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Základní informace 

 
Kronikáři města poslední doby:  
1995– 2002: PhDr. Hana Maierová 
2002–2006: Pavel Charousek 
2007–2012: Jana Zajícová, fotografická příloha Pavel Charousek 
od r. 2013: Mgr. Alžběta Kulíšková, fotografická příloha Pavel Charousek. 
 
Letopisecká komise schvalující tuto kroniku: 
Předsedkyně Mgr. Petra Houšková  
Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Mgr. Martina 
Marková, Dalibor Sehnoutka. 
 
Zdroje informací (není-li uvedeno jinak):  
Zprávy ze světa a Česka jsou přebírány z běžně dostupných periodik a dalších médií (internet, rozhlas, 
televize). 
 
Zprávy z Libereckého kraje a regionu jsem čerpala z periodik, která zpracovávají regionální informace, 
a to jak z tištěných, tak z elektronických: 
Mladá fronta DNES – tištěný deník s přílohou Liberecký kraj 
idnes – http://www.idnes.cz 
Deník. Jablonecký deník – tištěný deník a jeho elektronická verze http://www.denik.cz 
5+2 – tištěný deník a jeho elektronická verze http://www.5plus2.cz 
Naše Pojizeří – elektronické periodikum http://www.nasepojizeri.cz. 
 
Zprávy z úzkého regionu a města Turnova byly získávány, kromě vlastního pozorování, z výše 
uvedených médií, kde se však objevují spíše zřídka. Hlavním zdrojem informací jsou místní média: 
Webové stránky Turnova – www.turnov.cz, do srpna 2014 se o ně staral mluvčí města Bc. Radek 
Drašnar, poté jej nahradila Ing. Klára Preislerová.  
Internetový portál www.turnovskovakci.cz a jeho tištěná verze (vychází 1x14 dní). Provozovatelem je 
Pavel Charousek 
Turnovsko, tištěný měsíčník vydavatele Pavla Matyse 
Hlasy a ohlasy Turnovska, tištěný měsíčník vydávaný Kulturním centrem Turnov 
a webové prezentace jednotlivých organizací, spolků, klubů, akcí apod.  
 
Fotografie:  
Není-li uvedeno jinak, jsou v kronice použity fotografie kronikářky. 
 
Úvodní obrázek:  
Obrázek nového zimního stadionu v Maškově zahradě, který zdobí titulní stranu, namaloval  
Tadeáš Šich, žák 1. třídy základní školy Žižkova.  
 
Poděkování 
Kronikářka děkuje panu Daliboru Sehnoutkovi za závěrečnou jazykovou korekturu kroniky, která pro 
ni představuje neocenitelnou pomoc. Děkuje také ostatním členům Letopisecké komise za spolupráci 
a rady, a také všem těm, kteří jí poskytují informace a podklady pro zápis do kroniky. 
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Ohlédnutí kronikářky za rokem 2015 

 
Skončil rok 2015, který nebyl vůbec šťastný. Stačí se začíst do kalendárií a je znát, že se na nás ze 
všech směrů vršily negativní zprávy. Atmosféra ve světě, v Evropě i v Česku houstla a bylo to poznat 
i v běžném každodenním životě. Nejistota a sílící obavy z vývoje ovlivnily nejeden rozhovor.  
Rok 2015 byl poznamenán teroristickými útoky velkého rozsahu, několika přírodními katastrofami, 
leteckými nehodami a především v polovině roku vypuknuvší a stále se stupňující uprchlickou krizí. 
Přestože Česká republika přijala pouze několik desítek uprchlíků (syrských křesťanů), přestože naši 
politici nepřinášejí žádná řešení a Evropě ničím nepomáhají, dokázali v české společnosti rozvířit 
paralyzující strach a odpor proti migrantům. Je to poznat na nárůstu preferencí politiků, kteří 
pronášejí silné, nic neřešící protiuprchlické výroky, je to poznat na nárůstu lidí, kteří žádají o zbrojní 
průkazy (viz Liberecký kraj – souhrnné zprávy), je to poznat na vzniku různých domobraneckých 
skupin (snaha o zřízení domobrany v Turnově se objevila na začátku roku 2016), vítězství hudební 
kapely Ortel v anketě Český slavík (její zakladatel a zpěvák je členem neonacistické organizace, 
skupina se proslavila písní Mešita s výrazně protiislámským textem) a tak dál. Strach a nervozita ruku 
v ruce s neschopnými a populistickými politiky přinášejí výsledky. České republice a atmosféře ve 
společnosti rozhodně neprospívá prezident, který se otevřeně staví na stranu extremistických 
pravicových skupin. Někdy si říkám, jak by se asi vyvíjela situace, kdybychom měli štěstí na 
prezidenta, který by dokázal lidi spíše uklidnit a vysvětlovat možnosti, než neustále znovu a znovu 
burcovat a útočit na ty nejnižší pudy.  
Politická orientace Česka je jednoznačně posunuta směrem k Číně a Rusku, podle tajných služeb tu 
operuje nevídané množství ruských špionů a vznikla celá řada propagandistických médií, která 
vypouštějí do světa nepravdivé informace, které se rychle ujímají a jejich následné dementování už 
nikoho nezajímá. Připomíná to i strategii českého prezidenta (viz například kauza Peroutka – 
Souhrnné informace Česko). Vždy mě ale znovu a znovu překvapí, čemu všemu jsou lidé ochotni věřit 
a jak je těžké je přesvědčit o opaku.  
Nejsem politolog a nedokážu události řešit nijak jinak než subjektivně. Ztotožňuji se však s vyjádřením 
lucemburského ministra zahraničí Jean Asselborna, které bylo otištěno v časopise Respekt v č. 47: 
„Evropská unie má jen několik měsíců, aby vyřešila uprchlickou krizi, v opačném případě ji čeká 
rozpad, nebo dokonce válečný konflikt. Za tento černý scénář budou odpovědní populističtí, strach 
rozdmýchávající politici, kteří se nechtějí domluvit s ostatními na řešení běženecké krize a nedokázali 
pochopit hodnotu Evropské unie, jež není jenom materiální hodnotou.“ 
 
A co se dělo v Turnově?  
Jako zatím každý rok mohu naštěstí konstatovat, že v Turnově se žilo dobře a ve městě vládl klid. Užili 
jsme si nečekaně parné léto, teploty po dlouhé dny přesahovaly třicítky, a tak je škoda, že koupaliště 
se v novém sportovním areálu Maškova zahrada teprve začalo stavět (leden). V Dolánkách na jezu 
bývalo plno a plavat chodili i lidé, kteří nikdy dříve do Jizery nevlezli (například já) a bylo to báječné. 
Lidé se také hodně koupali na jezu v Přepeřích. Na rozdíl od rybníků se v řece nepřemnožily sinice.  
Turnov žil, tedy z počátku spíše jen odpovědní lidé, později však čím dále více jednotlivých 
Turnováků, stavbou sportoviště v Maškově zahradě – začala v lednu a zimní stadion byl slavnostně 
otevřen 28. října. Stavba probíhala bez větších problémů a otevřený stadion zájmem návštěvníků 
překonal i optimistické odhady. Je to dobře, protože zadlužení města kvůli jeho stavbě významně 
stouplo.  
Sportovní fanoušci se v Turnově vůbec neměli špatně. Vedle pravidelných akcí se tu v březnu konala 
i šachová extraliga, kterou pořádal místní klub TJ Zikuda. Jelo se i mistrovství světa v orientačním 
závodu horských kol (srpen).  
Turnov měl také šanci koupit budovu městské spořitelny na náměstí (únor), bohužel se však 
nezadařilo, městem nabídnutá cena nestačila a zastupitelé neodsouhlasili její navýšení. Budovu 
získala soukromá osoba, naštěstí však ne nějaký cizí developer, ale podnikatel z regionu. Mně osobně 
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je to však velmi líto a nevím, jak se na rozhodnutí vzdát se vlastnictví jedné z nejreprezentativnějších 
budov ve městě budou dívat naši potomci.  
V březnu bylo otevřeno nové denní centrum pro naše autistické spoluobčany, které s pomocí města 
i kraje postavil spolek Slunce všem.  
Významnou akcí byla březnová návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana spojená s předáním 
tzv. Turnovské výzvy. Nutno však konstatovat, že v porovnání s tím, jak probíhaly návštěvy mocnářů 
v dobách minulých, dnes taková událost příliš velkou pozornost nevyvolává. I tak ale bylo ve velkém 
sále Střelnice, kde prezident diskutoval s občany, úplně plno.  
V létě se začala řešit problematická situace v Obchodní a hotelové škole, kterou se rozhodla ředitelka 
školy vystěhovat a převést výuku do druhé budovy v Alešově ulici. Na to reagovala turnovská 
veřejnost velmi negativně a celá situace se dohrávala ještě v roce 2016.  
Na počátku i na konci roku vypukly požáry v turnovských továrnách. Zatímco ten lednový v Kamaxu 
nikoho nezranil, prosincový požár firmy Agba byl zničující a ochromující a zemřeli při něm dva lidé.  
Kulturní veřejnost se mohla těšit z mnoha aktivit, které přinášejí turnovské organizace a kterých je 
stále obrovské množství (což je úžasné). Pyšní jsme mohli být na místního skladatele Martina 
Hyblera, jehož Koncert pro hoboj a orchestr op. 26 zazněl v květnu na Pražském jaru. I v oblasti 
„moderní“ hudby slaví turnovské kapely úspěchy – např. Snap call natočil svůj první profeisonální 
videoklip (září). Vyšla také krásná kniha o Turnově, kterou napsal muzejní historik David Marek 
a nazval ji Z Velkého Turnova. Kniha slavila velké úspěchy a brzy bylo nutné nachystat dotisk (únor). 
Poprvé se také podařilo vydat edici kompletních zápisků Josefa Dlaska z Dolánek, tzv. Dlaskovy 
kroniky, významné literární památky (prosinec).  
Potěšily nás i drobnosti, například ocenění všech Turnováků, kteří se snaží zmírnit svou ekologickou 
stopu a třídí odpad. Turnov byl za svůj systém oceněn cenou Křišťálová popelnice (červen). 
V červenci se na náměstí poprvé konaly farmářské trhy, tedy trhy s čerstvou zeleninou a kvalitními 
výrobky. Sen, který se dlouho nedařilo uskutečnit. Setkaly se poměrně s velkým zájmem veřejnosti. 
V nemocnici byl zprovozněn babybox – místo, kam mohou matky odložit nechtěné novorozence, 
pokud se o ně nechtějí, nebo nemohou starat. Nejedná se samozřejmě o běžně využívanou nabídku, 
ale o poslední záchranu před vraždami nechtěných dětí. Všichni si přejeme, aby babybox nebyl nikdy 
využit, což zatím vychází. Byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce nádražní budovy (září) 
a žádná významná a pěkná budova ve městě nebyla zbourána. V soutěži O nejlepší stavbu 
Libereckého kraje získala nově vystavěná waldorfská škola 1. místo v kategorii bytových staveb 
a staveb občanské vybavenosti (září). Na pražském Vyšehradě byl opraven pomník Antonína Marka 
(září).  A v neposlední řadě nemůžu nezmínit, že turnovská kronika z roku 2013 vyhrála 1. místo 
v soutěži O nejlepší kroniku Libereckého kraje mezi obcemi nad 2 000 obyvatel (září). 
 
Máme štěstí, že i v dnešním, velmi složitém světě, je Turnov krásným, čistým a rozvíjejícím se 
městem, za což patří dík nejen jeho vedení, ale všem aktivním a kreativním Turnovákům, kteří ve 
prospěch města pracují na mnoha úrovních, a vlastně všem obyvatelům, kteří vytvářejí Turnov 
takový, jaký je.  
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Svět – kalendárium 

 
Uprchlická krize 
Konkretizovat nejvýraznější dění roku 2015 není vůbec těžké. Evropou, Česko nevyjímaje, nejvíce 
cloumala uprchlická krize. Vlny migrantů, které se nejrůznějšími cestami snažili dostat do Evropy, 
začaly během druhé poloviny roku přerůstat Evropě přes hlavu a budily značné vášně napříč celou 
společností a všemi možnými sociálními skupinami. Migrace pokračovala i v dalším roce. Migranti 
pocházejí nejvíce ze zemí Blízkého a Středního východu – Sýrie, Afganistán, Irák, dále ze zemí 
subsaharské Afriky a západního Balkánu.  
Nejčastějším cílem imigrantů jsou především Německo, Švédsko, Rakousko, Francie a Benelux. 
Migranti jsou dvojího typu – ekonomičtí a uprchlíci z válečných zón (země, které ovládá Islámský 
stát). Migranti přicházejí hlavními dvěma cestami – Balkánskou trasou z Turecka přes Egejské moře 
a Balkán do střední Evropy a Středomořskou cestou přes Středozemní moře do Itálie.  
Během roku přijaly členské státy Evropy podle údajů Eurostatu 1 221 855 žádostí o azyl, tzn., že 
uprchlíků bylo ještě o něco více.  
Během roku se Evropa snažila přijít na způsob, jak uprchlickou krizi zvládnout, ale recept se zatím 
najít nepodařilo. Nejvstřícnější politiku vůči migrantům projevovalo zejména Německo, jehož 
kancléřka Merkelová se stala nejvýraznější postavou celého dění. 
 
Rekordní počet uprchlíků 
Podle úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky bylo v roce 2015 65,3 milionů lidí na útěku ze svých 
domovů. Bylo to poprvé, co počet uprchlíků přesáhl 60 milionů. Na útěku byl jeden člověk ze sto 
třinácti. Podle statistik uprchlo 21,3 milionu osob ze svých zemí a 40,8 milionu lidí se přesunulo do 
bezpečnějších míst ve svých státech. Zbylých 3,2 milionu osob jsou lidé, kteří požádali o azyl 
v rozvinutých zemích. Nejvíce běženců pochází ze Sýrie, Afghánistánu, Burundi a Jižního Súdánu 
a polovina z nich jsou děti. 
Vůbec nejvíc uprchlíků v současnosti stále přijímá Afrika. Bylo jich 4,41 milionu a pocházeli hlavně 
z pěti afrických zemí Somálska, Jižního Súdánu, Konga, Súdánu a Středoafrické republiky. Evropa 
přijala 4,39 milionu lidí, což byl oproti předchozímu roku nárůst o 43 procent. Běženci míří hlavně do 
Turecka, do Německa, Ruska, Francie, Švédska, Británie a Itálie. Slabý pokles uprchlíků zaznamenala 
loni Asie – bylo jich tam 3,8 milionu, tedy o dvě procenta méně než předchozí rok.  
 
O azyl zažádal v Evropské unii rekordní počet lidí 
V roce 2015 požádalo o azyl v zemích Evropské unie rekordní počet 1,2 milionů lidí, třetina z toho 
v Německu. Přes polovinu počtu žadatelů tvořili občané Sýrie, Afghánistánu a Iráku. Za prvním 
Německem následovalo Maďarsko a Švédsko. Český podíl na celkovém počtu 1,255 600 žadatelů je 
desetina procenta, celkem 1235 nových žádostí, z toho 565 podali Ukrajinci, 130 Syřané a 125 
Kubánci. 
 
Další zprávy k uprchlické krizi (více viz Kalendária) 
Leden: Pediga – protesty proti islamizaci západu (Svět) 
Únor: Italové zachraňují uprchlíky (Svět) 
Červen: prudký nárůst počtu imigrantů (Česko) 
26. června: Zpřísnění ostrahy českých hranic (Česko) 
26. června: Pro a proti uprchlické demonstrace v Brně (Česko) 
1. července: Demonstrace proti imigrantům (Česko) 
7. srpna: Uprchlický tábor ve Vyšních Lhotách (Česko) 
17. listopadu: Oslavy státního svátku (Česko) 
Tábor v Bělé pod Bezdězem (Česko) 
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Požáry v jihovýchodní Asii 
V druhé polovině roku zasáhly rozsáhlé požáry pralesy 
v jihovýchodní Asii. Většina požárů byla uměle založena 
podnikateli, kteří na jejich místě chtějí vysazovat palmy 
olejnaté. Jejich olej – palmový tuk – patří v současnosti 
k nejvíce využívaným olejům na světě (potraviny, 
kosmetika, technické výrobky) a prosperitě z jeho 
pěstování musejí ustupovat cenné pralesy i se 
silnou vrstvou svého podloží, které se vytvářelo tisíce 
let. Zakládané požáry se vymkly kontrole pravděpodobně kvůli velkému suchu. Požáry probíhají bez 
valného zájmu západního světa, patří však k největším ekologickým katastrofám dnešního světa. Lidé 
v oblasti umírají v důsledku silného znečištění ovzduší. Podle některých odhadů onemocnělo už půl 
milionu lidí. (Foto www.iprima.cz). 
 
Ničení památek 
Islámský stát, který obsazuje a vládne na územích Iráku, Sýrie, Libye a představuje jedno z největších 
nebezpečí současného světového dění, na svém tažení ničí obrovské množství starověkých 
a středověkých památek, které považuje za modly, k nimž se lidé modlí v rozporu s Alláhovou vůlí. 
Během posledních dvou tří let mu padly za oběť památky (paláce, chrámy, muzea, knihovny) 
v Palmyře, Mosulu, Timbuktu či Rámádí. Řádění IS stále nekončí. Vidět zveřejněné záběry, na kterých 
skupina mužů s perlíky roztlouká sochy a plastiky, bylo opravdovým utrpením. 
 
Boko Haram 
Příslušníci náboženské sekty Boko Haram se na severu Nigérie snaží již pět let po vzoru organizace 
Islámský stát vytvořit vlastní chalífát s přísnými islámskými zákony. Řádění islamistů je jedním 
z nejsmrtonosnějších v dnešní době. Podle Rady pro zahraniční vztahy, americké neziskové 
organizace s pobočkami v mnoha zemích, zabila sekta v roce 2014 asi 10 tisíc lidí. Stovky dalších, 
vesměs žen a dětí, byly uneseny. (Viz další zprávy z ledna a května).  
 
 

LEDEN 

Dánsko zakázalo sex se zvířaty 
Jen zdánlivě vtipná zpráva přišla na začátku roku z Dánska. Od nového roku tam začal platit zákaz 
sexuálního styku se zvířaty. Dánská vláda tak zareagovala na existenci zvířecích „nevěstinců“, do 
kterých se sjíždějí sexuální turisté-zoofilové. Sex se zvířaty je nelegální téměř ve všech zemích Evropy, 
proto se do Dánska sjíždělo čím dále více zájemců. V České republice není pohlavní styk se zvířaty 
trestný, pouze pokud by se prokázalo jejich týrání. 
 
Masakr v Nigérii 
3. ledna zaútočili příslušníci islamistické sekty Boko Haram, která už několik let terorizuje obyvatele 
severní Nigérie, na 16 vesnic a srovnali je se zemí. Během útoku bylo zavražděno až 2 000 lidí a se 
zemí srovnáno a vypáleno i desetitisícové město Baga s vojenskou základnou. Základnu využívali 
nejen vojáci z Nigérie, ale i z Čadu a Nigeru. Tyto země pomáhají Nigérii v boji proti islamistům.  
Boko Haram mj. v loňském roce provedla sérií únosů několika set dívek ze škol, o jejichž osudu se 
zatím mnoho neví.  
 
Teroristický útok v Paříži 
7. ledna zaútočili neznámí střelci v sídle satirického týdeníku Charlie Hebdo a zabili 12 lidí – novinářů 
a policistů. Týdeník opakovaně uveřejnil satirické poznámky na radikální islamisty a například 
i karikatury Mohameda. Autor karikatur Jean Cabut již několik let žil pod policejní ochranou. Událost 
vyvolala vlnu solidarity po celém (západním) světě. Heslem podpory svobody slova a solidarity 
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s obětmi se stal nápis Je suis Charlie (Já jsem Charlie). (Více viz Přílohy – Posezení s kronikářkou).  
 
Hackeři napadli weby islamistů 
12. ledna zahájili hackeři z hnutí Anonymous ohlašovanou kybernetickou válku proti terorismu. 
V rámci Operace Charlie Hebdo vyřadili během prvního dne 14 webů. Weby přesměrovávají na jiné, 
terorismus nepodporující weby. „Sledujeme vás. Najdeme vás a nenecháme vás vydechnout. My 
jsme Anonymous. Je nás mnoho. Neodpouštíme. Nezapomínáme. Čekejte nás.“ 
 
Belgická policie odvrátila teroristický útok 
15. ledna provedla belgická policie sérii zátahů proti lidem, kteří měli podle zjištění tajných služeb 
připravovat teroristický útok v Belgii. Místní policie zatkla 10 lidí a dva zastřelila. Zásah byl zaměřen 
proti extremistům, kteří se do Belgie vrátili po účasti v bojích v Sýrii. Do syrské občanské války odešlo 
bojovat několik set Belgičanů muslimské víry.  
 
Převrat v Jemenu 
Od loňského roku, kdy šíité, obývající tradičně sever země, začali postupovat na jih a zabírat území, se 
Jemen propadá do chaosu. 19. ledna vypukly boje v hlavním městě a povstalci začali obsazovat 
prezidentský palác. Za násilnostmi stojí podle znalců šíitský Írán, který povstalecké šíity vyzbrojuje. 
24. ledna se konala řada desetitisícových demonstrací proti povstalcům v různých jemenských 
městech. 
 
Islamisté Boko Haram v Kamerunu 
19. ledna byla zveřejněna zpráva, že Islamisté z hnutí Boko Haram unesli v Kamerunu skupinu zhruba 
80 lidí, z nichž asi 50 jsou děti. 17. ledna zahájila čadská armáda ofenzivu proti oko Haram, Podporu ji 
v čadském hlavním městě Ndjameně vyjádřily desetitisíce lidí při demonstraci.  
 
Pediga – protesty proti islamizaci Západu 
V Drážďanech se od poloviny října 2014 konají každý týden protestní pochody hnutí Pediga 
(Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu). V týdnu od 19. ledna byly, spolu s dalšími, 
demonstrace zakázány z důvodu zvýšené hrozby teroristického útoku. Hnutí Pediga je velmi silné, 
založil je Lutz Bachmann, 41letý, již jednou trestaný lupič. Vedoucí funkci (asi führera) musel v lednu 
opustit poté, co se namaskoval jako Hitler, nechal se vyfotit a fotografii zveřejnil na facebooku. Ta 
pak obletěla „celý“ svět. V Německu se od podzimu víc než zdvojnásobil počet útoků proti 
uprchlíkům. Policie zaznamenala celou škálu přečinů od malování hákových křížů až po brutální 
fyzické napadání cizinců 
 
Protesty pro i proti Charlie Hebdo 
Satiristický list Charlie Hebdo vyvolává emoce na celém světě. Zatímco část společnosti, především ta 
demokratická západní, se staví na jeho stranu, resp. podporují svobodu slova, v jiných částech světa 
se svolávají demonstrace, slibující „smrt Francii“, tedy západnímu pojetí svobody.  
19. ledna se protesty proti konaly např. v čečenské metropoli Grozném na jihu Ruska a v afghánském 
Dželálábádu.  
Nové vydání časopisu, které opět otisklo karikatury Mohameda, vyšlo v sedmimilionovém nákladu, 
asi sto kusů dorazilo i do Česka.  
 
Útok v Izraeli 
21. ledna pobodal útočník 16 lidí v autobuse v Tel Avivu. Útočník pochází ze Západního břehu 
Jordánu. Jde o další v řadě palestinských útoků na občany Izraele, které trvají už od podzimu 2014. 
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Islámský stát  
V lednu popravili džihádisté z Islámského státu v severoiráckém Mosulu 13 chlapců, kteří se provinili 
tím, že se dívali na fotbalové utkání Iráku proti Jordánsku na Asia cup. Fotbal je podle nich „západní 
zábava“, která se protiví Bohu.  
 
Společná fotografie Miss Libanon a Miss Izraele 
Během soutěže Miss Universe se na sociální sítě dostala společná selfie fotografie čtyř účastnic, mezi 
nimi byly Miss Izraele a Miss Libanonu. Proti společné fotografii se v Libanonu zvedla velká vlna 
kritiky, která dokonce požadovala, aby Miss Libanonu vrátila svůj titul. Agentura Reuters upozornila 
na fakt, že Izrael a Libanon jsou v podstatě stále ve válečném stavu. V Libanonu se nesmí prodávat 
žádné izraelské výrobky, nesmíte do židovského státu ani telefonovat a cestovat. Izrael okupoval 
Libanon 22 let až do roku 2000. Ale například v roce 2006 začal Izrael bojovat s libanonským 
Hizballáhem. 
 
Ukrajina ztratila letiště v Doněcku 
Na začátku ledna rozstříleli proruští separatisté kontrolní věž letiště v Doněcku, symbol odporu proti 
ruskému agresorovi. 22. ledna ráno dopadly do prostoru tramvajové zastávky čtyři minometné 
granáty, které zabily třináct lidí. Později se museli ukrajinští bojovníci stáhnout z celého prostoru 
letiště poté, co nezbylo místo, kde se ukrýt před ostřelováním. Ukrajina tak ztratila své letiště, což 
Ukrajinci vnímají jako národní tragédii. Část bojujících ukrajinských vojáků byla zabita, 16 bylo vzato 
do zajetí. V dalších dnech probíhaly krvavé boje o město Mariupol. 
 
Extrémní sucho v Brazílii 
Brazílie zažila největší sucha za posledních 80 let, která ohrožují i velké brazilské metropole. Zásoby 
vody v nádržích a přehradách se ocitly téměř na nule. Brazílie musela zavést drastická opatření na 
šetření vodou, její nedostatek ovlivnil úrodu i výrobu elektřiny a s tím spojená celá odvětví. 
 
Zemřel král Saúdské Arábie 
23. ledna zemřel ve věku devadesáti let saúdskoarabský král Abdalláh bin Abd al-Azíz Al Saúd. Na trůn 
nastoupil jeho 79letý nevlastní bratr Salmán ibn Abdal Azíz Saúd. Král Abdalláh byl považován za 
spojence západních mocností a za umírněně pokrokového. Saudská Arábie se také přidala na stranu 
boje proti Al-Káidě.  
 
Volby v Řecku 
25. ledna se v Řecku konaly parlamentní volby, jejichž výsledky byly očekávány s velkým napětím. 
Řecko se už několik let potýká s vleklou krizí a podstupuje drastická opatření nařízená Evropskou unií, 
která mají snížit zadluženost a probudit ekonomiku. Podle očekávání vyhrála volby krajně levicová 
strana Syriza, což vyvolalo obavu o to, jak se jí podaří krizi vyřešit. 
 
Facebook přestal fungovat 
27. ledna na jednu hodinu vypadly sociální sítě Facebook a Instagram (na sdílení fotografií). Snad 
poprvé se stalo, že se výpadek týkal téměř celého světa.  
 
 

ÚNOR 

Na Tchaj-wanu se zřítilo letadlo 
3. února se v tchajwanské metropoli Tchaj-pej krátce po startu zřítilo letadlo s 58 lidmi na palubě. 
Spadlo do řeky poté, co křídlem zavadilo o dálniční nadjezd. Zemřelo nejméně 15 pasažérů.  
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Islámský stát upálil jordánského pilota 
3. února bylo na internetu zveřejněno video, na kterém radikálové z Islámského státu zaživa upálili 
zajatého jordánského pilota, 26letého Maáze Kasásbu. Pilot byl upálen na protest radikálů proti 
účasti Jordánska v koalici vystupující proti Islámskému státu. 5. února začalo Jordánsko podnikat na 
pozice Islámského státu v Sýrii raketové letecké útoky. USA do oblasti přesunuly týmy specializované 
na vyhledávání a záchranu sestřelených pilotů. 
Podle nejnovějších zpráv, popravil IS až 150 dezertérů ze svých řad, mezi nimi i čínské občany, kteří se 
vydali bojovat za IS a pak si to rozmysleli. OSN vydala zprávu, že IS prodává do otroctví, nebo rovnou 
zabíjí, unášené děti.  
 
Slovenské referendum proti homosexuálům 
7. února proběhlo na Slovensku referendum o výlučnosti manželství jako svazku jednoho muže 
a jedné ženy, zákazu adopce dětí dvojicí nebo skupinou osob stejného pohlaví a práva rodičů ochránit 
děti před školním vyučováním v oblasti sexuálního chování či eutanazie. Referenda se zúčastnilo 
pouze 21 % voličů, z nichž 90 % se vyslovilo pro. Referendum bylo kvůli nízké účasti neplatné.  
 
Norská vláda chtěla zakázat žebrání a jeho podporu 
Že se pro některé skupiny organizovaného zločinu vyplácí organizovat žebrání v bohatých státech, 
potvrzuje i snaha norské vlády tomuto druhu „podnikání“ zabránit. Navrhla zákon, který nejen že by 
zakázal žebrání, ale mimo zákon by postavil i pomoc ostatních, kterou by žebrajícím poskytli. Zákon 
neměl šanci projít schválením, poukazoval však na to, jak se i na těch nejchudších můžou přiživovat 
lidské hyeny. Zákazem žebrání by samozřejmě utrpěli také opravdu chudí lidé, kteří nejsou součástí 
žádné organizované skupiny.  
I v České republice, zejména v Praze, se setkáváme se žebráky, z nichž někteří spadají do 
organizovaných skupin. Jsou to především (údajně) rumunští občané, většinou ženy, které při žebrání 
využívají přítomnosti kojenců či malých dětí (často se spekuluje o tom, že bývají pod vlivem drog). 
V Turnově žebrání moc neznáme, ale například v Liberci lze potkat lidi bez domova a žebrající na ulici 
poměrně často. Ale i v Turnově žijí bezdomovci, kteří v zimě často pobývají v budově vlakového 
nádraží, odkud je musí městská policie „denně“ vyhánět. (Ze zápisu z jednání Zastupitelstva města 
29. 1. 2015). 
 
Teroristické útoky v Kodani 
14. února zažila dánská Kodaň dva teroristické útoky – během prvního ostřeloval v tu chvíli neznámý 
útočník kavárnu, která hostila debatu o svobodě slova. Pořádal ji švédský kreslíř Lars Vilks, který 
v minulosti zveřejnil karikatury proroka Mohameda. Útočník zabil jednoho člověka a další tři zranil. 
Na kavárnu vypálil desítky střel. Následně stejný útočník střílel u synagogy, kde zastřelil mladého Žida 
a zranil dva policisty. Dánská policie poté zveřejnila fotografii možného útočníka pořízenou z veřejné 
kamery na ulici a v noci jej dopadli a během přestřelky, kterou zahájil podezřelý, jej zastřelili.  
 
Příměří na Ukrajině 
14. února začal platit klid zbraní na Ukrajině, který byl domluven na jednáních zástupců Ukrajiny, 
Německa, Francie a Ruska v Minsku. Summit, do kterého byly vkládány velké naděje, se konal 
12. února. Jeho výsledkem není dlouhodobé vyřešení konfliktu, ale bylo domluveno alespoň mj. 
vytvoření neutrální nárazníkové zóny a stažení těžkých zbraní, jejichž nasazení si vyžádalo velkou část 
z více než 5 000 obětí konfliktu. 
 
Italové zachraňují uprchlíky 
Během neděle 15. února zachránily lodě italské pobřežní stráže 2 164 uprchlíků z vod Středozemního 
moře z celkem 12 lodí, které nezvládaly plavbu. Cesty běženců, snažících se dostat z afrických zemí za 
lepším životem do Evropy, jsou velmi časté a velká část z nich končí tragicky. Na touze lidí po lepším 
životě vydělávají mafie, které jim zprostředkovávají cestu na chatrných lodích v život ohrožujících 
podmínkách (často je snaha dostat běžence do Evropy jen předstíraná a lidé jsou na moři ponecháni 
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na pospas osudu). Pro pobřežní země představují běženci (i ti zachránění) velký problém. Jen do Itálie 
dorazilo v roce 2014 kolem 170 000 běženců. Nedělní záchrana je co do počtu rekordní a mimo jiné 
ukazuje, o jak velké množství lidí, kteří se snad denně plaví do Evropy, se může jednat. Například 
o dva dny dříve, v pátek, Italové po obdržení nouzového signálu zachraňovali u libyjských břehů 700 
uprchlíků na přeplněných člunech. 
18. dubna se ve Středozemním moři potopila loď převážející až 700 uprchlíků. Podařilo se jich 
zachránit jen kolem 30. Jedná se o největší neštěstí tohoto druhu v historii. V týdnu, který 
předcházel, přijala Itálie kolem 11 000 imigrantů. Problém migrace stále narůstá. Během roku se stal 
největším problémem letošního roku. (viz Ohlédnutí kronikářky).  
 
Egypt zaútočil na Islámský stát 
16. února zaútočilo egyptské letectvo na pozice Islámského státu v Libyi. Jednalo se za odvetný útok 
za vraždu 21 koptských zajatců, jejíž pětiminutový videozáznam byl zveřejněn 15. února. Koptové 
(křesťané) byli uneseni v prosinci a v lednu. 
 
Vražda Borise Němcova 
27. února byl na náměstí před moskevským Kremlem zastřelen Boris Němcov, bývalý vicepremiér, 
předák ruské opozice a Putinův kritik. K vraždě se nikdo nepřihlásil, silně se spekuluje o její 
objednávce přímo z Kremlu. Boris Němcov patřil k vůbec nejpřednějším osobnostem ruské opozice, 
zároveň byl jednou z jejích nejvýraznějších a nejcharismatičtějších tváří.  
 
 

BŘEZEN 

Teroristický útok v Tunisu 
18. března přepadli dva ozbrojenci muzeum v paláci Bardo v hlavním městě Tunisu a postříleli 19 lidí, 
mezi nimi i turisty z Polska, Španělska, Německa a Itálie. Dalších 24 lidí bylo zraněno. Útočníky policie 
zastřelila.  
 
Zřítilo se letadlo 
24. března se na jihu Francie zřítilo letadlo se 148 lidmi na palubě. Nikdo nehodu nepřežil. Letadlem 
cestovaly mj. děti z německé školy. Vyšetřování ukázalo, že nehodu záměrně způsobil druhý pilot, 
když využil odchodu hlavního pilota na toaletu a záměrně navedl letadlo k prudkému klesání. Pilot 
trpěl psychickými potížemi. 
 
Saúdové zahájili intervenci v Jemenu 
26. března zahájila Saúdská Arábie se svými arabskými partnery (dohromady devět blíže neurčených 
partnerů) vojenskou intervenci v Jemenu, který se ocitl na pokraji občanské války. Do akce nasadila 
150 000 vojáků a sto bojových letounů. Akce je zaměřena proti šíitským rebelům z kmene Húsiů 
(působí tam však i odnože Al-Káidy a Islámského státu). Vojenskou akci zvažuje také Pákistán. Írán, 
který je podezříván ze sponzorů rebelů, vystoupil proti zásahu.  
 
 

DUBEN 

Teroristický útok v Keni 
2. dubna 2015 několik ozbrojenců zaútočilo na univerzitu Garissa University College ve městě Garissa 
v Keni. Zabili nejméně 148 lidí a nejméně 79 osob zranili.  
 
Nový stát Liberland 
13. dubna byla oficiálně vyhlášena nová Svobodná republika Liberland, která se rozkládá na ploše 
7 km2 mezi Chorvatskem a Srbskem na západním břehu Dunaje poblíž obce Zmajavec a Bački 
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Monoštor. Republiku vyhlásil český občan Vít Jedlička, člen Strany svobodných občanů a šéfredaktor 
webu reforma.cz.  
 
Totalita je na Ukrajině zakázána. 
9. dubna schválil ukrajinský parlament zákon odsuzující komunistický a nacistický režim na Ukrajině. 
Zákon, podle svých tvůrců, nezakazuje ideologie, protože to by bylo v demokratické zemi 
nepřijatelné, ale zakazuje totalitní režimy jakéhokoli zabarvení – fašistické, komunistické či jiné.  
 
Americký prezident si potřásl s vůdcem Kuby 
10. dubna byl v hlavním městě Panamy Cuidad de Panama zahájen celoamerický summit, na jehož 
slavnostním zahájení se potkali také americký prezident Barack Obama a kubánský vůdce Raúl Castro 
a vůbec poprvé v historii si spolu potřásli rukou. V poslední době dochází k oteplování vztahů mezi 
těmito dvěma dlouholetými nepřáteli.  
V červenci navázaly obě země oficiální diplomatické styky a otevřely své ambasády, a to po více než 
padesáti letech. 20. července navázaly obě země diplomatické styky. (Více viz Kalendárium). 
 
Youtube slavilo výročí 
23. dubna 2015 uplynulo 10 let od chvíle, kdy byla spuštěna stránka www.youtube.com – jeden 
z fenoménů dnešní doby. Internetová stránka, na kterou sami uživatelé nahrávají svá videa, je 
v současnosti 3. nejnavštěvovanější stránkou na internetu. 
 
Zemětřesení v Nepálu 
25. dubna zasáhlo Nepál i okolní země (Indie, Tibet, Bangladéš) ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupňů 
Richterovy škály, které nepřežilo kolem 5 000 lidí a dalších téměř 8 000 bylo zraněno. Kromě toho 
byla zničena řada kulturních památek. Katastrofa podle OSN postihla osm milionů obyvatel 
29milionového Nepálu. Zemřelo i nejméně 18 horolezců při sesuvech laviny na Mount Everestu.  
 
 

KVĚTEN 

Noční vlci projíždějí Evropou z Moskvy do Berlína 
Ruští motorkáři z klubu Noční vlci zahájili 25. dubna cestu z Moskvy do Berlína, kterou chtěli 
připomenout vítězství sovětských vojsk nad nacistickým Německem před 70 lety. Kolona zhruba 
dvaceti členů plánovala cestu přes Polsko, Slovensko, Česko, Rakousko a Německo. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o výrazně proputinovskou skupinu, která je zřejmě financována Kremlem, byla cesta 
Evropou vnímána jako odveta za průjezd kolony americké armády v nedávných dnech (viz Kraj – 
Kalendárium z března). Polsko průjezd motorkářům zakázalo. České ministerstvo zahraničí odmítlo 
ruskou žádost o asistenci při jejich průjezdu přes naše území. Po bezproblémovém průjezdu 
Běloruskem skupině na bělorusko-polské hranici polské úřady nepovolily vjezd do země. Neuspěla ani 
skupina, jež chtěla vjet do Litvy. Do středu Evropy pak projížděli jednotlivě, není přesně jisté jak. 
5. května však byli v Česku a zůstali zde asi tři dny. Přivítala je tu česká kozácká organizace. Navštívili 
památník u Vitějovic na Prachaticku, Prahu (památník na Vítkově a Olšanské hřbitovy). 
 
Nepokoje v Baltimore v USA 
V americkém městě vypukly silné nepokoje s rabováním, které připomínaly válečný stav, poté, co ve 
vězení zemřel mladý černošský zatčený na zanedbanou zlomeninu klíčních kostí. Tu mu způsobili 
policisté při zatýkání a poté mu nezajistili potřebnou zdravotní péči. Nepokoje jsou dalšími z řady 
případů, kdy americká policie čelí podezření z nepřiměřenosti zásahu a zvůle vůči menšinám. 
 
Osvobozování žen ze zajetí Boko Haram 
Během přelomu dubna a května se nigerijské armádě podařilo v několika etapách osvobodit stovky 
dívek a žen (až 1 000) unesených a vězněných islamistickou sektou Boko Haram. Od začátku loňského 
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roku unesli příslušníci sekty podle organizace Amnesty International nejméně 2 000 žen a dívek, které 
často využívají jako sexuální otrokyně nebo živé štíty při bojích s nigerijskou armádou. Postupně 
začala být zveřejňována svědectví těchto žen o neuvěřitelném násilí, kterému byly vystavovány. 
Příslušníci Boko Haram se na severu Nigérie snaží po vzoru organizace Islámský stát vytvořit vlastní 
chalífát s přísnými islámskými zákony. Při jejich útocích za posledních šest let zahynulo v Nigérii asi 
13 000 lidí, asi tři miliony jich musely opustit své domovy. 
 
Expo Milán 
1. května byla zahájena Světová výstava Expo 2015 v italském Milánu. Skončila 31. října 2015.  
 
Narodila se anglická princezna 
2. května se britskému princi Williamovi a vévodkyni Kate narodilo druhé dítě – dcera. O dva dny 
později bylo zveřejněno jméno princezny – Charlotte Elizabeth Diana, Její královská Výsost princezna 
z Cambridge. Novináři a příznivci královské rodiny několik dní před porodem obléhali porodnici 
sv. Marie v londýnském Paddingtonu. První dítě, syn George, se narodil v roce 2013.  
 
Vojenská přehlídka v Moskvě 
9. května se v Moskvě na Rudém náměstí konala přehlídka ruské vojenské techniky, které se 
účastnilo 16 tisíc vojáků, 194 vozidel, 143 letounů a vrtulníků. O přehlídku byl mezi lidmi obrovský 
zájem. Tisíce lidí lemovaly i cesty, kudy pochodovali vojáci. Akce byla součástí oslav konce druhé 
světové války v Evropě, většina západoevropských hlav státu ji ale bojkotovala. 
 
Zemřel B. B. King 
15. května zemřel v Las Vegas bluesový král B. B. King. Bylo mu 89 let. B. B. King vydal přes 50 alb 
a několikrát vystupoval i v České republice.  
 
Egyptský exprezident byl odsouzen k smrti 
16. května vynesl egyptský soud trest smrti nad bývalým egyptským prezidentem Muhammadem 
Mursím za konspiraci se zahraničními radikálními organizacemi.  
 
V Kalifornii unikla do moře ropa 
19. května, po havárii ropovodu, který vede pod zemí souběžně s pobřežní dálnicí, uniklo do moře 
velké množství ropy. Únik byl zaznamenán až po několika hodinách. Ropná skvrna se rozlila po 
14 kilometrech podél pobřeží a pohybovala se. Kalifornský guvernér vyhlásil v noci na čtvrtek stav 
nouze. 
 
Vlna veder v Indii 
Na konci května zasáhla jihovýchodní Indii vlna veder, při které teploty dosahovaly až 50 °C. Zemřelo 
až 1 500 lidí.  
 
 

ČERVEN 

Prudký nárůst počtu imigrantů do Evropy 
V červnu naplno vypukla imigrační krize, během které se do zemí Evropské unie začaly valit davy 
ekonomických a politických uprchlíků. Pro země, do kterých uprchlíci dorážejí, především Itálie 
a Řecko, to představuje velmi vážný problém a pro zbytek Evropy ostatně také. Proto několik zemí 
Evropy ve spolupráci s Evropskou unií navrhlo kvóty stanovující povinný počet uprchlíků, které by 
měly jednotlivé země přijmout a postarat se o ně. V Česku (nejen) se tento nápad nesetkal 
s pochopením. Na summitu, který probíhal od 25. června, byly kvóty zamítnuty a další přijímání 
uprchlíků bylo ponecháno na dobrovolném rozhodnutí. 
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Hrozil řecký bankrot 
V první polovině roku bojovalo Řecko s vleklou finanční krizí, kdy stálo na pokraji státního bankrotu. 
Kolem 20. června situace gradovala a s napětím se sledovalo, zda Řecko zkrachuje, nebo se podaří 
Evropské unii situaci zachránit. Do konce roku se situace poněkud stabilizovala a státní bankrot byl 
odvrácen. 
 
Uprchlíci z Ukrajiny 
Podle zprávy OSN, která byla zveřejněna na konci června, přesáhl počet uprchlíků z Ukrajiny od 
vypuknutí konfliktu na východě země na jaře loňského roku 900 tisíc lidí. Většina z nich zamířila do 
Ruska. Dalších 1,35 miliónu Ukrajinců jsou uprchlíky ve vlastní zemi, informovala v sobotu agentura 
TASS s odvoláním na úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). 
 
Zemřel Pierre Brice 
6. června zemřel francouzský herec – představitel filmového Vinnetoua. Bylo mu 86 let.  
 
Teroristický pátek – 26. června 

 Teroristický útok v Tunisu 
26. června zaútočili teroristé (jeden útočník) na hotel plný zahraničních turistů u pláže v tuniském 
městě Sousse na pobřeží Středozemního moře. Na místě zahynulo 39 lidí a 36 jich bylo zraněno. 
K útoku se přihlásil Islámský stát. Země v reakci zavře kolem 80 mešit, kde údajně podněcují k násilí.  

 Teroristický útok ve Francii 
26. června zaútočil jeden ze zaměstnanců na továrnu americké společnosti Air Product ve městě 
Saint-Quentin-Fallavier u Lyonu na jihovýchodě Francie. Na místě byl nalezen nejméně jeden mrtvý 
a dva zranění. Útočník alžírsko-marockého původu byl zadržen. 

 Teroristický útok v Kuvajtu 
26. června zaútočili teroristé na šíitskou mešitu v Kuvajtu, při které zahynulo minimálně 27 lidí 
a nejméně 227 dalších utrpělo zranění. K útoku se přihlásil Islámský stát. 

 Teroristický útok v Sýrii 
V noci na 26. června došlo k ofenzivě i v syrské Kobani a jejím okolí, kde Islámský stát zavraždil skoro 
150 lidí. Podle Syrské observatoře pro lidská práva (SOHR) šlo o druhý nejkrvavější útok této skupiny 
v Sýrii. 
 
Spojené státy legalizovaly sňatky homosexuálů 
26. června legalizoval nejvyšší soud v USA sňatky osob stejného pohlaví ve všech státech USA. 
 
Spadlo letadlo 
30. června zahynulo 143 osob při pádu letadla v indonéském Medanu. 
 
 

ČERVENEC 

Útok v Egyptě 
Dne 1. července zaútočili islámští radikálové na vojenská stanoviště na Sinajském poloostrově a zabili 
minimálně 50 vojáků. Radikálové údajně do útoku nasadili 70 lidí včetně sebevražedných atentátníků. 
 
