem-jen-shodou-okolnosti-nedoslo-ke-katastrofe-nasledne-spolecnost-koupil-dnesni/
http://svobodnenoviny.eu/zneuzivani-lidskych-zivotu-ve-jmenu-vedeckych-vojenskych-a-mocenskych-her/
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/konec-lzi-o-vakcinach.html
https://www.ac24.cz/blog/peter-weis-po-tomto-se-da-ockovat-na-covid-snad-jen-blazen/
https://ceskobezcenzury.cz/2021/07/konspiracni-teorie/superparamagneticke-castice-kyslicniku-zeleza-v-ockovani-a-nektere-dalsi-detaily/
https://ceskobezcenzury.cz/2021/07/konspiracni-teorie/superparamagneticke-castice-kyslicniku-zeleza-v-ockovani-a-nektere-dalsi-detaily/
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možno dosť vážne. Zdroj: CFP; Všichni očkovaní jsou nebezpeční pro neočkované, protože vakcíny 
jsou přenosné a mohou je nakazit – to je ta skutečná pandemie. Zdroj: NWOO). 

 Ruské (příp. i čínské) vakcíny jsou z politických důvodů diskriminovány. 
Vakcína Sputnik V je levnější, účinnější a bezpečnější než ostatní vakcíny, ale EU a ČR ji nechce 
schválit a používat z ideologických principů, protože je z Ruska. Raději nás nechají zemřít, než aby ji 
schválili. (PŘÍKLAD: EMA má jasno – Sputnik nesmí projít! Zdroj: NWOO; Názor a rozhodnutí: buď 
nejlepší vakcínu Sputnik V, nebo nic! Vydírat se nenechám! Zdroj: Skrytá pravda). 

  

Dezinformace o nemoci covid-19 
 Koronavirus byl vyvinut uměle nebo jako biologická zbraň. 

Virus byl vyvinut jako biologická zbraň (Američany, globálními elitami, B. Gatesem atp.) s cílem 
změnit světové uspořádání či snížit populaci lidí na Zemi. Děje se tak v rámci tzv. Velkého restartu, 
instalace Nového světového řádu, božího trestu atp. Mutace koronaviru jsou nově vyvinuté 
nakažlivější viry. (PŘÍKLAD: Klobouky si držet nemusíte, už dávno ulétly. Zdroj: New World Order 
Opposition.) 

 Onemocnění covid -19 není virového původu. 
Onemocnění covid -19 je šířeno parazity, bakteriemi, chemtrails, 5G sítěmi atp. Důkazem je vyšší 
koncentrace 5G vysílačů, pozitivní reakce nemocných na lék Ivermektin, který působí proti parazitům, 
a tak podobně. (PŘÍKLAD: Největší a nejzákeřnější pokus v historii lidstva, lživě vydávaný za Covid. 
Zdroj: Vox Populi.) 

 Epidemie je předstíraná, situace není závažná. 
Nemoc covid -19 je obyčejná chřipka s omezeným šířením, není nebezpečná a lehce se vyleží. 
Epidemie je zveličená, situace není vážná, počet úmrtí se příliš neliší od předchozích let, na jiná 
onemocnění umírá více lidí. Důvodem pro neúměrné zveličování epidemie je touha vlád zavádět 
totalitní opatření a snaha farmaceutických společností o ekonomický zisk. (PŘÍKLAD: V Německu se za 
rok „ztratilo“ 4000 JIP lůžek. Tak se „dělá“ krize v nemocnicích. Zdroj: Česká věc.) 

 Koronavirus je zástěrka pro omezení občanských svobod a zavedení totalitního státu. 
Koronavirus neexistuje/není nebezpečný/byl uměle vytvořen, aby vláda mohla omezit lidská práva 
a svobody a zavést totalitní režim. Omezování práv je horší než během nacistické okupace 
a komunistické éry, policie je gestapo, neočkovaní jsou občany druhé kategorie, podobně jako židé 
v éře nacistického Německa. (PŘÍKLAD: Přichází totalitní období? Zdroj: Pravý prostor.) 

 Prevencí/lékem na covid -19 jsou metody alternativní medicíny a další neověřené postupy 
K léčení nemoci covid -19 lze využít termoreflexní nálepky, bělidlo, dezinfekci, oxid chloričitý, koloidní 
stříbro, homeopatika, pro tuto nemoc neschválené léky, frekvenční generátory a jiné obdobné 
přístroje a procedury spadající do oblasti takzvané alternativní medicíny. (PŘÍKLAD: Extrakt 
z pampeliškových listů blokuje vázání spike proteinů na povrch ACE2 buněk. Zdroj: Tadesco.) 
  