Sonda u Pluta 
14. července se americká planetární sonda New Horizons dostala do blízkosti Pluta a jeho měsíců, 
oblast má zkoumat 16 měsíců. Sonda od svého vypuštění v roce 2006 do průletu okolo Pluta urazila 
téměř 4,9 miliardy kilometrů. 
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V Indonésii spadlo letadlo 
16. srpna spadlo na indonéskou Papuo letadlo s 54 osobami na palubě. Viníkem bylo zřejmě špatné 
počasí.  
 
Teroristický útok v Thajsku 
17. srpna vybuchla v thajské metropoli Bangkoku nedaleko hinduistického chrámu na rušné 
křižovatce v centru města bomba. Byla nastražena na stojícím motocyklu. Zemřelo 22 lidí, desítky 
dalších byly zraněny.  
 
Kuba a Spojené státy navázaly diplomatické styky 
20. července navázaly tyto státy diplomatické styky po dlouhé přestávce v délce 56 let. Už 10. dubna 
si oba prezidenti potřásli rukou. (Více viz Kalendárium).  
 
 

ZÁŘÍ 

Gravitační vlny 
14. září byly poprvé zaznamenány tzv. gravitační vlny. Objev byl oznámen až v únoru 2016. Gravitační 
vlny jsou obrovským vědeckým objevem.  
 
Zemětřesení v Chile 
16. září zasáhlo Chile zemětřesení o síle 8,3 stupně, které si vyžádalo pět obětí. Přibližně milion lidí 
byl evakuován.  
Rusko zasáhlo do bojů v Sýrii 
30. září schválil ruský parlament nasazení bojových jednotek v Sýrii a vyslal do regionu své letectvo. 
Vzápětí se objevila kritika, že tak učinilo bez domluvy s ostatními mocnostmi a že svými zásahy 
likviduje syrskou opozici a naopak posiluje moc prezidenta Bašára Asada. Ten je však západními státy 
považován za příčinu války v Sýrii a jejich pomoc regionu směřuje do opozice. Podle některých 
analytiků může ruský zásah zvýšit napětí mezi Ruskem a USA.  
 
 

ŘÍJEN 

Teroristický útok v Ankaře 
10. října došlo v hlavním městě Turecka k dvěma teroristickým útokům, při nichž zahynulo nejméně 
86 osob a téměř 200 lidí bylo zraněno. K útokům došlo před začátek tzv. mírového pochodu.  
 
Hurikán v Mexiku 
23. října poničil západní pobřeží Mexika hurikán Patricia. 
 
Parlamentní volby v Polsku 
25. října se v Polsku konaly řádné parlamentní volby, ve kterých se se volilo celé složení Sejmu 
i Senátu. S velkým náskokem v nich zvítězila katolicky konzervativní strana Právo a spravedlnost, 
která získala absolutní většinu v obou komorách coby první strana, které se to od pádu komunismu 
podařilo. Vzápětí začala nastolovat nový směr polské politiky, výrazně protievropský a výrazně 
centralistický (cenzura, podřízení soudní moci státní apod.). Během několika měsíců se z Polska, do té 
doby jedné z vůdčích zemí Evropy, stala země, kterou začaly sledovat oficiální orgány EU kvůli 
podezření z ohrožení demokracie.  
 
Zemětřesení v Hindúkuši 
26. října došlo k zemětřesení v severní oblasti Pákistánu a Afghánistánu, které si vyžádalo 398 obětí 
a několik set zraněných.  
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Pád ruského letadla nad Sinají 
31. října se zřítilo v centrální části Sinajského poloostrova letadlo letící z egyptského letoviska Šarm 
aš-Šajch do Ruska. Na jeho palubě bylo 224 osob, převážně ruští turisté, všichni zahynuli. Jednalo se 
o největší letecké neštěstí v dějinách Ruska. Hned po pádu se začalo spekulovat o teroristickém 
útoku. Že na palubě vybuchla bomba, se během dvou týdnů potvrdilo. Většina letišť výrazně zpřísnila 
svá bezpečnostní opatření. K útoku se bezprostředně po něm přihlásil Islámský stát, potvrzeno to 
zatím nebylo, ale je téměř jisté, že se jednalo o teroristický útok.  
 
 

LISTOPAD 

Volby v Bělorusku 
11. listopadu proběhly v Bělorusku prezidentské volby, ve kterých vyhrál současný prezident Alexandr 
Lukašenko. Obdržel 83,49 % hlasů, zvolen byl popáté a stojí v čele bývalé sovětské republiky už 21 let. 
V zemi vládne autoritářský režim.  
 
Teroristické útoky v Paříži 
13. listopadu pozdě večer došlo k šesti teroristickým útokům na území Paříže, při kterých zemřelo 
kolem 129 lidí a dalších 80 bylo těžce zraněno. K útokům, které ohromily celou Evropu, se vzápětí 
přihlásil Islámský stát a vyzval své bojovníky k dalším. Podle vyšetřovatelů útočilo celkem osm 
teroristů, jednoho z nich zabili policisté, dalších sedm se odpálilo při sebevražedných bombových 
atentátech. Útoky patří k největším teroristickým akcím vůbec. V noci se symbolicky rozzářilo několik 
slavných budov po celém světě barvami francouzské trikolory. Zářila opera v Sydney, Braniborská 
brána v Berlíně, stožár budovy vystavěné po roce 2001 na místě World Trade Center v New Yorku, CN 
Tower v Torontu i Petřínská rozhledna v Praze. Zářily budovy v Kolumbii, Brazílii, v Argentině 
i hradební zdi jeruzalémského starého města. (Foto agentura Reuters, www.blesk.cz, Liberecký 
deník). 
Následoval týden plný napětí, pátrání po teroristech v celé Evropě, byl zadržen jejich vůdce. 
Vycházely zprávy, podle nichž hrozily útoky v celé Evropě. Mezi lidmi, a to i v Turnově, se poprvé 
otevřeně mluvilo o válce.  
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Teroristický útok v Mali 
20. listopadu zaútočili teroristé z Al-Káidy na hotel ve městě Bamaku v Mali. Zemřelo nejméně 27 lidí.  
 
Turci sestřelili ruský vojenský letoun 
24. listopadu sestřelili Turci ruský vojenský letoun Su-24, který obvinili z narušení svého vzdušného 
prostoru. Podle Turecka se nad jejím územím zdržoval celých 5 minut, Moskva obvinění vyvrátila. 
Piloti se katapultovali, ale minimálně jeden byl „rozstřílen“ ještě ve vzduchu. Video s padajícím 
strojem zaplavilo internet. 
 
Klimatická konference v Paříži 
30. listopadu začala v Paříži konference OSN o klimatu, na kterou se sjeli státnici z celého světa 
včetně amerického prezidenta Baracka Obamy. Cílem konference je omezit globální oteplování 
planety. Dohoda z Paříže by měla nahradit Kjótský protokol. Akci po nedávných teroristických útocích 
provází přísná bezpečnostní opatření. 
 
 

PROSINEC 

Teroristický útok v USA 
2. prosince zaútočili dva těžce ozbrojení střelci (muž a žena) na úřad sociálních služeb v San 
Bernardinu v Kalifornii, poskytující péči postiženým lidem. Zabili čtrnáct osob a dalších sedmnáct 
zranili. Policie je po několika hodinách dopadla a zabila. Je pravděpodobné, že útok byl činem 
Islámského státu.  
 
Británie zaútočila v Sýrii 
V noci na 3. prosince podnikly britské letouny první nálety na pozice hnutí Islámský stát v Sýrii. Čtyři 
bojová letadla typu Tornado vzlétla z britské základny Akrotiri na Kypru, a to bezprostředně po 
souhlasném hlasování parlamentu.  
 
Výbuch v Káhiře 
4. prosince vybuchla bomba v restauraci v Káhiře a zabila 16 lidí. Atentátníci z místa uprchli.  
 
Byl objeven vrak s největším pokladem 
Kolumbie potvrdila, že objevila vrak španělské galeony San José, která se před více než 300 lety 
potopila u pobřeží poblíž Cartageny. Předpokládá se, že měla na palubě náklad smaragdů, zlata 
a stříbrných mincí, a mohla by být největším potopeným pokladem na světě. Odhaduje se, že vezla 11 
milionů zlatých mincí a šperků ze Španělskem ovládaných kolonií, které by, pokud budou vyloveny, 
mohly mít cenu v řádu miliard dolarů. 
 
Hromadné sexuální obtěžování žen 
Během silvestrovských oslav došlo v několika německých a rakouských městech, zejména v Kolíně 
nad Rýnem (přes sto obětí) a v Hamburku (53 obětí), později se přihlásily ženy v Salcburku, 
Düsseldorfu (11 obětí) k hromadnému sexuálnímu obtěžování žen. Většina útoků proběhla tak, že 
ženu obstoupila skupina 6 až 20 mužů „neevropského vzhledu“, kteří ji slovně i fyzicky obtěžovali 
a napadali. Došlo i k nejméně dvěma znásilněním. Podle všeho se jednalo o organizované útoky. 
Veřejnost se proti nim v následujících dnech velmi intenzivně bouřila. Německá policie později 
identifikovala 31 podezřelých (devět Alžířanů, osm Maročanů, pět Íránců a čtyři Syřany. Z toho 18 
žadatelů o azyl). Incidenty rozpoutaly vlnu nevole a diskusí v prvních týdnech roku 2016. 
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Česká republika – souhrnné zprávy  

 
Počet obyvatel České republiky k 1. 1. 2015 
Podle údajů Českého statistického úřadu měla Česká republika na začátku roku 10 538 275 obyvatel, 
z toho 5 176 927 bylo mužů a 5 361 348 žen. Průměrný věk byl 41,7 let, 40,2 u mužů a 43,1 u žen. 
Liberecký kraj měl 438 851 obyvatel (průměrný věk 41,4 let), z toho 215 413 mužů (39,9 let) 
a 223 438 žen (42,8 let). 
Okres Semily měl 74 276 obyvatel (42,5 let), z toho 36 720 mužů (41 let) a 47 556 žen (43,9 let). 
V Turnově žilo 14 362 obyvatel (43,4 let), z toho 6864 mužů (41,6 let) a 7498 žen (45 let).  
 
Průměrná mzda 
Průměrná mzda na konci roku 2015 činila 25 686 Kč hrubého, vzrostla oproti roku 2014 o 608 korun, 
po zohlednění inflace se jedná o růst o dvě procenta.  
 
V Česku se masivně kácely stromy 
Toho, že Češi rádi kácí stromy, si lze všimnout všude. I Turnov má s tímto počínáním dostatek 
zkušeností – v letošním roce se například rozvinula debata o pokácení jedle rostoucí u valdštejnského 
mostu. V druhé polovině roku řešil Liberecký kraj rozsáhlé kácení alejí na Frýdlantsku. 
Podle ekologického sdružení Arnika bylo za posledních deset let vykáceno až 166 000 stromů 
rostoucích podél silnic druhých a třetích tříd. Tyto historické aleje, zakládané často už v době Marie 
Terezie (kdy měly poskytovat stín a případnou potravu putujících vojenských oddílů), brání podle 
silničářů údržbě silnic a jsou ohrožením řidičů. Jejich mizení však výrazným způsobem ovlivňuje 
podobu české krajiny.  
 
Počet ghett se zdvojnásobil 
Podle výzkumu společnosti GAC, který zadalo ministerstvo práce, se počet ghett v Česku za 
posledních devět let zdvojnásobil. Ghetta, nebolí vyloučené lokality, jsou místa, kde žije alespoň 
dvacet lidí v nouzi (jsou odkázáni na dávky, jsou bez práce, mají dluhy, nízké vzdělání či jiné 
problémy). Zatímco v roce 2006 bylo chudinských domů, ulic a čtvrtí kolem tří stovek, loni jich 
existovalo už 606. Jsou ve 297 obcích a žije v nich až 115 000 lidí. Většinu z nich tvoří Romové, kteří se 
tak stále, i po tolika letech údajných snah o řešení, ocitají v bludném kruhu vyloučení, ze kterého 
téměř není úniku. Za přístup k romským obyvatelům si Česko stále vysluhuje kritiku z mnoha 
organizací zabývajících se lidskými právy a hrozí mu i sankce ze strany Evropské unie. Stále mnoha 
Čechům je však tento problém lhostejný.  
 
Počet lidí závislých na hazardu 
V České republice je přibližně 100 000 lidí závislých na hazardních hrách. Údaj pochází z výroční 
zprávy národního protidrogového koordinátora.  
 
 
Změny platné od 1. ledna 
Poplatky u lékařů zrušeny 
Byly zrušeny třicetikorunové korunové poplatky, které platili pacienti za návštěvu lékaře a za recept 
v lékárnách. Poplatky zavedla vláda v roce 2008. V platnosti zůstává poplatek 90 Kč za návštěvu 
lékařské pohotovosti.  
 
Minimální mzda 
Od 1. ledna činila minimální mzda v České republice 9 200 Kč. Navýšení o 700 Kč na tuto částku bylo 
prvním krokem plánu, podle kterého má minimální mzda činit 40 % průměrné mzdy. Hodinová mzda 
stoupla z 50,60 na 55 korun.  
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Nové povinnosti při prodeji potravin 
13. prosince 2014 (s dalším přitvrzením od 1. ledna 2015) začala platit nová pravidla pro obaly 
potravin. Mají zákazníkům usnadnit orientaci v tom, co kupují. Pravidla se týkají většího (min. 
1,2 mm) a kontrastnějšího písma či výraznějších údajů o alergenech. Podle druhu potraviny nebo 
technologického postupu musí obaly obsahovat například také označení „se sladidly“, „baleno 
v ochranné atmosféře“ nebo informaci o tom, že výrobek byl „opakovaně zmražen“. 
Nový způsob značení nařídila Evropská unie, čeští zákonodárci však přidali další. Obchody například 
budou muset u vchodu viditelně uvádět informaci o pěti zemích, ze kterých nejčastěji pocházejí 
výrobky, které ve své prodejně prodávají.  
Přesně za rok, od 13. prosince 2015, pak začne v Česku platit další nařízení Evropské unie, zavádějící 
povinné uvádění nutričních hodnot na obalech. Na všech balených potravinách tak bude uveden 
obsah energie, tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. 
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Česká republika – kalendárium 

 

LEDEN 

Prezident zrušil Hovory z Lán 
Prezident Zeman se odmítl podrobit požadavku na předtáčení Hovorů z Lán, pořadu otázek 
a odpovědí, které od dob Václava Havla živě (!) vyslal Český rozhlas. V posledním, listopadovém 
vydání pořadu použil Zeman řadu mimořádně vulgárních slov (za což se odmítl omluvit), čímž porušil 
kromě slušných mravů i morální kodex veřejnoprávního media. Český rozhlas se poté rozhodl, že 
Hovory z Lán bude předtáčet, což Zeman označil za cenzuru hlavy státu. Zemanovi nabídlo možnost 
natáčet živý program komerční rádio Frekvence 1 a Zeman ji přijal. Pořad se bude vysílat pod názvem 
Prezidentský Pressklub. Ředitel rádia prohlásil, že „Zemanův slovník patří pouze jemu samému“. 
4. ledna se konalo první vysílání a hned upoutalo pozornost – prezident v něm mj. označil předsedu 
ukrajinské vlády Arsenije Jaceňuka za „premiéra války” a tvrdil, že jeho kabinet zavrhuje mírové 
řešení ukrajinské krize. Opřel se také do kontroverzní postavy Ukrajiny, vůdce z období druhé světové 
války Stepana Bandera, jehož výročí si Ukrajinci pár dnů předtím připomínali. Bandera byl jistě 
kontroverzní postavou, ale pro Ukrajince je symbolem boje za svobodu a nezávislost, kterého si 
v těžké současnosti připomínají, aby si dodali odvahy. Prezidentova slova zaregistrovala i zahraniční 
média.  
 
Čech předsedou Vojenského výboru NATO 
Novým předsedou Vojenského výboru NATO byl jmenován náčelník českého Generálního štábu Petr 
Pavel. Pavel je prvním zástupcem východoevropských členských zemí aliance, který bude tuto 
významnou funkci zastávat. Funkce v NATO ujal 26. června. Mandát je tříletý a může být prodloužen. 
Předseda Vojenského výboru je nejvyšší vojenskou autoritou NATO a hlavním vojenským poradcem 
generálního tajemníka aliance. 
 
Poslanec brojí proti muslimům 
To, čeho se nám dosud v Česku příliš nedostávalo – totiž nenávisti k muslimům, se rozhodl zaplnit 
jeden z nejpodivnějších politiků současnosti – Tomio Okamura. Na svém facebookovém profilu 
3. ledna uveřejnil antimuslimský článek (převzatý od Jiřího Kobzy, člena grémia hnutí Úsvit za 
Středočeský kraj, diplomata, který dříve pracoval na českém velvyslanectví v Teheránu), ve kterém 
mj. vyzývá obyvatele, aby „venčili psy a prasata kolem mešit“ a nepodporovali muslimy 
konzumováním kebabu. Snaha rozpoutat tak štvavou kampaň proti muslimům mu ale příliš nevyšla. 
Okamura již dříve proslul protiromskými výroky a že je rasista, není žádným tajemstvím, což je 
podivné u někoho, kdo je napůl Japonec a má vlastní zkušenost s nepřijetím v obou společnostech 
(jak se kdysi vyjadřoval v médiích).  
O pár dní později došlo k teroristickému útoku jemenské Al-Káidy (viz Svět – Kalendárium), přesto se 
9. ledna konala v Česku akce Kebabem proti debilitě (viz Česko – Kalendárium). I média se tentokrát 
chovala mírně a protimuslimské nálady spíše mírnila.  
 
Zemřela nejstarší Češka 
7. ledna zemřela ve věku 109 let nejstarší Češka Vlastimila Češková. Pocházela z Mikulůvky na 
Vsetínsku a byla učitelkou. V tuto chvíli je nejstarším obyvatelem České republiky žena z Plzeňského 
kraje, která se narodila později ve stejném roce (1905). Další dvě ženy v Česku se narodily v roce 1907 
a nejstarší muž republiky ještě o rok později. Podle údajů České správy sociální zabezpečení 
z poloviny roku 2014 žilo v Česku několik stovek stoletých či starších lidí, mezi nimi převládaly ženy. 
Nejvíce jich žilo v Praze (161) a v Jihomoravském kraji (126), nejméně v kraji Karlovarském (17). Ke 
stým narozeninám senioři vždy obdrží rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2000 korun spolu s osobním 
dopisem od ministra či ministryně práce a sociálních věcí. 
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Nejstarší občankou Turnova je paní Věra Fulínová, která v listopadu 2014 oslavila sté narozeniny. 
Druhou nejstarší Turnovačkou je paní Blažena Sitná, která v květnu 2014 oslavila 99 narozeniny.  
 
Kebabem proti debilitě 
9. ledna se konala akce Kebabem proti debilitě, která přiměla tisíce lidí v Česku, aby povečeřeli kebab 
u stánků. Reagovali tak na nedávnou výzvu Tomia Okamury, aby lidé stánky s kebaby bojkotovali (Viz 
Kalendárium – 3. ledna). Kebab je pokrm z telecího nebo drůbežího masa, který pochází z blízkého 
východu. V Česku (nejen) funguje velké množství bister s nabídkou arabských pokrmů, zakládají je 
přistěhovalci a jsou velmi oblíbené. V Turnově najdeme nejméně tři tyto podniky: City kebab house 
Palackého čp. 211, Bistro u Aldy Nádražní čp. 1127 a nedávno přípravu kebabu zahájili i v Bajo Grillu 
v Sobotecké ulici čp. 245. 
V Česku žije podle odhadů asi 20 000 muslimů. Mezi nimi je několik stovek Čechů a Češek. Burku 
v republice nenosí zřejmě ani jedna muslimská žena. 
 
Ostudná reklama 
V lednovém časopise Střelecká revue byl zveřejněn inzerát firmy prodávající zbraně, který jako hlavní 
motiv obsahuje fotografii britského humanitárního pracovníka Davida Hainese těsně před tím, než ho 
chladnokrevně popravil jeden z džihádistů Islámského státu v září loňského roku. Firma použila heslo 
„S holýma rukama můžete být brzy na kolenou – největší nabídka samonabíjecích AK v křesťanské 
Evropě“. Jednatel zmíněného obchodu se hájil tím, že chtěl pobavit čtenáře. Kromě českého 
živnostenského úřadu, který inzerát prověřuje, si ho všimla i významná zahraniční media a označila 
ho za nechutný a neetický. 
 
Česká koruna výrazně oslabila 
Na počátku roku začala oslabovat česká měna. 13. ledna ji prestižní americký deník Wall Street 
Journal označil za nejhůře výkonnou měnu světa („Jaké světové měně se v roce 2015 nejhůře daří? 
Není to ropou promáčená norská koruna ani krizí zkoušený ruský rubl. Všechny „poráží“ jindy nudná 
česká koruna.“) 
 
Úspěch české bioložky 
Bioložka Helena Fulková je prvním českým vědcem, jemuž se podařilo naklonovat myši. Z pokusů, 
které prováděla v Japonsku, se narodilo šest mláďat, z nichž většina žije. Klonování myší přitom patří 
k nejsložitějším. 
 
Zeman a handicapované děti 
14. ledna navštívil prezident Brandýs nad Labem, během své návštěvy se vyjádřil ke vzdělávání dětí 
s handicapem společně se zdravými dětmi. Podle něj je „sloučení handicapovaných dětí s těmi 
nehandicapovanými neštěstím pro obě skupiny. Děti jsou mnohem šťastnější, když jsou zasazeny do 
rovnocenné komunity“. Zemanovi se tak opět podařilo trefit se tak nějak mimo současné úspěšné 
trendy, a především lidskou slušnost.  
 
Hymnu pro MS v házené zpívala i česká zpěvačka 
15. ledna začalo v Kataru mistrovství světa v házené. Oficiální hymnu Live it, která celý šampionát 
doprovází, nazpívalo 23 zpěváků z celého světa, mezi nimi i česká zpěvačka Ewa Farná.  
 
Plzeň – Evropské město kultury 
17. března se Plzeň ujala své funkce Evropského města kultury. Během celého roku proběhne velká 
řada různých kulturních aktivit, ke kterým budou v ideálním případě směřovat zraky celé Evropy. 
Hned první den se konal velkolepý zahajovací ceremoniál, během kterého proběhl například dosud 
největší videomapping v Česku nebo chůze švýcarského provazochodce ve výšce nad náměstím. 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89802&idc=3407319&ids=1217&idp=86184&url=http%3A%2F%2Fwww.originalatok.cz
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Kancléř prezidenta koupil vilu 
V lednu se objevila zpráva, že kancléř prezidenta Vratislav Mynář koupil vilu ve Slunečné ulici ve 
Strašnicích. Panuje podezření, že kancléř vilu koupil hluboko pod cenou (5,5 milionů – průměrná cena 
prvorepublikových vil se opravdu pohybuje i v násobcích této ceny) a navíc není jisté, kde získal 
peníze na koupi. Prezident se svého kancléře zastal. Podle zjištění médií prodej vily za tuto cenu 
vyjednali prezidentovi sponzoři, z nichž jeden vilu vlastnil.  
Kancléř má navíc poměrně zásadní potíže kolem získání bezpečnostní prověrky, která má již roční 
zpoždění. Do konce roku prověrku nezískal. 
 
Národní divadlo – odchod herců 
Nový šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar, který nastoupí od nové sezony, oznámil, že 
v souboru chystá výměnu herců. Výpověď dostali známí letití herci divadla, jako například Jan Kačer, 
Jan Hartl, Igor Bareš či Miluše Šplechtová. Nastoupit by měly nové mladé tváře.  
 
Výzva prezidenta Zemana ke zničení Islámského státu 
Prezident Miloš Zeman pronesl v rámci mezinárodní konference k uctění 70. výročí uzavření 
nacistického koncentračního tábora v Osvětimi projev na téma nových světových hrozeb. Už dopředu 
avizoval, že bude „razantní“. V projevu naznačil, že naši společnost čeká „superholokaust“, při kterém 
zemřou stovky miliónů lidí. Jako hlavní nebezpečí označil Islámský stát. Vyzval Radu bezpečnosti OSN 
ke společné ozbrojené akci.  
Tento projev byl vnímán negativně, jako silně populistický. O nebezpečí IS nikdo nepochybuje 
a bezpečnostní a ozbrojené kroky se již podnikají. Ministr zahraničí se v odpovědi ptal, zda je potřeba 
vést „křižáckou válku“. 
 
Vypukla aféra Peroutkova článku 
27. ledna na vzpomínkové konferenci Let my people live!, uspořádané na Pražském hradě k 70. výročí 
osvobození koncentračního tábora v Osvětimi, pronesl prezident Zeman ve svém projevu tato slova: 
„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost 
článek s titulkem ‚Hitler je gentleman‘. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: ‚Nemůžeme-li 
zpívat s anděly, musíme výti s vlky‘… Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným 
učením?…“ Vzápětí se ozvaly hlasy, které prezidentova slova vyvrátily – Peroutka takový článek nikdy 
nenapsal a druhý citát pronesl Jiří Stránský, navíc s opačným významem, než jak jej pojal prezident. 
(Další události kolem sporného prezidentova vyjádření viz Česká republika – Souhrnné zprávy k závěru 
roku). 
 

Charlie Hebdo v pražské galerii DOX 
28. ledna byla v pražské galerii současného umění DOX zahájena výstava dvou set titulních stránek 
satiristického magazínu Charlie Hebdo. Podobná výstava se měla konat i v belgické Lovani, na 
poslední chvíli byla zrušena.  
 
 

ÚNOR 

Česká pošta zdražila 
Od 1. února Česká pošta výrazně zvýšila ceny za posílání balíků (o 22 Kč) a doporučených zásilek 
(o 5 Kč). Reagovala tak na stálé snižování zájmu o využívání svých služeb. Otázkou je, zda je tento 
postup dostatečně předvídavý. Česká pošta nyní nemá ve společnosti dobré jméno, zásilky mnohem 
rychleji a většinou ne dráž doručuje řada soukromých společností (PPL, DPD, GLS). Pošta se už několik 
let snaží dohnat své ztráty doprovodným prodejem jiného zboží, což se negativně projevuje na 
vzhledu přepážek. Staří poštmistrové by se asi dnes s nelibostí dívali na poštovní úřady, které 
připomínají laciné výprodeje (nejen) papírenského zboží, okýnka ověšená reklamními bannery 
a polepená reklamami a losy. Turnovská pošta není výjimkou. V loňském roce vzbudil bouři nevole 
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plán centrálního vedení pošty, aby poštovní doručovatelé distribuovali tabákové výrobky. Z toho 
nakonec sešlo. 
 
Prezidenta nesměli obsluhovat handicapovaní 
3. února zavítal prezident Zeman do Krásné Lípy a rozhodl se poobědvat v místní restauraci 
Křinického pivovaru, ve které obsluhují handicapovaní zaměstnanci. Pracovníci hradu ale majiteli 
restaurace dopředu nařídili, že prezidenta tito lidé obsluhovat nesmějí, proto byli pro servírování jídel 
sjednáni učni z nedaleké hotelové školy. Výpovědi zaměstnanců, majitele restaurace a lidí z Hradu se 
od sebe lišily.  
Před pivovarem demonstrovaly tři desítky lidí s handicapem, kteří dorazili kvůli nedávným 
prezidentovým výrokům a vzdělávání handicapovaných dětí. Prezident demonstrující označil za děti, 
které dvě hodiny mrznou, aby mu předali transparent, ale neměli odvahu přijet na přímou debatu do 
Varnsdorfu. 
 
Zima na Šumavě 
Na Šumavě, na stanici v Rokytské slati naměřili k ránu 3. února minus 29 °C. V Turnově se teploty 
držely těsně pod nulou.  
 
Prezident urazil Nory 
V souvislosti se spornou kauzou, kdy české matce žijící dočasně v Norsku odebraly tamní úřady dva 
malé syny pro podezření ze sexuálního zneužívání, se prezident Zeman vyjádřil na adresu Norska, že 
se jedná o „odnárodňování“ českých dětí a že tato praktika je shodná s nacistickým árijským 
programem Lebensborn.  
Problematické odebrání dětí české matce vyvolává v poslední době diskuzi o rozdílném přístupu 
úřadů v obou zemích a o rozdílném vnímání toho, co je ještě rodičovským trestem a co už týráním. 
Přesto však prezidentova slova opět těžce minula podstatu problému a zanechala pouze pachuť 
hrubé urážky. 
 
České děti v pěstounské péči v Norsku 
V roce 2011 byly Češce Evě Michalákové a jejímu manželovi, kteří zrovna žili v Norsku, odebrání 
norským sociálním úřadem dva malí synové pro podezření na týrání a sexuální zneužívání. Přesné 
důvody norská strana médiím nesdělila s ohledem na soukromí dětí. Na konci roku 2014 se v médiích 
začala objevovat matka bojující o to, aby jí byly děti vráceny, což norské úřady odmítly udělat. Během 
ledna a února 2015 se tato kauza šířila českými médii, vyjadřoval se k ní kdekdo, pořádaly se 
demonstrace proti norským sociálním úřadům atd. Vrcholem bylo vystoupení prezidenta Zemana, 
který odebrání dětí označil na „norský Lebensborn“. K tomu se brzy začali přidávat další „čeští 
moderní Evropané“ a nabídka hokejového brankáře Dominika Haška, že svou zlatou medaili 
z olympiády v Naganu věnuje tomu, kdo se nejvíce zaslouží o navrácení dětí do Čech, by byla dobrou 
komedií, pokud by se nejednalo o osud dětí. Zdá se, že této konkrétní kauze rozumějí opravdu všichni 
Češi a že o dobro dětí v ní jde nejméně. Jakoby nikoho nenapadlo, že děti v současném věku 3 a 5 let 
prožily zatím většinu života u pěstounských rodin v Norsku a jejich přesun k „cizí“ ženě do cizí země, 
kde se mluví cizím jazykem, pro ně nemusí být tím nejlepším. Hlavní ale je, aby nebyly odnárodněny!  
 
V Česku máme třetího nejkrásnějšího muže planety 
Čerstvým držitelem titulu třetí nejkrásnější muž planety se stal Čech Tomáš Dumbrovský, 
čtyřiadvacetiletý student práv z Brna. Mezinárodní soutěž mužské krásy Mister International se 
konala v Jižní Koreji. Dumbrovský se na ni kvalifikoval loňským vítězstvím v domácí soutěži Muž roku 
2014. Čecha předběhli zástupci z Filipín a Libanonu. 
 
Masakr v Uherském Brodě 
24. února došlo v Uherském Brodě k tragické události, když místní občan zastřelil v restauraci 
v centru města osm osob a poté sám sebe, jedna žena byla vážně zraněna. Před útokem zavolal do 
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jedné z celostátních televizí, že je šikanován a že se pomstí. Podle místních byl muž psychicky labilní. 
Podle svědků vypálil v restauraci asi 25 ran.  
V následujících dnech docházelo k řadě diskuzí o selhání policie, o možnosti legálního držení zbraní 
a o průběhu celé události.  
Ve středu 4. března neproběhla pravidelná celostátní zkouška sirén (vždy 1. středu v měsíci 
v poledne). Sirény se k uctění památky obětí rozezněly ve čtvrtek v pravé poledne po celé republice.  
 
Prezidentův přípitek 
Při oceňování vinařů v Salónu vín, které proběhlo 25. února na Pražském hradě, pronesl prezident 
Zeman přípitek, ve kterém vyhlásil smrt všem vegetariánům a abstinentům (později vysvětlil, že tím 
myslel Hitlera). Také prohlásil, že kdo nikdy nebyl ve vinném sklípku a neslyšel cimbálovou muziku, 
není plnohodnotným člověkem.  
 
 

BŘEZEN 

Zákaz výkupu kovů od soukromníků 
1. března začala platit nová vyhláška, která mění pravidla výkupu kovových odpadů. Nově zakazuje 
platit za vykupované kovy od fyzických osob hotově, ale pouze převodem na účet. Opatření má 
zabránit zlodějům, kteří ve sběrnách zpeněžují kradené zboží. Dotkne se však i těch občanů, kteří si 
prodejem tříděného kovu přivydělávali poctivě – většinou jde o chudší občany. (Foto nové sběrny 
kovů viz Fotopříloha). 
 
Prezident napadl Českou televizi 
6. března ve svém pravidelném rozhlasovém pořadu na rádiu Frekvence 1 napadl prezident Zeman 
Českou televizi, kterou označil za srovnatelnou se špatnou komerční televizí a navrhl, aby jí byly 
zrušeny povinně odváděné poplatky, resp. aby se lidé mohli rozhodnout, že tyto poplatky pošlou 
raději na dobročinné účely. Zemanův útok neudivuje, uvědomíme-li si, že poplatky jsou zdrojem 
financování veřejnoprávních médií, která v demokratických zemích zajišťují kromě zábavy především 
objektivní zpravodajství. Už jen perličkou zůstává, že ve stejném týdnu byla rádiu Frekvence 1, které 
Zeman zvolil pro svůj pořad místo veřejnoprávního rozhlasu, udělena Radou pro rozhlasové 
a televizní vysílání půlmilionová pokuta za vulgarity a „primitivní vtipkování“. (O důvodech vysílání 
prezidentských rozhovorů na soukromém rádiu viz Kalendárium z ledna). 
 
V Libyi byl unesen český občan 
6. března bylo během útoku na ropné pole Ghaní uneseno několik cizinců včetně Čecha a Rakušana. 
Česká diplomacie má za to, že je takřka jisté, že skupina byla unesena radikály z libyjské odnože hnutí 
Islámský stát (IS), Rakousko je o tom přesvědčeno. Devětačtyřicetiletý občan z Velkého Meziříčí 
pracoval v Libyi delší dobu jako soukromá osoba.  
 
Demonstrace na podporu prezidenta Zemana 
7. března se na Pražském hradě konala demonstrace nazvaná Národe, probuď se!, kterou svolala 
Strana práv občanů (dříve Zemanovci). Na demonstraci se sešlo několik set Zemanových příznivců, 
aby mu vyjádřili podporu před druhým výročím nástupu do funkce. Účastníci v čele se Zemanem 
nejprve položili květiny u hrobu T. G. Masaryka. Zeman připomněl odvahu, jakou Masaryk projevil 
v procesu s Leopoldem Hilsnerem, a to, že ani Masaryk nebyl vždy uctívaným prezidentem. Pak 
vyzdvihl odvahu předsedy SPO Jana Veleby za to, že svolal tuto demonstraci ve městě, kde 
prezidentské volby vyhrál jeho protivník Karel Schwarzenberg. Na demonstraci vystoupili s projevem 
i představitelé některých parlamentních stran. Byli mezi nimi Tomio Okamura z Hnutí Úsvit a Vojtěch 
Filip z KSČM. 
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Zatmění Slunce 
20. března proběhlo částečné zatmění Slunce, které bylo možné nad Českou republikou sledovat 
mezi 9.34 a 12.01 hodinou. Bylo zakryto 75 % Slunce. V celé republice bylo krásné počasí, i v Turnově. 
Slunce zářilo po celou dobu, pouze zář měla menší intenzitu (jako byste se dívali přes silné sluneční 
brýle) a výrazně se ochladilo (někde až o 4 °C – seděla jsem v turnovských Metelkových sadech 
a ochlazení bylo velmi patrné). Dalšího zatmění se dočkáme až v roce 2021 (pouze 17 % Slunce) 
a 2026 v přibližně stejné intenzitě. K úplnému zatmění dojde až v roce 2135.  
 
Unesené Češky se dostaly na svobodu 
27. března překročily dvě 27leté Češky, které byly uneseny 13. března 2013 v Pákistánu, hranice 
Turecka. 28. března byly již obě zpátky v Česku. Mikrobus, kterým dívky cestovaly v roce 2013 do 
Indie, byl krátce po překročení íránsko-pákistánské hranice přepaden ozbrojenou skupinou, která 
dívky unesla. I přesto, že autobus doprovázel policista. O osudu dívek se mnoho nevědělo, bylo 
zveřejněno jedno či dvě videa ze zajetí, na kterém mluvily o svém zhoršujícím se zdravotním stavu. 
O osudu dívek jednala i česká strana, ale osvobození patrně vyjednala turecká charita IHH Izzet Sahin, 
na kterou se rodiny dívek obrátily. V únoru 2016 se na veřejnost dostala informace, podle které 
Česká republika zaplatila únoscům jako výkupné 150 milionů korun (více viz Kronika 2016 Česko – 
kalendárium). 
 
Soud s pachateli útoku na Michala Hrůzu 
24. března rozhodl Krajský soud v Ostravě o trestech pro pachatele útoku na zpěváka Michala Hrůzu, 
turnovského rodáka (17. 7. 2014 – viz Kronika 2014), během kterého mu bylo způsobeno těžké 
zranění s přímým ohrožením života. Devatenáctiletý Patrik Kaifáš, který Hrůzu uhodil pěstí (po této 
ráně Hrůza upadl a uhodil se o obrubník do hlavy), má jít na tři roky za mříže. Jeho stejně starý 
bratranec Nikos Agoratsios, jenž zpěvákovi jako první vlepil facku, dostal podmínku. Kaifáš má navíc 
zdravotní pojišťovně a Hrůzovi zaplatit odškodné 912 tisíc korun. Jeho bratranec nesmí po zkušební 
dobu 2,5 roku pít alkohol. 
 
Zemřel Miroslav Ondříček 
28. března zemřel kameraman Miroslav Ondříček, který se proslavil zejména spoluprací na filmech 
Miloše Formana. Bylo mu 80 let.  
 
Průjezd konvoje americké armády 
29. a 30. března se přes Českou republiku z Pobaltí do Německa přesunoval konvoj americké armády, 
který zahrnoval přes 120 vozidel a 520 amerických vojáků. (Více viz Kalendárium – Kraj). 
 
Prezident Zeman odmítl amerického velvyslance 
Poté, co se velvyslanec USA v Praze Andrew Shapiro veřejně kritizoval záměr prezidenta účastnit se 
oslav konce 2. světové války v Moskvě, vzkázal mu prezident, že si do svých aktivit „nenechá nikým 
mluvit“ a že má velvyslanec „dveře na Hrad zavřené“. Veřejně tak urazil hlavního zahraničního 
spojence České republiky, dočkal se tak pochvaly z Moskvy a odsouzení řady českých politiků. Jak 
podotkl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek: „Kdyby nám dal prezident alespoň o Velikonocích 
pokoj…“ 
 
 

DUBEN 

Zemřel bývalý premiér Stanislav Gross 
16. dubna zemřel ve věku 45 let bývalý premiér Stanislav Gross. Zažil hvězdnou politickou kariéru 
v ČSSD, byl nejmladším premiérem v českých dějinách, byl ministrem vnitra a kariéru ukončil kvůli 
podezření z nekalého zisku finančních prostředků na nákup luxusního bytu. Stanislav Gross 
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onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Na tu loni upozornila celosvětová kampaň Ice 
Bucket Challenge. (Viz Kronika za rok 2014).  
 
Prezident navštívil papeže 
24. dubna navštívil český prezident Miloš Zeman papeže Františka ve Vatikánu. Pozdravili se anglicky 
a následně spolu hovořili přes tlumočníky. Jako osobní dar přivezl prezident papeži čtyři aktovky 
v liturgických barvách – zelené, bílé, červené a fialové a jako oficiální dar dostal papež kopii 
Pražského Jezulátka. Od papeže dostal prezident pero, slíbil, že „s ním nevyhlásí válku“. Prezident 
s papežem také jednal o tom, aby se šéf hradního protokolu Jindřich Forejt stal příštím velvyslancem 
České republiky ve Vatikánu. Během setkání byl papež pozván do Česka a slíbil, že brzy přijede.  
 
Prezident odmítl jmenovat profesory 
Na začátku května odmítl prezident již podruhé jmenovat nové profesory, poprvé se tak stalo v roce 
2013 (viz Kronika za rok 2013). Prezident tak vážně ohrozil samosprávu univerzit. Tentokrát se 
rozhodl nejmenovat docenty Jiřího Fajta (ředitele Národní galerie), Ivana Ošťádala a Jana Eichlera. 
Noví profesoři měli být jmenováni 7. května, rektoři i noví profesoři na protest proti Zemanovu 
vměšování oznámili, že se ceremoniálu neúčastní. Ministr školství Marcel Chládek se proto rozhodl 
ceremoniál odložit. 
 
 

KVĚTEN 

Mistrovství světa v hokeji v Praze a v Ostravě  
1. května začalo mistrovství světa v hokeji, které tentokrát hostí 
Praha a Ostrava (v Praze v O2 Aréně a v Ostravě v ČEZ Aréně) 
a z Čechů se opět stal národ vlastenců. Po ulicích jezdila auta se 
státními vlaječkami, některá měla i speciální vlaječkové návleky 
i na zrcátka, domy pak zdobily vlajky velké (protože se to ale 
sešlo s oslavami konce druhé světové války, nebylo poznat, 
kterou událost kdo slavil a město bylo pěkně vyzdobené). 
Oficiálními maskoty hokejového Mistrovství světa 2015 byli Bob 
a Bobek – králíci z klobouku. 
Na mistrovství, které skončilo 17. května, skončil český tým na 4. místě po porážce s Finskem. Vyhráli 
Kanaďané po fatální porážce ruského týmu 6:1, ruský tým neunesl porážku a odešel z ledu ještě před 
zazněním hymny vítězů.  
 
Prezident Zeman v Moskvě 
V sobotu 9. května se odehrála dlouho očekávaná událost, kdy se český prezident Zeman vydal na 
oficiální návštěvu Moskvy, aby tam oslavil výročí konce druhé světové války. Na závěr návštěvy se 
setkal i s prezidentem Ruska Vladimírem Putinem. Návštěva Zemana v Moskvě rozdělila české politiky 
– zatímco komunisté ji vítali, většina dalších se vyslovila proti. Zemanovi kritici vnímají jeho návštěvu 
Moskvy za nevhodnou v situaci, kdy má Západ s Ruskem napjaté vztahy jednak kvůli ruské anexi 
Krymu a jednak proto, že v očích většiny západních politiků je Rusko agresorem v konfliktu na 
východě Ukrajině. Rusko si cesty českého prezidenta mimořádně cení, protože kromě kyperského 
prezidenta Nikose Anastasiadise byl Zeman jediným prezidentem členského státu Evropské unie, 
který byl v době oslav v Moskvě přítomen. Po nátlaku českých politiků a společnosti se Zeman 
alespoň nezúčastnil obří vojenské přehlídky.  
 
Rekordní výhra v evropské loterii 
15. května vyhrál neznámý český sázející rekordní výhru 2,466 miliardy korun v evropské loterii 
Eurojackpot. Dosud nejvyšší výhru získal Fin, v přepočtu 1,7 miliardy korun.  
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Průlet pod Karlovým mostem 
15. května vpodvečer seskočil nad Prahou parašutista Mark Rahbani a s padákem (záměrně) proletěl 
jedním obloukem Karlova mostu, údajně dosáhl až stokilometrové rychlosti. Jeho seskok pozorovaly 
z mostu stovky lidí. Seskok se konal v rámci slavností Navalis a Jízdy králů (která se nyní koná 
nejenom na jižní Moravě).  
 
V Dejvicích tekla nakažená voda 
23. května začala v pražských Dejvicích a Bubenči téct z vodovodních kohoutků voda, po které lidé 
začali trpět střevními problémy. Bez vody bylo kolem 32 000 domácností. Lidé nemohli závadnou 
vodu pít, používat na vaření, ústní hygienu či mytí obličeje. Následné šetření ukázalo, že voda v síti 
byla nakažena bakteriemi způsobujícími střevní potíže, které se do vodovodní sítě dostaly zřejmě 
z přípojky, která není v mapách. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) přistavily do postižené oblasti 
celkem 60 cisteren, radnice začala rozvážet balenou vodu do místních škol, školek, domů pro seniory 
či dlouhodobě nemocné. Znečištění trvalo asi 5 dnů. 
 
Dovolená v Protektorátu 
23. května začala Česká televize vysílat dokumentární reality show nazvanou Dovolená 
v protektorátu. Několikadílný pořad, ve kterém byla jedna početná rodina odloučena od současnosti 
a s pomocí profesionálních herců vystavována konkrétním situacím inspirovaným událostmi 
v protektorátu Böhmen und Mähren, vyvolal značnou diskuzi i zájem ve světě (např. například deníky 
The Telegraph, Variety, The Guardian, The Times of Israel a další). Vyčítalo se mu, že z tragického 
období našich dějin dělá „zábavu“, jiní ale oponovali tím, že za vším byla snaha přiblížit skutečné 
události co nejširšímu počtu diváků.  
 
Vražda knihovnice 
25. května zavraždil psychicky nemocný muž mladou pracovnici knihovny v Horní Bříze na Plzeňsku. 
Událost vyvolala velkou pozornost, zvláště po loňském útoku schizofrenní ženy ve Žďáru (viz Kronika 
2014 – říjen), která ve střední škole zabila studenta. Pachatel tohoto činu, stejně jako loňská 
útočnice, není za svůj čin odpovědný a nedlouho před jeho spácháním byl propuštěn z psychiatrické 
hospitalizace. Po každé takové události se opět začalo diskutovat o způsobu, jakým jsou u nás léčeni 
psychicky nemocní lidé, změny ale nenastaly.  
 
Soud s Davidem Rathem 
V květnu byl zahájen soud s exhejtmanem Středočeského kraje a významným politikem ČSSD 
Davidem Rathem, který byl obviněn z korupce. V květnu 2012 byl zadržen s krabicí od vína, ve které si 
odnášel několik milionů korun jako úplatek. (Výsledek viz Kalendárium 23. července). 
 
Soud s Janou Nagyovou Nečasovou 
V květnu probíhal také soud s Janou Nagyovou, která se později provdala za expremiéra Petra 
Nečase. Nagyová byla souzena za zneužití vojenské rozvědky, např. využívala jejích služeb pro 
sledování tehdejší manželky Petra Nečase Radky. (Kauza vedla v roce 2013 k pádu vlády Petra 
Nečase.) Soud během přelíčení zveřejnil odposlechy telefonů plné vulgarit a intimností, které poté 
byly zveřejněny v médiích. O vhodnosti tohoto zveřejnění se vedla veřejná debata.  
29. května zprostil Obvodní soud pro Prahu 1 Janu Nečasovou obžaloby. Obžaloby byli zproštěni 
i další obvinění (exšéfové Vojenského zpravodajství Ondrej Páleník a Milan Kovanda a pracovník 
rozvědky Jan Pohůnek). Celá kauza, a o to víc její prozatímní výsledek, je veřejností velmi negativně 
vnímána. Navíc soud rozsudek neodůvodnil, resp. odůvodnění utajil. Rozhodnutí však není definitivní, 
státní zástupce se odvolal.  
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ČERVEN 

V Afghánistánu zabili pracovníky Člověka v tísni 
V noci na 2. června vtrhli neznámí ozbrojenci do kanceláře české charitativní organizace Člověk v tísni 
v městečku Zaré a postříleli 9 místních pracovníků organizace (2 přežili). K útoku, který je v této 
oblasti bezprecedentní, se nikdo nepřihlásil. Člověk v tísni pozastavil na místě svou činnost. 
 
Pochod proti rakovině prsu 
6. června se v Praze konal již tradiční Růžový pochod proti rakovině prsu. Zúčastnilo se ho přes 23 000 
lidí, což představuje rekordní počet v patnáctileté historii akce. Účastníci v růžovém oblečení 
a s růžovými balonky nad hlavou se v pravé poledne vydali ze Staroměstského náměstí na Rohanský 
ostrov, aby podpořili boj s karcinomem prsu a osvětu týkající se této nemoci. Nákupem triček přispěli 
na prevenci, projekty pro pacientky a vyhodnocování screeningových dat. 
 
Ministr školství byl odvolán kvůli sexistickému chování 
5. června byl z funkce odvolán ministr školství Marcel Chládek poté, co se v médiích rozšířily 
informace o jeho nevhodném chování k podřízeným ženám. Podle obvinění je šikanoval a ponižoval 
nevhodnými sexistickými poznámkami. Odvolání vyvolalo velkou mediální pozornost a rozvířilo 
diskuzi o sexismu.  
 
Zemřel Ludvík Vaculík 
6. června zemřel spisovatel Ludvík Vaculík, bylo mu 88 let.  
 
Hlavní trenér hokejové reprezentace rezignoval 
9. června odstoupil z funkce hlavní trenér české hokejové reprezentace Vladimír Růžička poté, co 
vyšlo najevo, že přijímal statisícové úplatky od rodičů, za které měl jejich dětem zaručit lepší umístění 
v trénincích a zápasech. V českých médiích následovaly diskuze a polemiky, ze kterých vyplynulo, že 
podobné postupy jsou v českém mládežnickém hokeji běžné. Kauzu vyvolal stížnost otce, který 
úplatek poskytl, ale jeho dítě se lepšího postupu nedočkalo. Zajímavé bylo, že otec si stěžoval na 
nevhodné chování Růžičky, aniž by pochyboval o tom svém… 
 
Katolická církev přijala Jana Husa 
15. června se ve Vatikánu odehrálo historické setkání zástupců českých protestantských církví 
vycházejících z učení Mistra Jana Husa s papežem. Podobná audience se konala poprvé od Husova 
upálení v roce 1415. Papež František se o Husovi vyjádřil jako o „věhlasném reformátoru církve“. 
Prohlásil: „Je třeba dál studovat osobu a činnost Jana Husa, který byl dlouho předmětem sváru mezi 
křesťany a dnes se stal pohnutkou k dialogu. Toto ideologicky nepodmíněné bádání bude důležitou 
službou historické pravdě, všem křesťanům a celé společnosti, i za hranicemi vaší země.“  
 
Havlova busta v Irsku 
18. června byla v irském parlamentu odhalena busta českého exprezidenta Václava Havla. Stojí ve 
foyer místnosti, kde se scházejí parlamentní výbory. Havel se stal prvním „cizincem“ ve významném 
Leinster House. Autorkou busty je česká sochařka Marie Šeborová.  
Havlova busta byla v loňském roce odhalena v sídle Rady Evropy ve Štrasburku a v americkém 
Kongresu.  
 
Zemřel Kája Saudek 
25. června zemřel kreslíř, král českého komiksu Kája Saudek. Bylo mu 80 let. Od nehody v roce 2006 
ležel v kómatu v nemocnici.  
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Zpřísnění ostrahy hranic 
Česká republika zpřísnila ochranu svých hranic na základě teroristických útoků, které se odehrály 
26. června (více viz Kalendárium – svět). Do Evropy zároveň kvůli krizi na Blízkém východě míří tisíce 
uprchlíků. Letos policie v regionu zajistila už přes 400 běženců, což je desetkrát více než ve stejném 
období loňska. 
 
Pro a protiuprchlické demonstrace v Brně 
26. června se na Moravském náměstí konaly ve stejnou dobu dvě demonstrace. Jedna, které se 
zúčastnilo kolem 700 osob, byla proti přijímání uprchlíků (uspořádala ji odnož Dělnické strany sociální 
spravedlnosti) a druhá, které se zúčastnilo asi 500 osob, byla naopak svolána pro přijímání uprchlíků, 
resp. pro přijmutí zodpovědnosti za jejich osud.  
 
Zemřel Josef Masopust 
29. června zemřel legendární fotbalista Josef Masopust, první držitel Zlatého míče a vicemistr světa 
z roku 1962. Bylo mu 84 let.  
 
 

ČERVENEC 

V Haifě je náměstí Václava Havla 
V izraelské Haifě bylo jedno z nových náměstí pojmenováno podle našeho bývalého prezidenta 
Václava Havla. Nadace Vize 97 (Nadace Dagmar a Václava Havlových) vyzvala Izraelce k zaplacení 
1 000 eur jako poplatek za použití Havlova jména, což bylo vnímáno velmi negativně. Nadace po 
následné kritice poplatek přestala požadovat a upřesnila podmínky použití Havlova jména v různých 
situacích.  
 
Na divoké koně bude dohlížet dron 
Úřady rozhodly, že na stádo divokých koní, které žije v bývalém vojenském prostoru Milovice, začne 
dohlížet dron (létající robůtek). 
 
Kvóty na počty žen ve volbách 
Vláda odmítla návrh na zavedení kvót vyčleňujících 40 % míst na kandidátních listinách pro sněmovní 
a krajské volby pro ženy.  
 
Zemřel sir Nicolas Winton 
Dne 1. července zemřel sir Nicolas Winton, který za druhé světové války zachránil více než 650 dětí 
před jistou smrtí v nacistických táborech. Bylo mu 106 let. V letech 1938 a 1939 v Československu 
organizoval Winton odjezdy židovských dětí do Británie a obstarával veškeré formality potřebné 
k jejich přepravě po železnici. Prezident Václav Havel mu v roce 1998 udělil vysoké vyznamenání Řád 
Tomáše Garriguea Masaryka, loni dostal od prezidenta Miloše Zemana nejvyšší české vyznamenání 
Řád bílého lva, které v Praze osobně převzal. Byl navržen i na Nobelovu cenu míru. 
 
Demonstrace proti imigrantům 
Dne 1. července se v Praze konala demonstrace proti imigrantům. Podobné demonstrace se konají 
v posledních dnech na různých místech republiky jako reakce na řešení uprchlické krize. Na tuto 
demonstraci si účastníci přinesli makety šibenic s hesly vyzývajícími k popravě vlastizrádců (myšleno 
politiků, kteří schválí přijetí uprchlíků). Šibenice vyvolaly velkou kritiku na sociálních sítích i mezi 
politiky. V čele demonstrace figuroval podivný český politik Tomio Okamura.  
 
Extrémní sucho 
V červenci začalo Českou republiku (nejen) trápit velké sucho způsobené minimálními srážkami. 
Sucho ovlivnilo i podzemní vody a některá města musela zahájit nouzové nakládání s vodou. 
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Německý deník Bild obvinil Českou republiku, že na střekovských zdymadlech zadržuje vodu v Labi – 
vytiskl článek nazvaný Vy jedni Češi, navalte Labe! 
 
Pohřeb Josefa Toufara 
12. července se v Číhošti konal pohřeb faráře Josefa Toufara, který zemřel 25. února 1950 na 
následky zatčení a krutého zacházení v komunistickém vězení. Stal se obětí vykonstruovaného 
procesu státu proti katolické církvi jako původce tzv. číhošťského zázraku. Církev v roce 2013 zahájila 
proces jeho blahořečení, v listopadu 2014 byly z hromadného neoznačeného hrobu vyzvednuty 
ostatky, které byly posléze potvrzeny jako Toufarovy. 
 
Únos Čechů v Libanonu 
18. července byla v Libanonu unesena pětice českých občanů s místním taxikářem. Téměř od počátku 
vyvolával únos pochybnosti z důvodu napojení na libanonského teroristu Alího Fajáda uvězněného 
v Česku a čekajícího na vydání do USA. Mezi unesenými byl vojenský zpravodajec, televizní reportéři 
z Jindřichova Hradce, překladatel a v neposlední řadě Fajádův obhájce. Češi byli v únoru 2016 
osvobozeni výměnou za propuštění Alího Fajáda (více viz Kronika 2016 – Česko – Kalendárium). 
 
Tragédie ve Studénce 
22. července došlo k tragické nehodě na nechráněném železničním přejezdu ve Studénce na 
Novojičínsku. Kamión, který vjel na přejezd i přes vypnutá výstražná světla, nestihl včas přejet a byl 
smeten rychlostním vlakem pendolino. Řidič kamionu stihl utéct, ve vlaku zemřeli tři lidé a 5 jich bylo 
těžce zraněno (včetně amputací) a dalších 12 zraněno. Alarmující je, že výstražná světla na 
přejezdech nerespektuje celá řada řidičů, jak dokázala už další den po nehodě na stejném místě 
kamera České televize. Před sedmi lety se na stejné trati ve Studénce zřítil na projíždějící vlak 
opravovaný most. Tehdy zemřelo 8 osob a 70 jich bylo zraněno.  
 
David Rath byl odsouzen 
Od května probíhal soud s exhejtmanem Středočeského kraje Davidem Rathem obviněným z braní 
úplatků a manipulování veřejných zakázek. Jeho případ byl velmi ostře sledován, jedná se dosud 
o nejvýše postaveného a odsouzeného politika v novodobé české historii. David Rath byl odsouzen na 
8,5 let a propadnutí majetku ve výši 22 milionů korun. Rathova závěrečná řeč trvala rekordních 
12 hodin, rozsudek byl čten celou hodinu.  
 
Collegium 1704 na festivalu v Salzburku 
Na konci července se jeden z nejlepších českých orchestrů Collegium 1704 dočkal velkého úspěchu, 
když byl pozván na festival v Salcburku, který je považován za metu klasické hudby. Orchestr byl po 
deseti letech prvním českým tělesem na festivalu. Jeho koncert se konal druhý den festivalu a vzbudil 
velké nadšení. Orchestr, vytvořený a vedený Václavem Lucasem, se specializuje na barokní hudbu 
a podle znalců přináší nevšední zážitek při jejím poslechu především tím, že se snad nejvíce přiblížil 
původnímu zvuku barokní hudby.  
 
 

SRPEN 

Uprchlický tábor ve Vyšních Lhotách 
7. srpna byl znovu otevřen uprchlický tábor ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku, který bude 
využit pro ubytování migrantů, které zadrží česká policie při nelegálním pobytu v Česku. Je to zatím 
jeden z mála příspěvků České republiky k řešení obrovského problému s migrací. Česko rozhodlo, že 
přijme celkem 1 500 uprchlíků. 
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Výbuch v chemičce Unipetrol v Litvínově 
13. srpna vybuchlo v litvínovské chemičce chladící zařízení, továrnu poté zasáhl mohutný požár. Na 
místě zasahovalo 42 jednotek hasičů z celého Ústeckého kraje. Nikomu se nic nestalo, tisíc lidí 
muselo být evakuováno. 
 
 

ZÁŘÍ 

Tunel Blanka se otevřel veřejnosti 
19. září byl v Praze slavnostně otevřen tunel Blanka. Od pondělí pak začal plný provoz i pro veřejnost. 
Stavba stála hlavní město i s napojením na Strahovský tunel 43 miliard korun, tedy zhruba o deset 
miliard víc, než bylo původně plánováno, měla být otevřena už v roce 2011.  
 
Nad Pražským hradem zavlály 
rudé trenýrky 
V sobotu 19. září zavlál nad 
Pražským hradem nezvyklý 
prapor. Místo prezidentské 
standardy vlály na půli žerdi velké 
rudé trenýrky. Akci provedla umělecká skupina Ztohoven a video 
z ní pořízené vyvěsila na sociální síti Facebook. Akci zaznamenala řada zahraničních médií. Skupina 
svou akci nekomentovala, ale většina z nás si asi umí představit, o co šlo… (Foto 
www.domaci.ihned.cz a www.reflex.cz). 
27. června 2016 skupina zveřejnila zprávu, že prezidentskou standardu rozstříhala na 1 152 kusů 
a náhodně rozdala lidem. (Více viz Kronika 2016). 
 
Krvavý měsíc 
28. září brzy ráno byl v celé republice vidět na nebi tzv. Krvavý měsíc. Jedná se o atmosférický jev, 
který je ovšem opředen pranostikou o očekávaném neštěstí. V současné atmosféře by nebylo divu… 
 
Výbuch v chemičce ve vlašimské zbrojovce 
21. září explodoval v podniku výrobce munice Sellier&Bellot ve Vlašimi na Benešovsku střelný prach, 
zemřeli tři pracovníci.  
 

 

říjen 

Peroutkův článek  
Na začátku října obletěla česká média vítězoslavná zpráva, že prezident Zeman našel prostřednictvím 
svého mluvčího stopu po dlouho hledaném článku Ferdinanda Peroutky, ve kterém měl tento český 
novinář morálně selhat při označení Hitlera jako gentlemana. Stopa je datována 23. březnem 1938, 
kdy byl v Přítomnosti otištěn článek, ve kterém Peroutka píše (ovšem v prezidentově citaci!): 
„Cenzura mi zabránila v publikaci článku, v němž jsem ocenil, cituji doslova, vynikající schopnosti 
říšského kancléře“ – prezident objasnil, že ještě necenzurovaný článek zřejmě kdysi našel v Národní 
knihovně, odkud si jej pamatuje, zatímco v těch exemplářích, které jsou běžně k dispozici a ve kterých 
už měsíce po článku pátrá jeho mluvčí Ovčáček, je zmíněný článek již cenzurovaný. Každopádně 
správná citace článku, která byla obratem zveřejněna, zní poněkud jinak: „Censura znemožnila mi 
posledně, abych upozornil na pozoruhodné politické schopnosti německého kancléře a abych varoval 
před jeho podceňováním… Jde o to, abychom si všichni uvědomili, že tento odpůrce zasluhuje 
protihráčů stejně obratných a odhodlaných, jako jest sám, a že jest směšno vystrkovati proti němu do 
pole nějaké politiky druhého nebo třetího řádu…“. Takže se prezident opět mýlil, ale stále trvá na 
svém a znovu očerňuje člověka, který se již nemůže bránit, z fascinace fašismem. Kdyby to nebylo tak 
smutné, bylo by to velmi vtipné…  
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Státní vyznamenání 
28. října byla na Pražském hradě předána státní vyznamenání. Mezi oceněnými bylo několik 
osobností z našeho regionu. Např. Ing. Jiří Hlavatý, generální ředitel a majitel textilní společnosti Juta, 
Ing. Ludvík Karl, liberecký podnikatel, vlastník a předseda představenstva společnosti Preciosa, 
a Ing. Dalibor Dědek, zakladatel mezinárodně úspěšné firmy Jablotron, který patří mezi třicet 
nejbohatších Čechů a podílí se například na činnosti nadačního fondu Neuron na podporu vědy. (Proti 
ocenění Ludvíka Karla se vzápětí ozvali bývalí vězni, kteří byli za minulého režimu odsouzeni k práci 
v tehdejší Preciose, kde je měl Karl na starosti. Podmínky, za kterých pracovali, byly nelidské 
a hraničily s otroctvím. Po revoluci se o ně zajímaly i mezinárodní organizace na ochranu lidských 
práv – informace o tom přinesl týdeník Respekt, č. 46).  
 
 

LISTOPAD 

Důvěra v prezidenta 
Z průzkumu, který provedla agentura STEM na začátku listopadu, vyplynulo, že prezidentovi důvěřuje 
56 % obyvatel, z nichž se 19 % označilo za Zemanovy skalní stoupence. Stejné procento obyvatel se 
pak považuje za Zemanovy skalní odpůrce. 59 % obyvatel si nepřeje, aby prezident znovu kandidoval 
na funkci. Zatímco důvěru v Miloše Zemana vyslovuje 59 procent vyučených, mezi vysokoškoláky jej 
podporuje jen 42 procent dotázaných. Výrazný úspěch zaznamenává Zeman zejména mezi lidmi nad 
šedesát let, z nichž mu důvěru vyjádřilo 63 %. Na konci roku důvěra v prezidenta ještě stoupla – na 
59 %. 
 
Oslavy 17. listopadu 
Letošní státní svátek, kterým si připomínáme výročí Sametové revoluce a události roku 1939, se 
odehrál s velkou pachutí. Nejen, že mu nebyla věnována nijak velká pozornost, ale spíše než 
v připomínce boje za svobodu a demokracii se nesl v boji proti uprchlíkům a islámu. Hlavní akcí na 
Albertově byla demonstrace hnutí Islám v ČR nechceme, ke které se připojil i prezident Zeman se 
svými příznivci. Na konci svého proslovu si s předsedou tohoto hnutí Konvičkou zazpíval českou státní 
hymnu. Své odpůrce označil jako „řvoucí stádo“. Alespoň, že premiér Bohuslav Sobotka vyzval na 
pietním shromáždění k uctění památky studentů, kteří se v roce 1939 stali oběťmi nacistické 
perzekuce, občany, aby strach z terorismu neobraceli proti uprchlíkům, protože na našem strachu 
parazitují populisti. 
Odpoledne se na Václavském náměstí setkaly obě názorové skupiny – ti, kteří přešli z demonstrace 
z Albertova, s těmi, kteří vyznávají opačné názory a sešli se na akci nazvané Setkání dobré vůle. 
Náměstí museli přibližně na půl hodiny přehradit těžkooděnci, aby zabránili střetům. 
Rektoři a děkani fakult Univerzity Karlovy se proti tomu, že Miloš Zeman se skupinou Islám v ČR 
nechceme zneužili 17. listopad k demonstraci namířené proti islámským uprchlíkům: „Představa, že 
by výročí 17. listopadu a symbolická místa spojená se studentským hnutím mohla být zneužita lidmi, 
jimž jsou netolerance, nenávist a nesnášenlivost naopak vlastní, nás naplňuje hlubokým smutkem.“ 
K pamětní desce, která připomíná hrdinný boj studentů, nebyli připuštěni lidé, kteří chtěli k desce 
položit květiny – prý kvůli bezpečnosti.  
 
Studentská připomínka na Albertově 
V reakci na to, jak probíhaly oslavy 17. listopadu, uspořádali pražští studenti vlastní akci pod názvem 
„Skutečné uctění památky 17. listopadu 1939 a 1989“. Naplánovali ji na sobotu 22. listopadu na 
Albertov a trvali na tom, že se nejedná o politický protest. Akce našla odezvu mezi mnoha dalšími 
lidmi a oficiálně nad ní převzali záštitu někteří rektoři českých vysokých škol (Brno, Olomouc, Zlín, 
České Budějovice, Ostrava). Na Albertově se sešlo několik tisíc lidí.  
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Mše za prezidenta 
V pátek 20. listopadu sloužil kardinál Dominik Duka v Lánech mši „za prezidenta Miloše Zemana 
a vlast“, během které se modlil za představitele českého státu, oběti terorismu i rukojmí teroristů 
v Mali. 
Mše tohoto typu se v Lánech konala poprvé od roku 1921. Již před mší, a především po ní, se na 
rozhodnutí kardinála snesla kritika veřejnosti i z řad církve, a to především pro nevhodně zvolený 
termín bezprostředně poté, co se prezident místo oslavy svobody zúčastnil setkání extremistů. 
Kardinál se k tomuto jeho kroku vůbec nevyjádřil, v prohlášení pouze uvedl, že se v případě mše 
nejednalo o politický akt. Často bylo nicméně připomínáno, že Zeman a Duka v červenci podepsali 
memorandum o převedení Jiřského kláštera a Nového probošství ze státu na církev. 
 
Národní potravinová sbírka 
21. listopadu se konal 3. ročník Národní potravinové sbírky, pomocí které se shromažďuje jídlo pro 
potřebné. Letos se do projektu zapojilo více než 470 obchodů po celé zemi a podle organizátorů 
zájem lidí roste. Média citovala údaj z obchodního domu Tesco v Praze na Smíchově, kde do 
16. hodin zvládli vybrat už 2,8 tun jídla. V obchodech vybíralo potraviny od dárců více než 
2 000 dobrovolníků v modrých zástěrách s logem projektu „Potraviny pomáhají“. Jídlo ze sbírky bývá 
rozděleno mezi charitativní organizace v kraji, kde byly vybrány, a nejvíce bývají určené pro lidi bez 
domova, seniory i cizince v nouzi. V Turnově se akce nijak nepromítla. 
 
 

PROSINEC 

Vznikají domobrany 
V prosinci vznikla v České republice již druhá domobrana, jejímž oficiálním cílem je udržovat pořádek 
v místě působení. Tyto domobrany však mají velice blízko k extrémní pravici. Po Tyršově praporu 
z Děčína se v Praze objevila skupina s názvem Defenso Patriam (Obrana vlasti), kterou vede 
zaměstnanec a současně přednášející na České zemědělské univerzitě v Praze David Buchtela.  
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Česká republika – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
Počet obyvatel České republiky 
Na konci roku 2015 žilo v republice 10 553 843 lidí. Opět více obyvatel zemřelo, než se narodilo, ale 
díky migraci se celkový počet zvýšil o 15 600 osob. Do České republiky se stěhovali hlavně Slováci 
a Ukrajinci, imigrantů ale bylo méně než v roce 2014. Ze země se vystěhovalo 18 900 obyvatel.  
 
Pražské letiště 
V roce 2015 odbavilo pražské letiště Václava Havla více než 12 milionů cestujících, což bylo o 7,9 % 
více než v roce předchozím.  
 
Úmrtí na železnici 
V roce 2015 zemřelo na železnici 234 osob, což bylo o 44 méně než v roce předcházejícím. Velmi 
smutná je skutečnost, že více než dvě stovky ze zemřelých tak učinily dobrovolně – spáchaly 
sebevraždu. Škody při haváriích dosáhly 529 milionů korun, což představuje více než dvojnásobek 
oproti roku 2014.  
 
Aféra Peroutkova článku 
27. ledna na vzpomínkové konferenci Let my people live! uspořádané na Pražském hradě k 70. výročí 
osvobození koncentračního tábora v Osvětimi pronesl prezident Zeman ve svém projevu tato slova: 
„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost 
článek s titulkem ‚Hitler je gentleman‘. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: ‚Nemůžeme-li 
zpívat s anděly, musíme výti s vlky‘(…) Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným 
učením?…“ Znalci Peroutkova díla a jeho osoby se proti vyřčenému ihned ohradili sdělením, že 
podobný článek neexistuje. Neexistenci článku poté potvrdil i server Demagog.cz, který se zabývá 
ověřováním toho, co politici tvrdí. Druhý citát navíc sice existuje, ale nepatří Peroutkovi. Pronesl jej 
vydavatel Lidových novin Jaroslav Stránský.  
 

. Zaměstnanci prezidentovy kanceláře hledají článek od Ferdinanda Peroutky 
Prezident odmítl chybu uznat a omluvit se a pověřil zaměstnance své kanceláře, aby článek našli. 
Tohoto úkolu se chopil s nadšením především jeho mluvčí Jiří Ovčáček, bývalý redaktor 
komunistických Haló novin, Blesku a Práva.  
Jeho snaha, se kterou média o svém pátrání a nových zjištěních týkajících se Ferdinanda Peroutky 
pravidelně informoval, by byla pouze směšná, kdyby nebyla spojena s osobou českého prezidenta 
a jeho systematickým napadáním čehokoliv, na čem česká společnost staví své hodnoty.  
 

. Odměna za nalezení článku 
25. června nabídl prezident Zeman, že vyplatí 100 000 Kč ze soukromého rozpočtu tomu, kdo hledaný 
článek najde  
 

. Článek nalezen – vlastně nenalezen 
Na konci června nalezla sporný článek starostka Prahy 10 v Čapkově vile, kterou městská část 
odkoupila v loňském roce. Svůj objev obratem zveřejnila. Bohužel se jednalo o falzum, resp. vtip. 
Amatérskou maketu článku vyrobil a ve vile nainstaloval pro pobavení návštěvníků šéfredaktor 
časopisu Týden Jaromír Slomek. Prezident ani starostka vtip nepochopili a nalezený článek nechali 
prozkoumat odborníky.  
 

. Soud o omluvu 
V březnu 2016 proběhlo první kolo soudu, ve kterém požadovala vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie 
Kaslová od hlavy státu omluvu za nepravdivé tvrzení. Soud jí dal za pravdu. (Více viz Kronika 2016).  
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Liberecký kraj – kalendárium 

 
Počet obyvatel kraje 
Český statistický úřad zveřejňuje počty obyvatel republiky k 1. lednu každého roku. V Libereckém 
kraji žilo 1. ledna letošního roku 438 851 obyvatel. (Více viz Česko – kalendárium). 
 
Vesnice roku Libereckého kraje 
V roce 2015 se vítězem krajského kola stala vesnice Mříčná na Semilsku, 12. srpna proběhlo v obci 
slavnostní předání cen. V kraji se do soutěže přihlásilo 15 obcí a v těsné blízkosti Turnova byla 
oceněna Všeň oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu.  
Do jednadvacátého ročníku soutěže, která hodnotí kvalitu života v obcích, se letos přihlásilo 210 obcí 
z celé republiky.  
 
Chudoba v Libereckém kraji 
V polovině února vyšla zpráva z Českého statistického úřadu, podle které mělo v roce 2013 cca 66 % 
lidí v Libereckém kraji problémy vystačit se svými příjmy. 30 % si nemohlo dovolit jet na dovolenou, 
pro 43,2 % by nastal problém, kdyby měli náhle zaplatit neočekávatelný výdaj ve výši 9 400 Kč.  
Průměrné životní minimum v kraji bylo 6 868 korun a průměrný roční příjem pak 142,1 tisíc korun. 
Náklady na bydlení jsou v kraji druhé nejvyšší v rámci celé České republiky.  
 
Počet turistů v kraji v roce 2014 
Liberecký kraj v roce 2014 navštívilo 718 021 turistů, což bylo o 4,6 % méně než v roce 2013. Jedná se 
o největší pokles v rámci celé republiky. Měření se odehrává podle statistik ubytovacích zařízení. 
Alespoň na jednu noc se v nich ubytovalo 571 185 českých a 146 836 zahraničních turistů.  
 
Lékařská pohotovost – dotace Libereckého kraje  
Za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby odpovídá podle zákona kraj. Na zajištění 
lékařské pohotovostní služby pro dospělé a pro děti pro rok 2015 poskytl Liberecký kraj 12 
milionů korun. (Podobná částka bývá rozdělována každým rokem). Lékařská pohotovostní služba je 
provozována pomocí ambulancí v nemocnicích. Provozní doba lékařské pohotovosti pro dospělé je 
v pracovní dny stanovena od 17.00 do 21.00 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích pak od 9.00 do 
18.00 hodin. Provozní doba lékařské pohotovosti pro děti je v pracovní dny od 17.00 do 21.00 hodin, 
v sobotu, neděli a o svátcích pak od 9.00 do 20.00 hodin. Výjimkou je ordinace v Turnově, která 
funguje pouze o víkendech a svátcích.  
 
Zubní pohotovost 
Od 1. dubna mohli občané Libereckého kraje začít využívat pravidelnou stomatologickou noční 
pohotovost, a to v ordinaci dr. Ahmada Abu Bakera v Liberci-Rochlicích. Na konci května byla 
pohotovost opět uzavřena, protože se nepodařilo sehnat lékaře, kteří by ji ve spolupráci s doktorem 
Bakerem vykrývali (nenašel se ani jeden). V ordinaci bylo v období od 4. do 26. dubna ošetřeno 172 
pacientů, v průměru 19 pacientů na jednu službu, z nich bylo 60 pacientů, kteří byli indikováni 
k akutnímu ošetření. Ostatní stavy vznikly v důsledku delší doby neřešeného zdravotního problému. 
Z Turnova dorazilo osm pacientů.  
Od 1. října začala sloužit občanům Libereckého kraje večerní zubní pohotovost provozovaná 
Libereckou dentální, s. r. o., na Soukenném náměstí od 18.00 do 22.00 hodin.  
 
Opravy silnic 
Během letní sezony se v kraji opravovala celá řada silnic 2. a 3. třídy, na které bylo vynaloženo zhruba 
půl miliardy korun, které kraj získal z evropských a státních dotací. V České Lípě opravili velký silniční 
most, most přes Jizeru zbourali a znovu vystavěli také v Železném Brodě (na život ve městě to mělo 
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velmi výrazný vliv). K opravě silnice došlo i v Dolánkách pod Vápeníkem i na úseku mezi Špicí 
a Koberovy. Opravy menších úseků jsme mohli během roku sledovat na mnoha dalších místech. 
K velké opravě došlo i na silnici mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem.  
 
Rozkopané Rovensko pod Troskami 
Pokaždé, když se v obci staví nebo opravují silnice, přináší to spoustu komplikací v dopravě, s čistotou 
a ovzduším a podobně. Letos, vlastně už od loňska, si toho nejvíc užilo Rovensko pod Troskami. 
Dlouho trvající a v podstatě celé město zahrnující výkopy (měnily se rozvody, odpady, povrchy silnic) 
změnily Rovensko k nepoznání a téměř znemožnily pohyb po městě.  
 
Euroregion Nisa 
Předsedou české části Euroregionu Nisa (ERN) byl v dubnu na další dva roky zvolen hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Podařilo se mu tak již podruhé obhájit pozici předsedy, kterou 
získal v roce 2011 po Petru Skokanovi. Pro Martina Půtu na jednání valné hromady Euroregionu Nisa 
hlasovalo všech 77 přítomných starostů a zástupců měst a obcí české části ERN. Místopředsedy 
Euroregionu Nisa byli zvoleni Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou, Dan Ramzer, starosta 
Frýdlantu, Jiří Vosecký, senátor Parlamentu ČR, Jaroslav Sykáček, starosta Rumburku a Lenka 
Mlejnková, starostka Semil. 
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LEDEN 

První miminko kraje 
První miminko, které se narodilo v letošním roce v Libereckém kraji, je holčička vietnamských rodičů 
Tran Thuy Lan, která se narodila o půl jedenácté v českolipské porodnici. Od hejtmana Martina Půty 
dostala na památku zlatý řetízek se znamením Kozoroha.  
 
Dopravní obslužnost kraje  
Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost smlouva mezi Libereckým krajem a společností BusLine na 
zajištění dopravní obslužnosti kraje (prostřednictvím hromadné autobusové dopravy), která snižuje 
částku, kterou kraj dopravu dotuje z 32 Kč/km na 30 Kč/km. Úspora kraje bude přesahovat 9 milionů 
korun. Smlouva je platná na dva roky. Kraj nadále připravuje výběrové řízení na zajištění dopravy až 
na 10 let.  
 
V Jablonecké mincovně vyrazili medaili s Dominikem Haškem 
20. ledna vyrazila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou pamětní medaili českému hokejovému 
brankáři Dominiku Haškovi. Medaile byla vyražena ve zlaté a stříbrné formě. Zlatých bylo vyraženo 
300 ks. (1 kus za 25 000 Kč) a stříbrných 2 000 ks. (1 kus za 1 450 Kč). 
 
Rozpad vládnoucí koalice 
22. ledna se po několikaměsíční krizi rozpadla vládnoucí krajská koalice poté, co jí opustili čtyři 
členové strany Změna pro Liberecký kraj. Z koalice vystoupili lídr Změny Jan Korytář, Jaromír Baxa, 
Miloslav Hudec a na podzim odvolaná náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Zuzana Kocumová. 
Právě její odvolání bylo hlavním důvodem rozpadu koalice. Ta nyní má v pětačtyřicetičlenném 
zastupitelstvu menšinu 19 hlasů. Změnu naproti tomu opustili čtyři členové, kteří založili klub PRO 
Liberecký kraj (včetně turnovského Ivana Kunetky).  
 
Sněhová nadílka 
V noci na 27. ledna napadlo kolem 10 cm sněhu a i dopoledne stále sněžilo. Na Turnovsku zůstaly 
komunikace sjízdné, silničáři z Technických služeb v Turnově začali odhrnovat sníh už ve čtvrt na čtyři 
ráno. Mezinárodní silnice z Tanvaldu do Harrachova byla preventivně uzavřena pro kamiony 
a problémy se objevily na silnici mezi Jabloncem nad Nisu a Libercem, kde v Jeřmanickém kopci uvízl 
kamion.  
 
Vlak se srazil se závalem 
28. ledna v 6.34 ráno najel osobní vlak na trati mezi Poniklou a Hrabačovem 
(asi 400 metrů od křižovatky na Roprachtice) na zával sněhu a kamení 
o výšce cca tří metrů a o délce do 30 metrů. Zával se vyskytl těsně za 
zatáčkou, strojvůdce nemohl srážce zabránit. Následky naštěstí nejsou 
tragické. Téměř všichni cestující utrpěli zranění (celkem 12), ale většina jen 
lehká (poranění nohou, hrudníku a hlavy), strojvedoucí byl zraněn více 
a z kabiny ho museli hasiči vystříhat. (Foto Hasičský záchranný sbor Liberec). 
 
Nejlepší sportovci okresu 
28. ledna se v lomnickém divadle konalo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců semilského okresu. 
(Celkové výsledky viz Sport – Přehled hlavních událostí; úspěch turnovských sportovců viz Turnov – 
Kalendárium). 
 
Falešné penziony pro seniory 
30. ledna bylo v médiích publikováno zjištění kontrol v domovech pro seniory, které inicioval úřad 
ombudsmanky (veřejné ochránkyně práv) Anny Šabatové. Mezi čtyřmi zařízeními, která byla v této 
souvislosti jmenována, byl i penzion pro seniory Atrium v Liberci. Jako špatná péče bylo označeno 
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například omezování svobody, nedostatek jídla či chyby při podávání léků. Šabatová výše uvedeným 
zařízením sdělila, že buď musí dodržovat vyžadované standardy a registrovat se k poskytování 
pobytových sociálních služeb, anebo s touto formou podnikání skončit. Lidé by podle ní neměli do 
těchto zařízení své blízké posílat. Provozovatelé oficiálně označovali své instituce jako ubytovny, čímž 
se vyhýbali přísným kontrolám, kterým jsou penziony pro seniory vystavovány.  
 
Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji 
Celostátní soutěž o obec nejlépe pečující o své historické památky je rozdělena do šesti kol 
a absolutní vítěz získává titul Historické město roku. V roce 2015, v lednu, bylo krajské kolo uzavřeno. 
Přihlásilo se do něj šest měst, která se umístila takto. Lomnice nad Popelkou (229 bodů), Frýdlant 
(221 bodů), Nový Bor (200 bodů), Česká Lípa (181 bodů), Turnov (179 bodů) a Hrádek nad Nisou (176 
bodů). 
 
 

ÚNOR 

Chřipková epidemie 
V druhém únorovém týdnu začala chřipka v kraji ustupovat. Vyžádala si úmrtí čtyř, převážně starších 
osob. 
 
Televize Krkonoše 
Při gymnáziu a Střední odborné škole v Jilemnici funguje od září 2014 mediální kroužek, který mimo 
jiné spravuje vlastní web a sytí jej články a televizními reportážemi. Televize Krkonoše již má na svém 
kontě desítky reportáží (Turnova se však nedotýkají). Nové televizní studio si zřídili v lomnickém 
Městském muzeu. 17. února v něm natočili rozhovor s hejtmanem Martinem Půtou.  
 
Ceny Český lev vyrábí v Železném Brodě 
V sobotu 21. února proběhl další ročník udělování českých filmových cen Český lev. Od loňského roku 
jsou trofeje v podobě kuželu světla osvětlujícího stříbrnou čočku s emblémem Českého lva vyráběny 
ve studiu Pelechov Zdeňka Lhotského v Železném Brodě. Ceny navrhl designér Jakub Berdych a jejich 
dodavatelem je novoborská firma Lasvit. 
 
Nová koalice na kraji 
24. února byli, po dlouhých jednáních o budoucí podobě vládnutí nad krajem, tajnou volbou zvoleni 
dva noví členové Rady Libereckého kraje. Náměstkyní hejtmana LK pro resort sociálních věcí se stala 
Mgr. Lenka Kadlecová (ČSSD), radním pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 
projektů a rozvoje venkova RNDr. Vít Příkaský. Jeho resortu se vzdala Ivana Hujerová (nezávislá), Mgr. 
Petr Tulpa (SLK) se ujal resortu zdravotnictví. Začala tak platit dohoda zastupitelských klubů 
Starostové pro Liberecký kraj, Změna pro Liberecký kraj (její část) a ČSSD o spolupráci v Zastupitelstvu 
Libereckého kraje a prosazování společných priorit pro zbytek volebního období do října 2016. 
Nové složení Rady LK:  
Martin Půta – hejtman Libereckého kraje (STAN)  
PhDr. Hana Maierová – statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové 
péče a kultury (SLK) 
Marek Pieter – náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky 
(SLK) 
Josef Jadrný – náměstek hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství (ZpLK) 
Mgr. Lenka Kadlecová – náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí (ŠSSD)  
Vladimír Mastník – člen rady kraje, řízení resortu dopravy (SLK)  
Alena Losová – členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti (ZpLK)  
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Mgr. Petr Tulpa – člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví (ZpLK)  
RNDr. Vít Příkaský – člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 
projektů a rozvoje venkova (ČSSD). 
 
 

BŘEZEN 

Oprava mostu přes Jizeru v Železném Brodě 
13. března byla zahájena dlouho připravovaná demolice starého mostu přes Jizeru, přes který 
prochází hlavní komunikace skrz Železný Brod. Starý most byl nahrazen novým, jenž byl zprovozněn 
16. října. Dopravní omezení, která byla v souvislosti se znemožněním přejezdu přes Jizeru nutná, se 
dotkla i Turnova, přes který směřovala hlavní objízdná trasa kamionů.  
 
Změna vedení v Semilech 
25. března proběhlo v Semilech zasedání zastupitelstva, během kterého bylo odvoláno vedení města. 
Hlavní impulsem bylo nezvládnutí situace v semilské nemocnici (do jejího vedení byl v lednu 
jmenován turnovský Ing. Tomáš Sláma (viz Kalendárium – Turnov), který byl novým vedením města 
odvolán). Vzápětí bylo jmenováno nové vedení města vzešlé ze strany Volba pro Semily, která vyhrála 
říjnové volby. Novou starostkou města se stala Lena Mlejnková.  
 
V Liberci bude Krajský soud 
Podle vyjádření prezidenta republiky bude do několika měsíců v Liberci zřízen Krajský soud 
Libereckého kraje. Prezident to sdělil při březnové návštěvě Libereckého kraje s tím, že tak plní svůj 
předvolební slib.  
 
Průjezd konvoje americké armády 
29. a 30. března se přes Českou republiku z Pobaltí do Německa přesunoval konvoj americké armády, 
který zahrnoval přes 120 vozidel a 520 amerických vojáků. Aby neblokoval dopravu, byl rozvoj 
rozdělen na tři hlavní proudy (trasy přes Bohumín, Náchod a Harrachov), ale také na menší pod-
kolony v počtu od 10 do 15 vozidel. Ty vyjížděly v půlhodinových intervalech, aby je řidiči mohli 
předjíždět. Proti průjezdu konvoje se ozývaly protestní hlasy, ale mnohem více lidí americké vojáky 
vítalo a tam, kde se konvoj zastavil, přicházely stovky lidí, aby se na techniku podívali zblízka 
a s vojáky si pohovořili. Na česko-polské hranici vítal část konvoje, který měl projet Libereckým 
krajem, hejtman Martin Půta a poděkoval lidem, že vojáky přijali s nadšením. Spolu se starostkou 
Harrachova Evou Zbrojovou předali vojákům drobné dárky a propagační materiály. Část konvoje měla 
projet i Turnovem, ale den před tím přišla zpráva, že kvůli rekonstrukci mostu přes Jizeru v Železném 
Brodě se to nestane. Turnováci se mohli zajet na vojáky a jejich techniku podívat do Liberce, kde 
v Kasárnách 6. října na Štefánikově náměstí v neděli večer konvoj zastavil a vojáci přespávali. 
V pondělí pak bylo možné části konvoje sledovat při přesunu z Liberce do Prahy na rychlostní silnici 
u Ohrazenic. Všechny mosty na trase a příjezdové cesty byly obsazené stovkami lidí. Při průjezdu do 
Prahy pak konvoj způsobil dlouhé kolony.  
 
 

DUBEN 

Sesuv na Riegrově stezce 
Na přelomu března a dubna došlo na Riegrově stezce, která vede ze Semil do Železného Brodu, 
k sesuvu půdy za Böhmovou vyhlídkou (200 metrů za pěším tunelem ve směru na Spálov). Stezka byla 
poškozena, a proto na ni byl omezen vstup.  
 
Nové naučné stezky v Klokočí, v Příhrazích a na Kozákově 
V dubnu a v květnu byly otevřeny dvě nové naučné stezky, které vybudovalo Sdružení Český ráj pro 
CHKO Český ráj. (Více viz Kultura – Sdružení Český ráj). 
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Otevírání Jizery 
11. dubna proběhlo symbolické otevírání Jizery. Jak už se stalo tradicí, probíhá dvojí otvírání Jizery, 
které se letos sešlo v jednom termínu. Jedna akce je spojená s tradičními vodáky a úklidem řeky 
a jejího okolí (viz zpráva níže) a druhá je spíše komerční a pořádá ji společnost Sundisk, která 
provozuje Žlutou plovárnu a přidružené služby.  
Slavnostní odemykání řeky letos proběhlo formou štafety. Její první člen se symbolickým klíčem slanil 
z lanového centra, dívka na koloběžce klíč přivezla ženě na kajaku, ta ho doprostřed řeky dovezla 
kolegovi na paddleboardu, ten ho předal Martinovi Bauerovi ze společnosti Sundisk a ten zase 
Michalu Rezlerovi, starostovi Malé Skály, který novou vodáckou sezonu symbolicky otevřel. 
 
Otevírání a čištění Jizery 
11. dubna proběhl 5. ročník akce, při které se vodáci vydávají na začátku sezony na Jizeru, čistí ji od 
nepořádku a sbírají odpadky. Tímto řeku i symbolicky otevírají. Letos se akce zúčastnilo přes 
sedmdesát dobrovolníků, kteří vyrazili na třiceti lodích a dvou raftech. Nasbírali celkem tunu 
odpadků! Jeho svoz zajistilo město. Ve sběru figurovaly např. pneumatiky, plastové lahve a drobný 
nepořádek. Akci pořádají spřátelené půjčovny lodí – Půjčovna lodí Pod Panteonem, Půjčovna lodě 
Koza a Půjčovna lodě Klokočí. 
 
Kácení aleje Rohanka na Sychrově 
Historická lipová alej, která začíná u sychrovského zámku a vede směrem k Jenišovicím, prošla na jaře 
rozsáhlým kácením, během kterého zmizelo 28 stromů. Už v roce 2014 byly v aleji provedeny 
prořezy, během kterých bylo zjištěno, že většina stromů je v horším stavu, než se předpokládalo. 
Proto vedení zámku (Územní památková správa) rozhodlo o částečném vykácení a zároveň začalo 
shánět zhruba 700 000 korun potřebných pro opětovnou výsadbu nových stromů. Historie aleje sahá 
do roku 1821 a je spojena s knížetem Karlem Rohanem. Původně měla být třikrát delší, od zámku 
měla vést až k patronátnímu kostelu v Jenišovicích, kde si Rohanové chtěli zřídit rodinnou hrobku. 
Narazili ale na nesouhlas majitelů panství na Hrubém Rohozci, kterým patřila část pozemků. 
 
Zahájení turistické sezony – Český ráj dětem 
25. dubna se konal 12. ročník zahájení letní turistické sezony v Českém ráji. (Více viz Kultura – přehled 
nejvýznamnějších akcí).  
 
Setkání horkovzdušných balonů na Sychrově 
25. dubna se v areálu sychrovského zámku konalo setkání balonářů zakončené po 18. hodině 
hromadným startem balonů. Do té doby byl připraven i doprovodný program pro veřejnost – 
povídání o balonovém létání, pohádka pro děti a tvůrčí dílny, vystoupení hudební skupiny Nautica, 
výstava Technopolis na zámku a mimořádně byla zpřístupněna i vodárenská věž. Novinkou dne byl 
i balon speciálně upravený pro vozíčkáře. Akci organizovala společnost BAART, která nabízí 
vyhlídkové lety pro veřejnost.  
 
Novinářské presstripy 
15. dubna dorazili do Českého ráje novináři z Polska a Lotyšska a zdrželi se zde tři, resp. dva dny. 
Během tohoto presstripu, jehož cílem je představit novinářům turistické možnosti Českého ráje.  
Setkání s novináři se uskutečnilo ve spolupráci se zastoupením České centrály cestovního ruchu 
CzechTourism pro Polsko a Lotyšsko, kterou Sdružení Český ráj oslovilo s nabídkou novinářského 
výletu.  
 