Dezinformace o epidemických opatřeních 
 Epidemická opatření neplní svou úlohu a jsou kontraproduktivní. 

Epidemická opatření neochrání obyvatele před nákazou, naopak zabijí více lidí než virus. V jiných 
zemích jsou epidemická opatření mírná a situace je přesto klidná. (PŘÍKLAD: Šok z ČSÚ: Po izolování 
domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke 
zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45 % za prvních 17 týdnů tohoto roku! Statistika 
ČSÚ odhaluje podivnou souvislost, data totiž prokazatelně ukazují, že senioři začali mohutně umírat 
právě po zahájení lockdownů, když je nikdo nesměl navštěvovat! Statistika vám vyrazí dech i zuby! 
Proč v lockdownu, který měl seniory ochránit, jich ve skutečnosti zemřelo v průměru skoro o polovinu 
více než v době mimo lockdown. Zdroj: Aeronet.) 

 Nošení roušek poškozuje zdraví a riziko přenosu onemocnění nesnižuje. 
Nošení roušek a respirátorů poškozuje imunitu, zabraňuje správnému okysličování organizmu 

https://www.czechfreepress.cz/zdravi/nasledky-vakcinacie-a-ine-ku-covidu-mozno-dost-vazne.html
http://www.nwoo.org/2021/05/31/vsichni-ockovani-jsou-nebezpecni-pro-neockovane-protoze-vakciny-jsou-prenosne-a-mohou-je-nakazit-to-je-ta-skutecna-pandemie/
http://www.nwoo.org/2021/04/08/ema-ma-jasno-sputnik-nesmi-projit/
https://skrytapravda.cz/domaci/3910-nazor-a-rozhodnuti-bud-nejlepsi-vakcinu-sputnik-v-nebo-nic-vydirat-se-nenecham
http://www.nwoo.org/2021/08/22/klobouky-si-drzet-nemusite-uz-davno-uletly/
http://www.nwoo.org/2021/08/22/klobouky-si-drzet-nemusite-uz-davno-uletly/
https://voxpopuliblog.cz/nejvetsi-a-nejzakernejsi-pokus-v-historii-lidstva-lzive-vydavany-za-covid/
https://ceskavec.com/2021/12/v-nemecku-se-za-rok-ztratilo-4000-jip-luzek-tak-se-dela-krize-v-nemocnicich
https://pravyprostor.cz/prichazi-totalitni-obdobi/
https://tadesco.org/extrakt-z-pampeliskovych-listu-blokuje-vazani-spike-proteinu-na-povrch-ace2-bunek/
https://aeronet.cz/news/sok-z-csu-po-izolovani-domovu-duchodcu-vloni-na-podzim-a-po-zahajeni-ockovani-senioru-v-cr-doslo-od-pocatku-roku-ke-zvyseni-jejich-umrtnosti-o-neuveritelnych-a-desivych-45-za-prvnich-17-tydnu/
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a vylučování toxických látek a může způsobit vážné zdravotní následky i smrt. Nošení roušek 
nepomáhá, je to pouze symbol náhubku a projev snahy lidi umlčet. (PŘÍKLAD: Argumenty proti 
rouškám. Zdroj: New World Order Opposition.) 

 Testy na přítomnost nemoci covid -19 jsou zbytečné/ohrožují zdraví. 
Testy jsou zdrojem samotné nákazy či jiných patogenů. Čím více se testuje, tím více se koronavirus 
šíří. Testy nedokáží detekovat koronavirus. Při testování se do těla zavádějí čipy. (PŘÍKLAD: 
Superparamagnetické částice kysličníku železa v očkování a některé další detaily. Zdroj: Vox Populi.) 

 Statistiky počtu úmrtí na covid -19 jsou zmanipulované. 
Oficiální statistiky jsou záměrně chybné, zveličené a zmanipulované, aby vláda šířila strach a paniku. 
Nemocnice jsou ve skutečnosti prázdné. Nemocnice vykazují jako covid pacienty i lidi s jinými 
problémy, protože za ně inkasují víc peněz. Hodnoty protiepidemického systému (PES) jsou 
samoúčelně navyšovány dle záměrů vlády. (PŘÍKLAD: V Česku nastal výpadek systému PES a po jeho 
opětovném nahození najednou vyskočila reprodukční situace opět na stupeň 4 a vláda už zase 
omezuje občany! Zdroj: Aeronet.) 