Regionální produkt Českého ráje – noví držitelé 
Sdružení Český ráj, Muzeum Českého ráje v Turnově a CHKO Český ráj již osmým rokem certifikuje 
poctivé výrobky místních producentů, kterým propůjčuje značku Regionální produkt Český ráj.  
(Více viz Kultura – Sdružení Český ráj). 
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KVĚTEN 

Zahájení Muzejní noci 
V pátek 15. května proběhlo v Liberci národní zahájení festivalu Muzejních nocí. 11. ročník 
celostátního festivalu probíhal v jednotlivých muzeích České republiky až do 13. června 2015! 
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v libereckém muzeu, navázal na ně program v protilehlé galerii 
Lázně a v nedávno otevřeném soukromém Technickém muzeu, plný přednášek, prohlídek, výstav atd. 
V prostoru mezi těmito institucemi byla pro návštěvníky, kterých dorazilo opravdu hodně, připravena 
řada prodejních stánků, interaktivních dílen a nechybělo ani koncertní pódium.  
 
Soud zrušil trest pro Lukáše Nečesaného za vraždu 
20. května zrušil Nejvyšší soud trest Lukáši Nečesanému, který byl odsouzen na 13 let vězení za pokus 
o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku. Nečesaný je synem ředitele liberecké nemocnice. Na 
průběh vyšetřování a odsouzení podala stížnost exministryně spravedlnosti Helena Válková. Nejvyšší 
soud poukázal na nesrovnalosti ve vyšetřování, nedostatek důkazů a další vážné nedostatky. Případ 
se nyní vrátí ke Krajskému soudu v Hradci Králové. O případu se hovoří jako o jednom z největších 
justičních omylů české historie. V dubnu 2016 byl nicméně trest 13 let Nečesanému potvrzen.  
 
Veřejná ochránkyně práv navštívila Liberecký kraj 
21. května navštívila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Liberecký kraj. Dopoledne otevřela ve 
vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje dočasný informační stánek, ve kterém právníci 
Kanceláře veřejného ochránce práv vysvětlovali působnost a pravomoci ochránkyně, průběh šetření 
i to, jak může ochránkyně v konkrétních případech pomoci. V odpoledních hodinách se konalo také 
setkání s ombudsmankou v Krajské vědecké knihovně – byl připraven interaktivní komponovaný 
pořad, jehož hlavním tématem byla sociální péče o stárnoucí rodiče. 
 
Legiovlak v Liberci 
Od 28. května do 12. června byl na libereckém vlakovém nádraží přistaven tzv. Legiovlak – replika 
legionářského vlaku z období let 1918–1920. Legiovlak vznikl jako projekt Československé obce 
legionářské podle vlaku, který převážel československé legionáře na Transsibiřské magistrále. Vlak 
přináší informace o působení legií a jejich podílu na vzniku Československého státu, uvnitř jsou 
instalovány informační panely a trojrozměrné předměty, které představují legionářský život a boje. 
 
 

ČERVEN 

Tragédie sklářské školy v Železném Brodě 
5. června v noci zachvátil požár chatu v Drchlenách u Kněžmostu, ve které trávili studenti 2. ročníku 
týden na odborném výtvarném soustředění. Při požáru zemřela pedagožka školy, sklářská výtvarnice 
Ivana Houserová, a jeden z čerstvých absolventů školy, který s několika dalšími přijel ke spolužákům 
na návštěvu. Tři studenti byli ošetřeni s popáleninami a všech se ujali psychologové. Na škole i na 
krajském úřadu, který školu zřizuje, zavlály černé vlajky. Pohřeb Ivany Houserové se konal v kostele 
na Krásné 21. června za hojné účasti, včetně mnoha sklářských výtvarníků a sklářských odborníků 
z celé republiky.  
 
Otevřena Krömerova bouda 
22. června byla otevřena znovupostavená Krömerova bouda u přehrady Desná v Jizerských horách. 
Původní bouda stála u přehrady od roku 1917 do roku 1945. Nová bouda je spíše útulnou, jejíž 
vybudování stálo kolem 800 tisíc korun. Chatu postavily Lesy České republiky.  
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Požár v Sekyrkových Loučkách 
23. června shořel rodinný dům se stodolou v Sekyrkových Loučkách. Nikdo nebyl zraněn, zasahovaly 
dvě profesionální jednotky a šest dobrovolných a obecních.  
 
Ředitel liberecké nemocnice byl obviněn z korupce 
24. června zasahovala v Krajské nemocnici Liberec protikorupční policie. Její pracovníci obvinili 
ředitele a předsedu představenstva nemocnice Luďka Nečesaného z přijetí úplatku. (Více viz 
Zdravotnictví – Panochova nemocnice).  
 
 

ČERVENEC 

Kaplička na Vyskři 
V minulých letech byla rekonstruována kaplička na Vyskři z roku 1830 a letos o prázdninách byla také 
po dlouhé době poprvé zpřístupněna široké veřejnosti formou prohlídek s průvodkyní. 
 
Tábor v Bělé pod Bezdězem 
V Bělé pod Bezdězem je uprchlický tábor (pracoviště pro zajištění cizinců), kam jsou umisťováni 
cizinci zadržení při nelegálním překročení hranic. Kapacita tábora byla navýšena na 700 osob, protože 
téměř každý den jsou zadržováni další uprchlíci. Česko je okrajovou zemí v cestách uprchlíků, většina 
míří do Německa. Většinou jde o Afghánce, Syřany a Iráčany. 30. a 31. července došlo k nepokojům, 
kdy se několik rodin domáhalo propuštění a navrácení mobilních telefonů a hotovosti, aby mohli 
odejít do Německa. Česko je kritizováno za to, že se k uprchlíkům chová jako k vězňům (např. 
zabavování mobilních telefonů, omezování volného pohybu…). 
 
Kruhy v obilí u Frýdštejna 
V polovině července se na poli s obilím mezi Kopaninou a Dalešicemi objevily tajemné kruhy v obilí, 
které lákaly pozornost turistů, zvědavců i ufolologů z celé republiky. Jak kruhy vznikají, se stále zatím 
neví. Někteří věří v práci mimozemšťanů, ale existují i skupiny lidí, kteří si říkají cirklemakers (dělači 
kruhů), kteří se k autorství jednotlivých z nich hlásí na internetu. Jisté je, že frýdštejnský kruh byl 
v horní části pečlivě pravidelný, ale spodní část už vykazovala jistou nedbalost, snad spěch při tvorbě. 
Podle informací deníku Mladá fronta se v Libereckém kraji agrosymboly objevují celkem pravidelně. 
Vždy v červenci se kruhy v obilí objevovaly u Paceřic a Příšovic. V roce 2007 se obrovský obrazec 
objevil u Honsobu u Březiny poblíž Mnichova Hradiště. (Svědci tehdy vypověděli, že způsobil 
problémy startujícímu letadlu Cessna, které musely navádět armádní stíhačky). V roce 2008 se objevil 
podobný symbol nedaleko vesničky Jítrava na Liberecku. V Turnově se problematikou kruhů v obilí 
dlouhodobě zabývá badatel Petr Drbohlav (informace uvedena v článku na www.idnes.cz 15. 7.).  
 
 

SRPEN 

Vesnice roku Libereckého kraje 
V roce 2015 se vítězem krajského kola stala vesnice Mříčná na Semilsku, 12. srpna proběhlo v obci 
slavnostní předání cen. V kraji se do soutěže přihlásilo 15 obcí a v těsné blízkosti Turnova byla 
oceněna Všeň oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu.  
Do jednadvacátého ročníku soutěže, která hodnotí kvalitu života v obcích, se letos přihlásilo 210 obcí 
z celé republiky.  
 
Boj proti rozšíření dolu v polském Turówě  
V souvislosti s plánovaným rozšířením těžby v dole v polském Turówě se spojily obce libereckého 
kraje s vedením kraje a s německými sousedy. Dohromady se snaží seskupit co nejvíce informací 
a jednat s polskou stranou o ustoupení od plánů. Pokud se důl rozšíří, bude hranice těžby probíhat 
jen několik stovek metrů od českého území.  
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Stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území celého Libereckého kraje 
10. srpna vyhlásil hejtman Martin Půta stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Došlo k tomu na 
základě trvajícího horka a sucha. Vyhlášený stav zakazuje spoustu činností souvisejících s ohněm 
(pálit klestí, rozdělávat oheň v lese, kouřit v lese apod., ale také jízdu parních lokomotiv bez 
speciálních lapačů jisker). Stav byl zrušen, po třech dnech deště, 19. srpna. 
  
Výstava na Pražském hradě 
Od 17. srpna do 18. října probíhal v Jiřském klášteře na Pražském hradě a jiných místech v Praze 
Architecture Week Praha 2015 pod názvem Památky mého kraje. Na výstavě prezentovali jednotlivé 
kraje své nejlepší památky. Liberecký kraj se zde také prezentoval, např. modely hradu Kost a zámku 
Humprecht od Ladislava Kouckého (bývalý kastelán Valdštejna), modelem hradu Trosky od Ing. Petra 
Vodičky a obrazem hradu od Hugo Ullika z roku 1872. Představen byl i Ještěd, kopie kříže pro papeže 
Jana Pavla II., jehož originál, zdobený českými granáty a vltavínem s rytinou Ježíše Krista, dostal papež 
při své návštěvě ČR v roce 1990. Kopii vlastní Muzeum Českého ráje v Turnově.  
 
Epidemie průjmu v Novém Boru 
Na konci srpna se v Novém Boru rozšířilo průjmové onemocnění, které přerostlo v epidemii. Kvůli ní 
byly od 24. srpna zavřeny mateřské školy i městská knihovna. Nakaženo bylo několik set lidí. Nemoc 
se rozšířila pravděpodobně ze studny znečištěné fekáliemi.  

 
Sklárna v Nižboru zkrachovala 
Na konci srpna poslal Krajský soud v Praze do konkurzu sklárnu Rückl Crystal v Nižboru. Sklárna 
fungovala více než sto let a vyráběla mj. např. trofeje pro cenu České filmové akademie Český lev. 
V konkurzu se ocitla kvůli velkým dluhům. V současnosti zaměstnává kolem 130 lidí. Majitel se 
rozhodl sklárnu prodat, její hodnota byla stanovena na 74 milionů korun.  

 
 

ZÁŘÍ 

V Jizerských horách žije kulíšek 
Během pravidelného letního kroužkování ptáků v Jizerských horách se ornitologům poprvé podařilo 
chytit kulíška nejmenšího, což je nejmenší evropská sova. Jak řekl Martin Pudil, ornitolog 
Severočeského muzea v Liberci: „V začátcích našich akcí se tady kulíškové neobjevovali, v posledních 
letech je slýcháváme a letos se nám podařilo konečně jednoho i chytit.“ (Zdroj MF Dnes, 15. 9. 2015). 
 
Mistrovství Libereckého a Středočeského kraje v orbě 
12. září se u všeňského letiště konalo první otevřené mistrovství v orbě Libereckého a Středočeského 
kraje. Soutěžilo se ve třech kategoriích a soutěže se celkem zúčastnilo 11 oráčů. Oráči museli během 
dvou hodin zorat plochu velkou dvacet krát sto metrů. Hodnotila se hloubka orby, která byla 
stanovena na 18 centimetrů s tolerancí dvou centimetrů, a také kvalita orby. Soutěž pořádala 
Společnost pro orbu ČR ve spolupráci s Automotoklubem Vyskeř a společností Agroben Kacanovy. 
V kategorii dvouradličního pluhu vyhral Rudolf Draštík, druhý byl Josef Hloucal (oba na moderních 
strojích Zetor), třetí byl Tomáš Müler s traktorem značky New Holland. V kategorii otočný 
oboustranný pluh zvítězil Michal Ondra s traktorem Kubota. V kategorii historické techniky byl 
nejlepší Pavel Kocourek, startující se strojem Svoboda DK 12 z roku 1939 (firma sídlila 
v Kosmonosích), druhý skončil František Suk se Zetorem Z 3511 z roku výroby 1969 a třetí byl 
kacanovský Vratislav Krbeček se strojem domácí výroby. (Výsledky dle www.turnovskovakci.cz). 

 
Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd 
19. září se konaly Oslavy Ještědu, na které dorazilo kolem 9 000 návštěvníků. V jejich rámci proběhl 
i 12. ročník specificky ještědské soutěže o vynášení 50litrových sudů piva od spodní stanice lanovky 



Kronika města Turnova 2015  |44 

 

na vrchol. Konala se po osmé i dámská část soutěže s 15l sudy. Soutěže se zúčastnilo 6 mužů, 3 ženy 
a 1 zdravotně handicapovaný soutěžící a všichni soutěž zdárně dokončili. Nejrychlejší byl Zdeněk 
Pácha s časem 00:37:50 hod. Konala se i soutěž o násobný výstup na vrchol Ještědu, vítěz Radim 
Třešnák vystoupal na vrchol během 24 hodin čtyřiadvacetkrát! 
 
Výbuch v Dobrovici 
22. září došlo v areálu cukrovaru v Dobrovici u Mladé Boleslavi k explozi, při které byli těžce zraněni 
dva lidé a dalších 12 muselo být ošetřeno lékařem. Exploze vznikla při údržbě zařízení lihovaru. 
 
Nanoden – Den s nanotechnologiemi 
23. září se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konal první Nanoden – akce, 
která chce široké veřejnosti představit nanotechnologie, nanoprodukty a nanovychytávky. Podobné 
dny se konají v každém kraji České republiky.  
 
Pivovar v Malé Skále 
25. až 28. září mohli návštěvníci poprvé ochutnat maloskalské pivo vařené podle staré, v archivu 
původního pivovaru nalezené receptury (která ale musela být pro dnešní chutě upravena). Nabízel je 
nový Maloskalský pivovar pod Patheonem. Pivo mu zatím dodává pivovar firmy Czech Brewmaster ve 
Svitavách, maloskalský pivovar by měl ve svém vlastním objektu začít vařit pivo v březnu 2016.  
 
 

ŘÍJEN 

Zubní pohotovost  
Od 1. října slouží občanům Libereckého kraje večerní zubní pohotovost, kterou provozuje Liberecká 
dentální, s. r. o., na Soukenném náměstí od 18.00 do 22.00 hodin.  
 
Zvony na Vyskři 
3. října slavila Vyskeř návrat zvonů do svého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zvon Josef (350 kg) 
vznikl díky daru vyskeřského rodáka Miloslava Randáka ve zvonařském ateliéru Josefa Tkadlece 
v Halenkově na Moravě, farář František Kocman z Rovenska pod Troskami nechal pak z příspěvků 
farníků vyrobit i druhý zvon Maria (650 kg). Oba nové zvony doplnily původního Václava – do druhé 
světové války byly v kostele totiž zvony tři. Slavnosti se zúčastnil litoměřický biskup Jan Baxant. 
 
Rozšíření Krkonošského národního parku 
V říjnu byl rozšířen Krkonošský národní park, resp. jeho I. a II. zóna. Dosavadní rozdělení zón vzniklo 
už v roce 1991. Rozloha I. zóny se nyní zvýšila ze 4 502 hektarů na 6 984 hektarů a rozloha II. zóny 
z původních 3 417 hektarů na 9 836 hektarů. Rozloha celého Krkonošského národního parku se však 
nezměnila a zvětšení první zóny bylo na úkor té druhé. Rozšíření druhé zóny pak zmenšilo původní 
třetí zónu.  
 
Podzimní úklid Českého ráje 
Začátkem října proběhl 18. ročník akce, při které dobrovolníci uklízeli Český ráj. Brigádu organizovala 
agentura Outdoor Discovery, zúčastnilo 48 lidí a odpracovali 400 brigádnických hodin. Opravovaly se 
turistické stezky v Podtroseckých údolích i na Klokočských skalách. Likvidovaly se černé skládky 
u Malé i Hrubé Skály. Dobrovolníci také vysbírali přes 100 kilometrů turistických tras v maloskalské 
části Českého ráje. 
 
Most v Železném Brodě 
16. října byl zprovozněn nový most přes Jizeru v Železném Brodě. Uzavřen byl v březnu. (Viz zpráva 
z března).  
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Strom roku je v Tatobitech 
20. října proběhlo v Brně vyhlášení výsledků ankety o Strom roku České republiky, kterou pořádá 
Nadace Partnerství. Ze 70 přihlášených stromů získala nejvíce hlasů tisíciletá lípa v Tatobitech, stojící 
naproti domu čp. 86. Získala 11 528 hlasů (strom na druhém místě získal „jen“ 6 291 hlasů). Vítězný 
strom získal poukaz na ošetření od arboristické firmy Prostrom Bohemia a postup do mezinárodního 
kola ankety Evropský strom roku. Lípa byla do soutěže přihlášena s následujícím popisem: „Památné 
lípě se přezdívá tisíciletá, přestože se odborníci shodují, že je strom pravděpodobně o několik století 
mladší. Lípa se objevuje v mnoha povídkách, básních, písních a stala se nedílnou součástí historie 
Tatobit, což dokazuje i její vyobrazení na obecním znaku a vlajce. Každoročně zde na počest tohoto 
památného stromu pořádají Slavnost lípy. Místní kronikář vzpomíná, že již v době jeho mládí byla lípa 
obezděná a do prostorné dutiny ukrývající lavičku se dalo vcházet schodištěm. V 50. letech se však při 
bouři odlomila polovina stromu a zbylo torzo, které místní řemeslník Josef Jaček zpevnil obručemi. 
Odlomené zbytky stromu ležely několik let u domu pana Sedláka, až zcela ztrouchnivěly. Nikdo se je 
totiž neodvážil spálit.“ 
 
Pocta hejtmana Libereckého kraje 
29. října se v liberecké Oblastní galerii Lázně konal slavnostní večer u příležitosti státního svátku, na 
kterém hejtman Martin Půta předal ocenění Pocta hejtmana pro rok 2015 šesti osobnostem. Oceněni 
byli sklářský výtvarník ak. soch. René Roubíček, bývalá dlouholetá starostka Višňové Marie 
Matušková, výtvarnice ak. mal. Eva Kubínová, průkopnice a propagátorka Sokola Jaroslava Žitná, in 
memoriam pak RNDr. Tomáš Řídkošil, přírodovědec, který se mimo jiné zasloužil o vznik Geoparku 
Český ráj (více viz Kalendárium Turnov). Poslední pocta byla udělena Hansi Hillerovi za rozvoj 
spolupráce mezi švýcarským Sankt Gallenem a Libereckým krajem. V letošním roce veřejnost na 
udělení Pocty hejtmana nominovala celkem 36 kandidátů, finální šestici vybírala odborná porota. Za 
deset uplynulých ročníků bylo poctou oceněno již 54 osobností. 
Mimořádně, bezprostředně po udělení letošních poct, poděkoval hejtman Martin Půta i vynikající 
české atletce současnosti Zuzaně Hejnové, které předal zlatý dukát jako poděkování za její prezentaci 
nejenom Libereckého kraje. 
 
 

LISTOPAD 

Hejtman navštívil Turnov 
Celý 19. listopad strávil hejtman Martin Půta v Turnově. (Více viz Turnov – Kalendárium).  
 
Průměrná mzda v Libereckém kraji 
Ve třetím čtvrtletí roku stoupla průměrná mzda v Libereckém o 3,6 % na 24 383 Kč. Zaměstnanci si 
v průměru polepšili o 858 Kč oproti loňskému roku. Průměrná mzda republiková se zvýšila na 
26 072 Kč. 
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Liberecký kraj – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
Hospodaření Kraje v roce 2015 
Rok 2015 byl pro hospodaření Libereckého kraje velmi úspěšný, jeho příjmy dosáhly 8 024,80 milionů 
korun, výdaje pak 7 909,40 milionů korun. Výsledkem úspěšného hospodaření je dosažení kladného 
salda ve výši 115,40 mil Kč. Rekordním byl rok 2015 i z pohledu vynaložených investic, které 
atakovaly hranici 1 600 mil. Kč, konkrétní hodnota dosáhla objemu 1 576,20 mil. Kč. Na podporu 
rozvoje investičních a neinvestičních aktivit měl kraj v roce 2015 v rámci svého Dotačního fondu 
připraveny zdroje ve výši 109,41 mil. Kč. Liberecký kraj měl zůstatky na běžných účtech k 31. 12. 2015 
ve výši 987 164,61 tis. Kč a peněžních fondů ve výši 127 972,88 tis. Kč. 
 
Investice Libereckého kraje 
V roce 2015 investoval Liberecký kraj nejvíce peněz ve své historii do projektů na svém území. 
Celkem se jednalo o 145 projektů a náklady ve výši cca 1,9 miliard korun, z toho 107 projektů bylo 
v hodnotě nad 1 miliardu korun a 37 v hodnotě nad 10 milionů.  
Největší investiční akcí bylo dokončení Lůžkového hospice Libereckého kraje (otevřen byl za účasti 
prezidenta Miloše Zemana 5. ledna 2016), dále výstavba objektů domovů pro osoby se zdravotním 
postižením ve Cvikově a Novém Boru, opravy krajských silnic nebo zateplování a rekonstrukce škol. 
V roce 2015 byla zateplena Střední škola gastronomie a služeb v Liberci, Gymnázium v České Lípě 
„Ponorka“, Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu, Střední škola strojní, stavební 
a dopravní – budova A za necelých 10 mil. Kč Podařilo vylepšit vnitřní prostory Gymnázia a Střední 
odborné školy v Jilemnici. Byla rovněž dokončena celková rekonstrukce krytiny střešního pláště 
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Na opravy a rekonstrukce krajských silnic bylo v roce 
2015 investováno cca 1,1 mld. Kč, např. Malá Skála – Sněhov. 
 
Zbrojní průkazy 
V roce 2015 žilo v Libereckém kraji 10 873 držitelů zbrojního průkazu, z toho 9 932 byli muži. Přes dva 
tisíce z nich potřebují zbraň ke svému povolání, zbytek ji většinou vlastní ze záliby či kvůli ochraně 
svého majetku. V roce 2015 počet žadatelů výrazně narostl, což zřejmě souvisí se zhoršenou 
bezpečnostní situací v Evropě. Evidenci zbrojních průkazů vede krajské ředitelství Policie České 
republiky. K získání průkazu je nutné projít poměrně náročnou teoretickou a praktickou přípravou 
spojenou se závěrečnou zkouškou. 
 
Železný Brod – Město pro byznys 
Už tři roky po sobě se městem pro byznys Libereckého kraje stal Železný Brod. Hlavními důvody 
tohoto ocenění je narůstající počet podnikatelů, nejnižší ceny stavebních pozemků a nízká 
nezaměstnanost. Na druhém místě skončil Jablonec nad Nisou, na třetím Tanvald. Turnov obsadil 
šesté místo. Výsledky byly vyhlášeny na konci února 2016. Výzkum týdeníku Ekonom Město pro 
byznys hodnotí již osmým rokem 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního 
města České republiky. Města ani obce se do hodnocení přímo nepřihlašují, ale jsou hodnoceny 
automaticky. 
 
Návštěvnost regionu Český ráj 
V turistické sezoně probíhal monitoring návštěvnosti v 58 turistických cílech, které dohromady 
navštívilo 1 609 502 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost v roce 2015 zaznamenali v Zámeckém resortu 
Dětenice, který navštívilo na 221 874 tisíc turistů a ve Škoda muzeu v Mladé Boleslavi, které 
navštívilo 208 053 turistů. K dalším nejnavštěvovanějším objektům patří Prachovské skály (138 000), 
hrad a zámek Staré Hrady (127 000), zámek Sychrov (111 202), hrad Trosky (106 255), Bozkovské 
dolomitové jeskyně (75 000) či hrad Kost (70 594). (Zdroj: Agentura TvA pro Sdružení Český ráj).  
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Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
 
Povinné poplatky v roce 2015 
Poplatníkům nejsou posílány složenky, poplatky se platí hotově na městském úřadu, nebo bankovním 
převodem po vyžádání si vlastního variabilního symbolu. V případě poplatku za odpady to je možné 
i v Regionálním turistickém a informačním středisku na náměstí. 
Poplatek za svoz komunálního odpadu 
Pro rok 2015 byl stanoven ve stejné výši jako v předchozích letech na 660 Kč za osobu. Nárok na 
poloviční slevu mají senioři starší 75 let, děti do 3 let, osoby s průkazem ZTP/P a studenti do 26 let, 
kteří prokážou, že během studia tráví většinu roku mimo Turnov. Od tohoto roku je možné poprvé 
uplatnit slevu na platbě, kterou získali lidé po zapojení se do svozů tříděného odpadu. (více viz 
Kronika 2014 – Přílohy – Odpady, foto viz Fotopříloha). 
Poplatek za držení psa 
Pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu je důchod, je poplatek stanoven ve výši 200,- Kč, pro 
majitele psů, kteří bydlí v rodinném domku, 400,- Kč a pro majitele psů, kteří bydlí v domě s více jak 
3 samostatnými byty, 800,- Kč. Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o polovinu 
příslušné sazby. 
Za nájemné v městských bytech 
Nájemné se nezvyšuje: podle kvality bytu dosahuje maximální částky 49,71 Kč za m2.  
Za teplo a teplou vodu 
Městská Teplárenská Turnov, která dodává v šesti městských lokalitách teplo a teplou vodu do 2 100 
domácností a objektů škol, zdravotnických služeb a obchodních společností, stanovila cenu tepla pro 
sezonu 2014/2015 na 555 Kč/GJ bez DPH (638,25 s DPH).  
Za vodu 
V roce 2015 se cena vody zvýšila o 1,95 %, tj. 1,87 Kč na 97,85 korun za kubík (bez daně 85,09 Kč). 
Vodné vychází bez patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty na 45,13 korun za m3, stočné na 39,96 
za m3. Vodovodní sítě města spravuje Vodohospodářské sdružení (VHS). 
S cenou jsou obyvatelé i zástupci města nespokojení, patří k nejvyšším v republice, stále se o ní 
hodně diskutuje a patří k důležitým politickým tématům. Zástupci VHS cenu vody odůvodňují 
potřebou získávat peníze na péči o vodovodní síť. Podle předsedy VHS stojí tato péče 80 milionů 
ročně, jen v Turnově se jedná o 28 milionů nutných k udržování dobrého stavu. Podle výpočtů by 
měla cena vody vyrůst v roce 2020 na cenu až 180 Kč/m3. Rada VHS je ale ochotna připustit pouze 
cenu 120 Kč. 
 
Rozpočet města na rok 2015 
Zastupitelé na svém jednání 29. ledna schválili rozpočet pro rok 2015.  
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 321 255 560 Kč, z toho: daňové příjmy 206 945 000 Kč / 
nedaňové příjmy 59 408 000 Kč / kapitálové příjmy 13 056 000 Kč / transfery 41 846 560 Kč  
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 403 655 560 Kč, z toho: běžné výdaje 247 691 560 Kč / 
kapitálové výdaje 155 964 000 Kč  
Financování ve výši 82 400 Kč, z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 
105 905 936 Kč  
Splátky půjček: 23 505 936 Kč.  
Město běžně rozhoduje o částce zhruba 20–30 milionů. Ostatní výdaje jsou standardně určené na 
zajištění běžného chodu města a jeho organizací a další povinné platby. Rozpočet prochází během 
roku několika rozpočtovými změnami. 
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Zubařská pohotovost 
Zubařská pohotovost prošla během roku několika změnami, přehled viz Kraj – souhrnné zprávy 
k začátku roku.  
 
Jednání zastupitelstva živě na internetu 
Od ledna roku 2014 začala být jednání zastupitelstva živě vysílána na webových stránkách města (tzn. 
sledovat je mohl kdokoliv přes internet, ale pouze v reálném čase jednání). Od dubna 2015 jsou videa 
archivována a zpřístupněna kdykoliv na serveru youtube.com. 
 
Problematika sociálního bydlení 
Na výzvu Rady města připravil Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce shrnutí dané 
problematiky.  
Do konce února 2015 fungovala v Turnově v Bezručově ulici soukromá ubytovna pro osoby bez 
přístřeší, s nízkým příjmem či jinak ohrožené sociálním vyloučením. Od března v Turnově žádné 
takové zařízení není. Obyvatelé z ubytovny byli rozmístěni v ubytovnách mimo Turnov. 
Jedná se o ubytovny v Semilech – městská ubytovna (1 osoba) a ubytovna Samko (4 osoby), 
ubytovnu v Jablonci nad Nisou Rýnovicích (5 osob) a azylový dům (2 osoby). Ubytování 16 osob není 
známo, bydlí zřejmě u příbuzných a další tři osoby se v Turnově zdržují, ale mají trvalý pobyt mimo 
naše město (tzn., že podle platného zákona nemá Turnov povinnost se o ně starat). 
Dalšími ohroženými osobami jsou ti, kteří se vracejí, nebo budou vracet z vězení a nemají vlastní 
bydlení (7 osob), dále neplatiči nájemného v obecních bytech (2 osoby, v červnu proběhlo 
vystěhování bez náhrady). 
Od května 2015 musely úřady práce požádat o souhlas obce, na jejímž katastrálním území se 
nachází ubytovna pro sociálně slabé (splňující provozní a hygienické podmínky), aby mohly 
poskytovat doplatek na bydlení (dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, snaha o zabránění zneužívání 
doplatků vlastníky ubytoven, kde ve velmi špatných podmínkách za velmi drahý nájem placený 
z příspěvků státu žili sociálně slabí občané). Tato povinnost byla o pár měsíců později zrušena. 
Součástí zprávy pro Radu města byla i navrhovaná řešení, jak se má Turnov postavit k faktu, že na 
jeho území neexistuje ubytovna pro sociálně slabé občany. Nabízí se řešení domluvit se s okolními 
obcemi a jejich ubytovnami na trvalé spolupráci, vyzvat soukromníka ke stavbě o provozu ubytovny 
v Turnově, nebo zřídit a provozovat ubytovnu vlastními silami.  
 
Investiční priority města 2015–2019 
Pořadí sestaveno na základě „ankety“ mezi zastupiteli a projednáváno na zastupitelstvu 23. dubna.  
Akce nad 10 milionů korun:  
Rekonstrukce Nádražní ulice v úseku Hotel Beneš – Ohrazenice 
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov 
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova 
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Skálova 
Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2 (dostavba školy Alešova) 
Rekonstrukce objektu Městského divadla 
Rekonstrukce Havlíčkova náměstí 
Rekonstrukce stávající budovy Gymnázia 
Komunitní centrum Skálova ul. (Knihovna a Žlutá ponorka) 
Intenzifikace úpravny vody v Nudvojovicích 
Rekonstrukce Komenského ul. 
Rekonstrukce ul. Trávnice – zadní část 
Rekonstrukce stávající budovy ve Skálově čp. 466 na nový městský úřad 
Rekonstrukce vodovodů na průmyslové zóně Vesecko 
Rekonstrukce ul. Zelená cesta 
Rekonstrukce hvězdárny 
Intenzifikace čistírny odpadních vod Turnov 
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Rekonstrukce bytových domů čp. 1054-1055 v ul. Bezručově 
Rekonstrukce bytových domů čp. 1001-1002 v ul. 5. května 
Rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko 
Akce pod 10 milionů korun: 
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Alešova – 3. etapa 
Sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici 
Rekonstrukce Markovy ul. 
Revitalizace parku u letního kina 
Regenerace sídliště u nádraží – 4. etapa, 5. etapa, 6. etapa 
Rozšiřování ploch pro parkování a drobné úpravy sídlišť na Výšince, Přepeřská 
Oprava střech na penzionech seniorů v Žižkově ulici 
Rekonstrukce Pekařovy ulice 
Fotbalové hřiště s umělým trávníkem 
Revitalizace Metelkových sadů 
Parkování na střeše terminálu u železničního nádraží 
Údolí řeky Jizery 
Rekonstrukce ul. Boženy Němcové 
Rozvoj bytových zón 
Rekonstrukce DPS ul. Granátová 
Nákup nového zásahového vozidla pro hasiče 
Údolí říčky Stebénky 
Výstavba parkoviště u nemocnice 
Cyklotrasa Greenway Jizera – úsek Turnov – Příšovice 
Táborová základna Žluté ponorky v Krčkovicích 
Rekonstrukce objektů Šetřilovska 
Výstavba chodníků a bezpečnostních prvků:  
Chodník k Lidlu a obchodnímu centru Kontakt 
Přechod u Žluté ponorky (hotova studie) 
Úprava chodníku a přechodu na náměstí Českého ráje u Belgického dvora 
Chodník Mašov – od Sobotecké ulice k návsi Mašov 
Chodník od zámku Hrubý Rohozec ke kruhové křižovatce u průmyslové zóny 
Chodník Mašov – od křížku na Kalužník 
Chodník od zámku Hrubý Rohozec na Malý Rohozec - veřejné osvětlení 
Chodník Károvsko - od kruhové křižovatky k ulici Zborovská 
Projekt zóny 30 – vilová čtvrť u kasáren (hotova studie) 
Zastávka BUS u Lidlu 
Chodník Přepeřská – 2. etapa (projekt hotov, náklad 0,7 mil. Kč) 
Chodník od průmyslové zóny k pivovaru Rohozec 
Chodník Alešova (2. etapy hotovy, slib od stavby terminálu) 
Centrální stání pro kamiony v průmyslové zóně na Vesecku 
Chodník do Granátu na Kamenec – možno realizovat jako opravu 
Chodník u Billy – možno realizovat jako opravu 
Chodník z Kobylky ke hřbitovu Na Oběšenci 
Chodník podél I/10 z Dolánek na Bukovinu (technicky těžko řešitelné) 
Oprava chodníků v ul. Na Vyhlídce – možno realizovat jako opravu 
Dodláždění chodníků v ul. Jeronýmova – možno realizovat jako opravu 
Seznam potřebných oprav cest a komunikací k 3. 2. 2015: 
Komunikace Kadeřavec, slouží jako jediná přístupová 
Oprava komunikace Pelešany parkoviště pod Valdštejnem 
Oprava chodníku na Kamenci, hlavní spojka pro pěší Kamenec centrum 
Komunikace Hruboskalská, slouží jako spojka Křišťálová a Hruboskalská, 8 domů 
Komunikace Bukovina na Hranici 
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Mokřiny, jediná přístupová komunikace do osady pro 6 domu + chaty 
Mírová, jediná přístupová komunikace pro 63 domů, částečná sanace podloží 
Komunikace U Lomu dešťová kanalizace 
Propojka ze Zd. Nejedlého do Jeronýmovy 
Cesta Kobylka čp 1 slouží jako jediná přístupová komunikace k 4 domům 
Úprava zpevněné plochy COOP Daliměřice 
Cesta Durychov k Dědečkovým, jediná přístupová 
Malý Rohozec – Ohrazenice, spojovací komunikace 
Mašov kolem hřbitova, nový povrch 
Nádražní–Pacltova bývalý ZNZ povrchy, slouží pro 2 domy a firmu Formplast 
Bukovina pod hospodou (dnes recyklát), nový asfalt 
Cesta Vazovce (Rulfovi) v souvislosti s VHS 
Mašov čp. 29, nový povrch, slouží jako jediná 
J. Palacha – nový povrch, slepá část k 6 RD 
Kobylka Krausovi spojnice I/10 – Kobylka, spojka Kobylka – hlavní silnice 1/10 
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Turnov – kalendárium 

 

LEDEN 

Novoroční ohňostroj 
1. ledna o půl páté odpoledne se několik tisíc Turnováků setkalo Na Lukách, aby společně oslavili 
příchod nového roku. Bohatým programem, určeným především dětem, provázel DJ Jiří „Štěpa“ 
Štěpánek. O půl šesté vypukl tradiční novoroční ohňostroj, který ale zmizel pod příkrovem mlhy, 
která se odpoledne snesla nad Turnov. Lidé vypouštěli lampiony štěstí. Děti přinášely své vánoční 
fotografie a za to obdržely malý sladký dárek. Přinesené fotografie byly vystaveny v lednu na chodbě 
radnice. Na akci přispěla řada místních podnikatelů (Sponzoři: BusLine Semily, Ontex CZ, Pivovar 
Svijany a Trevos. Partneři: Autosklo Turnov, Crytur, Grupo Antolin Turnov, KV Final, Vianor – 
Pneuservis Turnov, Wassa, Triáda realitní kanceláře, ZIKUDA – Vodohospodářské stavby a Ing. Jan 
Golda).  
 
První miminko Turnova 2015 
Prvním občánkem Turnova narozeným v roce 2015 je Anička Jírová, která se narodila 3. ledna ve 
22.05 hodin v porodnici v Jičíně. 
 
Nový ředitel turnovské nemocnice 
Od 1. ledna má turnovská nemocnice nového výkonného technického ředitele. 10. prosince proběhlo 
výběrové řízení, které vyhrál bývalý místostarosta města Otakar Špetlík. (Více viz Zdravotnictví – 
Panochova nemocnice, foto viz Fotopříloha – únor). 
 
Turnovská halovka 
4. ledna se v hale turnovské sokolovny konal 9. ročník závodů v halové akrobacii rádiem řízených 
modelů letadel, nazvaný Turnovská halovka. Součástí byl i tzv. aeromuzikál – tedy letecká akrobacie 
na hudbu.  
 
Ontex otevřel novou administrativní budovu 
5. ledna byla otevřena nová, v loňském roce vystavěná třípodlažní budova firmy Ontex na Vesecku. 
V přízemí budovy je jídelna a v dalších patrech kanceláře. Stavba stála okolo 20 milionů korun. (Foto 
viz Fotopříloha).  
 
Tříkrálová sbírka 
6. ledna se v Turnově konal další ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá organizace Charita Česká 
republika. Dvě skupiny koledníků z turnovského Orla (dětští Tři králové s doprovodem dospělého) 
koledovaly ve dvou skupinách – stojící ve vestibulu nákupního domu Achát (na náměstí) 
a procházející centrem města. Letošní výtěžek byl věnován místní volnočasové organizaci Děti z ráje.  
 
Požár v Kamaxu 
6. ledna pozdě večer začal v turnovské továrně Kamax na Vesecku hořet výrobní lis. Nikomu se nic 
nestalo. Způsobená škoda se vyšplhala na 1 milion.  
 
Začala výstavba sportoviště v Maškových zahradách 
8. ledna byly zahájeny stavební práce v Maškových zahradách. Jako první bude stavěn zimní stadion, 
zpevněné plochy okolo stadionu, přípojky inženýrských sítí a parkování. První etapa bude dokončena 
15. října. Smlouva s dodavatelem byla podepsána 1. prosince 2014. 
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Hasičské cvičení 
8. ledna cvičili turnovští hasiči (s dobrovolníky z karlovické jednotky) na zamrzlém rybníce 
u Sekerkových Louček, kde se snažili vytáhnout z prolomeného ledu 70 kg těžkou figurínu. Zkoušeli 
různé způsoby. 
 
Problémy s počasím 
9. ledna začalo v kraji (i na jiných místech republiky) pršet, výrazně se oteplilo, byl silný vítr a během 
jednoho dne roztál všechen sníh. To způsobilo zvedání hladin řek. V sobotu 10. ledna bylo přes den až 
12 °C, ale naštěstí přestalo pršet (kromě večerní vydatné přeháňky). Jizera u jezu v Dolánkách byla 
těsně před vystoupením z břehů, ale přes noc na neděli začala klesat. Pod Valdštejnem se vytvořilo 
velké jezero. Druhý povodňový stupeň byl na Libuňce.  
Hasiči Libereckého kraje zasahovali během této doby u 111 případů, v 90 případech šlo o popadané 
stromy, v dalších případech čerpali vodu ze sklepů a domů. V Lomnici nad Popelkou se zlomil vánoční 
strom. Na Turnovsku byla situace vcelku klidná.  
11. ledna v 10 hodin dopoledne ale museli hasiči (HZS Libereckého kraje a Sbor hasičů Města 
Turnova) zasahovat v Jiráskově ulici, kde vítr na domě, kterým vede průchod do Petrnouškovy ulice, 
odtrhl kus plechové střechy a hrozilo její zřícení na ulici. Zásah hasičů v prudkém nárazovém větru 
trval 2,5 hodiny. (Foto zasněženého náměstí a zvýšeného stavu vody na Libuňce viz Fotopříloha).  
 
Ocenění Zdravotně sociálních služeb Turnova 
9. ledna byla řediteli a zaměstnancům Zdravotně sociálních služeb Turnov předán certifikát Značka 
kvality s maximálním počtem pěti hvězd. Turnovská organizace je jedinou v České republice, která 
vlastní už dva certifikáty s nejvyšším možným oceněním, což vypovídá o vysoké kvalitě poskytovaných 
služeb. (Více viz Zdravotnictví, foto viz Fotopříloha). 
 
Tomáš Sláma novým ředitelem semilské nemocnice 
12. ledna byl novým ředitelem semilské městské nemocnice jmenován Tomáš Sláma, bývalý ředitel 
turnovské nemocnice, a to na dobu určitou do 31. května tohoto roku. (9. ledna rezignovala na funkci 
ředitelky v semilské nemocnici Alena Kuželová pro neshody s novým vedením města). Tomáš Sláma 
vedl do roku 2013 turnovskou nemocnici, byl zastupitelem Turnova za ODS a nyní je zastupitelem 
Libereckého kraje. Po změně ve vedení Semil (viz Kalendárium – Kraj 25. 3. 2015) byl Tomáš Sláma 
z funkce odvolán.  
 
Střední škola roku 
Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově vyhrála 2. místo v anketě o nejlepší střední školu 
v Libereckém kraji. (Více viz Školství – SUPŠ). 
 
Havárie auta v Mašově 
17. ledna časně ráno sjel opilý, 22 let starý řidič se svým autem ze svahu pod úroveň silnice, kde 
skončil mezi stromy a usnul. Našli jej ráno lidé, kteří odjížděli do zaměstnání. Nehoda skončila dobře.  
 
Setkání starosty s občany čtvrti u nádraží 
21. ledna se ve školní jídelně v Alešově ulici konalo setkání starosty s občany na téma rekonstrukce 
Nádražní ulice. (Více viz Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku).  
 
Zákaz návštěv v nemocnici 
23. ledna vyhlásilo vedení nemocnice zákaz návštěv pacientů na odděleních akutní i následné péče, 
a to v souvislosti s prudkým nárůstem respiračních onemocnění v regionu. 7. února se k zákazu 
připojil i domov seniorů Pohoda. Zákaz byl odvolán 23. února. 
 



Kronika města Turnova 2015  |53 

 

Korunka pro Miss Universe  
25. ledna proběhla v Miami mezinárodní soutěž krásy Miss Universe za 
rok 2014, jejíž vítězku – Paulinu Vega z Kolumbie – v závěrečném 
ceremoniálu tradičně korunovali korunkou. Pro Turnov bylo výjimečné, 
že jedním z tvůrců letošní korunky Miss Universe byl i turnovský brusič 
drahých kamenů Petr Šťastný. Korunku vyráběla firma Bergl, jejíž majitel 
Aleš Bergl (v médiích se mu přezdívá klenotník slavných) je jejím 
návrhářem, Petra Šťastného pověřili prací na výbrusech kamenů. Korunce dominuje pět modrých 
topazů, celkovou vizáž dotváří řada dlouhých skleněných „krystalů“, které symbolizují výškové 
budovy Manhattanu. Vyrobené jsou ze speciálního skla s unikátním optickým efektem. Jiskru korunce 
dodává řada safírů a briliantů v celkovém počtu přesahujícím 500 kusů (z rozhovoru s Petrem 
Šťastným v turnovskovakci v dubnu 2015). Korunka je zřejmě putovní, neboť ji v prosinci předávali 
další Miss Universe za rok 2015 – Filipínce Pie Wutzbach. 
Miss Universe je mezinárodní soutěž krásy, která se koná od roku 1952. Konkuruje ji soutěž Miss 
World.  
 
Nejúspěšnější sportovci okresu 
28. ledna se v lomnickém divadle konalo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců semilského okresu. 
Úspěch slavili i sportovci z Turnova. 
Kategorie jednotlivců mládeže: 3. místo Josef Egrt (AC SYNER Turnov – vrhačské disciplíny). Získal 
2. místo na mezistátním čtyřutkání v hodu kladivem a dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou na 
mistrovství republiky dorostenců. Halový mistr republiky ve vrhu koulí). Na 6. místě se umístila Nikola 
Čejchanová (AC SYNER Turnov – skok do dálky). Získala 3. místo na mezistátním čtyřutkání, stříbrnou 
medaili na mistrovství republiky dorostu a 5. místo na halovém mistrovství republiky 
Kategorie družstva mládeže: 5. místo TSC Turnov (judo). Je vítězem ligy o Samurajskou katanu. 
1. místo v krajském přeboru 
Kategorie jednotlivců dospělí: 6. místo Jaromír Mazgal (AC Syner Turnov – vrhačské disciplíny) 
stříbrný a bronzový medailista z mistrovství republiky do 22 let, bronzový na mistrovství republiky 
dospělých, 7. místo Petr Kazda (TJ Turnov – kickbox) dvě stříbrné medaile z mistrovství světa 
v kickboxu, 8. místo Jakub Kazda (TJ Turnov – rádiový orientační běh) zlatý a stříbrný na mistrovství 
světa v rádiovém orientačním běhu 
Kategorie družstva dospělých: 1. místo TSC Turnov – muži (judo) vítěz 1. ligy / 2. místo Šachový klub 
Zikuda muži (šachy) mistři republiky čtyřčlenných týmů, 1. místo na CzechOpen, 6. místo v extralize / 
3. místo TJ Zikuda Turnov (volejbal muži) vítěz 2. ligy, 4. místo AC Syner (atletika muži), 4. místo 
v 1. Lize, celkové 12. místo v ČR. (Kompletní výsledky viz Sport – Přehled nejvýznamnějších událostí). 
 
Pasování prvňáčků na rytíře do řádu čtenářů 
Od 23. do 29. ledna probíhalo v turnovských školách tradiční pasování dětí na rytíře do řádu čtenářů. 
To probíhá na základě nabídky knihovny a poptávky školy. Pasování provádí král Jan (Jan Zárybnický, 
vedoucí odboru vnitřních věcí) a královna Eliška (Eliška Gruberová, vedoucí městské organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch) a programem provází rytířka knihovnice a radní Eva Kordová. 
Rytířka Eva si děti vyzkoušela, zda už opravdu vědí, co které písmenko znamená a zda už umí číst. 
Děti zopakovaly slib, který stvrdily pokleknutím před krále Jana. Ten je slovy „pasuji tě na rytíře do 
řádu čtenářů“ pasoval. Děti v upomínku obdržely od královny pasovací glejt na své jméno, Řád rytíře 
čtenáře, záložku do slabikáře s desaterem pro čtenáře, leporelo Putování se skřítkem Knihovníčkem 
a také přihlášku do knihovny, a dle zájmu, bezplatnou průkazku čtenáře na celý rok. 
 
Městský ples 
30. ledna se ve velkém sále Střelnice konal 6. ročník Městského plesu. K tanci zahrál jedinečný 
Orchestr Ladislava Bareše, moderování se ujal Martin Rejman. Začátek události byl zahájen tanečním 
vystoupením dětského a dospělého páru z tanečního studia M Jičín – Petr a Jaroslava Mertlíkovi.  
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Na základě výtěžku ze zakoupených čestných vstupenek byl z rozpočtu města Turnova poskytnut 
sponzorský dar ve výši 19 100 Kč organizaci Fokus Turnov. Dary do tomboly a příspěvky na konání 
plesu poskytla řada turnovských firem. O půlnoci bylo pro návštěvníky připraveno překvapení 
v podání společnosti Light Art, která se zabývá malováním světlem. Zhlédnout bylo možné malbu 
dominanty Českého ráje – Trosek, turnovského nádraží i budovu České spořitelny. Vrcholným dílem 
byl znak Města Turnova.  
(Sponzoři plesu: BusLine, Centrum Babylon, Crytur, Davide CZ, Delikates, Granát, Grupo Antolin, Juta, 
Keramika květiny Týna (v ulici Antonína Dvořáka 332), Kulturní centrum, Městská sportovní, Městská 
teplárenská, Moštovna Lažany, Myslivecké sdružení Valdštejn Mašov, nadace Preciosa, Nářadí Karel 
Jiránek (Ohrazenice 310), Ontex, Pekárna a cukrárna Mikula, Peso koření – čaje (Palackého 766), 
Pivovar Rohozec, Pivovar Svijany, Polpur, Restaurace Plaudit (Bezručova 698), Rybářský krámek 
u Mlsné štiky (Trávnice 202), Řeznictví a uzenářství Tomáš Hudec (5. května 711), SFS Intec, Solná 
jeskyně (v restauraci Divizna, 5. května 63), Státní zámek Hrubý Rohozec, Státní zámek Sychrov, 
Studio šperk (Prouskova 1724), Technické služby, TJ Turnov, Trevos, Unipress, Vzdělávací centrum, 
Zahradnictví Jan Hájek (klášterní zahrada 5. května).  
 
Kapesní kalendář Český ráj  
V rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2015 se konala 
soutěž O nejhezčí turistickou pohlednici České republiky 2015. Na 
prvním místě se umístil kapesní kalendářík Český ráj 2015, který 
vydala příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch. 
Do finále se probojovalo 42 kalendáříků, z nichž vybírala 57členná 
porota. Kalendář byl po celý rok distribuován zdarma a zájemci si jej 
mohli vyzvednout i v turnovském Informačním centru.  
 
 

ÚNOR 

Masopust na Dlaskově statku a na Bukovině 
V soboru 7. února, za krásného mrazivě slunečného počasí, vyrazil z Dlaskova statku masopustní 
průvod na Bukovinu. Muzejníci převlečení v masopustních maskách, za doprovodu šramlu ve složení 
Kotek, Kostka, Uchytil, Bada a Mireková, navštívili a obveselili asi deset bukovinských stavení. Přivítali 
je hospodáři s hospodyněmi a pohostili je horkým grogem, slivovicí, opravdu vynikající domácí 
griotkou (v čp. 7) či domácími zákusky a jednohubkami. Bohužel zatím stále nejde o živelnou zábavu, 
místa návštěv byla předem domluvena a v ostatních domech zůstávaly dveře pevně zavřené. Po 
návratu na statek oslava pokračovala. Asi osmi stům návštěvníků byly představeny jednotlivé masky, 
proběhlo několik masopustních her a vše bylo zakončeno pochováváním basy. Všichni se dobře bavili, 
nejvíce při sledování snahy „pana faráře“, který při svatbě a pohřbu sotva pletl jazykem. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Napadlo hodně sněhu 
9. února po ránu začalo hustě sněžit a napadlo kolem pěti až deseti centimetrů. Silničáři jej nestíhali 
odklízet, a tak byla ranní doprava poněkud ztížena, nicméně městské silnice a chodníky byly sjízdné 
a schůdné. Na krajských silnicích, především u Hruštice, nastal problém se zablokovanými kamiony, 
které nemohly vyjet do kopce. Odstavené kamiony blokovaly i libereckou silnici v obou směrech.  
 
Masopust v ZŠ Alešova 
17. února již počtvrté vyrazily děti ze základní školy v Alešově ulici na masopustní obchůzku po okolí. 
Doprovázeny byly svými učitelkami a rodiči. Průvod pestrých masek, které si děti samy vyráběly, 
nejprve navštívil několik rodičů v blízkém okolí a poté navštívil mateřské školy (Alešova, Kosmonautů, 
Bezručova a waldorfská). K průvodu se poprvé přidávali i místní obyvatelé z okolí školy.  
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Turnov vrátil Kamaxu 5 milionů korun 
Za pochybení při správním řízení o záboru orné půdy musí Turnov vrátit společnosti Kamax 
5,5 milionu korun. Případ se táhne od roku 2012, kdy Kamax začal na Vesecku budovat nový závod. 
Za její trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu měl Kamax, podle výměru městského úřadu za 
plochu 103 592 m2, zaplatit skoro 51 milionů. Kamax tuto částku na základě špatně vypočítaného 
záboru rozporoval a Nejvyšší správní soud mu dal za pravdu. Respektive konstatoval, že částka za 
zábor půdy byla stanovena dobře, ale při řízení došlo k procesním chybám, takže Kamaxu náleží 
vrácení částky. 
 
O samurajskou katanu 
21. února se ve sportovní hale u nádraží konalo 1. kolo 20. ročníku Ligy žákyň a žáků o Samurajskou 
katanu, které pořádal oddíl Judo TSC Turnov. (Více viz Sport – TSC judo).  
 
Karneval na Střelnici 
22. února proběhl na Střelnici dětský karneval s tématem Ledové království, který pořádala Žlutá 
ponorka ve spolupráci s Kulturním centrem. Zúčastnilo se ho více než 150 dětí, nejvíce za celou dobu, 
kdy je karneval pořádán. V kulturním pořadu se představovaly jednotlivé kroužky Žluté ponorky. 
(Foto viz Fotopříloha). 
 
Poslední den turnovského kluziště u nádraží 
V neděli 22. února proběhlo slavnostní ukončení provozu mobilního kluziště u haly TSC u nádraží, 
které fungovalo přesně deset let. Od podzimu by zájemci měli nově využívat nově vystavěné kluziště 
v areálu Maškových zahrad, které se v lednu začalo stavět.  
(Více viz Sport – Přehled událostí. Foto viz Fotopříloha). 
 
Budova spořitelny na prodej 
Na konci roku 2014 se budova spořitelny na náměstí Českého ráje dostala do nabídky realitní 
kanceláře. Město Turnov se rozhodlo, že se pokusí spořitelnu koupit a zřídit v ní další sídlo Městského 
úřadu (město má dlouhodobý plán sestěhovat úředníky do dvou budov – radnice a jedné další, 
nejčastěji se uvažuje o budově sirotčince ve Skálově ulici). Hlavním důvodem byla estetická 
a historická hodnota budovy na náměstí a snaha zabránit jejímu nevhodnému využití. Po odhlasování 
zastupitelů starosta nabídl 15 a později 17 milionů korun, nabídka jiného, soukromého kupce tu 
městskou ale převýšila, a tak město budovy spořitelny nezískalo. Od začátku byla celá radniční 
opozice i řada dalších osob proti koupi, ze zveřejněných vyjádření vyplývalo, že odpůrci brali v potaz 
pouze finanční dopady koupě a neuvažovali o „nezměřitelných“ hodnotách budovy – jedné 
z dominant náměstí. Nezbývá, než doufat, že budoucí vlastník v ní nezřídí třeba tržnici.  
 
Nová kniha o Turnově 
27. února byla v turnovském muzeu pokřtěna nová kniha o Turnově, jmenuje se Z Velkého Turnova – 
Podoba města v časech nedávno minulých a jejím autorem je muzejní historik David Marek. (Více viz 
Kultura – Přehled nejvýznamnějších akcí).  
 
Vedení strany TOP 09 
27. února se v Jablonci konal krajský sněm TOP 09, na kterém byl za jednoho z místostarostů zvolen 
Petr Soudský (turnovský zastupitel) a v předsednictvu stanul i další zastupitel Michal Loukota.  
 
Zemřel fotbalista a trenér Jan Šťastný 
27. února měl pohřeb Jan Šťastný (narodil se 11. dubna 1946), dlouholetý hráč na levé straně obrany, 
který 25 let oblékal třetiligový dres Turnova. Po skončení kariéry pracoval jako trenér mládeže.  
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BŘEZEN 

Zpevnění cesty k supermarketu Lidl 
Na začátku března byla zpevněna cestička, kterou lidé vyšlapali napříč loukou od obytných domů 
směrem k prodejně supermarketu Lidl a místnímu obchodnímu centru. Po vyřešení majetkových 
vztahů zde má vzniknout chodník. Cestu zpevnily Technické služby Turnov.  
 
Kontroly dodržování rychlosti 
Městská policie provedla na začátku března kontrolu dodržování maximální povolené rychlosti na 
několika místech Turnova. (Více viz Město – Městská policie).  
 
Sportovec roku 2014 
6. března proběhlo v kině Sféra vyhlášení 23. ročníku ankety o nejlepšího sportovce města Turnova, 
kterou vyhlašuje Sportovní rada města Turnova a zajišťuje ji Žlutá ponorka. (Více viz Sport – Jednotlivé 
události, foto viz Fotopříloha). 
 
Vlajka pro Tibet 
10. března zavlála na budově turnovské radnice tibetská vlajka – naše město se tak již tradičně 
připojilo k celosvětové připomínce výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci jejich země. Vlajka 
vlála i na sídle Krajského úřadu Libereckého kraje. Tomáš Hocke: „Je třeba si stále připomínat, že jsou 
na světě země, kde demokracie a svoboda jsou prázdným pojmem.“ Martin Půta: „Vyvěšením vlajky 
chceme podpořit i další národy, které za svoji svobodu bojují.“ 
 
Nové centrum pro autisty Slunce všem 
12. března bylo v Turnově slavnostně otevřeno nové centrum denní péče pro klienty s autismem, 
jehož stavbu inicioval a bude provozovat spolek Slunce všem. Vyrostlo v Brigádnické ulici a dostalo 
čp. 2260. Slavnosti k zahájení provozu se zúčastnilo kolem sedmdesáti hostů v čele s hejtmanem 
Libereckého kraje Martinem Půtou, jeho náměstkem Markem Pietrem, radním Petrem Tulpou 
a náměstkyní hejtmana Lenkou Kadlecovou. Za město Turnov se zúčastnil starosta Tomáš Hocke, 
místostarostka Jana Svobodová a mnoho turnovských zastupitelů a radních. Nechyběli samozřejmě 
pracovníci příslušných odborů kraje i města, zástupci organizací sociální péče z celého území kraje 
a další. 
Stavbu centra provedla firma Ing. Červy z Turnova za 5,2 milionů korun podle projektu turnovské 
firmy Profes projekt. Příspěvek na stavbu od Libereckého kraje činil 4,5 milionů korun, město 
darovalo pozemek a dalších 400 000 korun a poskytlo půjčku ve výši 200 000 korun. Na stavbu 
přispěly i obce Pěnčín a Ohrazenice, jejichž občané centrum využívají. Zbytek uhradil spolek ze svého 
rozpočtu. (Foto viz Fotopříloha- únor). 
 
Uzavírka mostu v Železném Brodě 
Od 12. března do 30. října probíhala celková rekonstrukce mostu přes Jizeru v Železném Brodě. 
Objízdná trasa pro nákladní automobily byla vedena i přes Turnov, kde citelně narostl počet velkých 
aut projíždějících přes náměstí. Změny a komplikace se dotkly i autobusové hromadné dopravy.  
 
V Dolánkách se převrátil kamion  
16. března o půl druhé se v Dolánkách převrátil kamion s nákladem 
skleněného odpadu a zatarasil silnici i přilehlé koleje. Na vyprošťování 
se podílely čtyři hasičské jednotky a dva jeřáby. Celá akce trvala 
3,5 hodiny, silnice i trať byly neprůjezdné (na trati ovšem zrovna 
probíhala plánovaná výluka).  
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Setkání se starostou na Bukovině 
17. března se v hasičárně na Bukovině konalo setkání vedení města s místními občany, kterých se 
dostavilo kolem čtyřiceti. Občané se zajímali především o plánovanou výstavbu Domu přírody 
Setkání se zúčastnili starosta Hocke, místostarostka Svobodová, zastupitelé, kteří na Bukovině žijí – 
Otakar Špetlík a Arnošt Černý a další zastupitelé Jaroslav Knížek a Josef Uchytil. Občany trápí 
i nepořádek, který zůstává po akcích na Dlaskově statku a dalších v okolí, zejména na parkovišti 
pronajatém firmou Sundisk. Dalšími tématy byly drobné nápady – umístění odpadkových košů, 
opravy cest, náročné požární požadavky na hydranty atd. Starosta zmínil problém s firmou ČEZ, která 
v posledních letech mění sloupy elektrického vedení a ty staré ruší i s umístěným veřejným 
osvětlením. Město musí na své náklady vykopat nové vedení, zřídit nové sloupy a nová světla, což 
přijde na 4 miliony korun.  
 
Zemřel Miroslav Špika 
25. března zemřel dlouholetý středoškolský profesor pan Miroslav Špika, dlouholetý učitel češtiny 
a ruštiny na turnovském gymnáziu (1960–1994). Bylo mu 90 let. 
 
Knihotoč 
25. března byl v prostorách gymnázia otevřen první 
knihotoč v Turnově. Toto zvláštní slovo skrývá 
v podstatě místo, kde se shromažďují knihy, které si 
může kdokoliv, kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu 
vypůjčit, nebo si je číst na místě. Může si také některé 
nechat a donést zase úplně jiné. Prostě jde o to, aby se 
co nejvíc knih dostalo mezi co nejvíc lidí. Knihotoče se 
poprvé objevily V USA a do České republiky se dostaly 
kolem roku 2004. (Foto z webových stránek gymnázia). 
 
Návštěva prezidenta republiky v Turnově 
26. března přijel na návštěvu Turnova prezident republiky Miloš Zeman. Návštěva byla součástí 
třídenní cesty po Libereckém kraji, na které ho doprovázel hejtman kraje Martin Půta. O návštěvě 
prezidenta jsme se dozvěděli kolem 15. března, stejně jako starosta. Vzápětí se v médiích objevila 
zpráva, že řada turnovských zastupitelů se prezidentovi chystá předat tzv. Turnovskou výzvu (text viz 
níže), jejímž iniciátorem byl Josef Uchytil. Podle zpráv z radnice vyvolala výzva zájem celostátní 
veřejnosti a na radnici přišla řada reakcí – většinou negativních (jak si to zastupitelé můžou dovolit). 
Tato zpráva se objevila v celostátních médiích a byla prezidentem i okomentována.  
Během dní předcházejících přípravě museli zástupci radnice dojednávat podrobný program návštěvy 
s Hradním protokolem, domlouvala se návštěva prezidenta ve firmě Kamax (vybral si ji sám 
s komentářem, že se vyjádří ke sporné výstavbě kalící linky) a připravováno bylo i půlhodinové 
setkání se zastupiteli. Návštěva Turnova vrcholila setkáním s veřejností na Střelnici, které se konalo 
od 12.00 do 12.50 hodin. Prezident poté z Turnova odjel. Jeho manželka Ivana absolvovala v kraji 
samostatný program, během kterého si prohlédla několik místních firem (např. Rautis v Poniklé), 
navštívila Jedličkův ústav v Liberci, Muzeum Čtyřlístku v Doksech, Bozkovské dolomitové jeskyně. 
25. března, o den dříve než prezident, přijela neveřejně do Turnova a navštívila DUV Granát. 
Jako první zavítal prezident do Kamaxu, kde podiskutoval s vedením i zaměstnanci, odmítl si 
prohlédnout výrobní prostory a pochválil výši platů zaměstnanců, která převyšuje průměr v kraji. 
Firmě poté popřál, aby měla co nejméně problémů s Rohozeckým okrašlovacím spolkem, který jí chce 
bránit v rozvoji: „Také vím, že tu máte problémy s Rohozeckým okrašlovacím spolkem, to je vskutku 
překrásný název pro někoho, kdo tu odmítá takhle perspektivního zaměstnavatele.“ 
 
Turnovská výzva 
Pane prezidente, 
je to nadlidský výkon, vytvářet v očích našich dětí představu o prezidentském úřadu jako o něčem 
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důstojném, váženém a následováníhodném. Přesto se s velkým sebezapřením dokážeme povznést nad 
Vaše nevhodné chování i výroky. 
Neumíme se ale smířit s tím, že si přisuzujete silnější mandát a kompetence, než jaké Vám náleží. Že 
nejednáte větší měrou jako zástupce české politické reprezentace, ale pouze jako Miloš Zeman. 
Nelíbí se nám Vaše proruské snahy, které jdou přímo proti české zahraniční politice a co víc - proti 
zájmům mnoha občanů, které máte jako prezident republiky reprezentovat.  
Destabilizujete českou společnost, rozdělujete ji a ohrožujete to nejcennější, co máme - naši svobodu. 
Apelujeme na Vás, abyste vrátil důstojnost úřadu, který zastáváte. 
Apelujeme na Vás, aby všechny Vaše budoucí zahraničně-politické kroky měly podporu naší 
diplomacie, podporu většiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Výzvu podepsali zastupitelé města: 
Zbyněk Báča (Turnov potřebuje změnu), Arnošt Černý (ANO 2011), Karel Jiránek (Nezávislý blok), 
Jaroslav Knížek (ANO 2011), Eva Kordová (Nezávislý blok), Michal Kříž (ANO 2011), Ivan Kunetka 
(Turnov potřebuje změnu), Michal Loukota (TOP 09), Jiří Mikula (TOP 09), Vítězslav Sekanina (Strana 
svobodných občanů), Petr Soudský (TOP 09), Otakar Špetlík (ODS), Tomáš Tomsa (ANO 2011), Josef 
Uchytil (Turnov potřebuje změnu). 
(Více viz Posezení s kronikářkou, foto viz Fotopříloha). 
 
Táta čtenář 
26. března bylo během zahájení zasedání zastupitelstva města předáno ocenění ve čtenářské anketě 
Táta čtenář. Akci zorganizovala městská knihovna, která založila tradici oceňování nejlepších čtenářů 
v roce 2011. (Více viz Kultura – Městská knihovna, foto viz Fotopříloha).  
  
Ocenění nejlepších turnovských učitelů 
27. března proběhlo na turnovské radnici ocenění nejlepších pedagogů. Posezení s představiteli 
města spojené s předáním ocenění a dárků proběhlo na radnici u příležitosti Dne učitelů (28. března). 
(Více viz Školství). 
 
Noc s Andersenem 
27. března se konal 15. ročník Noci s Andersenem, která patří v Turnově k důležitým a hojně 
navštěvovaným kulturním akcím. Akce byla zahájena fanfárami trubačů u historicky prvního stromu 
Pohádkovníku, který byl zasazen před 10 lety před Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově. 
(Více viz Kultura – Kalendárium, foto viz Fotopříloha).  
 
Šachová tht extraliga v Turnově 
Ve dnech 27. až 29. března se v Turnově uskutečnil šachový svátek – pořádání závodů české extraligy 
bylo svěřeno turnovskému klubu TJ Zikuda. (Více viz Sport – Kalendárium, foto viz Fotopříloha).  
 
Průjezd konvoje americké armády 
29., 30. března a 1. dubna se přes Českou republiku z Pobaltí do Německa přesunoval konvoj 
americké armády, který zahrnoval přes 120 vozidel a 520 amerických vojáků. (Více viz Kalendárium – 
Kraj, foto viz Fotopříloha). 
 
Vánoční strom 
Na úplném konci března byl odstraněn vánoční 
strom z náměstí.  
 
Větrné aprílové počasí 
30. března vládlo opravdově aprílové počasí. 
Déšť, sníh, větrné smrště a hned zase slunce 
a teplo. V Libereckém kraji popadalo hodně 
stromů, do 14. hodiny přijali hasiči v LK 43 
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hlášených událostí. Přímo v Turnově spadl na chodník vzrostlý krásný smrk z kraje parku naproti 
domova důchodců v Žižkově ulici. Nikomu se nic nestalo. Na rohu ulice Kinského a 28. října spadla 
vysoká bříza rostoucí v zahradě domu čp. 582. Vršek stromu při pádu lehce poškodil fasádu a střechu 
domu čp. 633. Došlo také k odtržení střechy na rodinném domě v Mašově a plechové krytiny 
v Sobotecké ulici za přejezdem. Strom spadl i na Malém Rohozci.  
Během úterý a středy (31. března a 1. dubna) špatné počasí a s ním i problémy pokračovaly. Stromy 
v kraji padaly na vozovky, koleje i elektrické dráty. Turnovští hasiči odstraňovali uvolněnou krytinu ze 
střech budov Městské policie ve Skálově ulici (sirotčinec) a z budovy ZŠ Žižkova. V noci z úterý na 
středu spadl vzrostlý strom na Mariánském hřbitově, kde poničil zhruba pět hrobů. (Foto viz 
Fotopříloha duben). Na Lukách byla naměřena síla větru 27 m/s (uvedeno v časopise Turnovsko), 
v Turnově 2 na několik hodin vypadla elektřina. V následujících dnech hrozilo v lesích nebezpečí pádu 
poškozených stromů, zejména v Sedmihorkách a u Valdštejna.  
(Foto viz Fotopříloha). 
 
 

DUBEN 

Zpoplatnění parkování 
Od 1. dubna přibyla k místům, na kterých je možné parkovat s auty pouze po zaplacení poplatku další 
dvě – prostor u Domova důchodců Pohoda v ulici 28. října (symbolických 5 Kč do 4 hodin stání) a ulice 
Krajířova. Schválila to Rada města na svém březnovém zasedání.  
 
Pomozte dětem – charitativní sbírka 
V pátek 3. dubna se v Turnově konal další ročník charitativní sbírky Pomozte dětem, kterou každým 
rokem pořádají turnovští skauti pod patronací Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. 
Na sbírku skauti vyrobí velikonoční kuřátka z různých materiálů (papírové, perníkové) a za dobrovolný 
příspěvek jimi obdarovávají kolemjdoucí. Letos se jim podařilo vybrat 13 767 Kč.  
 
Nejlepší učitelé Libereckého kraje 
8. dubna se v sídle Krajského úřadu konalo (u příležitosti proběhlého Dne učitelů) setkání, na kterém 
resort školství Libereckého kraje ocenil dvacet nejlepších učitelů kraje. (Více viz Školství).  
 
Úspěch v literární soutěži 
9. dubna byly v Novoměstské radnici vyhlášeny výsledky 10. ročníku Ceny Waltera Sernera – literární 
soutěže pro studenty středních škol, kterou vyhlašuje Festival spisovatelů Praha. Ve druhé desítce 
vítězů se umístila studentka 3. ročníku oboru zdravotnický asistent Střední zdravotnické školy 
v Turnově Lucie Bartůňková. (Více viz Školství).  
 
Velikonoce na Bukovině 
12. dubna se v kostelíku sv. Václava na Bukovině konala velikonoční mše. Sloužil ji vikář Václav Vlasák. 
Hudební doprovod na harmonium Pavel Holas. 
 
Žáci putovali po památkách 
14. dubna se děti z několika škol vydaly na tradiční putování po turnovských památkách. Akci 
každoročně připravuje odbor školství, kultury a sportu. (Více viz Školství). 
 
Věž školy ve Skálově ulici 
15. dubna se mohli zájemci z řad veřejnosti (snad) poprvé v historii rozhlédnout po Turnově z věže 
základní školy ve Skálově ulici. (Více viz Školství – ZŠ Skálova).  
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Kampaň Ukliďme Česko 
18. dubna proběhla v České republice kampaň Ukliďme Česko. Na různých místech republiky se 
konaly úklidové akce veřejných prostor. Ke kampani se připojil i Odbor životního prostředí a inicioval 
úklid lesních porostů na Vesecku. Sraz účastníků byl v 10.00 na kraji lesa u silnice vedoucí od pivovaru 
Malý Rohozec směrem na Ohrazenice. Dobrovolníci se hlásili předem a byly pro ně připraveny pytle 
na odpadky a rukavice. Odvoz a likvidace odpadků zajistilo město. Celkem se na sběru odpadů 
podílelo 29 lidí. Jednalo se o obyvatele z různých částí Turnova, i z blízkého okolí Vesecka. Úklidu se 
zúčastnili i členové Rohozeckého okrašlovacího spolku. Bylo sesbíráno velké množství odpadu, mj. 
mnoho starých pneumatik. 
 
Den Země  
22. dubna byl Mezinárodní den Země, ke kterému se připojuje i Česko a v jeho rámci i naše město. 
V týdnu od 20. do 24. dubna se uskutečnil úklid kolem škol, který prováděli žáci jednotlivých škol. 
A Turnov se připojil i k akci Ukliďme Česko. (Viz výše).  
 
Maškova zahrada – den otevřených dveří na staveništi 
22. dubna proběhl na staveništi sportoviště v Maškově zahradě den otevřených dveří pro veřejnost 
(od 17.00 do 18.30 hodin). Zájemcům, kterých přišlo kolem sedmdesáti, bylo představeno staveniště 
a jednotlivé části budoucích staveb. O půl šesté proběhlo symbolické poklepání na základní kámen 
stavby – poklepali nejen zástupci města a stavební firmy, ale i nejmladší členové turnovského 
hokejového týmu. (Foto viz Fotopříloha).  
 
Biblioboxy 
Na několika místech v Turnově (např. v Dolánkách u jezu či v parku za letním kinem) se 22. dubna 
objevily drobné dřevěné budky na vysoké tyči (připomínají ptačí budky) s logem Městské knihovny 
Antonína Marka. (Více viz Kultura – Městská knihovna, foto viz Fotopříloha ze září). 
  
Starosta ocenil hasiče 
23. dubna přijal starosta s místostarostkou Svobodovou v radnici členy Sboru hasičů města Turnova, 
aby jim poděkovali za jejich práci. (Více viz Město – Sbor hasičů města) 
 
Sraz amerických veteránů 
25. dubna proběhla na zámku na Sychrově Soutěž elegance amerických historických vozidel. 
Nádherná auta zavítala během spanilé jízdy na závěr akce i na turnovské náměstí, kde byla celá akce 
ukončena. Akci zorganizoval pražský 1st veteran US Car Club. Na náměstí dorazilo kolem dvaceti 
nádherných vozidel, která právem přitáhla pozornost řady kolemjdoucích.  
 
Výlet do Dendrologické zahrady v Průhonicích 
30. dubna se konal výlet do Dendrologické zahrady v Průhonicích, který byl určen především pro 
seniory. Výlet zorganizoval Odbor životního prostředí ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína 
Marka a zúčastnil se ho velký počet zájemců. Město i tímto způsobem brání tzv. šmejdům, kteří 
dlouhá léta provozovali prodejní akce s předraženým zbožím maskované jako výlety pro seniory. 
Senioři těchto nabídek využívali, protože jiné, na ně zaměřené aktivity se ve městech nepořádaly.  
 
Filipo-jakubská noc a pálení čarodějnic 
V poslední dubnový den se již tradičně v Česku pálí čarodějnice. V Turnově hned na několika místech. 
Když vyjde počasí (což nebývá zdaleka vždy), září z okolních kopců ohně do daleka. 
Hlavní oheň v Turnově hořívá Na Lukách, kde se již dlouho dopředu shromažďují větve a dřevo (lidé je 
tam mohou s povolením organizátora přivážet). Pálení čarodějnic Na Lukách organizuje Sbor 
dobrovolných hasičů města Turnova. Ve spolupráci se Žlutou ponorkou byly letos připraveny soutěže 
pro děti a před zapálením ohně proběhlo vyhlášení Miss malá čarodějnice. 
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 Na Bukovině organizuje pálení čarodějnic místní sbor dobrovolných hasičů. O půl osmé 
proběhl lampionový průvod a vatra byla zapálena v devět hodin.  

 V Mašově organizuje pálení čarodějnic místní sbor dobrovolných hasičů. V 18 hodin se konal 
lampionový průvod v maskách, který vyrazil od kapličky k lomu. Tam proběhlo v 19 hodin zapálení 
vatry. Nechybělo občerstvení a soutěže pro děti.  

 V Pelešanech organizuje pálení čarodějnic místní sbor dobrovolných hasičů. V 18 hodin začal 
program pro děti a vatru zapálili v 19 hodin.  

 Na Malém Rohozci připravil pálení čarodějnic Rohozecký okrašlovací spolek v areálu Na 
Pískách. Začali v 19 hodin. Připravili let přes překážky na koštěti, stezku odvahy a hodnotné dárky pro 
nebojsy, občerstvení a rekordně velkou hranici.  
(Foto viz Fotopříloha).  
 
Dalibor Cidlinský získal cenu EMBA 
Hudebník Dalibor Cidlinský získal v Mnichově prestižní cenu Evropské bluegrassové asociace EMBA za 
preparátorství bluegrassové hudby. (Více viz Kultura – přehled jednotlivých událostí).  
 
 

KVĚTEN 

Ochranný prořez stromů v Hruboskalsku 
V květnu probíhal v oblasti Hruboskalska ořez rizikových stromů, jejich suchých a nebezpečných větví. 
Prořez prováděla arboristická firma Arbonet po schválení Správy CHKO.  
 
Zemřel Pavel Holas 
4. května zemřel výtvarník, pedagog Akademie výtvarných umění v Praze a od roku 2000 turnovský 
varhaník Pavel Holas. Bylo mu pouhých 46 let. Kromě malby se věnoval i komponování drobných 
skladeb. Pohřeb proběhl v kostele Panny Marie v Turnově 9. května, kostel byl zcela zaplněn lidmi, 
kteří se přišli s Pavlem Holasem rozloučit. V diskuzi na webové stránce turnovskovakci.cz na něj 
vzpomínal Turnovák Jan Zima: „Pavla jsem znal dlouho přes dvacet let. Byl to mimořádně talentovaný 
hudebník a skvělý varhaník, který svou hudbou dokázal rozdávat ostatním radost. O to víc je mi líto, 
že odešel tak nečekaně a tak mladý. Zlomené srdce má v této době nejen jeho maminka, paní 
Holasová, ale s ní všichni, kteří Pavla měli rádi. Turnov přišel o svého nejlepšího varhaníka a mnoho 
Turnováků o dobrého kamaráda a přítele. Na Pavla budeme ještě dlouho vzpomínat.“ (Fotografie 
Pavla Holase viz vernisáž v muzeu – Fotopříloha leden). 
 
Nová socha 
5. května byla v městském parku za letním kinem slavnostně odhalena nová plastika Adam a Eva, 
kterou vytvořila absolventka turnovské SUPŠ (v současné době studentka Akademie výtvarných 
umění v Praze) Dagmar Morová. (Více viz Kultura – přehled jednotlivých událostí). 
 
Nová revmatologická ambulance 
6. května byla v Panochově nemocnici otevřena revmatologická ambulance s ordinační dobou každou 
středu. 
 
Oslava Dne vítězství 
7. května proběhly v Turnově oficiální oslavy výročí konce druhé světové války. Program byl zčásti 
určen pro žáky turnovských škol a zčásti pro veřejnost.  
Žákům byl promítnut film Chlapec v pruhovaném pyžamu o osmiletém chlapci, synovi nacistického 
důstojníka, který při toulkách kolem domu objeví „farmu“, ale zjistí, že se jedná o koncentrační tábor.  
V 10 hodin začal program ve Skálově ulici před budovou sokolovny. Liberecká chemická jednotka 
nachystala ukázky vojenské techniky, Sdružení přátel vojenské historie sever 2013 přivezlo tank Rudé 
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armády T-34, včetně 10 uniformovaných vojáků německých, sovětských i českých. Slavný tank hrál 
i ve filmu Tankový prapor. 
V poledne zazněla u pomníku padlých státní hymna a proběhla pietní vzpomínka s kladením věnců. 
Představitelé města poté, jak se stalo již tradicí, rozvezli věnce i k pomníčkům na dalších místech 
města.  
Ve tři hodiny odpoledne začala v městském parku Party v parku – oslava skutečnosti, že žijeme 
v míru. (Byla plánovaná již loni, ale kvůli velmi špatnému počasí musela být zrušena). Na party 
vystoupil Big Band ZUŠ, vystoupily mažoretky Perličky Turnov, Centrum pro rodinu Náruč se Sokolem 
nachystalo aktivity pro děti, TJ Turnov připravilo sportovní soutěže a na závěr mohli diváci shlédnout 
pohádku v podání Čmukařů. Vše doplňovalo občerstvení a balónky.  
Malý střípek z dopoledne: atmosféra byla skvělá, děti byly nadšené a prohlížely si vojáky i jejich 
techniku. Přesto bylo děsivé, vidět ve Skálově ulici „esesáky“, a když jedna malá holčička přiběhla 
k vojákovi SS a nabízela mu bonbony. (Foto viz Fotopříloha).  
 
Vlajka pro republiku 
Starosta města vyhlásil další ročník akce Vlajka pro republiku, jejímž (viditelným) cílem je vyzdobit 
město státními vlajkami na oslavu výročí konce druhé světové války, které připomenou hrdiny, kteří 
bojovali za naši svobodu, a (neviditelným) posílit v občanech sounáležitost s naší republikou.  
Důvody, proč by si lidé měli připomínat události spojené s koncem světové války, vysvětlil starosta 
takto: „Protože je nutné připomenout tváře mladých mužů, kteří odešli bojovat za svobodu. Některým 
nebylo ani 20 let, měli zde svoje děvče, ti starší manželku a malé děti. Všichni měli podobné starosti, 
jako máme dnes. Přesto se rozhodli odejít na východ či západ od naší republiky a se zbraní v ruce hájit 
principy demokracie a myšlenku svobodného Československa. Ti, kteří měli to neuvěřitelné štěstí 
a vrátili se z východní, západní fronty, ale i často zapomínaného domácího odboje domů, začali užívat 
běžného, nám tak často samozřejmého života. S těžkým srdcem se rozloučili s padlými a popravenými 
a snažili se vrátit ke svým rodinám a původním profesím. Demokracie je však velmi křehká květina. 
Přišel rok 1948 a mnoho těch, kteří přestáli útrapy války, místo společenského uznání skončilo ve 
věznicích a pracovních táborech vedle válečných zločinců a konfidentů gestapa. Mnozí z nich byli 
popraveni, anebo dostali doživotní vězení. Nelidské bití při výsleších, strádání, hlad, dřina v lágrech, 
pronásledování a život občana druhého řádu. To vše je spojeno s existencí naší republiky a je důležité 
si to připomínat.“ 
 
Estonský voják se omluvil za okupaci 
11. května navštívil Turnov a představitele města Estonec Margo Meri, vojín, který v letech 1968–
1988 sloužil v Turnově u 185. raketové brigády Střední skupiny sovětských vojsk. Pan Meri přijel 
vyjádřit omluvu za to, že se jeho národ účastnil okupace naší země. Na tiskové konferenci pronesl 
tato slova: „Vážení Češi, Turnované. Prosím odpusťte nám, národům bývalého SSSR, invazi v roce 
1968 i veškeré zlo doby socialismu. Prosím, odpusťte nám, všechny zmařené životy, zmařené naděje, 
veškerou nesvobodu a útisk. Mnozí z nás, občanů menších národů kolem Ruska, jsme tady nechtěli 
být jako utlačovatelé. Sami jsme trpěli podobně jako Vy, útlak od velkého státu, a k tomu ještě 
odmítnutí, zlobu a nenávist z Vaší strany. Prosím, odpusťte nám vše, a pusťte ze svých srdcí i regionu 
veškerou zášť, zlobu, nenávist, rozdělení i smrt, kterou jste měli vůči SSSR, aby již nemusely zatěžovat 
nás ani Vás.“ Starosta města pak odpověděl: „Vaši omluvu v lidské rovině přijímám a oceňuji Vaši 
odvahu. Některé činy, které Rusko provádí na Ukrajině, jsou pro mne nepřijatelné. Škoda, že nemají 
odvahu se omluvit jako Vy.“ Pan Meri povyprávěl i o tom, jak se mu jako vojákovi v Turnově žilo. 
Neuměl ani slovo rusky, i jako věřící měl problémy. V roce 1988 se z Československa na vlastní žádost 
dostal domů. „Jednou jsem v balíčku od rodiny dostal jako dárek hodinky. Dal jsem je raději jednomu 
z důstojníků, což mé přeložení uspíšilo,“ doplnil. Několik let stavěl budovy v Sovětském svazu a poté 
se zpět vrátil do Estonska, kde pracoval jako pastor. V příštím roce by se do Turnova rád vrátil a sešel 
se třeba s historiky, kterým by své zážitky rád dovyprávěl.  
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Petice proti výstavbě sloupů elektrického vedení 
11. května se ve zprávách České televize objevila reportáž o petici proti výměně sloupů elektrického 
vedení, které se v jarních měsících, a částečně i v loňském roce, měnilo na území Turnova a okolí. 
(Více viz Stavební úpravy).  
 
Setkání se starostou – Přepeřská 
13. května se starosta sešel s občany, kteří žijí v okolí Přepeřské ulice. Setkání, na které dorazilo 
zhruba patnáct občanů, se konalo v suterénu bytového domu čp. 1804 od 17.30 hodin. Místní nejvíce 
trápí nedostatek parkovacích míst a nepěkné plechové garáže, diskutovalo se o autobusech, jejichž 
intervaly by především senioři chtěli doplnit (kvůli dopravě k nemocnici), i o sběrných nádobách na 
tříděný odpad. Na závěr následovala společná vycházka do samotného sídliště a přímá konfrontace 
s realitou. 
 
Místostarostka se setkala se seniory 
14. května zavítala místostarostka Petra Houšková do Domu s pečovatelskou službou Výšinka, aby 
pohovořila s místními seniory. (Více viz Zdravotnictví a sociální péče – Zdravotně-sociální služby). 
 
Memoriál Ludvíka Daňka 
V úterý 19. května se konal 16. ročník atletického memoriálu Ludvíka Daňka. (Více viz Sport).  
 
Turnov bez sovětské armády 
21. května se v městském divadle konal program k připomenutí 25 let, které uběhly od odchodu 
sovětské armády z Turnova po Sametové revoluci. Dopoledne proběhl program pro osmé ročníky 
základních škol (dorazilo kolem tří stovek osmáků) a zhlédli film turnovského dokumentaristy Milana 
Brunclíka, který pak, spolu s dalším hostem zmocněncem pro odchod sovětské armády a exministrem 
pro lidská práva Michaelem Kocábem a moderátorkou, turnovskou aktivistkou Danielou Weissovou, 
žákům vyprávěli, o co vlastně šlo a jak to v Turnově bylo. Večer proběhla panelová diskuze pro 
veřejnost, jíž se zúčastnilo kolem sto padesáti občanů. Hosty byli Michael Kocáb, Milan Brunclík, první 
polistopadový starosta JUDr. Václav Šolc a tehdejší místostarosta pověřený odsunem Josef Kunetka. 
Oba programy připravilo Muzeum Českého ráje ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov.  
 
Setkání starostů na radnici 
21. května 2015 proběhlo na radnici první povolební setkání starostek a starostů jednotlivých 
okolních obcí, aby společně vyslechli novinky a informace týkající se chodu jednotlivých úřadů. 
 
Nová kulturní kavárna 
23. května byl zahájen provoz nové kavárny v budově kulturního domu Střelnice. Kavárnu provozuje 
Kulturní centrum Turnov ve vlastní režii. Kavárna KUS – KUlturní Střelnice – nabízí nekuřácké 
prostředí a lákavou nabídku občerstvení a nejrůznějších dobrot. (Více viz Kultura – Kulturní centrum). 
 
Červený kříž školil cyklisty na cyklostezce 
23. května proběhla cyklostezce fingovaná nehoda jezdkyně na bruslích s cyklistou. Místní skupina 
Českého červeného kříže v Turnově tímto způsobem přímo v terénu školila kolemjedoucí bruslaře 
a cyklisty v pravidlech bezpečné jízdy a v poskytování první pomoci. Hodně kolemjedoucích projelo 
bez zastavení, ale našla se celá řada těch, kteří se zastavili a se záchranáři se školení zúčastnili.  
 
Nová naučná stezka Pojďme za vodou 
28. května byla slavnostně otevřena nová naučná stezka, kterou vytvořilo Vodohospodářské sdružení 
Turnov. Výchozí bod stezky je u mateřské školy ve Zborovské ulici, odkud trasa pokračuje na 
Károvsko, nově zřízeným sestupem k výletní restauraci Zrcadlová Koza, odtud podél Jizery k čerpací 
stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod hruborohozeckým zámkem až k sídlu zdejšího pracoviště 
Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK, a. s.) na Kotlerově nábřeží. (Foto viz Fotopříloha).  
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Staročeské řemeslnické trhy 
30. a 31. května proběhl 21. ročník festivalu hudby a řemesel. (Více viz Kultura – jednotlivé události, 
foto viz Fotopříloha). 
 
Vzducholoď a obrácený balon 
Od 31. května do 2. června se v Českém ráji konala akce, kterou organizovala společnost Baart a na 
kterou pozvala nadnárodní společnost Festo. Ta vlastní vzducholoď pro šest osob a balpn, který je 
ušitý opačně – košem vzhůru. Obě raritní vzuchoplavidla pak létala nad Českým rájem.  
 
Martin Hybler na Pražském jaru 
31. května zazněl v Obecním domě v Praze na festivalu Pražské jaro Koncert pro hoboj a orchestr 
op. 26, jehož autorem je turnovský skladatel Martin Hybler. Koncert zazněl v podání Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Marka Šedivého, sólo na hoboj provedl 
Johannes Gross.  
 
Polská delegace v Turnově 
31. května přijela na návštěvu Turnova polská delegace – nový starosta města Jawor Emilian Ber 
a starosta Okresu Jawor Stanislaw Laskowski s doprovody. Třístranné jednání se věnovalo především 
navázání spolupráce a možnostem získání dotací v programech EU (objevil se nápad naučné stezky po 
věžích obou měst). Po jednání se šli všichni hosté s představiteli Turnova podívat na Staročeské 
řemeslnické trhy a do šperkařské školy, která měla Den otevřených dveří.  
 
Zborovská ulice – nový parčík 
Na konci května byla dokončena realizace nové plochy veřejné zeleně v turnovské Zborovské ulici, 
jejíž vznik iniciovali místní občané. (Více viz Stavební úpravy). 
 
Geopark Český ráj byl rozšířen 
V květnu bylo území Geoparku Český ráj rozšířeno o město Jičín a jeho okolí až ke hřbetu Veliš. 
Hranice českorajského geoparku jsou větší, než jsou hranice CHKO, a tvoří je zhruba okruh: Jičín, 
Sobotka, Mnichovo Hradiště, Turnov, Železný Brod, Bozkov, Jilemnice a Nová Paka. 
 
 

ČERVEN 

Turistické autobusy 
1. června byl zahájen provoz části letních turistických autobusů v Českém ráji, a to už po pošestnácté. 
V rámci turistických linek byly o prázdninových sobotách provozovány i retro spoje autobusů 
(v podobě historických autobusů 706 RTO a ŠL 11) na trase Turnov – Libuň – Jičín s přestupem na 
historické vlakové spoje v Libuni. (Více viz Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku). 
 
Loučení s předškoláky 
3. června se v Základní umělecké škole konalo každoroční loučení s předškoláky, kterého se letos 
zúčastnilo 172 dětí ze sedmi turnovských mateřských škol. (Více viz Školství). 
 
Na kole dětem  
6. června dorazil na turnovské náměstí peloton cyklistické tour napříč Českou republikou, která je 
charitativní akcí shromažďující finance na pomoc dětem s onkologickými onemocněními. V čele 
pelotonu jel cyklista Josef Zimovčák, k němu se přidává řada známých osobnosti a kdokoliv, kdo chce 
projekt podpořit. Zvykem je, že na charitativní konto přispívají i města, kterými peloton projíždí. 
Průjezd republikou trval od 3. do 13. června.  
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Dny zdraví s Krajskou nemocnicí Liberec 
7. června proběhly v areálu BB restaurace a atletického stadionu Dny zdraví s Krajskou nemocnicí 
Liberec s programem pro děti i dospělé, který zahrnoval soutěže a konzultace s odborníky 
z Panochovy nemocnice Turnov. Akce zájem Turnováků nevyvolala. 
 
Setkání se starostou – Pelešany 
10. června se v pelešanské hasičárně konalo setkání starosty a místostarostky Svobodové s místními 
občany. Setkání se zúčastnilo přes 20 občanů. Zajímali se především o budoucnost mašovské základní 
školy, která by měla být rekonstruována (v prioritním žebříčku zastupitelů se umístila na druhém 
místě), vyjádřili potřebu změnit trasu místních autobusových linek, které by měly z Pelešan zajíždět až 
k nemocnici, trápí je nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad v křižovatce s odbočkou na Hlavatici. 
Pelešanští by také uvítali hlásný systém nebo informační tabuli. Vyjádřili se i k situaci na sídlišti 
u nádraží, kde zásobování v brzkých ranních hodinách místní pekárny ruší obyvatele.  
 
Úspěch v celorepublikové soutěži O křišťálovou popelnici 2014 
10. června se v Hradci Králové konalo vyhlášení celorepublikové soutěže O křišťálovou popelnici 2014, 
která je určena všem obcím, které jsou zapojeny v třídění opadů se společností Eko-kom. Turnov se 
umístil na 2. místě za Dvorem Králové nad Labem. V soutěži je hodnocen systém, který obec svým 
občanům pro třídění nabízí, i množství vytříděného odpadu. Turnov získal odměnu 100 000 korun. 
 