 EU zhoršuje pandemickou situaci. 
EU není schopná na danou krizi efektivně reagovat, pouze škodí a zabraňuje efektivnímu řešení 
situace. Činí tak skrze byrokratické průtahy a snahy o znemožnění využití ruské vakcíny Sputnik 
V v EU. (PŘÍKLAD: Podivnosti kolem vakcín a mezinárodní politika. Zdroj: Nová republika.) 
 

  

http://www.nwoo.org/2021/07/08/argumenty-proti-rouskam/
https://voxpopuliblog.cz/superparamagneticke-castice-kyslicniku-zeleza-v-ockovani-a-nektere-dalsi-detaily/
https://aeronet.cz/news/george-soros-jmenoval-prezidentem-open-society-foundations-lorda-marka-mallocha-browna-dosavadniho-sefa-sgo-corporation-limited-ktera-vlastni-firmu-smartmatic-a-jeji-software-na-falsovani-voleb/
https://www.novarepublika.cz/2021/02/podivnosti-kolem-vakcin-a-mezinarodni-politika
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Fotokronika Pavla Charouska – přehled zachycených událostí 
 
Leden  

 Stavby – ZŠ Mašov, rekonstrukce 

 Město – Kontejnery na vánoční stromky 

 Město – První sníh této zimy 

 Sport – Sjezdovka ve Struhách 

 Zdravotnictví – Nemocnice Turnov a areál ZSST včetně nového Alzheimer centra 

 Město – Sněhem zasypané centrum města 

 Kultura – KC Střelnice 

 Město – Sníh ve městě 

 Pandemie – Antigenní testování u dolního vchodu do nemocnice  

 Město – Zimní náměstí 

 Sport – Běžecké stopy na Vrchhůře 

 Sport – Sjezdovka ve Struhách 

 Kultura – Básně na plakátovacích plochách 

 Stavby – Komunitní centrum těsně před dokončením 
 
Únor 

 Kultura – Muzeum, kniha Řezbáři v kameni 

 Město – Zima ve městě 

 Město – Sníh obarvený pískem ze Sahary 

 Město – Zima ve městě: Hotelovka ve Zborovské ulici, ZŠ Žižkova, Skálova a 28. října, DD Pohoda, 
Nová radnice, vyhlídka na město od Restaurace Na Výšince, Skálova ulice 

 Sport – Bruslení v okolí města 

 Ostatní – Nakupené ledové kry před mostem přes Jizeru v Palackého ulici 

 Město – Zima na hřbitově u kostela P. Marie 

 Město – Kostel a hřbitov na Hruštici 

 Pandemie – Turnovské výlohy v době lockdownu a okénka restaurací 

 Volby – Podpisy k registraci na turnovském náměstí  

 Stavby – Vrchhůra, výstavba bytového domu 

 Město – Turnovské nádraží 

 Pandemie – Očkování. Snímky představují největší očkovací centrum v Liberci 

 Město – Zima ve městě: pohled na město přes Durychov, budoucí čtvrť rodinných domů na 
Vrchhůře, Dioptra, gymnázium, průmyslová zóna Vesecko v pohledu od kompostárny 

 
Březen 

 Pandemie – Hranice ORP v Jenišovicích, ve Svijanech, mezi Žďárkem a Ploukonicemi a před Všení 

 Pandemie – Kontroly pohybu vozidel mezi okresy 

 Stavby – Komunitní centrum dokončeno 

 Město – Park u letního kina 

 Město – Plakátovací plochy ve městě 

 Kultura – Procházka po zajímavých místech v katastru ORP 

 Stavby – ZŠ Mašov, rekonstrukce 

 Zdravotnictví – Zdravotně sociální služby, Jaroslav Cimbál 

 Zdravotnictví – Zdravotně sociální služby, Domov důchodců Pohoda a areál ZSST v ulici 28. října. 

 Stavby – Vrchhůra, výstavba bytového domu 

 Stavby – Mašov, snímky budoucí stavby chodníku na náves  

 Stavby – Vesecko, kde má stát nové výjezdové centrum záchranářů a policie. 
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 Stavby – Mírová ulice na Daliměřicích 

 Muzeum – Výstava Na poslední cestě 

 Stavby – Revitalizace sídliště u nádraží  
 
Duben 

 Stavby – Zahájení prací na chodníku na náves v Mašově 

 Město – Nebývale chladné jaro, sníh 

 Stavby – Revitalizace sídliště u nádraží, bazének 

 Pandemie – Koncert pro zdravotníky před nemocnicí a dárky od muzejníků 

 Město – Farmářské trhy na náměstí 

 Stavby – ZŠ Mašov, rekonstrukce 

 Pandemie – Testovací místo na stadionu Ludvíka Daňka 

 Stavby – Vrchhůra, výstavba bytového domu 

 Město – Kvetoucí sakury v Nádražní ulici  

 Město – Turnovské lokomotivní depo  

 Stavby – Stavba mimoúrovňového přejezdu ve Ktové se dopravně dotýká Turnovska 

 Sport – Přístavba zimní stadionu v Maškově zahradě 
 
Květen 

 Stavby – Revitalizace sídliště u nádraží, bazének 

 Město – Připomínka výročí konce druhé světové války  

 Město – Valdštejn a jeho interiéry 

 Město – Preventivní bezpečnostní akce Policie ČR na náměstí 

 Sport – Ocenění sportovců na komorním setkání v atriu muzea 

 Kultura – Valdštejn, pouť  

 Stavby – Komunitní centrum 

 Město – Žižkova ulice, prostor bývalého kina 

 Školství – ZŠ Skálova a SUPŠ 

 Firmy – Nová výrobna pravé italské zmrzliny (nad viaduktem v Palackého ulici) 
 
Červen 

 Město – Beseda o novém systému likvidace komunálního odpadu  

 Firmy – Módní přehlídka Butiku Styl 2.0 

 Muzeum, Dlaskův statek – Řezbářské sympozium 

 Stavby – Vrchhůra, výstavba bytového domu 

 Kultura – Den dětí s ponorkou Na Lukách  

 Sport – Dětské rybářské závody na Jizeře 

 Stavby – Bezručova, na místě bývalého objektu firmy Neumatic vznikne supermarket 

 Sport – Maškova zahrada, tropický den na koupališti 

 Sport – Tým FC Dalmach (malá kopaná) slaví 30 let 

 Město – Nudvojovice, interiér kostelíka 

 Město – Synagoga, interiér 

 Školství – Střední zdravotnická školy, předávání maturitních vysvědčení  

 Pandemie – Střední zdravotnická školy, velkoplošná fotografie studentů, kteří v době koronaviru 
pomáhali v nemocnicích 

 Školství – Šperkárna, odborná komise posuzuje maturitní práce studentů  

 Kultura – Hudební festival Funkin’ Turnov 

 Kultura – Osobnosti Turnova obdržely medaili starosty  

 Stavby – ZŠ Mašov, dokončená rekonstrukce 

 Stavby – Žižkova ulice, prostor pro stavbu bytového domu 
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Červenec 

 Město – Tisková konference vedení města v areálu koupaliště v Maškově zahradě 

 Stavby – Přejezd u zastávky Turnov-město čeká rekonstrukce 

 Kultura – Rockový koncert v areálu Pivovaru Rohozec 

 Kultura – Muzeum, Den s mineralogem 

 Město – Nové odpočinkové místo pro veřejnost vzniklo v Daliměřicích u severního obchvatu 

 Kultura – KC Střelnice, Turnovské kulturní léto, kapela Waldovy Matušky hrála na pomoc 
postiženým po tornádu 

 Sport – Rally Bohemia 

 Město – Letní cestovní ruch na nádraží 

 Stavby – Přejezd u zastávky Turnov-město 

 Ostatní – Požár v Jutě v Palackého ulici 

 Kultura – Mackie Messer band, koncert před Střelnicí 

 Stavby – Přejezd u zastávky Turnov-město, hotovo 

 Město – Osazení nového pláště bývalého pivovarského komínu v areálu bývalé firmy Tomsa 
v Sobotecké ulici. V budoucnu by tu měl vzniknout odpočinkový areál 

 Kultura – Letní kino, koncert kapely Chinaski 

 Stavby – Dvě místa, kde vyrostou nové supermarkety, Kaufland v Sobotecké ulici, Lidl v části 
bývalé Šroubárny 

 Ostatní – Poslední rozloučení s Hanou Maierovou 
 
Srpen 

 Stavby – Nový chodník ze Sobotecké ulice na náves v Mašově 

 Stavby – Vrchhůra, výstavba bytového domu 

 Stavby – Upravené místo u Boží vody 

 Stavby – Šetřilovsko, rekonstrukce, nová roubenka 

 Sport – FK Turnov, první zápas v nové sezoně 

 Kultura – Kapela Nothingham slavila koncertem před Střelnicí 25 let 

 Muzeum – Řemeslné trhy v areálu muzea 

 Stavby – Revitalizace sídliště u nádraží, vodní prvek dokončen 

 Město – Petr Záruba složil slib zastupitele 

 Kultura – Rozloučení s létem v areálu turnovského pivovaru Na Lukách 

 Stavby – Revitalizace sídliště u nádraží, předání veřejnosti 

 Město – Areál Šroubáren 

 Stavby – Hruštice, nová výstavba 

 Kultura – Návštěva herečky Jany Nagyové na Valdštejně a v synagoze 
 
Září 

 Školství – ZŠ Mašov, starosta zahájil nový školní rok v ZŠ Mašov, předání veřejnosti, snímky 
z nadhledu 