Dětský den s ponorkou 
13. června se v parku za letním kinem konala akce pro děti – Dětský den s ponorkou. Park, resp. jeho 
část blíže sídlu Žluté ponorky byl plný atrakcí a hlavně dětí. Připraveny byly skákací atrakce, nízká 
lana, výtvarné hrátky, živá zvířata, ukázky hasičské techniky, včelařství i občerstvení pro velké i malé. 
Návštěvnost byla velká. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Strašidelný pohádkový les 
13. června se dvoukilometrová trasa od Hlavatice na Valdštejn proměnila ve Strašidelný pohádkový 
les. Akce byla určena dětem (vstupné 50 Kč), které po cestě potkávaly strašidla a plnily různé úkoly. 
Akci uspořádala organizace Turnovské památky a cestovní ruch ve spolupráci s agenturou Velká 
dobrodružství.  
 
Cvičení pro boj s ebolou 
15. června se v Daliměřicích konalo velké taktické cvičení s názvem Ebola – transport osoby 
s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Zapojili se do něj pracovníci Krajské hygienické 
stanice Libereckého kraje, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, hasiči, záchranáři, policisté 
i městští strážníci. Cvičení se odehrálo jako simulovaná situace, kdy se ze Sierra Leone vrátil 
epidemiolog, který se cítil unaven, pociťoval bolesti svalů a měl i zvýšenou teplotu. S vypětím sil se po 
cestě do nemocnice zastavil ve firmě svého kamaráda. Zde přišel do kontaktu s lidmi, kteří v objektu 
pracovali. (Více viz Město – Městská policie).  
 
Benefice pro Nepál 
16. června se v letním kině v rámci pravidelného Cestovatelského klubu konala benefice na podporu 
zemětřesením postiženého Nepálu, jejíž výtěžek putoval na pomoc nadaci lámy Dolpo Tulku 
Rinpoche, která působí přímo v místě neštěstí. Benefici zorganizovala turnovská cestovatelka Pavla 
Bičíková, která připravila přednášku o svých cestách do Nepálu.  
 
Funkin´ Turnov 2015 nově 
19. června se konal 11. ročník festivalu Funkin´ Turnov, tentokrát poprvé v prostoru před Kulturním 
centrem Střelnice. (Více viz Kultura – přehled událostí, foto viz Fotopříloha).  
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Poznej svůj Turnov 
20. června se konala vlastivědná vycházka po Turnově, kterou připravil Spolek rodáků a přátel 
Turnova. Účastníci vyrazili od Kamenářského domu a průvodci, žáci místních škol, je provedli po šesti 
místech spjatých s historií a osobnostmi města. Cíl byl na skautském ostrově, kde hrála kapela 
Františka Dudka. Pořadatelé doufají, že se akce stane tradicí.  

 
O rohozecký soudek 
20. června proběhl v hostinci v kulturním domě na Podháji 5. ročník otevřeného přeboru Turnova 
v rapid šachu jednotlivců. (Více viz Sport – TJ Turnov).  
 
Slavnosti Pivovaru Rohozec 
20. června odpoledne a večer se v areálu Pivovaru Rohozec konaly již 18. slavnosti piva, na které je 
vstup volný. Připraveno bylo 15 druhů piv a hudební vystoupení kapel Elán revival, Crossband, 
Deratizéři, De Bill Heads, zpěváka Luboše Odháněla, kapel Lignit a Těla. Návštěvníky večer rozvážel 
autobus ve směru na Turnov a Jablonec nad Nisou. Akce se zúčastnilo několik tisíc. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Židovské památky Českého ráje v televizi 
20. června vysílala Česká televize dokumentární film Židovské památky Českého ráje, který vznikl 
v Turnově v roce 2013. Hudbu k němu nahrál Mackie Messer band v Kamenářském domě (viz Kronika 
20. listopadu 2013).  

 
Domek na parkovišti pod Valdštejnem 
V polovině června byl dokončen domek se zázemím pro výběrčího parkovného na parkovišti pod 
Valdštejnem. Stavbu obloženou modřínovými palubkami provedla, na základě výběrového řízení, 
firma Test, s. r. o. za 480 000 Kč. Vevnitř je k dispozici i sociální zázemí pro turisty. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Daliměřický sportovní den 
27. června se v prostorách tělocvičny TJ, venkovního hřiště a hřiště malé kopané konal Daliměřický 
sportovní den, který pořádali TJ Turnov – Oddíl RS Daliměřice, SDH Daliměřice s podporou města 
a Pivovaru Rohozec. V 10 hodin byl zahájen volejbalový turnaj a ve 14 hodin samostatná akce – 
kopaná, orientační běh, skoky, běhy, hody… 
 
Kompostárna otevřena 
29. června byla veřejnosti otevřena nově zrekonstruovaná kompostárna na Vesecku. Její zkušební 
provoz byl zahájen už 22. května. Za první dva měsíce provozu navštívilo kompostárnu 714 občanů, 
kteří odevzdali celkem 273 tun bioodpadu (trávy a větví). Plánovaná kapacita kompostárny je 2 700 
tun odpadu za rok, letošní suché léto však množství odevzdaného odpadu snížilo, což způsobilo malý 
příjem. (Foto viz Fotopříloha červenec). 
 
Nové dětské hřiště 
V červnu byly zprovozněny nové herní prvky na dětském hřišti před panelovým domem ve 
Studentské ulici. Původní prvky byly již zastaralé a nevyhovovaly bezpečnostním požadavkům. 
Dodavatelem nových prvků v ceně 36 000 Kč byla společnost Karim Europe, výměnu a úpravu 
provedly Technické služby.  
 
Úspěch turnovských filatelistů 
V červnu uspěli turnovští filatelisté ve dvou mezinárodních soutěžích: V polském Glogowě získal Ing. 
Radek Černý dvě zlaté medaile za kolekci známek Severního Jemenu a z maďarského města Tata 
přivezl zlatou medaili Antonín Mojsl za exponát Velká Británie 1814–1901. Na těchto výstavách 
odborná jury hodnotí znalosti, kvalitu a zpracování exponátů. 
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ČERVENEC 

Turnov v mobilním telefonu 
V létě byla zprovozněna aplikace pro chytré telefony – audio průvodce po památkách City Audio 
Guides. Mobilní aplikaci City Audio Guides využívá kolem 90 českých a moravských měst. Průvodce 
lze volně stáhnout v češtině, němčině, angličtině a polštině na portálech Google Play a App Store.  
 
Nový průchod na hřbitov u mariánského kostela 
Na začátku července byl otevřen nový průchod z ulice na hřbitov za zadní částí kostela Panny Marie. 
(Více viz Stavební úpravy, foto viz Fotopříloha).  
 
Nová bezpečnostní kamera 
V červenci byla ve Vejrichově ulici instalována další kamera bezpečnostního systému. Obyvatelé dané 
lokality si stěžují především na rušení nočního klidu. Je to již sedmnáctá kamera v Turnově, čtyři, 
včetně této nové, jsou digitální, ostatní ještě analogové a budou měněny. 
 
Budova Hotelové školy ve Zborovské ulici 
Na začátku prázdnin se rozšířila informace, podle které se od září měla celá Obchodní a hotelová 
škola přestěhovat do objektu v Alšově ulici, kde sídlí s ní sloučená Integrovaná škola. (Více viz Turnov 
– Souhrnné události k závěru roku). 
 
Psí záchranářky 
Na začátku června se ze statku na okraji polské vsi Kožuchów (200 km od Turnova) ztratila pětiletá 
fenka německého ovčáka Saba. Na konci července se objevila v Turnově a díky dvěma turnovským 
pejskařkám, které fenku na mostě přes Jizeru našly (aniž by věděly, o jakého psa se jedná), městské 
policii, veterináři a internetovým skupinám pejskařů z Česka, Německa, Polska a Rakouska se po 
týdnech bloudění dostala fenka zpátky ke svému majiteli. Když Sabu v Turnově našly, byla na pokraji 
života, vyčerpaná, vyděšená, zablešená. Nálezkyně ji nejprve ve spolupráci s městskými policisty 
zachránily, pak ji veterinář ošetřoval a několik lidí se střídalo v péči o ni. Další pejskaři se snažili na 
internetu vypátrat a zkontaktovat majitele. To se nakonec podařilo a majitel si ztracenou a dlouho 
marně hledanou fenku přijel vyzvednout do Turnova.  
 
Zemřel Tomáš Řídkošil 
2. července zemřel RNDr. Tomáš Řídkošil, mineralog a geolog, pracovník turnovského muzea, ředitel 
Geoparku Český ráj. Zemřel náhle při práci ve věku 62 let. Byl velkým odborníkem a kolegou, který 
nás dokázal dovádět k nepříčetnosti svým bezelstným úsměvem a tvrzením, že v porovnání s dobou 
vývoje země, tedy tím, čím se odborně zabýval, jsou naše starosti úplně malicherné. Měl pravdu 
(i těsně před uzávěrkou či vernisáží výstavy) a bude nám chybět. Pohřeb se konal 9. července v Praze.  
 
Kámen a šperk v Českém ráji 
4. července se konal 11. ročník městských slavnosti Kámen a šperk v Českém ráji. (Více viz Kultura, 
foto viz Fotopříloha). 
 
Farmářské trhy 
4. července se poprvé konaly farmářské trhy, tedy trhy, na kterých budou k zakoupení kvalitní 
potraviny, ovoce i zelenina a případně další rukodělné výrobky. Zvláště možnost koupit kvalitní 
a čerstvou zeleninu, která k nám necestovala přes půl světa, je v Turnově dost vzácná. Snad se tedy 
trhy ujmou a lidé je budou navštěvovat. Po neúspěchu v pořádání trhů před třemi lety, kdy se na ně 
začali sjíždět velkoobchodníci a překupníci s nekvalitním zbožím, byli tentokrát jejich organizací 
pověřeni zkušení organizátoři Pojizerské farmářské trhy. Trhy probíhají každou sobotu od půl osmé 
do pravého poledne. (Foto viz Fotopříloha). 
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Hrdinná záchrana 
17. července se odehrála dramatická situace v Dolánkách na břehu Jizery, při níž byl ohrožen život 
dvou dětí a jejich matky. Díky zásahu dvou chlapců, kteří se se spolužáky plavili na raftech, však vše 
dobře dopadlo. Kluci si na břehu všimli maminky, jejíž tříletý syn sjel na plastovém odrážedle do řeky, 
maminka pro něj skočila, ale nezabrzdila kočárek s tříměsíčním miminkem, který sjel do řeky také. 
Oba studenti neváhali a skočili do řeky a obě děti, i kočárek a šlapadlo, z vody vytáhli.  
Na začátku listopadu byli v liberecké sportovní aréně oceněni medailemi Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje. (Více viz Kalendárium – listopad). 
7. dubna 2016 oba chlapce ocenil i prezident republiky, udělil jim Zlatý záchranářský kříž.  
 
Požár kamionu 
28. července ráno shořel na silnici R10 v Příšovicích kamion s nákladem piva. Nikomu se nic nestalo, 
silnice byla několik hodin uzavřena.  
 
Vzácná návštěva 
V červenci (zřejmě 8. 7.) navštívil turnovskou hvězdárnu známý astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., 
který se zde zastavil na své cyklopouti po českých hvězdárnách. (Putuje po nich se svými přáteli 
z Česka i zahraničí již přes 30 let). Dr. Grygar zavzpomínal u pamětní desky na svého přítele dr. Jiřího 
Šolce a vyjádřil obdiv nad geniem loci tohoto místa. Do knihovny hvězdárny daroval publikaci Na kole 
ke hvězdám, do níž vepsal věnování. Jiřímu Grygarovi byl také neustále v patách studentský štáb 
filmařů ze Slezské univerzity, kteří o něm natáčí dokument, který by měl být hotov v roce 
2016.(O filmu již více slyšet nebylo, psalo se o něm i v novinách 5+2, 5. 12. 2014). 
 
Cirkus Joo v Turnově 
Na konci července hostoval v Turnově První český národní cirkus Jaromíra Joo. Jako tradičně rozložil 
šapitó Na Lukách.  
 
 

SRPEN 

Jedeme pro Světlušku 
5. srpna projela Turnovem posádka cyklistické roadshow Jedeme pro Světlušku. Světluška je známý 
celostátní charitativní projekt Českého rozhlasu na podporu nevidomým. V rámci roadshow projelo 
Českem speciální trojkolo s nevidomým cyklistou, doprovodem a se střídajícími se VIP cyklisty. 
Během prázdnin ujelo trojkolo přes 1 000 km v padesáti etapách. Z Turnova posádka vyrazila na 
Hrubou Skálu. Cílem akce je jednak prezentace světa nevidomých a také výběr financí pro nákup 
dvojkol pro nevidomé. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Turnov byl třetím nejteplejším místem severních Čech 
V pátek 7. srpna byla v Turnově na profesionální měřicí stanici naměřena teplota 36,5 °C, čímž se stal 
Turnov třetím nejteplejším místem severních Čech po Kopistech na Lounsku a České Lípě (36,5 °C). 
Padl tak rekord z roku 1992, kdy bylo naměřeno 32,5 °C (srovnávají se údaje k danému dni, ne 
nejvyšší dosažené teploty vůbec).  
 

Kropení ulic  
7. srpna panovaly tak vysoké teploty, že město rozhodlo o kropení 
ulic v centru města, aby ulevilo obyvatelům a snížilo prašnost. 
Během dne vyjel kropicí vůz asi desetkrát. Bohužel, bylo takové 
sucho a takové vedro, že chladicí efekt trval jen pár minut.  
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Filmový víkend ČSFD.cz 
7.–9. srpna se v prostorách letního kina konal velmi povedený 4. ročník Filmového víkendu ČSFD.CZ. 
(Více viz Kultura – Kalendárium, foto viz Fotopříloha). 
 
Zemřel Jan Touš 
8. srpna zemřel ve věku 80 let Jan Touš, gymnaziální profesor a také bývalý kronikář města Turnova.  
 
Babybox v nemocnici 
12. srpna byl oficiálně zahájen provoz tzv. babyboxu – schránky, kam mohou rodičky odložit své 
narozené dítě, pokud se o něj nechtějí nebo nemůžou starat. Turnovský babyboxu je naistalován 
v nemocnici. (Více viz Zdravotnictví – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
 
Mistrovství světa a juniorské mistrovství světa v MTBO 
Ve dnech 17.–23. srpna se v Liberci konalo mistrovství světa v orientačním závodu horských kol. 
19. srpna se jedna z etap (sprint) jela i v Turnově. (Více viz Sport – kalendárium, foto viz Fotopříloha). 
 
Zvon v mašovské kapli se rozezněl 
21. srpna se po více než 55 letech rozezněl zvon v mašovské kapli. Přispěla k tomu veřejná sbírka, 
kterou vyhlásil Osadní výbor Mašov. (Více viz Turnov – Zprávy z okrajových částí).  
 
Návštěva ministryně 
24. srpna navštívila Turnov ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Cílem ministryně 
byl Domov důchodců Pohoda. Setkání, na kterém se diskutovalo o poskytování sociálních služeb na 
Turnovsku a o poskytování sociálního bydlení, se zúčastnil starosta města Tomáš Hocke spolu 
s místostarostkou Petrou Houškovou, ředitelem Zdravotně sociálních služeb Turnov Jaroslavem 
Cimbálem, radní Evou Kordovou a vedoucí odboru sociálních věcí Hanou Kocourovou.  
 
Turnovští navštívili Slavnosti chleba a perníku v Jawoře 
28.–30. srpna se v partnerském městě Jaworu se konal další ročník Slavností chleba, na kterých se již 
tradičně prezentoval i Turnov. Kromě vyslanců – místostarostky Jany Svobodové a radního Michala 
Kříže, zde byl postaven stánek, ve kterém se představila Pekárna Mikula a perníkářka Jiřina Rútová. 
Na jevišti vystoupila Taneční a pohybová škola Ilma. Spolek rodáků a přátel Turnova uspořádal na 
tuto akci organizovaný výlet.  
 
 

ZÁŘÍ 

Rekonstrukce nádražní budovy 
1. září byla zahájena rekonstrukce budovy turnovského nádraží. Opravená hala byla otevřena na 
úplném konci roku. Opravy však ještě pokračovaly i v roce 2016. (Více viz Stavební úpravy, Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Vystěhování budovy hotelové školy ve Zborovské ulici 
1. září se definitivně ukázalo, že Liberecký kraj, zřizovatel Obchodní a hotelové školy, to myslel s jejím 
vystěhováním do budovy v Alešově ulici vážně. Školní rok byl sice ve Zborovské ulici zahájen, ale 
kolem deváté hodiny se všichni studenti i učitelé definitivně přesunuli do druhé budovy školy 
k nádraží. Vzápětí začala být v Turnově podepisována petice občanů, kterou inicioval absolvent školy 
Lukáš Bělohradský a která byla adresována hejtmanovi a zastupitelům Libereckého kraje. (Její text viz 
příloha). V následujících měsících probíhala jednání mezi krajem a městem, která vyústila v přislíbený 
návrat školy do budovy ve Zborovské ulici. (Více viz Souhrnné zprávy k závěru roku). 
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Turnovský granát 
5. září se na Střelnici konal pravidelný šachový turnaj v rapid šachu jednotlivců, pořádaný Šachovým 
klubem Zikuda. (Více viz Sport – Šachový klub Zikuda). 
 
Oslavy železnice 
5. a 6. září se na turnovském nádraží konaly oslavy 150. výročí železnice z Turnova na Prahu, 
bohatého programu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Akci pořádal Klubu přátel železnic Českého ráje. 
Otevřeno bylo turnovské lokomotivní depo, kam zavítalo osmnáct set návštěvníků. Depo již svému 
původnímu účelu neslouží, využívá ho mj. klub k renovaci historických vagonů a lokomotiv. Čtyři 
tisíce návštěvníků využilo možnosti svézt se vlakem taženým turnovskou parní lokomotivou řady 310 
nebo lokomotivou řady 475 (Šlechtičnou), k vidění byly i lokomotivy řady 464 (Bulík a Ušatá) a přijela 
i nejrychlejší a nejvýkonnější dieselová lokomotiva řady T 499 (Kyklop), vyrobená pouze ve dvou 
exemplářích. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Zemřel Karel Hajn 
6. září zemřel turnovský řezbář Karel Hajn. Bylo mu necelých 73 
let. Karel Hajn stál dlouhá léta za pořádáním řezbářských 
sympozií, která se konávala na Dlaskově statku nebo během 
Staročeských řemeslnických trhů. Pan Hajn bydlel v ulici Na 
Sboře, na zahradě jeho domu stojí  
několik dřevěných soch – je možné je obdivovat z parku. (Foto 
Pavel Charousek.) 
 
Světluška – charitativní sbírka 
9. září proběhl v Turnově již 13. ročník sbírkové akce Světluška s mottem V září Světluška září. Jedná 
se o populární celostátní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu a jeho smyslem je sbírat finance 
na pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným lidem. Městem opět procházeli studenti 
turnovského gymnázia a nabízeli za příspěvek upomínkové předměty.  
 
Turnovská kronika je nejlepší v Libereckém kraji 
11. září proběhlo v Severočeském muzeu vyhlášení 2. pokračování soutěže O nejlepší kroniku 
Libereckého kraje. Soutěž iniciovali pracovníci Okresního archivu v Semilech jako dvouletou přehlídku 
kronikářské práce. Poprvé se konala v roce 2013 a hodnotila kroniky za roky 2010 a 2011. Tehdy se 
Turnov s kronikářkou Janou Zajícovou umístil na 2. místě mezi obcemi nad 2 000 obyvatel. Letos byly 
hodnoceny kroniky za roky 2012 a 2013, v případě Turnova kvůli změně kronikáře to byla zejména 
kronika za rok 2013. Nebudu předstírat, že jsem vyhlášení výsledků jako novopečená kronikářka 
neočekávala s napětím, a už vůbec nebudu předstírat, že první místo, které turnovská kronika 
s docela výrazným odstupem v počtu udělených bodů před druhým (Lomnice nad Popelkou) a třetím 
místem (Železný Brod) získala, mi neudělalo radost. Udělalo. Snad tedy radost udělá i vám, kteří 
kroniku využíváte, abyste se dozvěděli, jak jsme si v Turnově žili. 
V kategorii obcí do 2 000 obyvatel se na prvním místě umístila skvostná kronika Dubé (pan kronikář 
zemřel den po vyhlášení výsledků), na 2. místě skončily Loučky (kronikářkou byla turnovská rodačka 
Jitka Petrušková) a na třetím Velké Hamry. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Kapela Snap Call natočila klip 
Turnovská hudební kapela natáčela 12. září profesionální videoklip své písně. (Více viz Kultura – Snap 
Call, foto viz Fotopříloha). 
 
Evropský týden mobility 16.–22. září 
V týdnu od 16. do 22. září probíhal (nejen) v Turnově Evropský týden mobility. V jeho rámci se konala 
řada kulturních akcí a programů. Vyvrcholením však byl Evropský den bez aut, který proběhl ve 
Skálově ulici 22. září. (Více viz Kultura – Kalendárium, foto ze Dne bez aut viz Fotopříloha).  
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Setkání se starostou – Výšinka 
16. září se starosta města setkal s občany Výšinky. Setkání se konalo ve společenské místnosti 
v suterénu Domu s pečovatelskou službou Výšinka v Granátové ulici. Dorazilo kolem třiceti občanů. 
Starosta je nejprve informoval o novinkách ve městě a poté přišla na řadu diskuze. V ní zaznělo 
několik požadavků, např. přidat lavičky k domu s pečovatelskou službou a k dětskému hřišti, řešilo se 
i zpoplatněné parkování u Billy, zřízení přechodu pro chodce u finančního úřadu na Havlíčkově 
náměstí, zrušení porodnice i nový babybox.  
 
Waldorfská škola získala cenu 
17. září se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje rozdávaly ceny na stavbu roku Libereckého 
kraje. 1. místo v kategorii bytových staveb a staveb občanské vybavenosti získala novostavba 
waldorfské mateřské školy v Turnově podle návrhu architektů Ing. arch. Borise Šonského a Ing. arch. 
Vojtěcha Valtra. Hlavní cenu získala rekonstrukce domu U Páva v ulici 8. března v Liberci. 
 
Rohozecké loučení s létem 
19. září se na náměstí konal již poosmé program rohozeckého pivovaru nazvaný Loučení s létem. 
Návštěvníci mohli ochutnat všechny druhy piv, které se v pivovaru vaří. Speciálně bylo nabízeno 
pšeničné pivo uvařené jen pro tuto příležitost. (Foto viz Fotopříloha). 
  
Pomník Antonína Marka na Vyšehradě 
25. září proběhla v Praze u pomníku malá slavnost u příležitosti odhalení opraveného pomníku 
turnovského rodáka a libuňského jemnostpána Antonína Marka, který se nachází na vyšehradském 
hřbitově od roku 1934. Jeho tehdejšímu zřízení předcházela iniciativa Kroužku turnovských rodáků 
a veřejná sbírka mezi obyvateli města. V posledních letech byl pomník již ve velmi špatném stavu, 
proto byly na popud starosty města zahájeny kroky k jeho opravě. Potřebné finance (28 750 Kč) 
věnovalo město spolku Svatobor, který se o vyšehradské hroby a pomníky stará. Opravu provedl 
restaurátor Petr Verich. Slavnostního odhalení opraveného pomníku se zúčastnila místostarostka 
Petra Houšková, radní Eva Kordová, zástupci Spolku rodáků a přátel Turnova a žáci ZŠ Žižkova s paní 
učitelkou Janou Kepkovou.  
 
Hotelová škola – návštěva hejtmana 
25. září přijel o situaci ve škole se žáky podiskutovat hejtman Martin Půta a radní pro oblast školství 
Alena Losová. (Více viz Souhrnné zprávy k závěru roku). 
 
Policejní pes 
V září přibyl městským strážníkům nový pomocník – policejní pes, belgický ovčák jménem Dar. Po 
zácviku byl nasazen do služby v polovině října.  
 
 

ŘÍJEN 

Asistenti na přechodech 
Po loňské neúspěšné snaze – kampani Babičko, dědečku, převeď mě do školy – přikročilo město 
k rozhodnutí, že dohled nad frekventovanými přechody pro chodce budou v ranních, příp. 
odpoledních špičkách provádět placení asistenti, kteří usnadní dětem cestu do škol. Tito asistenti se 
na přechodech poprvé objevili 1. října, především v ulici 28. října a nad náměstím. Jsou to lidé, 
kterým byla tato činnost nabídnuta úřadem práce a kteří byli řádně proškoleni. V průběhu dne začali 
vykonávat pro město různé pomocné práce, především v sociálních službách. Přechody začali také 
v hojnější míře hlídat také strážníci Městské policie (zejména v Žižkově ulici). (Foto viz Fotopříloha 
z listopadu). 
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První samoobslužné pokladny v Turnově 
V říjnu nainstaloval supermarket Tesco express na náměstí v obchodním domě Achát (čp. 93) dvě 
samoobslužné pokladny, které jsou prvními v Turnově. Z velkých nákupních center v okolí už takové 
pokladny známe. Pro zákazníky představují možnost zboží zaplatit bez asistence prodavačky-pokladní. 
U dvou samoobslužných pokladen v Tescu asistuje jedna prodavačka, která pomáhá Turnovákům 
s obsluhou a zároveň musí být přítomna některým úkonům, např. při nákupu alkoholu. Zdá se, že se 
Turnováci s touto novinkou poměrně rychle sžívají. Ti, kterým to nevyhovuje, mohou zatím využívat 
další dvě pokladny obsazené prodavačkami-lidmi.  
 
Tenkrát v ráji – film o českorajském horolezci 
Na začátku října se začal natáčet česko-slovenský koprodukční film Tenkrát v ráji, který je volně 
inspirován životními a horolezeckými osudy českorajské horolezecké legendy Josky Smitka. Předlohou 
filmu se stala stejnojmenná kniha spisovatele Josefa Urbana, která také vyšla letos. Josef Urban 
k filmu napsal scénář. Film se natáčel 44 dní do prosince, a to ve Vysokých Tatrách, v Praze i v Českém 
ráji. Premiéru má být v roce 2016. 
Kniha (a nepochybuji o tom, že i budoucí film) velmi výrazně zasáhl českorajskou horolezeckou scénu, 
která velmi nelibě nese, že se životními příběhy konkrétních horolezců pouze inspiruje a jinak 
fabuluje. Např. se jednoznačně ví, že hlavní milostný motiv vztahu mezi Joskou Smitkou a Věrou 
Štáflovou je pouhou fabulací.  
 
Firma Libereckého kraje 
V první říjnový večer byly v libereckém hotel Clarion Zlatý lev vyhlášeny výsledky krajské části soutěže 
Vodafone firma roku 2015. Vítězem se stala turnovská Pekárna a cukrárna Mikula. (Foto viz 
Fotopříloha). 
9. prosince byly na Žofíně v Praze vyhlášeny celostátní výsledky, Pekárna Mikula se umístila na 
5. místě, což je jistě velký úspěch. (Více viz Firmy – Pekárna Mikula, foto viz Fotopříloha). 
 
Návštěva z izraelské Haify 
3. října navštívili Turnov a zejména synagogu studenti z Haify ze školy Alon School ORT Yokneam. Po 
prohlídce svatostánku zde proběhla i bohoslužba k zahájení oslav šabatu. Studenti do Turnova zavítali 
v rámci programu Mezinárodního vzdělávacího centra GEMS. Studenti strávili týden v Českém ráji, 
bydleli na Malé Skále.  
 
Setkání se starostou – veřejné projednávání nájezdu do Fučíkovy ulice 
14. října se v jídelně ZŠ Alešova konalo setkání vedení města s občany, na kterém byl diskutován 
plánovaný nájezd z obchvatu do Fučíkovy ulice. (Více viz Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku).  
 
Osvětlení kruhového objezdu u Ontexu 
Na podzim byla provedena instalace veřejného osvětlení na kruhovém objezdu u Ontexu, na kterém 
dosud chybělo. Objezd je nebezpečný, má na svědomí několik havárií, z toho i jednu smrtelnou. 
Hlavním nebezpečím objezdu je vysoká zídka v jeho středu. Zvláštní je, že tam vůbec nemusela 
vzniknout, jejím cílem je zřejmě pouze ohradit středovou zeleň.  
 
Týden knihoven 
Celostátní říjnová akce Týden knihoven se nevyhnula ani Turnovu, kde byla zahájena pravidelnou 
městskou tiskovou konferencí, která se nekonala na radnici, ale právě v knihovně. Přítomní měli 
možnost zažít a vidět, jak knihovna funguje a v jakých podmínkách se zde pracuje. Nadále probíhala 
tisková konference běžným způsobem a přinesla novinářům nové informace o dění ve městě. (Foto 
viz Fotopříloha). 
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Odhalení sochy sv. Jeronýma 
11. října byla v knihovně odhalena nová socha sv. Jeronýma, která byla původně určena do výklenku 
na fasádě, ale nový ředitel Jaroslav Kříž upřednostnil její umístění na balkoně knihovny. Autorkou 
sochy je absolventka SUPŠ Andrea Kosecová. Akce, která byla nazvána Netradiční knihovna, se konala 
u příležitosti 195. výročí založení knihovny, zúčastnilo se jí několik desítek lidí. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Setkání starostů okolních obcí – sociální problematika 
15. října se v zasedací místnosti MěÚ Turnov konalo setkání starostů obcí správního území ORP 
Turnov s poskytovateli sociálních služeb napříč generacemi a cílovými skupinami. Cílem setkání bylo 
informovat starosty o možných sociálních problémech a jejich řešeních.  
 
Rozkvetlý Turnov 
22. října, během Večera na Sboře s herečkou Bárou Hrzánovou a spisovatelkou Marií Hruškovou, 
proběhlo vyhlášení soutěže Rozkvetlý Turnov 2015. Soutěž každoročně oceňuje ty občany, kteří 
nejlépe zdobí své zahrady a okna květinami a pomáhají tak zkrášlit naše město. Letos se v kategorii 
výzdoby oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů na 1. místě umístila Irena Jursíková, 
na 2. Jaroslava Jankovská a na 3. manželé Haškovi. V kategorii B – výzdoba bytových a panelových 
domů na 1. místě – skončila Miloslava Letková, na 2. Naďa Ciglová a na 3. Hana Romanová. Do 
kategorie C: Zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních prostor firem, organizací a institucí, se 
nikdo nepřihlásil. (Foto www.turnov.cz, pořadí 1. až 3. místo zleva doprava).  

 
 

 
 
 
Oslavy 28. října 
Ve středu 28. října jsme si připomněli 97. výročí vzniku samostatného československého státu. 
V Turnově oslavy vyvrcholily otevřením nového zimního stadionu.  
V 10 hodin začal Den otevřených dveří a návštěvníci si prohlíželi celý areál a celé dopoledne mohli 
také využít k veřejnému bruslení. Ve 13 hodin proběhlo slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. 
Před druhou hodinou byl zahájen hokejový zápas legend ČR veteráni proti HC Turnov 1931 A, jehož 
výsledek 12:1 ale nikomu radost nevzal (snad). O přestávkách vystoupili krasobruslaři BK Variace 
Liberec a hokejová přípravka HC Turnov. Den na stadionu byl zakončen večerním veřejným 
bruslením. Celý den panovala na stadionu zima kolem 4 °C. Ještě v 19 hodin večer byl stadion plný 
lidí.  
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V 11. hodin se konalo vzpomínkové setkání u pomníku padlých ve Skálově ulici. Přítomen byl 
i hejtman LK Martin Půta. Proslov pronesla místostarostka města Petra Houšková: „Sešli jsme se před 
pomníkem padlých, abychom si připomněli události spojené s výročím vzniku Československé 
republiky a společně oslavili svátek 28. října. Vznik samostatné Československé republiky byl 
výsledkem mnohaleté usilovné práce několika výrazných osobností – T. G. Masaryka, Rastislava 
Štefánika, Edvarda Beneše a dalších. Vznik republiky byl zásluhou vynikajících osobností, které do 
dnešní doby jsou za tento čin ctěny, jsme na ně hrdi a máme k nim patřičnou úctu. Má Česká 
republika po 97. letech své samostatnosti osobnosti, které takto významnou měrou přispívají k jejímu 
rozvoji, rozkvětu a suverenitě? I dnes je třeba se učit z historie, z tradic, ze zkušeností. Generace 
našich dětí již bere jako samozřejmost, že žije ve svobodné zemi, může studovat, cestovat, svobodně 
se vyjadřovat, nebojí se vystoupit, pokud tomu tak není. Nezapomínejme ale, že získanou svobodu 
a možnost smysluplného života můžeme snadno ztratit, návraty jsou vždy komplikované a přináší 
i oběti. Přiznejme si, že žijeme v blahobytné etapě našich dějin, žijeme v době nepřetržité svobody již 
26 let. Přesto pocity bezstarostnosti, klidu a uspokojení neprožíváme. A to jak ve sféře veřejné, 
politické, tak i často osobní. Naše společnost je protkána neklidem, narušena je soudržnost, panuje 
vzájemná nedůvěra. Ve společnosti kvete podezřívavost, antipatie, konfliktnost a obviňování. Svoboda 
je zaměňována s neodpovědností, zkušenosti a znalosti jsou válcovány nevázaností, inovativností 
a flexibilitou. Důležitý je pro nás konečný úspěch, skvělý výsledek, nejlépe ekonomicky skvělý, už tolik 
nás nezajímá proces, jak jsme ho dosáhli a kvalita celého díla. Naopak pokora, úcta k druhému a jeho 
názoru, respekt a přijetí autority a zkušeností, umění naslouchat, společensky se chovat – jsou skoro 
již slova ze slovníku cizích slov. Na sociálních sítích kolují paradoxy dnešní doby, že máme větší domy 
a menší rodiny, více vymožeností, ale méně času, máme více titulů, ale méně zdravého rozumu, více 
vědomostí, ale méně soudnosti. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Utrácíme 
příliš bezstarostně, smějeme se málo, jezdíme rychle, a velmi brzy se na sebe zlobíme. Naučili jsme se 
pospíchat, ale ne čekat a mnoho dalšího. Obáváme se nepřátel, kteří by mohli překročit naše hranice, 
přitom větší nebezpečí a nepřátelství pro naši společnost číhá množná za rohem díky vlastnímu 
způsobu života. Važme si doby, ve které žijeme, snažme se žít více rozumně a s větší pokorou. Děkuji 
za pozornost a za vaši účast na této pietní akci.“ 
V 19. hodin byl zahájen slavnostní večer v městském divadle, spojený s udělováním cen města a cen 
starosty. V úvodním slovu starosty zazněla část eseje Co je domov z pera Václava Havla, která 
starosta doplnil vlastními úvahami a zakončil osobním vyznáním: „Jsem hrdý na to, že mým domovem 
je Turnov, jsem hrdý na ty své spoluobčany, kteří dokázali v minulosti čelit totalitním režimům, i na ty, 
kteří svými úspěchy v nejrůznějších oblastech života, poznání a tvorby obohacují náš společný život 
a šíří dobrou pověst našeho města. Všem občanům Turnova blahopřeji k dnešnímu státnímu svátku 
České republiky - našeho domova!“. Moderování akce se tradičně chopila Eva Kordová, kulturní 
program zajistil smyčcový orchestr žáků Základní umělecké školy Turnov pod vedením Šárky 
Košťálové. Starosta předal dvě ceny obce (Evě Mastníkové a Pavlu Holasovi in memoriam) a pět 
medailí starosty. Vyvrcholením večera bylo představení vynikajícího herce Jana Potměšila Čtyři ženy 
Karla IV., které se ovšem moc nepovedlo, protože herci, pro které to byla premiéra, si nebyli příliš jistí 
textem a dělali příliš očividné chyby.  
Přehled oceněných (medailony převzaty z www.turnov.cz) 
Akademická malířka Eva Mastníková, která v oblasti výtvarného umění, knižní výtvarné tvorby 
a ilustrace dokázala nejen významně pozvednout tuto oblast tvorby zvláště směrem k dětskému 
čtenáři a naše město Turnov vešlo jejím jménem do povědomí nejen odborné veřejnosti na celostátní 
úrovni. Za svou především ilustrátorskou činnost získala řadu ocenění, jako například Zlatá stuha 
a další. Ocenění si zasloužila též za svou pedagogickou práci ve výtvarném oboru Základní umělecké 
školy v Turnově, kde vychovala celou řadu zajímavých osobnostní. Výrazně ovlivnila podobu učebnic 
pro základní školy a za tuto práci je také velmi dobře hodnocena nejen z řad odborné pedagogické 
veřejnosti, ale také z řad výtvarníků a ilustrátorů. 
Ing. MgA. Pavel Holas in memoriam, za kterého cenu převzal Josef Uchytil. Pavel Holas patřil 
k nejzajímavějším malířům české výtvarné scény. Jeho nefigurativní malířský projev byl výjimečný 
svou schopností zachycovat prostor, který má mnohoznačný až imaginativní charakter přesto, že je 
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jeho základ v prostém reálném světě, který se nachází kolem nás. Výtvarné vzdělání získal 
u profesora Zdeňka Berana v ateliéru klasických malířských technik na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Pavel Holas se zabýval primárně malbou a závěsným obrazem. Dlouhodobě působil jako 
asistent na AVU, kde vyučoval talentované posluchače. Mimo to se věnoval hře na varhany a klavír 
a byl autorem drobných kompozic pro oba tyto nástroje. Od roku 2000 byl varhaníkem v turnovských 
kostelích.  
Josef Ulrich převzal medaili starosty za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží. Jako cvičitel, 
daliměřický dobrovolný hasič a turnovský lyžař vychoval desítky dětí. 
Alois Drahokoupil převzal medaili starosty za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží, díky které 
vychoval stovky mladých leteckých a lodních modelářů. Cenu za něj převzal jeho syn Tomáš.  
Ladislava Grundová převzala medaili za vynikající pedagogickou činnost na poli hudební nauky, 
klavíru a především sborového zpěvu jako zakladatelka a dlouholetá sbormistryně pěveckého sboru 
Carmina.  
Vladimír Kohout převzal medaili starosty za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému 
režimu v 80. letech. Kohout byl signatářem a organizátorem pochodů Nezávislého mírového sdružení, 
což přineslo jeho osobě persekuci, a nám všem ukázal cestu k demokracii.  
Monika Kristiánová převzala medaili starosty za osobní odvahu, se kterou vzdorovala 
komunistickému režimu v 80. letech. Byla signatářkou a organizátorkou pochodů Nezávislého 
mírového sdružení, což přineslo její osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii. 
 
Konal se i již 3. ročník kampaně Vlajka pro Masaryka, kterou vyhlásil starosta. Pro 50 zájemců 
o vyvěšení vlajky byly připraveny státní vlajky k vyzvednutí zdarma na sekretariátu starosty. Vlajek 
v ulicích přibývá, ale značně pomalu. 
(Foto viz Fotopříloha). 
 
Pocta hejtmana pro Tomáše Řídkošila 
29. října se u příležitosti státního svátku konalo předávání ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje 
pro rok 2015. In memoriam byly oceněny zásluhy RNDr. Tomáše Řídkošila, který letos v červenci 
zemřel. Byl oceněn mj. za zásluhy za zřízení Geoparku Český ráj. Nominaci připravila a přítomným 
prezentovala Vladimíra Jakouběová, ředitelka turnovského muzea, ve kterém Tomáš Řídkošil dlouho 
pracoval. (Více viz Kraj – Kalendárium).  
 
 

LISTOPAD 

Medaile pro hrdiny 
Na začátku listopadu byli v liberecké sportovní aréně oceněni medailemi Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje mj. dva studenti druhého ročníku Střední ekonomické školy v Jablonci nad Nisou 
Martin Bartoš a Matěj Hulík, kteří v létě zachránili život dvěma malým dětem v Dolánkách.  
17. července sjížděli se svou třídou Jizeru z Malé Skály do Dolánek. Na břehu si všimli maminky, jejíž 
tříletý syn sjel na plastovém odrážedle do řeky, maminka pro něj skočila, ale nezabrzdila kočárek 
s tříměsíčním miminkem, který sjel do řeky také. Oba studenti neváhali a skočili do řeky a obě děti, 
i kočárek a šlapadlo, z vody vytáhli.  
7. dubna 2016 oba chlapce ocenil i prezident republiky, udělil jim Zlatý záchranářský kříž.  
 
Změny v MHD 
1. listopadu došlo k několika změnám v městské hromadné dopravě, které souvisí s nově postaveným 
stadionem v Maškově zahradě. Zastávka dříve nazývaná Maškova zahrada se nově jmenuje Turnov, 
Sobotecká. V areálu stadionu vznikla nová zastávka, která se jmenuje Turnov, Maškova zahrada. Od 
tohoto dne se autobusy přestaly otáčet do opačného směru na nezpevněné točce u Penny Marketu 
(vjezd do bývalých jatek).  
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Běh Hrušticí 
V neděli 1. listopadu se konal 42. ročník silničního běhu Hruštice, kterého se zúčastnilo 56 běžců a 15 
běžkyň. (Více viz Sport – Přehled nejdůležitějších událostí).  
 
Burza středních škol 
4. listopadu se v Turnově, v budově OHŠ v Alešově ulici, konal 21. ročník Burzy středních škol, na 
které se zájemcům o studium prezentovalo 41 středních škol a 7 firem, které s některými středními 
školami v regionu spolupracují a jejichž absolventi jsou posléze na trhu práce velice žádaní. Burzy se 
zúčastnilo přes sedm set mladých lidí.  
 
Beseda s krajskými zastupiteli zvolenými za Turnov 
4. listopadu uspořádal Spolek rodáků a přátel Turnova setkání s politiky, kteří zastupují Turnov na 
krajské úrovni. Setkání se konalo v sále ZUŠ na náměstí. Zúčastnili se jej Miroslav Beran (KSČM), Ivan 
Kunetka (ZpLK), Tomáš Sláma (ODS) a Otakar Špetlík (ODS). Hovořilo se o problémech regionu 
i města. 
 
TOPTEC – dny otevřených dveří 
6. a 7. listopadu otevřelo Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC 
sídlící v budově Dioptry své dveře veřejnosti, aby se mohla seznámit s činností centra. (Více viz Firmy, 
foto viz Fotopříloha).  
 
Lampionový průvod 
7. listopadu se v parku u letního kina konal tradiční lampionový průvod, který připravila Žlutá 
ponorka ve spolupráci s Jednotou bratrskou (Nová naděje) a Rodinným centrem Bouda. (Více viz 
školství – Žlutá ponorka, foto viz Fotopříloha).  
 
Setkání se starostou – Daliměřice 
11. listopadu se v daliměřické hasičárně konalo poslední letošní setkání občanů se starostou 
a zastupitelem Petrem Soudským. Dostavilo se kolem třiceti občanů. Po tradičních informacích 
z radnice a o plánech Turnova na další rok se mohli občané vyjádřit k tomu, co je trápí, nebo naopak 
těší. Nejvíce se mluvilo o ceně vody, která v dalším roce opět vzroste a která je již nyní na špičce 
v republice. Na setkání se dostavili i obyvatelé sídliště u nádraží, kteří si stěžovali na hluk 
z provozovny Pekárny Mikula. Vadí především noční provoz a nakládání beden s pečivem na rampě. 
V okolí pekárny je také podle nich devastována zeleň, na které stojí parkující automobily. Mluvilo se 
o stavu pozemků bývalé masny v Sobotecké ulici – starosta připomněl, že majitel pozemků je 
v konkurzu a vykoupení by přišlo město na 50 milionů korun. Daliměřičtí se přimlouvali za 
rekonstrukci Pekařovy ulice. Dále se řešil stav budovy bývalého kina na Trávnicích (je v soukromém 
vlastnictví), na jejíž střeše už rostou stromy, parkování kamionů v Palackého ulici a rozšíření možnosti 
využívat popelnice na bioodpad (město před pár lety nakoupilo a mezi občany rozdalo omezený 
počet popelnic). (Foto viz Fotopříloha). 
 
První vítězství hokejistů na domácí půdě 
14. listopadu probíhal před zaplněným stadionem Ludvíka Koška další ze zápasů domácího HC 1931, 
tentokrát s HC Česká Lípa. Turnováci se dočkali vítězství 11:2 a po dlouhých desítkách let tak mohli 
slavit v domácím prostředí.  
 
Hejtman v Turnově 
19. listopadu navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta Turnov a strávil zde celý den. Cílem 
jeho prvního zastavení byla Pekárna a cukrárna Mikula ve Studentské ulici, kterou si vybral jako vítěze 
soutěže Firma roku Libereckého kraje (více viz Turnov – Kalendárium z října). Na místě si, společně se 
starostou města Hockem, který ho doprovázel, zkusil péct chléb a s majitelem pekárny řešili 
problémy drobných živnostníků.  
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Další zastávkou hejtmana byla firma Sklostroj, kde se seznámil s historií, současností i provozem 
firmy, která zaměstnává 400 místních obyvatel a patří podle hejtmana společně s několika dalšími 
firmami (Jablotron, Preciosa, Crytur, Granát či právě Sklostroj) k pokladům regionu, protože jsou úzce 
vázané na náš region, vznikly tu a pouze tu „nehostují“.  
Hejtman navštívil také gymnázium a podiskutoval se studenty školy, kterou označil za nejprestižnější 
střední školu v regionu, pokračoval do Panochovy nemocnice, následoval oběd se starosty okolních 
obcí Mírová pod Kozákovem, Příšovice, Kacanovy, Přepeře a Ohrazenice. Během něj se jednalo 
hlavně o připravované rekonstrukci Nádražní ulice, která se protáhne až na Pyrám v Ohrazenicích, 
resp. do Příšovic. V prostorách ZŠ Zborovská se hejtman sešel se zástupci Parlamentu mládeže. 
Od půl páté se v prostorách Střelnice konalo setkání hejtmana s občany, na které dorazilo zhruba 70 
občanů. Velmi se diskutovalo o situaci Obchodní a hotelové školy, jejíž přesídlení a sloučení 
s Integrovanou školou označil za chybné. Dalšími tématy diskuze byla především doprava – dálnice 
Českým rájem, tunel pod Pelešany atd.  
Na závěr zazněla hejtmanova slova: „Jsem příjemně překvapen, kolik na setkání na Střelnici přišlo lidí. 
Opět jsem si uvědomil, že Turnov je město s rozvinutou občanskou společností. A to není žádná fráze! 
Není v kraji běžné, aby lidé, když mají nějaký názor a něco se chtějí dozvědět, přišli a zeptali se. 
I v případě kontroverzních pohledů na hotelovou školu byla diskuze kultivovaná. Turnov může v tomto 
být dobrým příkladem ostatním…“.(Citováno dle www.turnovskovakci.cz). (Foto viz Fotopříloha). 
 