 Stavby – Rekonstrukce infocentra na náměstí 

 Sport – Fotbalový stadion, neutěšený stav tribuny 

 Město – Hala nádraží ČD 

 Stavby – Zrekonstruovaná silnice od Pyrámu do Svijan, slavnostní předání veřejnosti. Muzeum – 
Výstava Anatomie krajiny výtvarníků Anny Polanské a Tomáše Plesla 

 Sport – Memoriál Ludvíka Daňka 

 Sociální služby – Slavnostní otevření komunitního centra za Novou radnicí 

 Město – Vítání občánků v obřadní síni radnice 

 Sport – Začala nová hokejová sezona 

 Kultura – Uložení kosterních pozůstatků biskupa Petra Františka Krejčího  
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 Kultura – Stolpersteiny, pietní akt v synagoze v Krajířově ulici, při kterém byly poprvé v Turnově 
položeny Kameny zmizelých tzv. Stolpersteiny 

 
Říjen 

 Školství – Žlutá ponorka, nové prostory 

 Firmy – Provozovny mezinárodních řetězců KFC a Burger King u dálnice v Příšovicích  

 Kultura – Den architektury, synagoga, Krajířova a Palackého ulice a vnitřek kina na Trávnicích 
před rekonstrukcí 

 Sport – Den sokolstva, setkání na náměstí, průvod sokolů ve Skálově ulici 

 Volby – Předvolební plakáty v ulicích a parlamentní volby v turnovských volebních místnostech 
(ZŠ Alešova a ZŠ Mašov) 

 Město – Setkání starosty Hockeho s obyvateli sídliště Přepeřská 

 Kultura – Kulturnov 2021 

 Kultura – Dům Na Sboře, dvacáté výročí provozu 

 Sport – Podzimní utkání FK Turnov 

 Město – Strážnice městské policie Tereza Bezručová byla oceněna 

 Stavby – Vrchhůra, výstavba bytového domu 

 Město – Oslavy 28. října  

 Ostatní – Požár ve Skálově ulici v domě čp. 84 se zásahem turnovské hasičské jednotky 
 
Listopad 

 Firmy – TOPTEC, Den otevřených dveří 

 Kultura – Lampionový průvod v režii Žluté ponorky 

 Stavby – Skálova ulice, nový dům 

 Firmy – DUV Granát a vznik cen Český slavík 

 Kultura – Výstava společnosti Post Bellum na náměstí 

 Školství – ZŠ ve Zborovské ulici, Den válečných veteránů a putování městem 

 Sport – Běh pro Nelu  

 Vánoce – Stěhování vánočního stromu z parku na Šetřilovsku na náměstí 

 Kultura – Muzeum, výstava Podmalby na skle v Kamenářském domě  

 Kultura – Muzeum, výstava reGenerace5 

 Sociální služby – ADRA uspořádala sbírku dětských hraček 

 Vánoce – Neoficiální rozsvěcení vánočního stromu 

 Stavby – Rekonctrukce ČOV v Turnově pod železniční zastávkou  
 
Prosinec 

 Sport – Hokejové derby Turnova s Lomnicí nad Popelkou 

 Kultura – Muzeum, Dlaskův statek, vánoční výstava 

 Kultura – Muzeum, výstava Kostičky  

 Město – První sníh této zimy  

 Firmy – Technické služby, nová váha na sběrném dvoře 

 Město – Farmářské trhy na náměstí 

 Vánoce – Vánoční koncert pěveckého sboru Provaz na Valdštejně 

 Školství – Gymnázium, Ptačí sněm pro Václava Havla 

 Kultura – Ledové tvoření v sídle turnovské zmrzlinárny Togelato nad železničním viaduktem 

 Sport – Struhy, začalo intenzivní umělé zasněžování na sjezdovce 

 Vánoce – Betlémské světlo a betlémský průvod od nádraží přes náměstí do Skálovy ulice 

 Sport – Struhy, zahájení provozu 

 Sport – Silvestrovský běh v areálu Maškovky 
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