Koncert v železničním depu 
20. listopadu se v železničním depu konala hudební akce – koncert několika místních kapel, který 
uspořádal Klub přátel železnic Českého ráje ve spolupráci s kacanovským sdružením Radosti. (Více viz 
Kultura – Přehled jednotlivých událostí, foto viz Fotopříloha).  

 
Vandal v ulicích 
V noci z pátku 20. na sobotu 21. listopadu se turnovskými ulicemi potloukal podnapilý vandal, který 
nejprve ukořistil v baru ve Slávii (Hluboká ulice) barovou stoličku a s tou pak procházel městem 
a rozbíjel výlohy. Rozbil několik výloh v Hluboké ulici, několik v ulici 5. května a v Husově ulici. Napadl 
dokonce i dva občany. Naháněli ho státní i městští policisté, dokonce i ve spolupráci s občany. Tento 
týden byl vůbec nejhorší co do počtu událostí za poslední čtyři roky, strážníci asistovali u 39 případů. 
Mj. muž s umělohmotnou atrapou ohrožoval obsluhu zimního stadionu. V pátek dopoledne utekly na 
Hlavatici z ohrady ovce a byly naháněny na místních komunikacích a u nádraží byl zase naháněn 
zloděj z prodejny Billa. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Speciální Zlatý/Český slavík z DUV granát 
28. listopadu se předávaly, již po padesáté, ceny české populární hudby Český Slavík Mattoni 2015. Již 
dlouhá léta vyrábí ceny předávané vítězům turnovské DUV Granát. Letos se slavilo ještě jedno výročí 
– zpěvák Karel Gott vyhrál již po čtyřicáté! Gott v současnosti bojuje se zhoubnou nemocí, což 
veřejnost poměrně hodně sleduje. Na předávání se dostavil osobně a převzal svého čtyřicátého 
slavíka. Tentokrát naprosto výjimečného. Pracovníci Granátu navrhli 15 speciálních trofejí, z nichž 
organizátoři vybrali návrh Karla Merty v podobě korunky z not. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
29. listopadu v podvečer, v 1. adventní neděli, proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
turnovském náměstí. Strom vyrostl v Kacanovech a byl instalován a zdoben 23. listopadu. Během 
slavnostního odpoledne, kterého se jako vždy účastnilo velké množství Turnováků, především rodin 
s dětmi, panovalo nehezké, mrholivé počasí, ale alespoň nebyla zima. Během slavnosti bylo náměstí 
uzavřeno dopravě, objízdná cesta vedla Markovou ulicí a ulicí Jana Palacha. 
Rozsvícení doprovázel kulturní program moderovaný Evou Kordovou, vystoupil dramatický kroužek 
ZŠ Žižkova pod vedením Jany Kepkové, dětský pěvecký sbor Karmínek. Žáci představovali adventní 
postavy a jako andělé a čerti rozdávali přítomným dětem drobnou nadílku. Náměstí navštívil i skřítek 



Kronika města Turnova 2015  |78 

 

Turnováček. A neméně velkou radost vzbudila i hromada umělého sněhu, kterou na náměstí přivezli 
pracovníci Městské sportovní. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Měření ovzduší 
30. listopadu proběhlo na Vesecku třetí měření kvality ovzduší (první dvě proběhla ve dvou 
předchozích letech). Měření proběhlo pomocí zapůjčené mobilní měřící jednotky zapůjčené ze 
Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. I tentokrát výsledky nedopadly špatně, imise byly překročeny 
pouze v případě benzo(a)pyrenu.  
 
Miss Hasička ČeskoSlovensko pochází z Turnova 
Od roku 2010 se koná soutěž krásy Miss Hasička, která je určena pro dobrovolné i profesionální 
hasičky, které jsou členkami v některé zastřešující hasičské organizaci. Cílem této mezinárodní 
soutěže je zvýšit povědomí o činnostech SDH v obcích, hasičském sportu a poukázat na rozsáhlou 
hasičskou základnu v České a Slovenské republice. Letos se vítězkou stala Kateřina Müllerová 
z Turnova, která ve finále bojovala s dalšími sedmi dívkami. Kateřina je absolventkou Obchodní 
akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově a reprezentovala dobrovolné hasiče 
z SDH Bezděčín. K celkovému vítězství si připsala i cenu veřejnosti – Miss sympatie.  
 
 

PROSINEC 

Výbuch plynu a obří požár firmy Agba 
3. prosince o půl osmé ráno vybuchl v areálu firmy Agba plyn isobutan. Městem se intenzivně ozývalo 
houkání sanitek, na místo dorazily i dva vrtulníky a řada hasičských sborů z kraje a stále přijížděly 
další. Nakonec jich bylo celkem 42 a hasily s 46 kusy požární mobilní techniky, a to i ze vzduchu. 
Posádky hasičů se střídaly, ale v jednu chvíli jich (tj. posádek) zasahovalo 35 najednou. Dva lidé byli 
převezeni vrtulníkem do vinohradské nemocnice v Praze, jeden musel být resuscitován a nejméně 
jednu ženu během zásahu pohřešovali a později byla bohužel nalezena mrtvá. Později zemřel i muž 
převezený s těžkým zraněním do nemocnice, jednalo se o spolumajitele firmy Milana Pozdníčka, 
který se dovnitř vrátil pro uvězněnou ženu (podle informací, které se šířily městem). Hasiči dlouho 
nemohli do objektu vniknout, protože se v něm nacházely další propan butanové lahve a bylo tam 
silně zakouřeno. Lahve v průběhu celého zásahu v intervalu několika minut bouchaly. Rány ve městě 
slyšet nebyly, ale na místě prý velmi silně. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu až kolem 14. hodiny, 
ale už kolem půl jedné dým, který se nesl jinak slunečným dnem, změnil barvu z černošedé na 
světlejší. Vysoký sloup černého dýmu byl viditelný z velké vzdálenosti (např. ze Bzí) a znatelný 
z celého Turnova. Hasiči prováděli měření, podle kterých zplodiny nepřekročily hygienické normy, ale 
obyvatelům města bylo doporučováno (i městským rozhlasem), aby nevětrali a nevycházeli ven.  
Zpráva byla po dlouhé době z těch, které zaujaly celostátní média. Všechny televize vyslaly do 
Turnova své štáby a zpráva o požáru byla na prvním místě večerního zpravodajství. Požár nebylo 
možné dohasit ještě několik dní, ale byl již pod kontrolou a dohledem. Škoda přesáhla 42 milionů 
korun. (Foto viz Fotopříloha). 
Zaměstnanci firmy nastoupili po pěti dnech do práce v prostorách firmy, které unikly požáru. 
Pracovat v těsném sousedství trosek, kde zahynul jejich šéf a kolegyně, pro ně bylo velmi obtížné. 
Všichni ale chtějí udržet firmu v chodu. Vedení města schválilo finanční pomoc firmě ve výši 50 000 
Kč a snaží se pomoct s hledáním náhradních prostor, aby činnost firmy mohla pokračovat. Po celou 
dobu hašení požáru zajišťovalo město snídaně, obědy a večeře pro zasahující hasiče a na začátku roku 
2016 odsouhlasili zastupitelé zřízení veřejné sbírky pro rodiny obětí. Ta byla ukončena na konci 
března a vynesla 145 tisíc korun. (Více viz Kronika 2016 – kalendárium). V březnu 2016 byla také 
provedena demolice zničeného objektu firmy. V srpnu 2016 byly zveřejněny výsledky šetření 
o příčinách požáru. Způsobila jej neodborná manipulace s chemickou látkou (čistič brzd), došlo 
k jejímu masivnímu úniku, následkem kterého byla spuštěna chemická reakce, kdy spolu se 
vzduchem se směs vyteklá do prostor objektu stala výbušnou a zřejmě výbojem elektrického zařízení 
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došlo k výbuchu a následnému požáru. Viníkem byla jedna z obětí požáru, takže vyšetření skončilo 
bez podání obvinění.  
 
Čertovský autobus 
3. prosince vozil děti po Turnově speciální Čertovský autobus, který připravila a vypravila firma 
BusLine ve spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu. Dopoledne byly naplánovány cesty pro 
děti z mateřských škol, které však musely být z důvodu požáru firmy Agba zrušeny. Odpolední jízdy 
pro děti z veřejnosti se již konaly. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Nadace B. J. Horáčka a cena Praemium Bohemiae 2015  
V letošním roce podpořila Nadace B. J. Horáčka na Turnovsku dva menší projekty, a to Turnovské 
hudební večery a kulturní akce na Sychrově, oboje částkou 20 tisíc korun. 
4. prosince ocenila nadace na slavnostním večeru na Sychrově nejúspěšnější české středoškoláky 
cenou Praemium Bohemiae. V roce 2015 bylo oceněno 16 studentů, držitelem hlavní ceny se stal Jiří 
Etrych z gymnázia v Pardubicích, který získal zlatou medaili na mezinárodní chemické olympiádě 
v Ázerbájdžánu. Od nadace B. J. Horáčka obdržel jako podporu pro další studium 35 tisíc korun. 
Ostatní studenti si rozdělili částky od 15 do 35 tis. Kč. 
 
Vánoční trhy 
Ve dnech 11. a 12. prosince se na náměstí konal další ročník Turnovských vánočních trhů, které se 
vrátily na náměstí, což bylo vesměs pozitivně přijato. (Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších 
akcí, foto viz Fotopříloha). 
 
Sbírka pro Honzíka 
Turnovští skauti, resp. jejich maminky, připravili k vánočním trhům charitativní prodej vlastnoručně 
vyrobených výrobků, jehož výtěžek putoval malému chlapci – Honzíkovi Mohelskému, který trpí 
svalovou dystrofií a toužil po elektrickém vozíku. Větší část ceny uhradila Honzíkovi pojišťovna, přesto 
bylo potřeba na vozík doplatit 92 000 Kč. Ve stánku nabízeli lžičky ozdobené hmotou fimo, perníčky, 
šperky z dutinek, svařák apod. Jejich prodej, díky zájmu Turnováků, vynesl 80 000 korun! Ke sbírce se 
připojila také Základní škola Kobyly, kterou Honzík navštěvuje, která přidala výdělky ze svého 
jarmarku a přidala Honzíkovi 6 453 Kč. A 3 500 korun mezi sebou vybrali zaměstnanci firmy Ontex.  
První podobnou sbírku, nazvanou Sbírka pro dobrou věc, uspořádali maminky skautů v roce 2014, 
byla určena pro Terezku, která potřebovala polohovací židličku. Podařilo se na ní vybrat 30 000 Kč.  
 
Křest knihy Zápisky sedláka Josefa Dlaska 
11. prosince v 17.30 proběhl v muzejní galerii křest knihy Zápisky sedláka Josefa Dlaska – Měl jsem 
nestálé štěstí. Jedná se o první kompletní edici tzv. Dlaskovy kroniky. (Více viz Kultura – Přehled 
nejvýznamnějších akcí, foto viz Fotopříloha). 
 
Zemřel Václav Feštr 
12. prosince zemřel v Děčíně, kam se před pár lety odstěhoval, jeden z nejvýraznějších kulturních 
činovníků Turnova po roce 1989 Václav Feštr. Bylo mu 68 let. Dlouhá léta působil jako ředitel 
Kulturního centra, jeho jméno bude navždy spojeno s celou řadou kulturních počinů – například se 
výrazně zasloužil o stavbu kulturního domu Střelnice (téměř ji vydupal ze země), vydával časopis 
Hlasy a ohlasy Turnovska, zakládal festival Poetika a stál u organizace mnoha dalších aktivit. Jeho 
velkou silnou postavu nemohl nikdo přehlédnout.  
 
Skauti rozdávali Betlémské světlo 
Již se stalo tradicí, že turnovští skauti přivážejí do Turnova Betlémské světlo a rozdávají ho zájemcům 
za doprovodu zpěvu vánočních koled v podání skautského sborečku. (Více viz Kultura – Vánoce, foto 
viz Fotopříloha). 
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Nové jízdní řády 
13. prosince začaly platit změny jízdních řádů (k tomuto datu se tak děje každoročně). Rozsah vlakové 
dopravy, kterou Liberecký kraj objednal v novém jízdním řádu u Českých drah, se oproti současnému 
grafikonu zvýšil přibližně o 1,5 %. K nárůstu došlo změnou dopravního konceptu na trati Liberec – 
Harrachov, kde vlaky jezdily v pracovní dny ve špičce v třicetiminutových intervalech. Rovněž na trati 
Železný Brod – Tanvald se navýšil počet spojů mezi stanicí Tanvald a zastávkou Plavy. V pracovní den 
jezdilo v Libereckém kraji 517 vlaků Českých drah (z toho 460 regionálních a 57 dálkových), o víkendu 
438 vlaků (381 regionálních a 57 dálkových vlaků). 
V autobusové dopravě zásadní změny na Turnovsku nenastaly. 
(Zdroj: tisková zpráva Českých drah). 
 
Oprava silnice z Pelešan na Valdštejn 
Těsně před Vánocemi byla otevřena nově opravená silnice z Pelešan na Valdštejn, jejíž opravu zajistil 
podnik Lesy ČR. Do stavby investoval přes 7 milionů korun. Cestu využívají nejen Lesy ČR, ale hlavně 
svatebčané, kteří míří na Valdštejn. Jinak je pro veřejnost uzavřena. Cesta si jistě opravu zasloužila, 
zajímavé však bylo sledovat, jak na ni reaguje veřejnost. Část ji přivítala jako „konečně pořádnou 
cestu“ na Valdštejn, část vnímá moderní asfaltovou silnici za nepatřičnou pro les. Mluvčí Lesů ČR 
Ludvík Řičař konstatoval, že „cesta je bezpečnější, protože už turisty neohrožují poškozené nebo 
hnilobou napadené stromy či suché větve,“ což, myslím, trefně charakterizuje názor první skupiny 
a zároveň shrnuje protiargumenty skupiny druhé (větve v lese?!). Velkým plusem každopádně je, že 
se díky nové silnici na hrad lépe dostanou i hůře pohybliví lidé.  
 
Mezinárodní hokejový turnaj 
20. až 22. prosince se na turnovském stadionu třikrát utkaly reprezentace mladých hokejistů Česka 
a Ruska. Na první zápas, který skončil prohrou domácích 3:7, se přišlo podívat kolem osmi set diváků. 
Druhý zápas skončil ve prospěch Čechů 3:2, poslední pak opět prohrou 3:8. Ruská reprezentace byla 
ubytována v hotelu Karel IV. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Nádražní budova 
23. prosince byla po půl roce oprav otevřena nádražní hala, zatím ještě ne úplně dokončená. Její 
prostor je vyčištěn, byla provedena světlá výmalba, restaurovány nástěnné obrazy Karla Vika z roku 
1919 a v blízké době bude následovat dokončení boční chodby k novým toaletám (konečně! Ty 
stávající jsou ostudné), prostoru prodejny tiskovin a pečiva a pořízení doplňků (lavic, odkládacích míst 
před pokladnami apod.). Již dříve byly nahrazeny původní masivní dřevěné dveře dveřmi novými, 
skleněnými s automatickým otvíráním. Z hlediska praktičnosti rozhodně příjemnější, ale z pohledu 
autenticity budovy necitlivé. Jinak dlouho očekávané opravy budově velmi sluší. Vyžádaly si náklady 
ve výši 15 milionů korun, provedla je firma Marhold Pardubice podle projektu turnovské společnosti 
Profes projekt. Opravy hradily České dráhy, a. s. Opravy byly definitivně dokončeny a budova 
„předána“ veřejnosti 19. února 2016.  
V plánu je druhá etapa oprav, zahrnující rekonstrukci vnitřních prostor směrem k nástupišti. Místo 
čekárny a restaurace by v nich měly najít místo drobné obchody. Zatím není stanoveno datum 
zahájení této etapy. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Výtržníci v ulicích 
Na konci roku se poněkud zvýšil počet výtržníků v turnovských ulicích, kteří překvapili svou 
vynalézavostí. Jeden se z baru v hotelu Slavie v Hluboké ulici vydal městem s barovou stoličkou, 
kterou rozbíjel výlohy obchodů až do doby, než se ho podařilo strážníkům a policii zpacifikovat. Druhý 
z nemocnice ujel na ukradeném speciálním invalidním vozíku. Podařilo se ho i s vozíkem odchytit až 
v ulici A. Dvořáka. Další parta mladíků si pak k adrenalinové zábavě vybrala kontejnery na komunální 
odpad, na kterých sjížděli Palachovou ulicí dolů ke kruhovému objezdu. Naštěstí tak činili v noci, 
takže svou jízdou neohrozili chodce ani jiné dopravní prostředky v jinak rušné Sobotecké ulici.  
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Sport o Vánocích 
Turnováci mohou již tradičně sportovat i o vánoční dovolené. V letošním roce se kvůli počasí 
nelyžovalo (poprvé začali ve Struhách zasněžovat až 1. ledna 2016), ale díky novému zimnímu 
stadionu se nabízelo bruslení, kterého mnoho obyvatel využilo.  
Stadion byl otevřen každý den od 26. prosince, včetně Silvestra a Nového roku, a to buď odpoledne, 
nebo rovnou celý den. Hokejový oddíl HC Turnov 1931 ve spolupráci s městem pořádal pro zájemce 
starší 15 let akci „Nauč se bruslit“, na kterou byl vstup zdarma, a to 29., 30. a 31. prosince od 8.30 do 
10.00 hodin. V termínu od 21. prosince do 3. ledna navštívilo zimní stadion 8 515 návštěvníků v 79 
hodinách otvírací doby. Absolutně nejvyšší návštěva byla v neděli 27. prosince s celkovým počtem 
1 234 bruslících návštěvníků. 
Otevřen byl i plavecký bazén na Výšince, a to od 26. prosince denně od 14.00 do 19.00 hodin, 
s výjimkou Silvestra.  
 
Silvestrovský běh 
31. prosince se konal 42. ročník Silvestrovského běhu, tradičního posledního závodu roku. Na trať 
dlouhou 5,5 kilometru vyběhlo 110 závodníků v šesti kategoriích, s nimi ještě turnovští dorostenci 
a žáci (z AC Turnov). (Více viz Sport – Přehled hlavních událostí). 
 
Silvestrovská noc 
Silvestrovská noc 2015 proběhla v Turnově klidně, dokonce i ohňostrojů a petard bylo znatelně 
méně. V liberecké nemocnici ošetřili asi 15 pacientů s lehčími zraněními, které si způsobili při pádech 
nebo při potyčkách, jednu ženu těžce zranila světlice. Na záchytné protialkoholní stanici 
hospitalizovali pouze šest osob od 15 do 49 let. Zda se jednalo i o Turnováky, není zjistitelná 
informace. Hasiči vyjeli k sedmi požárům, z nichž ani jeden nebyl na území Turnova.  
 
Novoroční ohňostroj 
1. ledna od 16.30 proběhl Na Lukách tradiční novoroční ohňostroj, oblíbená akce Turnováků, zejména 
těch s dětmi. Samotnému odpálení ohňostroje v 17.00 hodin předcházel doprovodný program pro 
děti – ty, které donesly vánoční obrázek, obdržely sladkou odměnu. Na závěr proběhl koncert 
turnovské kapely Snap Call. Ohňostroj tradičně připravila firma Zdeněk Pohl a na organizaci akce, 
kterou pořádá město, přispělo několik turnovských firem.  
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Turnov – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
Počet obyvatel města 
K 31. prosinci bylo v Turnově evidováno 14 046 obyvatel a 335 cizinců s trvalým pobytem. K trvalému 
pobytu se v roce 2014 přihlásilo 308 osob, odhlásilo 305 osob. V rámci města se přestěhovalo na 
jinou adresu 348 obyvatel. Narodilo se zde 139 dětí, zemřelo 170 obyvatel. Trvalý pobyt mělo na 
úřadě nahlášeno 319 lidí (tj. bydlí v Turnově, ale z různých důvodů nemají hlášenou vlastní trvalou 
adresu). 
 

Sportoviště v Maškově zahradě (Foto jednotlivých fází stavby viz Fotopříloha) 

V roce 2013 bylo po mnoha letech nejistoty rozhodnuto o výstavbě 
sportoviště v Maškově zahradě (26. září 2013 odhlasovalo 
zastupitelstvo poslední změnu v připravované výstavbě sportovního 
areálu v Maškovce – bude se stavět letní bazén a zastřešené kluziště. 
Důvodem je neefektivnost nezastřešené stavby. Celý areál by v této 
podobě neměl stát více než 150 milionů korun).  
(Více viz souhrnná zpráva v kronice města za rok 2013).  

 Začala výstavba sportoviště v Maškových zahradách 
8. ledna byly zahájeny stavební práce v Maškových zahradách. Jako první byl stavěn zimní stadion, 
zpevněné plochy okolo stadionu, přípojky inženýrských sítí a parkování. První etapa byla dokončena 
15. října. Smlouva s dodavatelem byla podepsána 1. prosince 2014. 

 Maškova zahrada – den otevřených dveří na staveništi 
22. dubna proběhl na staveništi sportoviště v Maškově zahradě den otevřených dveří pro veřejnost 
(od 17.00 do 18.30 hodin). Zájemcům, kterých přišlo kolem sedmdesáti, bylo představeno staveniště 
a jednotlivé části budoucích staveb. O půl šesté proběhlo symbolické poklepání na základní kámen 
stavby – poklepali nejen zástupci města a stavební firmy, ale i nejmladší členové turnovského 
hokejového týmu.  

 Otevření zimního stadionu Ludvíka Koška 
Ve středu 28. října jsme si připomněli 97. výročí vzniku samostatného československého státu. 
V Turnově oslavy vyvrcholily otevřením nového zimního stadionu.  
V 10 hodin začal den otevřených dveří a návštěvníci si prohlíželi celý areál a celé dopoledne mohli 
také využít k veřejnému bruslení. Ve 13 hodin proběhlo slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. 
Před druhou hodinou byl zahájen hokejový zápas legend ČR veteráni proti HC Turnov 1931 A, jehož 
výsledek 12:1 ale nikomu radost nevzal (snad). O přestávkách vystoupili krasobruslaři BK Variace 
Liberec a hokejová přípravka HC Turnov. Den na stadionu byl zakončen večerním veřejným 
bruslením. Celý den panovala na stadionu zima kolem 4 °C. Ještě v 19 hodin večer byl stadion plný 
lidí.  
Cena výstavby stadionu se vyšplhala na 96 milionů Kč, ledová plocha měří 59 x 26 metrů, na tribuně 
je instalováno 350 sedadel a pod ní se skrývá 7 šaten. U stadionu bylo vybudováno parkoviště pro 
134 míst a stání pro 4 autobusy. 

 První víkend 
Hned při otevření zimního stadionu se ukázalo, že nebudu mít o návštěvníky nouzi. Během prvního 
měsíce jej navštívilo 4 808 osob. Například prodloužený víkend od 13. do 17. listopadu přilákal 
k bruslení 2 252 lidí. Návštěvnost mobilního kluziště se pohybovala kolem 7 000 návštěvníků za celou 
sezonu.  

 Celkové vyúčtování 
K 16. květnu byl stav vynaložených finančních prostředků na stavbu zimního stadionu (a částečně 
plaveckého bazénu) následující: 

http://www.turnovskovakci.cz/storage/201511221422_zap_306_2015_tu.jpg
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SYNER + BAK (generální dodavatel stavby): 161 180 988,74 Kč  
Technický dozor: 463 400,00 Kč  
Cenový dozor: 396 000,00 Kč  
Geologický dozor: 135 850,00 Kč  
Autorský dozor: 592 400,00 Kč  
Koordinátor BOZP: 74 900,00 Kč  
Město Turnov – dozor ze strany Odboru správy majetku: 250 000,00 Kč  
Integra Stavby, a. s. – další zemní práce: 135 100,00 Kč  
ČEZ, a. s. - přeložka kabelu: 135 100,00 Kč  
Pamico Czech, s. r. o. – Optické propojení areálu: 107 438,02 Kč  
Compet Consult, s. r. o. – administrace soutěže: 60 000,00 Kč  
Ostatní: 187 666,61 Kč  
Celkem: 163 718 843 Kč  

 Z toho SYNER a BAK:  
Původní cena díla: 175 136 374,- Kč bez DPH  

Navýšení ceny díla: 3 953 613,- Kč bez DPH  
Celková cena díla: 179 089 987,- Kč bez DPH  
Pozastávka: 17 908 998,- Kč na odstranění vad a nedodělků bude vyplacena do 30 dnů po odstranění  
posledního nedodělku. Bankovní záruka na dodržení povinnosti odstranění záručních vad po dobu 
5 let je v celkové výši 8 952 734,20 Kč. Záruka se každý rok snižuje o 20 %. 

 První vítězství hokejistů na domácí půdě 
14. listopadu probíhal před zaplněným stadionem Ludvíka Koška další ze zápasů domácího HC 1931, 
tentokrát s HC Česká Lípa. Turnováci se dočkali vítězství 11:2 a po dlouhých desítkách let tak mohli 
slavit v domácím prostředí.  
 

Obchodní a hotelová škola – problematická situace 

V lednu 2009 došlo ke sloučení škol Obchodní akademie a Hotelové školy (dále Hotelová škola, sídlo 
ve Zborovské ulici) s Integrovanou střední školou (Sídlo v Alešově ulici) a vznikla Obchodní akademie, 
Hotelová škola a Střední odborná škola. Veřejnost tuto změnu vnímala negativně, ozvaly se silné 
hlasy, že cílem sloučení bylo postupné zlikvidování prestižní Hotelové školy, která sídlila (a nyní opět 
sídlí) v objektu tzv. horních kasáren ve Zborovské ulici, které byly opraveny a pro školu perfektně 
vybaveny díky mecenáši Bohuslavu Horáčkovi (opravy stály 122 milionů korun). Oficiálním důvodem 
pro sloučení dvou spolu nesouvisejících škol byla špatná ekonomická situace v Hotelové škole.  
Školu (i obě původní) zřizuje Liberecký kraj, kterému patří budova v Alešově ulici, zatímco budova 
v ulici Zborovské patří městu.  

 Budova Hotelové školy ve Zborovské ulici 
Na začátku prázdnin se rozšířila informace, podle které se od září měla celá Obchodní a hotelová 
škola přestěhovat do objektu v Alšově ulici, kde sídlí s ní sloučená Integrovaná škola. Již během 
prázdnin jednali zástupci města s krajem, ale stěhování se jim nepodařilo zvrátit.  

 Vystěhování budovy Hotelové školy ve Zborovské ulici 
Budova školy ve Zborovské ulici byla přes prázdniny vystěhována a učitelé se přestěhovali do Alešovy 
ulice. První školní den byl zahájen ve Zborovské, poté se jednotlivé třídy pod vedením učitelů 
přesunuly k nádraží. Studenti o změně předem nevěděli. Budova ve Zborovské ulici zůstala téměř 
prázdná, probíhala zde pouze výuka odborných gastronomických předmětů ve cvičné kuchyni pro dvě 
třídy dva dny v týdnu. Ve škole zůstala i školní kuchyně, obědy se však převážely do Alešovy. 
V budově sídlí i nedávno přestěhovaná ZŠ speciální.  

 Zasedání zastupitelstva 
24. září situaci ve škole projednávalo turnovské zastupitelstvo. S opuštěním budovy ve Zborovské 
ulici město zásadně nesouhlasilo a vyvolalo jednání s Libereckým krajem, na kterém nabídlo kraji 
směnu – bezplatně (!) by převedlo školu ve Zborovské ulici kraji a za to by získalo objekt v ulici 
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Alešově. Snahou města je nejen udržet využití objektu ve Zborovské ulici, ale vyřešit i letitý problém 
se špatnou občanskou vybaveností Turnova 2 – části u nádraží, kde chybí pobočky knihovny, Žluté 
ponorky, druhý stupeň ZŠ a další. 

 Návštěva hejtmana 
25. září přijel o situaci ve škole se žáky podiskutovat hejtman Martin Půta a radní pro oblast školství 
Alena Losová. Setkání se konalo v hale TSC v Alešově ulici. Kromě zmíněných se setkání zúčastnili 
ředitelka školy Milena Lednejová, starosta Turnova Tomáš Hocke, místostarostky Petra Houšková 
a Jana Svobodová, za petiční výbor Lukáš Bělohradský, vedoucí Odboru školství Libereckého kraje 
Leoš Křeček, radní Turnova Michal Kříž a Jaroslav Knížek, zastupitel Tomáš Tomsa, učitelé 
a zaměstnanci školy, rodiče, veřejnost, novináři a zhruba 250 až 300 studentů. 
Absolvent školy Lukáš Bělohradský inicioval a přečetl petici, kterou adresoval hejtmanovi 
a zastupitelům Libereckého kraje. (Její text viz příloha).  
Během setkání zazněly názory pro i proti vystěhování z budovy. Ředitelka školy byla obviněna ze 
zastrašování studentů, kteří vystěhování kritizovali (ředitelka uvedla, že studenty pouze požádala, aby 
se spíše věnovali studiu než protestům a že by zameškané hodiny museli nahradit). 

 Jednání Rady Libereckého kraje 
20. října jednala rada kraje a nabídky města na výměnu budov odmítla. 

 Mimořádné jednání turnovského zastupitelstva 
5. listopadu proběhlo jednání zastupitelstva, které se zabývalo pouze dvěma body, z toho zejména 
situací Hotelové školy.  

 Jednání Rady města Turnova 
11. listopadu navštívila jednání Rady města radní Libereckého kraje Alena Losová, která přišla 
s návrhem, že se obory střední školy, které byly v září přesunuty do budovy v Alešově ulici, opět vrátí 
do objektu ve Zborovské ulici. Jedná se o obchodní akademii, hotelnictví a cestovní ruch. Dokonce se 
jednalo i o termínech možného přesunu, a to o začátku února, nebo začátku července 2016. Rada 
města se přiklonila ke stěhování na začátku února 2016. Radní města navrhli výrazné snížení nájmu za 
objekt ve Zborovské ulici. V únoru 2016 k obnovení výuky ve Zborovské ulici opravdu došlo. (Viz 
Kronika 2016).  
 

Rekonstrukce Nádražní ulice směrem od viaduktu, ulice Fučíkova 

Během roku se připravoval projekt na rekonstrukci Nádražní ulice od viaduktu a ulice Fučíkovy. Záměr 
rekonstrukce byl zařazen i mezi Investiční priority města 2015–2019. 
Zastupitelstvo města se tímto projektem zabývalo na několika jednáních: 29. 1. / 23. 4. / 17. 12. 

. Z jednání zastupitelstva města 29. ledna 
Zastupitelé se vyjadřovali k představené studii a k navrhovaným. Největší diskuzi vzbudila 
navrhovaná změna v přednosti v jízdě. Po rozsáhlé diskuzi se pro změnu vyslovila naprostá většina 
zastupitelů. Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci ulice s těmito podmínkami: navrhované řešení se 
bude v maximální míře vyhýbat soukromým pozemkům, křižovatka u viaduktu bude koncipovaná se 
změnou přednosti jízdy (hlavní silnice centrum Turnova – Přepeře) a všechna tři ramena nudou 
umožňovat obousměrný provoz. Prostorové řešení ulice bude následující: obousměrná komunikace / 
ve směru Ohrazenice – Turnov je cyklopruh veden podél komunikace / ve směru Turnov – Ohrazenice 
je cyklopruh veden podél chodníku, nebo je jeho součástí / parkovací zálivy po obou stranách 
komunikace / chodníky po obou stranách / projekt bude dále řešit: zeleň, veřejné osvětlení 
a mobiliář. 

. Setkání starosty s občany čtvrti u nádraží 
21. ledna se ve školní jídelně v Alešově ulici konalo setkání starosty s občany na téma rekonstrukce 
Nádražní ulice. (Setkání se zúčastnili představitelé z odboru správy, radní Jaroslav Knížek a Hana 
Maierová a nechyběl projektant z firmy Pudis, a. s. Ing. Tomáš Honec, který projekt připravoval. Na 
setkání dorazilo kolem šedesáti občanů. Rekonstrukce Nádražní ulice se připravuje od roku 2013, kdy 
ji přislíbil při své návštěvě Turnova hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Celková cena projektu 
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firmy Pudis byla 867 026 Kč, vč. DPH. Na rekonstrukci Nádražní ulice by měla navázat modernizace 
komunikace II/610 Turnov – Příšovice – hranice kraje. Oba projekty budou podány se žádostí o dotaci 
do projektu EU, a pokud vše půjde dobře, realizovat by se měly v roce 2017. 
V současnosti existuje několik možných variant řešení (u viaduktu Přepeřská – Ohrazenice je to pět 
variant, u řešení Nádražní ulice pak šest variant). Velkým problémem je vlastnictví dvoumetrového 
pruhu chodníků od domů v Nádražní ulici, které patří přilehlým domům – jedná se celkem o 77 
vlastníků, se kterými bude muset město jednat. (Foto viz Fotopříloha). 

. Setkání se starostou – veřejné projednávání nájezdu do Fučíkovy ulice 
14. října se v jídelně ZŠ Alešova konalo setkání vedení města s občany, na kterém byl diskutován 
plánovaný nájezd z obchvatu do Fučíkovy ulice – dopravní napojení průmyslové zóny Ohrazenice – 
Turnov (areál firmy Grupo Antolin Turnov) ve směru od Prahy a nájezd na silnici I/35 ve směru na 
Jičín. Setkání se zúčastnilo kolem padesáti místních občanů, místostarostka Jana Svobodová, 
zastupitel Miroslav Šorejs, starosta Ohrazenic František Novák, jejich místostarostka Jana Rozumová 
a zastupitel Jaroslav Maděra. Občané z horní části Fučíkovy ulice a navazující části ulice Bedřicha 
Smetany s předloženým řešením nesouhlasili a doporučili hledat nový sjezd mimo Fučíkovu ulici. 
(Foto viz Fotopříloha).  
 
Nález pravěké dílny  
V létě prováděli archeologové z turnovského muzea výzkum na Valdštejnsku, na pozemku, kde 
vyroste nová výrobní hala společnosti Trevos. Objevili tam pozůstatky po dílně určené k výrobě 
štípané i broušené industrie, jejíž stáří odhadli na 7 000 let. Nález potvrzuje existenci obchodní stezky 
z Turnova na Jičínsko. 
 
Turistická sezona 
Podle zjištění Sdružení Český ráj byl počet návštěvníků, kteří v roce 2015 navštívili Český ráj, 
srovnatelný s počtem z roku 2014. Sdružení sleduje návštěvnost z jednotlivých regionálních 
turistických center, ty navštívilo 141 554 turistů (místních i zahraničních). Nejvyšší návštěvnost uvedla 
centra v Jičíně, Turnově, Lomnici nad Popelkou a v Sobotce. Do Českého ráje tentokrát dorazilo méně 
turistů ze zahraničí, největší skupiny tradičně tvořili Němci, Britové, Poláci a Nizozemci.  
Greenway Jizera: V období mezi červencem a říjnem (včetně) využilo 57 969 lidí cyklostezku 
Greenway Jizera z Dolánek do Líšného. Započítání jsou pěší, cyklisté i bruslaři.  
Webové stránky www.cesky-raj.info zaznamenal 269 395 návštěv, což je o 25 % více než v roce 2014. 
Cyklobusy: Sezona cyklobusů byla zahájena o víkendu 30. května 2015 provozem na červené, žluté 
a hnědé lince. Hlavní provoz začal během prvního prázdninového víkendu a ukončen byl 30. srpna 
2015. Autobusy najezdily 36 664 km (o 1 098 více než v předchozím roce) a přepravily 13 024 
cestujících a 786 kol (o 1 925 cestujících méně a o 200 kol více než v roce 2014). Celkem bylo 
provozováno 906 spojů. Nejvíce využívaná byla tradičně červená linka, která je páteří celého systému 
autobusů Český ráj a vede kolem nejpřitažlivějších míst Českého ráje. Cyklobusy zajišťuje Mikroregion 
Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi regionu.  
Hrady a zámky: Nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje, ale i všech památek ve správě 
regionálního Národního památkového ústavu byly Trosky, které do konce října navštívilo 105 868 
návštěvníků, v roce 2014 to bylo 100 211 lidí za celý rok. Sychrov zaznamenal nižší návštěvnost, 
především kvůli poklesu počtu zahraničních turistů. K 31. říjnu jej navštívilo 97 034 návštěvníků 
(v roce 2014 to bylo ke stejnému datu 102 330). Hrubý Rohozec navštívilo k 31. říjnu 24 433 lidí 
(v roce 2014 za celý rok 24 934 osob).  
Zdroj: Zpráva Sdružení Český ráj a Národního památkového ústavu, pracoviště Sychrov. 
 
Turistické autobusy 
1. června byl zahájen provoz části letních turistických autobusů v Českém ráji, a to už po pošestnácté. 
V rámci turistických linek byly o prázdninových sobotách provozovány i retro spoje autobusů 
(v podobě historických autobusů 706 RTO a ŠL 11) na trase Turnov – Libuň – Jičín s přestupem na 
historické vlakové spoje v Libuni.  
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1. června byl zahájen provoz na červené, žluté a hnědé lince a 1. července na lince modré 
a zelené. Provoz byl ukončen na konci prázdnin, resp. na konci září. Turistické autobusy byly 
provozovány na několika linkách, přičemž na všech byla možná přeprava jízdních kol. Autobusy 
provozuje firma BusLine. Autobusy a cyklobusy jsou určeny pro snadnější přepravu zájemců 
k turistickým cílům v okolí a samozřejmě umožňují přepravovat i jízdní kola. Proto není problémem 
vydat se na cyklovýlet i do Jizerských hor.  

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

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

 Trasa III – modrá: Semily – Chuchelna – Radostná pod Kozákovem – Rovensko pod Troskami – 
Újezd pod Troskami – Libuň – Holín – Jičín . Kvůli stavbě kanalizace v Rovensku byla linka 
odkloněna z Lestkova přes Volavec na Sedmihorky a Ktovou. 

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

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

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

Kriminalita ve městě 
V roce 2015 byla v Turnově a okolí zaznamenána nejnižší kriminalita za posledních 15 let. Bylo 
zaznamenáno 328 trestních událostí, z toho 271 přímo ve městě. Činilo to třetinu všech případů 
v okrese Semily. 55 % nahlášených událostí se podařilo objasnit. Bylo řešeno 1 150 přestupků.  
 
Stopy po narkomanech 
V listopadu přijel do Turnova speciální charitativní tým dobrovolných hledačů, kteří pomocí přístrojů 
hledají jehly a stříkačky zanechávané narkomany na veřejných místech. V Turnově prohledával 
především dětská hřiště a pískoviště a nenašel jedinou „památku“ po narkomanech.  
 
Parkování kamionů ve městě 
Řidiči kamionů mají ze zákona stanoveny povinné přestávky, kdy nesmějí pokračovat v jízdě. Míst, 
kde mohou zůstat a přečkat tuto několikahodinovou dobu, je však obecně málo a řidiči to řeší různě. 
Problém stojících kamionů řeší i Turnov, kde si řidiči zvykli zastavovat u autobusového nádraží Na 
Lukách a vedle čerpací stanice Kontakt v Průmyslové ulici. Místní obyvatelé si stěžují na neúměrný 
hluk, zápach a prach (při startování, protáčení motorů apod.). Na těchto místech navíc není pro řidiče 
vybudováno žádné zázemí. Město začalo kamiony z těchto míst vytlačovat a chystá se jim připravit 
zpevněnou a oplocenou plochu v průmyslové zóně na Vesecku. Kamiony už nyní mohou oficiálně 
parkovat u provozovny ČSAD v Ohrazenicích a na oplocené ploše pod železniční zastávkou, tato místa 
jsou ale zpoplatněna a řidiči se jim vyhýbají.  
 
Kůrovec 
V důsledku mimořádně suchého a teplého počasí tohoto roku se v lesích (nejen na katastru města) 
rozšířil kůrovec. Napadeno bylo 1 700 m3 a kůrovec se nadále šířil a napadal další stromy. Pro rok 
2016 hrozí kůrovcová kalamita. Město proto vyzvalo vlastníky lesů, aby včas a důsledně provedli 
kontrolu stavu svých lesů a případné napadení řešili.  
 
Dům přírody 
V roce 2015 bylo zahájeno budování Domu přírody v Dolánkách u železniční zastávky (vývoj viz např. 
Kronika 2014 – Turnov, souhrnné zprávy k závěru roku). Na konci roku 2015 byl z pohledového 

http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96589
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96590
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96591
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96592
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96593
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hlediska dům téměř hotový, opatřen novou fasádou, novými okny, v zadní části postavena výtahová 
šachta, upraveno okolí, postavena nová zídka místo bývalého plotu atd. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Zdravé město Turnov 
Turnov je od roku 2013 členem asociace Národní sítě zdravých měst, která sdružuje aktivní místní 
samosprávy, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do 
rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Aktivita souvisí i s tzv. místní 
Agendou 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti). 
Pro získání představy, jaké aktivity bývají součástí projektu Zdravé město, viz Kronika 2014. Zahrnuty 
v něm bývají všechny kulturní, sportovní, propagační a osvětové akce, které pořádá, nebo 
spolupořádá město a o většině z nich je pojednáno na příslušných místech kroniky (kalendária, 
přehledy akcí). 
 
Kompostárna nebyla dobře využitá 
V roce 2015 (od otevření v červenci) odevzdali lidé do kompostárny 886 tun materiálu od 2 641 osob 
(subjektů), projekt ale počítal s využitím 2 700 tun ročně. Pokud se využití kompostárny nezvýší, bude 
město vracet část dotace, se kterou kompostárnu postavilo. Turnov má uzavřenou smlouvu s 23 
okolními obcemi, z nichž ale mnohé nepřivezly do kompostárny žádný odpad. Provoz kompostárny 
skončil ztrátou 312 tisíc korun (celkové náklady 761 tisíc korun). Na podzim začalo být prodáváno 
hnojivo pod názvem Turnovský kompost vyrobené v kompostárně. Prodalo se ho 115 tun za 53 tisíc 
korun. 
 
Soutěž Zlatá popelnice 2015 
V červnu 2016 byly vyhlášeny výsledky soutěže Zlatá popelnice 2015, kterou vyhlásil již podvanácté 
Liberecký kraj. Turnov se umístil mezi deseti finalisty v kategorii měst, resp. skončil na 9. místě. 
Soutěžilo celkem 214 obcí a měst. Vítězem mezi městy se stala Rokytnice nad Jizerou a mezi obcemi 
Mařenice, které se staly i Skokanem roku pro 224% nárůst třídění odpadu za uplynulý rok 2015. 
Turnov se stal i vítězem soutěže ve sběru drobného elektra, vyhlašované společností ASEKOL a. s., 
a to v kategorii měst a obcí nad 10 000 obyvatel. V Turnově bylo vytříděno celkem 950 televizorů, 
375 monitorů a 8 706,54 kilogramů drobného elektra a město jako cenu získalo šek v hodnotě 15 000 
korun. 
Turnov postoupil do celostátního finále soutěže s názvem O křišťálovou popelnici, kde soutěžilo 6 085 
obcí a měst, do finále postoupilo 14 z nich. (Výsledek viz Kronika 2016 – Turnov – Kalendárium).  
 
Sběr starého textilu 
Ve městě je rozmístěno 20 kontejnerů společnosti Dimatex a 1 velkoobjemový kontejner Diakonie 
Broumov. Do nich mohou lidé odkládat starý textil – oblečení i obuv k nošení, nebo na druhotné 
zpracování. Za rok 2015 bylo sebráno v kontejnerech společnosti Dimatex 83 tun textilu 
a v kontejneru společnosti Diakonie Broumov celkem 14,6 tun textilu, což představuje asi 6,7 kg 
textilu na jednoho občana. 
 
Městská zeleň 
Ve městě bylo v roce 2015 rozmístěno 14 jednostranných a 56 oboustranných závěstných nádob na 
letničky, které bývají zavěšeny na stojanech lamp pouličního osvětlení. Každoročně patří k nejhezčím 
z okolních měst. Péči zajišťuje soukromá firma za cenu 288 149 Kč včetně DPH.  
Byla provedena nová výsadba za 240 000 Kč (zejména v ulici 28. října a u Mariánského kostela), 
dosadby za 30 000 Kč, sekání podél cyklostezek stálo 70 000 Kč. (Nejedná se o kompletní přehled 
finančních nákladů na péči o městskou zeleň). 
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Kdo nás opustil 

(Více viz Turnov – Kalendárium) 
 
Feštr, Václav: 12. prosince 
Hajn, Karel: 6. září 
Holas, Pavel: 4. května 
Řídkošil, Tomáš: 2. července 
Špika, Miroslav: 25. března 
Šťastný, Jan: 27. února 
Touš, Jan: 8. srpna 
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Turnov – zprávy z okrajových částí 

 
Město se organizačně dělí na 5 katastrálních území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina 
u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: Turnov s Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, 
Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny 
a Vazovec. 
Město Turnov je tvořeno i několika okrajovými částmi, většinou bývalými samostatnými obcemi, 
které si dodnes zachovávají (nebo znovu začínají uvědomovat) určitou míru samostatnosti 
a specifičnosti. Život v nich se poněkud odlišuje od života v centru města a více se podobá životu na 
vesnicích. Tomu odpovídají i aktivity, které se v těchto částech Turnova konají. V této kapitole se 
pokusíme přinést stručný přehled nejdůležitějších akcí či problémů, kterými dané části v roce 2015 
žily. Místopisné informace o zmíněných částech jsou uvedeny v kronikách za roky 2013 a 2014. 
 
 

MAŠOV, PELEŠANY A KADEŘAVEC 

Mašovská kaple 
V minulém roce, 28. října 2014, začala veřejnosti sloužit opravená kaple na nově opravené mašovské 
návsi. V roce 2015 byla otevřena každou středu od 18.00 do 19.00 hodin a každé čtvrté pondělí 
v měsíci v ní byla sloužena mše svatá páterem Maňáskem. 21. srpna se rozezněl mašovský zvon (viz 
níže). 
 
Mašovské hřiště 
22. října odsouhlasili zastupitelé změnu vlastníka mašovského hřiště – nadále je vlastní město 
a provozovatelem je Městská sportovní. Na podzim byla zahájena oprava hřiště firmou Vysspa Sports 
Technology, dokončena bude v roce 2016. Cena má vyšplhat na 1 249 119 Kč bez DPH. 
 
Havárie auta v Mašově 
17. ledna časně ráno sjel opilý, 22 let starý řidič se svým autem ze svahu pod úroveň silnice, kde 
skončil mezi stromy a usnul. Našli jej ráno lidé, kteří odjížděli do zaměstnání. Nehoda skončila dobře.  
 
Oprava silnice z Pelešan na Valdštejn 
Těsně před Vánocemi byla otevřena nově opravená silnice z Pelešan na Valdštejn, jejíž opravu zajistil 
podnik Lesy ČR. Do stavby investoval přes 7 milionů korun. (Více viz Turnov – Kalendárium 
z prosince).  
 
Akce v roce 2015 (výběr):  

 Hasičský ples: 7. února se v sokolovně na návsi konal hasičský ples. K tanci a poslechu zahrála 
kapela Veselí pozůstalí. Ples organizoval Sbor dobrovolných hasičů Mašov. 

 Sokolský ples: 24. ledna v sokolovně, hrála skupina Reflex 

 Pálení čarodějnic – 30. dubna: V Mašově organizuje pálení čarodějnic místní sbor dobrovolných 
hasičů. V 18 hodin se konal lampionový průvod v maskách, který vyrazil od kapličky k lomu. Tam 
proběhlo v 19 hodin zapálení vatry. Nechybělo občerstvení a soutěže pro děti.  

 V Pelešanech organizuje pálení čarodějnic místní sbor dobrovolných hasičů. V 18 hodin začal 
program pro děti a vatru zapálili v 19 hodin.  

 Setkání se starostou – Pelešany: 10. června se v pelešanské hasičárně konalo setkání starosty 
a místostarostky Svobodové s místními občany. (Více viz Turnov – kalendárium).  

 Zvon v mašovské kapli se rozezněl: 21. srpna se po více než 55 letech rozezněl zvon v mašovské 
kapli. Přispěla k tomu veřejná sbírka, kterou vyhlásil Osadní výbor Mašov. Bylo potřeba sehnat 
finance na pořízení elektrického ovládání zvonu. Na výzvu výboru zareagovala řada lidí a během 
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krátké doby se podařilo vybrat 74 780 Kč, což překročilo potřebnou částku. Zbytek financí byl 
proto využit na nutnou opravu omítky márnice na mašovském hřbitově. Zvon začal pravidelně 
vyzvánět vždy v poledne a večer a díky správci kapličky a iniciátorovi obnoveného zvonění Jiřímu 
Kosovi bylo znovu umožněno zvonit v případě rozloučení se zemřelými občany. Zvon dodala 
firma Elekon z Vyškova za 66 000 Kč. Před zrušením zvonění zajišťovala tuto službu paní Ludmila 
Štrojzová. 
Putování s Večerníčkem: 19. září uspořádal SDH Pelešany Rozloučení s létem pro děti. 

 Vánoční koncert v Mašově: 27. prosince uspořádali mašovští dobrovolní hasiči vánoční koncert 
komorní hudby v kapličce na mašovské návsi. Vystoupilo smyčcové kvarteto Ad libitum 
v doprovodu sólového zpěvu.  

 
Soutěže mladých hasičů v roce 2015: 
2. května: Brada-Rybníček, Pohár dráčka Soptíka 
8. května: Jablonec nad Jizerou, Pohár dráčka Soptíka 
10. května: Košťálov, Pohár dráčka Soptíka 
16. května: Semily, Pohár dráčka Soptíka 
30. května: Nedaříž, Okresní kolo Plamen 
20. června: Ploukonice, Dětský superpohár 
13. září: Chuchelna, Pohár dráčka Soptíka 
4. října: Bozkov, Pohár dráčka Soptíka 
17. října: Martinice, závod požárnické všestrannosti Plamen požárnické všestrannosti. Začátek sezony 
2016. Mladší družstvo se umístilo na 18. místě ze čtyřiceti čtyř.  
24. října: Slavnostní vyhlášení Poháru o dráčka Soptíka Semily v Chuchelně. Družstvo mladších dětí 
SDH Mašov obsadilo 3. místo z třiceti týmů. 3. místo obdrželo družstvo i v soutěži O krále útoků.  
 
(Fotografie mašovského hřbitova s novou bránou a pelešanského hřbitova ve Fotopříloze). 
 
 

BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA A LOUŽEK 

Dům přírody 
V roce 2015 bylo zahájeno budování Domu přírody v Dolánkách u železniční zastávky (vývoj viz např. 
Kronika 2014 – Turnov, souhrnné zprávy k závěru roku). Na konci roku 2015 byl z pohledového 
hlediska dům téměř hotový, opatřen novou fasádou, novými okny, v zadní části postavena výtahová 
šachta, upraveno okolí, postavena nová zídka místo bývalého plotu atd.  
 
Vápeník 
Během letní sezony byla asanována a zpevňována skála Vápeník nad silnicí a železniční dráhou. Byly 
vykáceny stromy nahoře a náletové dřeviny nad, na a pod skálou, skála byla opatřena kovovou sítí. 
Jednalo se o zdálky viditelnou změnu.  
 
Masopust na Dlaskově statku a na Bukovině 
V soboru 7. února, za krásného mrazivě slunečného počasí, vyrazil z Dlaskova statku masopustní 
průvod na Bukovinu. Muzejníci převlečení v masopustních maskách, za doprovodu šramlu ve složení 
Kotek, Kostka, Uchytil, Bada a Mireková, navštívili a obveselili asi deset bukovinských stavení. (Více 
viz Turnov – Kalendárium). 
 
V Dolánkách se převrátil kamion  
16. března o půl druhé se v Dolánkách převrátil kamion s nákladem 
skleněného odpadu a zatarasil silnici i přilehlé koleje. Na vyprošťování 
se podílely čtyři hasičské jednotky a dva jeřáby. Celá akce trvala 
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3,5 hodiny, silnice i trať byly neprůjezdné (na trati ovšem zrovna probíhala plánovaná výluka).  
 
Setkání se starostou na Bukovině 
17. března se v hasičárně na Bukovině konalo setkání vedení města s místními občany, kterých se 
dostavilo kolem čtyřiceti. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
 
Velikonoce na Bukovině 
12. dubna se v kostelíku sv. Václava na Bukovině konala Velikonoční mše. Sloužil ji vikář Václav 
Vlasák. Hudební doprovod na harmonium Pavel Holas. 
 
Pálení čarodějnic 
30, dubna proběhlo na Bukovině pálení čarodějnic, které organizuje místní sbor dobrovolných hasičů. 
O půl osmé se konal lampionový průvod a vatra byla zapálena v devět hodin.  
 
Hřbitov odpadků 
Vodohospodářské sdružení na podzim instalovalo vedle mostu v Dolánkách 16 naučných tabulek 
o zátěži přírody odpadky, místo bylo nazváno Hřbitov odpadků. 
 
Medaile pro hrdiny 
Na začátku listopadu byli v liberecké sportovní aréně oceněni medailemi Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje mj. dva studenti druhého ročníku Střední ekonomické školy v Jablonci nad Nisou 
Martin Hulík a Matěj Bartoš, kteří v létě zachránili život dvěma malým dětem v Dolánkách. (Více viz 
Turnov – Kalendárium).  
 
Fotografie z podzimního jarmarku u Abelova mlýna viz Fotopříloha ze září). 
 
 

MALÝ ROHOZEC, MOKŘINY A VAZOVEC 

Dětská hřiště 
V roce 2015 začal Rohozecký okrašlovací spolek ve spolupráci s Městským úřadem v Turnově budovat 
dlouho potřebné dětské hřiště na Malém Rohozci. Byly instalovány dva dětské herní prvky Na Černavě 
a dva v Kolonii. V cílové podobě by mělo na Malém Rohozci vzniknout skutečné reprezentativní 
sportoviště pro velké i malé. Na Černavě bude jen malé hřiště na badminton a dětské hřišťátko. V Kolonii 
by mělo vyrůst pěkné, bezpečné hřiště pro malé děti, jehož součástí bude i altán s kuchyňkou. Měly by zde 
být i prvky pro dospělé – cvičící prvky pro sportovce, zázemí pro společenské akce a pěkné fotbalové 
(časem i volejbalové) hřiště. 
 
Přednáška o řezu ovocných stromů 
7. března se Rohozečtí mohli zúčastnit zajímavé přednášky Ing. Jana Zímy z Ústavu experimentální 
botaniky Akademie věd ČR, který přijel představit moderní i tradiční postupy v řezu ovocných stromů. 
Přednáška byla mimořádně povedená. Pořádal Rohozecký okrašlovací spolek. 
 
Optimalizace dopravní situace na Rohozci – studie 
Před rokem oslovil ROS dopravní fakulty několika českých univerzit a požádal je, zda by bylo možné 
nabídnout studentům jako téma diplomové práce optimalizaci dopravní situace na Malém Rohozci. 
Studentka Kateřina Škarydová si toto zadání zvolila za své a již v létě začala ve spolupráci 
s Rohozeckým okrašlovacím spolkem na tématu pracovat. 7. března se autorka sešla s obyvateli 
Malého Rohozce a ve vzájemné diskuzi představila svůj dosavadní koncept. I přes letákovou 
informační kampaň nebyla účast z nejlepších. Je škoda, že místní lidé nevyužili vzácné příležitosti 
podílet se na vzniku moderního pojetí dopravy v obci a vznést své připomínky. Bohužel chyběl 
i tradiční zastánce participace občanů v územním plánování pan architekt Javorský. 
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Setkání se starostou – Malý Rohozec 
15. dubna se konalo další setkání se starostou, tentokrát na Malém Rohozci. Setkání se zúčastnili 
kromě starosty i místostarostka Jana Svobodová a zastupitelé Arnošt Černý a Josef Uchytil. 
Podiskutovat s nimi přišlo zhruba 35 občanů. Ti si, v čele s okrašlovacím spolkem, připravili na úvod 
procházku po obci, na které vedení města upozorňovali na problémy, které na konkrétních místech 
pociťují. Zaznělo přání mít stožár na vlajku, pouliční osvětlení, zrušit autobusovou čekárnu při hlavní 
silnici i rozšíření silnice vedoucí do Mokřin. Občany trápí nedostatečná silnice vedoucí k nově 
vytvářené obytné části Na Pískách, ale také třeba to, že si jiní občané zvykli navážet odpadky do lesa 
za pivovarem.  
 
Pálení čarodějnic 
30. dubna se na Malém Rohozci pálili čarodějnice. Akci připravil Rohozecký okrašlovací spolek 
v areálu Na Pískách. Začalo se v 19 hodin. Připraven byl let přes překážky na koštěti, stezka odvahy 
a hodnotné dárky pro nebojsy, občerstvení a rekordně velká hranice. Statistika: počet návštěvníků: 
cca 250 / počet vypitých sudů piva: 3 / počet upálených čarodějnic: 1 / počet dětských návštěvníků: 
cca 70 / počet dobrovolníků angažovaných v přípravě akce: 17 / počet rozdaných balíčků dětem: 48 / 
počet rozdaných medailí: 9 / počet snědených koláčů od pekařství Mikula: 100 / počet spálených 
pneumatik: 0 / počet připravených míst k sezení: 110 / počet opečených buřtů: 98,5 / příspěvek MÚ 
Turnov na akci: 4 000 Kč / počet sponzorů: 4.  
 
O rohozecký soudek 
20. června proběhl v hostinci v kulturním domě na Podháji 5. ročník otevřeného přeboru Turnova 
v rapid šachu jednotlivců. (Více viz Sport – TJ Turnov).  
 
Slavnosti Pivovaru Rohozec 
20. června odpoledne a večer se v areálu Pivovaru Rohozec konaly již 18. slavnosti piva, na které je 
vstup volný. 
 
Rohozecké loučení s létem 
19. září se na náměstí konal již poosmé program rohozeckého pivovaru nazvaný Loučení s létem. 
Návštěvníci mohli ochutnat všechny druhy piv, které se v pivovaru vaří. Speciálně bylo nabízeno 
pšeničné pivo uvařené jen pro tuto příležitost. 
 
Další akce Rohozeckého okrašlovacího spolku (převzato a odcitováno z webové prezentace spolku 
www.rosowebnode.cz) 

 Letní kino Na Černavě. 3. ročník oblíbeného letního kina. Vstup 
byl zdarma, pro děti byly připraveny popcorn a limonáda, také zdarma. 
Ve třech dnech byly promítnuty tři filmy.  

 Badmintonový pohár. 29. srpna se konal 3. ročník Rohozeckého 
poháru v badmintonových čtyřhrách.  

 Drakiáda Na Pískách. 17. října. Počasí nepřálo. Vítr nefoukal 
a dešťová přeháňka z rána zanechala pole u Josefa mokré a neútulné. 
Přesto drakiáda byla! Účast nebyla velká, ale děti si i tak přišly na své. Byla pro ně připravena 
rukodělná dílnička, kde si vyrobily krásnou papírovou kočku k zavěšení, občerstvení v podobě 
limonád a sladkostí. Proběhla soutěž v utíkání s drakem. Vítěz obdržel krásnou cenu (stolní deskovou 
hru) a i ostatní děti neodešly s prázdnou. Každý něco dostal. 
Nakonec se opékaly buřty a pekly brambory v horkém popelu. 
I přes nepřízeň počasí jsme si letošní drakiádu užili. 

 Mikulášská nadílka. 5. prosince  

 Vánoční setkání Na Vršku. 24. prosince od 10 do 11.30 hodin. 
Hrála živá hudba 
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 Ukliďme Česko 
Obyvatelé Malého Rohozce se připojili k celostátní akci Ukliďme Česko, kterou v rámci Dne Země 
připravil Odbor životního prostředí MÚ v Turnově. Obyvatelé dvě hodiny sbírali pytle na Vesecku 
(Více viz Turnov – Kalendárium z 18. dubna). 

 Jarní úklid  
Letošní ročník úklidu probíhal odpočinkově, účastníci se prošli po obci s modrými pytli, které dodal 
Odbor životního prostředí MÚ v Turnově, a sbírali odpadky. A nepřestávali se divit, že i když se akce 
opakuje každý rok, opět nasbírali deset plných pytlů. Součástí akce byl i výchovný řez jabloní Na 
Černavě a oprava uchycení mladých stromků. 
 
 

DALIMĚŘICE A HRUBÝ ROHOZEC 

Cvičení pro boj s ebolou 
15. června se v Daliměřicích konalo velké taktické cvičení s názvem Ebola – transport osoby 
s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Zapojili se do něj pracovníci Krajské hygienické 
stanice Libereckého kraje, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, hasiči, záchranáři, policisté 
i městští strážníci. (Více viz Turnov – Kalendárium).  
 
Daliměřický sportovní den 
27. června se v prostorách tělocvičny TJ, venkovního hřiště a hřiště malé kopané konal Daliměřický 
sportovní den, který pořádaly TJ Turnov – Oddíl RS Daliměřice, SDH Daliměřice s podporou města 
a Pivovaru Rohozec. V 10 hodin byl zahájen volejbalový turnaj a ve 14 hodin samostatná akce – 
kopaná, orientační běh, skoky, běhy, hody… 
 
Oceněný Daliměřičák 
28. října proběhl slavností večer v Městském divadle u příležitosti státního svátku. Součástí večera 
bylo i předávání medaile starosty občanům, kteří si to zasloužili. Jedním z oceněných byl i daliměřický 
dobrovolný hasič Josef Ulrich, který medaili převzal za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží. 
Jako cvičitel, hasič a lyžař vychoval desítky dětí. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
 
Setkání se starostou – Daliměřice 
11. listopadu se v daliměřické hasičárně konalo poslední letošní setkání občanů se starostou 
Tomášem Hockem a zastupitelem Petrem Soudským. Dostavilo se kolem třiceti občanů. (Více viz 
Turnov – Kalendárium).  
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Turnov – stavební úpravy a obchody 

 
Finanční příspěvky z Programu regenrace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón 
Historické centrum Turnova je od roku 1990 vyhlášeno městskou památkovou zonou. Ministerstvo 
kultury od roku 1993 vyhlašuje každým rokem Program regenerace městských památkových zón, 
Turnov se do programu přihlásil v roce 1995. Podmínkou je zpracování vlastního Programu 
regenerace MPZ, Turnov jej zpracoval v roce 1995 a v letech 2004, 2009 a 2013 došlo k jeho 
aktualizaci.  
Pro rok 2015 přiznalo Ministerstvo kultury ČR Turnovu 1 090 000 Kč. V letech 1995–2013 bylo využito 
na opravu turnovských památek celkem 37 824 752 Kč. 
 

 Muzeum Českého ráje, Skálova 71 – oprava oken ve IV. NP. Vlastník Liberecký kraj přispěl 
57 950 Kč, příspěvek z Programu 57 000 Kč. Rozpočet celkem 114 950 Kč 

 Kostel Narození Panny Marie v Turnově – rekonstrukce zpevněné plochy, stavební úpravy 
schodiště a vstupní brány, oprava hřbitovní zdi, repase dveří. Vlastník okolních ploch město 
Turnov 77 622 Kč, příspěvek z Programu 76 000 Kč, neuznatelné náklady MK ČR 
(rekonstrukce zpevněné plochy) – 189 616 Kč. Rozpočet celkem 343 238 Kč. Podíl města 
celkem musel být 237 238 Kč.  

 Městské divadlo – rekonstrukce fasády. Vlastník město Turnov 170 362 Kč, příspěvek 
z Programu 170 000 Kč, neuznatelné náklady MK ČR – 98 559 Kč. Celkové náklady 438 921 Kč. 
Podíl města celkem musel být 268 921 Kč. 

 
Příspěvky na obnovu objektů v městské památkové zóně 
Příspěvky jsou určeny na obnovu soukromých objektů v městské památkové zóně. Pro rok 2015 byly 
doručeny čtyři žádosti, na základě jednání Komise pro vzhled města byly k podpoře doporučeny dvě 
z nich. Dotaci 44 500 Kč získal majitel na obnovu fasády a oken na uliční stěně na domě ve Skálově 
ulici čp. 67 a 68 (celkové náklady 258 980 Kč). Dotace 44 500 Kč byla přidělena objektu v Krajířově čp. 
452 na výměnu oken v 1. patře (celkové náklady 208 084 Kč) – příjemce dotaci odřekl. 
Dotace nebyla přidělena žadateli, který nedodal rozpočet plánovaných prací a Základní umělecké 
škole na opravu vstupních dveří s odůvodněním, že tento fond není určen na správu vlastního 
(tj. městského) majetku.  
 
 
OBCHODY – změny, úpravy 
 
Hluboká, čp. 138 
8. ledna zde začala fungovat prodejna pečiva Pane (pekárna z Lomnice nad Popelkou). Několik let zde 
byly prodávány dětské hračky. 
 
Hluboká, čp. 144 a 145 
Prodejna mobilního operátora T-Mobile 
byla na konci roku 2014 přesunuta o jeden 
dům výše do nově upravené prodejny 
(čp. 144) po pekařství Takano (vytvořen 
nový vchod, zrušen zapuštěný vstup se 
schody) a v uvolněné prodejně v čp. 145 byl 
v lednu 2015 otevřen obchod s pánskými 
oděvy. Ten v srpnu svůj provoz ukončil. 
(Foto www.google.com). 
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Hluboká, čp. 145 
V uvolněné prodejně mobilních telefonů T-Mobile byl otevřen obchod s pánskými oděvy, vydržel však 
pouze pár měsíců a od léta byl nahrazen obchodem pojmenovaným Lamio, který nabízí dámské 
oděvy a designové doplňky.  
 
Hluboká, čp. 282 
K začátku listopadu ukončila po cca dvou letech provoz pobočka pekárny Mikula v Hluboké ulici.  
 
Krajířova 482 
Na začátku roku zde začala fungovat prodejna oděvů, a to po zhruba půlroční pauze po skončení 
bazaru s dětským oblečením (jeho majitelky od léta 2013 vedou miniškolku Beruška v Pelešanech).  
 
Palackého, čp. 473 
Několik let zde fungovala prodejna pečiva, přibližně v roce 2012 nebo 2013 byla nahrazena 
prodejnou s regionálními produkty, která ke konci roku 2014 skončila. Prodejna je nabízena k prodeji. 
(březen 2015). 
 
Palackého, čp. 474 
Na začátku roku zde začal fungovat Second Hand (obchod s použitým oblečením). Dříve zde bývala 
také prodejna oděvů.  
 
Skálova, čp. 68 
V nově opraveném domě, resp. zatím je opraven pouze tento prostor, byla v červenci otevřena 
prodejna květin a domácích dekorací. Během druhé poloviny roku byla opravována i druhá část 
domu. Druhá, z pohledu na dům pravá část domu začala být opravována v listopadu.  
 
Skálova, čp. 88 
Na podzim byla otevřena v provozovně v domě čp. 88 (z pohledu na budovu vlevo) Maxiart galerie 
s obrazy a uměleckými díly. Původní bylo na náměstí v čp. 4 v podkroví. 
 
 
OSTATNÍ 
 
Maškova zahrada – sportoviště 
(Viz Souhrnné zprávy k závěru roku.) 
 
Výměna sloupů elektrického vedení 
V jarních měsících, a částečně i v loňském roce, začala firma ČEZ měnit některé sloupy elektrického 
vedení v Turnově a jeho okolí. Výměna vzbudila nelibost řady obyvatel, protože stávající sloupy byly 
nahrazovány mnohem vyššími, které v krajině přitahují mnohem více pozornosti. Vznikla dokonce 
petice, kterou inicioval pan Stanislav Šolc z vilové čtvrti u zastávky Turnov-město a kterou podepsalo 
několik desítek lidí. Zvrátit výměnu sloupů se však (očekávaně) nepodařilo. ČEZ měl pro stavbu pět let 
staré platné povolení a také vyjádření Chráněné krajinné oblasti Český ráj a Agentury ochrany přírody 
a krajiny. 
 
Bezručova, čp. 616 
Byl zbourán dům čp. 616. 
 
Dolánky, Vápeník 

Během letní sezony byla asanována a zpevňována skála 
Vápeník nad silnicí a železniční dráhou. Byly vykáceny stromy 
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nahoře a náletové dřeviny nad, na a pod skálou, skála byla opatřena kovovou sítí. Jednalo se o zdálky 
viditelnou změnu.  
 
Dolánky – lávka 
Na úplném konci srpna byla opravena lávka v Dolánkách nad bočním (gumovým) jezem. Byla v úplně 
dezolátním stavu s vypadanými prkny a rozhoupalo by ji i malé dítě. Přesto ji využívaly desítky chodců 
denně, protože v letošním parném létě bylo okolí jezu každý den plné lidí. Novou lávku vyrobil Petr 
Bartko z Hrachovic za 97 000 Kč. (Foto viz Fotopříloha). 
 
5. května, čp. 711 
25. května byla zahájena rekonstrukce prodejny Krejcarovo řeznictví, která zahrnovala výměnu 
výkladců na hnědé plastové a přelepení vnitřní bílé, zřejmě prvorepublikové dlažby novými 
kachličkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajířova, čp. 452 
V letošním roce byla obnovena fasáda, vymaněna okna a dveře v domě čp. 452. Oprava byla 
podpořena dotací z fondu pro opravy objektů v městské památkové zóně, jedná se však o malé 
částky. Dům se stal ozdobou svého okolí.  
 
Mariánské náměstí – nový průchod na hřbitov u kostela Panny Marie 
Na začátku července byl otevřen nový průchod z ulice na hřbitov za zadní částí kostela Panny Marie. 
Nový průchod byl zřízen zrekonstruováním původně nepřístupné části, což provedla firma Esco Jičín 
za 415 318 Kč. Zároveň začal být otvírán kostel, resp. zadní vchod byl opatřen mříží, skrz kterou je 
možné do kostela nahlédnout (dříve jsme si mohli kostel prohlédnout jen při bohoslužbách nebo 
během kulturních akcí). Kostel je otevřen pouze při slunečném a suchém počasí (za mokra by se do 
interiéru mohla dostat vlhkost). (Foto viz Fotopříloha červenec). 
 
Nádražní – rekonstrukce nádražní budovy 
1. září byla zahájena rekonstrukce budovy turnovského nádraží. Už dříve tomu předcházelo vyklizení 
restaurace, uzavření zadního průchodu mezi restaurací a odbavovací halou, výměna hlavních 
vstupních dveří a přilehlých oken. Následovalo uzavření hlavní haly, nejprve při vstupu z ulice, později 
i z peronu, pokladny byly přemístěny do prostor bývalé čekárny a vstupovalo se do nich z peronu. 
Prodejna novin byla přesunuta do samostatné buňky na nástupišti.  
Částečně zrekonstruovaná hala byla otevřena 23. prosince. (Více viz Turnov – Kalendárium).  
Rekonstrukci provedla firma Marhold Pardubice, projekční přípravu provedla společnost Profes 
projekt Turnov, investorem byly České dráhy, a. s., 1. etapa přišla na 15 milionů korun. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Na Kamenci – oprava ulice 
V polovině května byla zahájena rekonstrukce krajské silnice III/28315, kde byl opraven havarijní stav 
nestabilního svahu v délce 244 metrů. Byla instalována záporová stěna se svodidlem a obnovena 
vrstva vozovky v šířce 1–2,5 metru. Projekt opravy vypracovala firma SVIPP a stavbu provedla firma 
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Eurovia za 8,8 milionů korun. Rekonstrukce byla dokončena v září. Vodohospodářské sdružení Turnov 
současně opravilo místní vodovod. 
 
Nádražní, čp. 1067 – fasáda 
Na začátku června byla dokončena nová fasáda domu.  
 
Náměstí Českého ráje – Spořitelna 
Na konci roku 2014 se budova spořitelny na náměstí Českého ráje dostala do nabídky realitní 
kanceláře. Město Turnov se rozhodlo, že se pokusí spořitelnu koupit a zřídit v ní další sídlo Městského 
úřadu (město má dlouhodobý plán sestěhovat úředníky do dvou budov – radnice a jedné další, 
nejčastěji se uvažuje o budově sirotčince ve Skálově ulici). Hlavním důvodem byla estetická 
a historická hodnota budovy na náměstí a snaha zabránit jejímu nevhodnému využití. Po odhlasování 
zastupitelů starosta nabídl 15 a později 17 milionů korun, nabídka jiného, soukromého kupce tu 
městskou ale převýšila, a tak město budovu spořitelny nezískalo. Od začátku byla celá radniční 
opozice i řada dalších osob proti koupi, ze zveřejněných vyjádření vyplývalo, že odpůrci brali v potaz 
pouze finanční dopady koupě a neuvažovali o „nezměřitelných“ hodnotách budovy – jedné 
z dominant náměstí. Nezbývá než doufat, že budoucí vlastník v ní nezřídí třeba tržnici.  
Vlastníkem se stal podnikatel z regionu – pan Čepelík, majitel firmy Elkovo Čepelík z Chutnovky. Do 
konce roku nedošlo k žádným znatelným změnám ve vzhledu ani využití budovy.  
 
Petrnouškova, Městské divadlo 
29. června byla zahájena oprava fasády Městského divadla – části, která je obrácena do ulice 
Ladislava Petrnouška. Projekt zpracovala turnovská rodačka, Ing. arch. Nikola Netušilová (působí 
v Praze), realizaci provedla firma DKK Stav, s. r. o., z Liberce. Náklady byly 731 tisíc korun, část byla 
hrazena z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 
(Foto viz Fotopříloha). 
 
Skálova, čp. 67 a 68 
V polovině července 2014 začal nový majitel domu ve Skálově ulici, ve kterém dříve sídlila Městská 
policie, s úpravami. V dubnu 2015 byla vyměněna okna v 1. podlaží, v půlce června vybourány nové 
(levé z pohledu na dům) dveře a dvě výlohová okna. 1. srpna byla v tomto prostoru otevřena 
prodejna květin a dekorací. V listopadu byly probourány dvě výlohy v pravé části domu, nový dveřní 
otvor a vybudováno schodiště. Do konce roku nebyla úprava druhé části domu dokončena.  
 
Skálova – přístup do parku 
7. dubna byla zahájena oprava cesty ze Skálovy ulice do parku podél nově postavené kavárny (do 
konce roku 2015 nebyla zprovozněna). Starý asfaltový povrch byl nahrazen žulovými kostkami, práci 
prováděla firma M–silnice.  
 
Skálova, čp. 71 
Na podzim byl vydlážděn dvůr patřící k muzeu, do kterého se vchází barokní bránou na jedné straně 
a pokračovat je možné do městského parku, nebo novým františkánským průchodem do ulice 
5. května na druhé straně. Dvůr byl vydlážděn podle projektu firmy Profes projekt druhotně 
využitými dlažebními kostkami, které poskytla Krajská správa silnic. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Skálova ulice, Šimákův dům 
V květnu 2014 zahájili majitelé rozsáhlou rekonstrukci Šimákova rodného domu ve Skálově ulici. 
V polovině června byla dokončena fasáda, která je opět okrové barvy, a vráceny zpět repasované 
dřevěné prvky kolem oken a ve štítu. Na podzim byla střecha pokryta novými šablonami, oproti 
požadavkům památkové péče se však jednalo o šablony plastové. Přibylo i 9 střešních oken, které 
nebyly památkáři schváleny. 
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Sobotecká, skleníky 
V prosinci 2014 začala demolice skleníků, těch historických i novějších, v areálu bývalého Maškova 
zahradnictví. Skleníky musely ustoupit výstavbě sportoviště v Maškově zahradě. V lednu práce 
pokračovaly.  
 
Sobotecká, vodohospodářská infrastruktura 
Na konci července zkomplikovaly dopravu na křižovatce u vlakové zastávky Turnov-město stavební 
výkopové práce prováděné VHS.  
 
Sobotecká, čp. 1660 – Dioptra 
V druhé polovině října byl z jihovýchodního průčelí továrny 
odstraněn zbytek původního neonového nápisu DIOPTRA, 
zůstalo jen logo. (Foto www.google.cz). 
 
Terminál – výsadba zeleně 
U terminálu byla letos provedena výsadba zeleně, která má 
za cíl okrášlit místo a „zamaskovat“ betonové sloupy 
terminálu autobusového nádraží. Výsadba byla provedena 
podle projektu Ing. Josefa Součka – stromy, keře, popínavé 
rostliny, trvalkové záhony, instalace kovových konstrukcí 
pro popínavky a betonové nádoby a popínavé dřeviny. 
 
Výšinka – oprava svahu 
18. května byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci svahu nad supermarketem Lidl, tj. mezi 
sídlištěm Výšinka a benzínovou stanicí Kontakt. Až do konce června byla jednosměrně uzavřena ulice 
Výšinka. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Vazovec 
V červenci byly odstraněny dřevěné sloupy elektrického vedení, na kterých bylo instalováno i veřejné 
osvětlení. Elektrika byla zavedena pod zem a pro osvětlení vyrostly nové, kovové sloupy. K podobné 
výměně došlo i v dalších částech města, souvisejí s aktivitou firmy ČEZ (změna elektrického vedení), 
na kterou muselo město zareagovat vybudováním nových sloupů nesoucích veřejné osvětlení.  
 
Zborovská ulice – nový parčík 
Na konci května byla dokončena realizace nové plochy veřejné zeleně v turnovské Zborovské ulici, 
jejíž vznik iniciovali místní občané. Projektovou dokumentaci zpracoval Lukáš Špetlík, DiS. a Ing. Jana 
Bradáčová, DiS. Akce byla realizovaná z rozpočtu města a za finanční podpory občanů bydlících 
v dotčené lokalitě. Realizaci akce provedl, na základě smlouvy o dílo, pan Petr Vykrut z Ostravy-
Hrabůvky za cenu 398 138 Kč. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Žižkova ulice – kino 
Budova kina v Žižkově ulici je již několik let prázdná a zatím se pro ni nenašlo využití. Město se ji 
pokoušelo prodat, ale zájemce s funkčním projektem nesehnalo. V této podobě tak kino chátrá a je 
pro městský rozpočet pouze přítěží. V únoru vyzval starosta města občany, aby do 17. března 
vymysleli a poslali návrhy na jeho využití. Kromě samotného prodeje objektu zvažují případně i jeho 
alternativní využití na sportovní, kulturní, volnočasové či jiné možné využití včetně komerčního 
využití. 
26. března zastupitelé projednali několik návrhů na využití budovy kina. Na jednání prezentovaly čtyři 
skupiny občanů, jak by budovu rádi využily:  
1. Lezecký Ráj, o. s., Turnov – přestavba objektu na lezeckou stěnu, občerstvení, dětský klub 
a ubytování. Tento návrh zastupitelé podpořili a dali organizátorům rok času na sehnání prostředků 
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k realizaci záměru. (V červnu 2016 byl vyhlášen prodej objektu, horolezeckému sdružení se 
nepodařilo sehnat finance). 
2. 99 Factory, s. r. o., Železný Brod – krytý skatepark, alternativní kulturní prostory, venkovní 
workoutové hřiště, kavárna 
3. Pan Nikola Šebesta (promítač z turnovského i železnobrodského kina) – kulturní scéna na filmové 
festivaly, nahrávací studio, možnost využití velkého sálu pro spolky 
4. 3D tiskárna – zájem o koupi budovy a využití pro firmu (3D tisk), nabídka poskytnutí místa i pro 
některé z dříve prezentovaných aktivit. 
 
Žižkova – nové bytové domy 
Po celý rok 2015 byly stavěny nové domy v Žižkově ulici vedle penzionu pro seniory a domu, který byl 
vystavěn o rok dříve. Ten už je hotový, ale neobydlený.  
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Počasí v Turnově 

 
Záznamy o počasí jsou výsledkem subjektivního pozorování kronikářky, která nemá žádné 
profesionální měřicí zařízení. Teploty měří na domácí meteostanici ve svém bytě uprostřed Turnova. 
Ranní jsou měřeny obvykle kolem 6 hodiny ráno (o víkendu z pochopitelných důvodů o něco později).  
 
Počasí roku 2015 se nedá charakterizovat jinak, než jako nadmíru teplé a suché. Podle meteorologů 
byly v obou parametrech pokořeny dosavadní rekordy a sucho vyvolává obavy o budoucí vývoj, 
protože podle předpovědí má být dlouhodobé.  
 
Průměrné denní teploty: září 2014 14,44 °C, říjen 2014 10,38 °C, listopad 2014 6,99 °C, prosinec 2014 
1,9 °C. ROK 2015: leden 1,08 °C, únor 0,22 °C, březen 4,56 °C, duben 8,20 °C, květen 14,00 °C, červen 
16,67 °C, červenec 20,45 °C, srpen 21,35 °C.  
 
 
Průměrné roční teploty: 1993/1994 9,73 °C; 1994/1995 10,10 °C; 1995/1996 8,43 °C; 1996/1997 
9,13 °C; 1997/1998 10,36 °C; 1998/1999 9,45 °C; 1999/2000 10,60 °C; 2001/2002 10,05 °C; 
2002/2003 8,95 °C; 2003/2004 8,81 °C; 2004/2005 9,38 °C; 2005/2006 10,18 °C; 2006/2007 12,49 °C; 
2007/2008 10,66 °C; 2008/2009 9,83 °C; 2009/2010 9,43 °C; 2010/2011 9,00 °C; 2011/2012 9,81 °C; 
2012/2013 7,83 °C; 2013/2014 9,69 °C; 2014/2015 10,02 °C.  
 
(Dle výroční zprávy Městské teplárenské 2014/2015). 
 
 
1.–4. ledna: Začátek roku byl bílý, sníh ležel na zemi od 29. prosince předchozího roku. Teploty se 
však držely jen těsně pod nulou a sem tam vysvitlo slunce. Už v pátek 2. ledna se teplota přehoupla 
těsně nad nulu, sněhu začalo rychle ubývat a o půl jedenácté přišel docela hustý déšť, během dne 
několikrát znovu sprchlo. V sobotu a v neděli teploty zůstávaly nad nulou a sem tam skrz světlé mraky 
jemně prosvítalo sluníčko. V neděli kolem poledne byly 4 °C, pak ale přišel silný vítr, ochladilo se 
a večer začalo hustě chumelit.  
5.–11. ledna: V pondělí jsme se probudili do bílé nadílky. Bohužel teploty se celý den držely kolem 
nuly a stále padající sníh byl velmi mokrý. Na silnicích a chodnících se rychle měnil v břečku, mimo ně 
se ale udržel a až do čtvrtečního večera panovala bílá zima. V úterý bylo krásně, do bílé nadílky zářilo 
slunce. Ve čtvrtek večer začalo silně pršet a začalo se oteplovat. (V pátek v 15 hodin byly 2 °C a v 18 
hodin už 5 °C). Sníh roztál a začaly naopak hrozit povodně (nepřišly). V sobotu bylo skoro jaro, na 
teploměru jsme naměřili až 12 °C a začal foukat silný vítr. Večer přišla silná přeháňka. Přes noc na 
neděli už nepršelo, ale začalo se znovu ochlazovat.  
12.–18. ledna: Máme za sebou krásný jarní týden, který se pokazil až o víkendu, ovšem ani tehdy to 
nevypadalo na leden, ale spíše na deštivý začátek jara. Ještě v pondělí ráno bylo bílo, ale během dne 
začalo výrazně tát, odevšud tekla či kapala voda (taky trochu mrholilo) a během odpoledne byly 
výhledy už jen zelené. V dalších dnech se oteplovalo, teploty se po ránu pohybovaly od 1 do 
4,5 °C a přes den bylo i 12 °C. Nejkrásněji bylo v úterý, kdy po celý den zářilo slunce na modré obloze, 
ale i v dalších dnech často svítilo. Bylo teplo, ptáci zpívali… V sobotu po ránu ale bylo zataženo 
a pršelo, během dne přestalo, ale ani v neděli už se obloha nevyjasnila. 
19.–25. ledna: Celý týden převládalo zatažené počasí s teplotami pár stupňů nad nulou. Ty se po celý 
den téměř neměnily – zkrátka bylo teplo. Sem tam lehce mrholilo, nebo to alespoň vypadalo, že 
každou chvíli začne. V pátek se začalo ochlazovat, v sobotu po ránu jsme se dotkli nuly a byla velká 
tma. V noci na neděli lehce nasněžilo, teploty byly kolem nuly, takže sněhový poprašek se držel.  
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26. ledna – 1. února: V pondělí bylo jaro. Sníh zmizel, slunce svítilo a ptáci zpívali. Pak se ochladilo 
a v noci na úterý napadlo hodně sněhu. (Foto viz 
Fotopříloha). Drobně chumelilo i během dne. Teploty se 
ale po celý týden držely kolem nuly a napadaný sníh 
během dne roztával. Středa byla skoro bez sněhu, ale 
ve čtvrtek ráno jsme se opět probudili do sněhové 
nadílky, a protože svítilo slunce, patřil tento den do 
kategorie „zimní pohádka“, během dne ale tálo. V noci 
na pátek a během dne opět chumelilo a opět rovnou 
tálo. V pátek v podvečer byl přenádherný západ slunce, 
který rozzářil celý obzor nad Turnovem. Na vyšších 
místech bylo k vidění hodně lidí, kteří si tu nádheru 
fotili. Na víkend se mírně ochladilo, teploty se celý den 
držely těsně pod nulou, ale nesněžilo. Chodníky a silnice byly bez sněhu, na trávnicích ale bylo bílo.  
2.–8. února: Celý týden byl krásný – teploty se držely pod nulou, nesněžilo, jen v úterý ráno asi 
hodinu hustě chumelilo. Sněhu nebylo moc, ale pro pocit bílé zimy to stačilo. Mráz umožnil umělé 
zasněžování a údržbu ledu, a tak se mohli lyžaři a bruslaři vesele věnovat svým koníčkům. Hodilo se 
to, protože turnovské děti měly zrovna jarní prázdniny. Navíc každý den svítilo slunce a bylo opravdu 
krásně. Ve středu na Šumavě naměřili minus 30 °C, u nás se ochladilo až ve čtvrtek, kdy teploty po 
ránu klesly na minus 7 °C a tam byly i v dalších dnech. V noci na neděli nasněžil krupičkový sníh 
a začal foukat silný vítr.  
9.–15.února: V pondělí v noci začalo sněžit a ráno jsme se probudili do hustého sněžení a sněhové 
kalamity (v moderním pojetí – napadlo mezi 5–10 cm sněhu). Během dne se ale začalo oteplovat 
a odpoledne už mrholilo. V úterý zmizely zbytky sněhu. Další dny byly sobě podobné – bez slunce, 
s teplotami kolem 2–5 °C a bez deště. Lehce se ochladilo v pátek večer, teploty klesly těsně pod nulu.  
16.–22. února: Týden zahájilo krásné slunečné pondělí, které následovalo několik dalších slunečných 
dnů. Teploty se držely po ránu 1–2 stupně nad nulou a během dne stoupaly na 5–6 °C. Ve vzduchu 
bylo cítit jaro, ptáci zpívaly, a i když zrovna slunce nesvítilo, nebylo pošmourno. Zataženými dny byla 
středa a neděle, slunečnými ten zbytek – nejvíce pondělí, pátek a sobota. Ve čtvrtek večer a v noci na 
pátek lehce mrzlo. 
23. února – 1. března: V první části týdne bylo spíše zataženo, nebo polojasno. Teploty po ránu už 
byly nad nulou (1–3 °C), v odpoledních hodinách o několik stupňů vyšší. V úterý dopoledne bylo 
mrholivo a s tím souvisel pocit vlezlé zimy, i když teploměr ukazoval kolem 5 °C. Odpoledne se 
vyjasnilo a bylo jarně. Ve středu a především ve čtvrtek pak panovalo krásné počasí (po ránu 
námraza, odpoledne na slunci 7–8 °C). Další dny bylo slunce o něco méně. A v neděli kolem poledne 
začalo pršet.  
2.–8. března: Týden by téměř aprílový, dočkali jsme se snad všeho. V pondělí dopoledne deštivé 
plískanice, odpoledne slunce a silného větru, v úterý napadl lehký sněhový poprašek a teploty po 
ránu se těsně pohybovaly kolem nuly (o 3–4 °C níže, než v pondělí), odpoledne vystoupaly na 
příjemných 6–7 °C. Středa byla zářivě slunečná, čtvrtek opět se sněhovým popraškem a večerním 
lehkým sněžením, v pátek po ránu Turnov přikryla mlha jako mléko (brzy se rozpustila) a o víkendu 
vypuklo jaro. Slunce zářilo a hřálo, že se dalo svléct do trička s krátkým rukávem a okna bytu mohla 
zůstat většinu dne otevřená.  
9.–15. března: První dny týdne panovalo jarní, slunečné a neuvěřitelně teplé počasí. Teploměr na 
slunci naměřil 25 °C! Ještě v úterý v 18 hodin večer bylo 11 °C. Od středy se počasí zhoršilo, ve 
zprávách strašili studenou frontou, ale zas taková hrůza to nebyla. Bylo chladněji, zataženo či 
polojasno, slunce občas vysvitlo a sem tam mrholilo. V neděli přišel vítr. A v sobotu večer při západu 
bylo nad Turnovem překrásné slunce – výrazně oranžové jako pomeranč.  
16.–22. března: V pondělí jsme se probudili do výrazně teplejšího dne, hned ráno bylo kolem 7 °C, 
stejně jako v úterý. Po oba dny foukal mimořádně silný vítr. Vítr ustal, ale do pátku bylo stále hezky 
slunečno a teplo. V pátek zářilo slunce, teploměr, na který svítilo, ukazoval 33 °C! Ale pak došlo k jeho 
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zatmění (viz Kalendárium – Česko), během kterého se ochladilo. A o víkendu bylo výrazně chladněji, 
ale slunečno. Teploty po ránu klesaly na 3–4 °C. 
23.–29. března: Až do čtvrtka bylo krásně, v pondělí a úterý stále chladno, ale ve středu a ve čtvrtek 
se hodně oteplilo. Ranní teploty kolem 1–2 °C se zvýšily až na 10 °C. Ve čtvrtek večer začalo mrholit, 
pršelo i v pátek dopoledne a hodně se ochladilo. Bylo studeno a zataženo.  
30. března – 5. dubna: Nastal bláznivý aprílový týden, zářící slunce střídaly v rychlém sledu zatažená 
obloha, sněžení i déšť, a to vše doprovázeno prudkým větrem o síle orkánu. Počasí zavinilo řadu 
komplikací v dopravě i v běžném životě, padla mu za oběť i řada kulturních akcí, které se měly konat 
o víkendu – ten však byl, jako na potvoru, už slunečný a jarní. (Více viz Turnov – Kalendárium).  
Nejvíce nasněžilo v úterý, sníh však rychle tál, začalo pršet a všude bylo velké mokro. Sněžilo i ve 
středu, od čtvrtka až do neděle se sníh objevil vždy v podobě většího či menšího poprašku už jen 
v noci. V noci klesaly teploty pod nulu, kaluže byly zamrzlé. Přes den bývalo tepleji, když nefoukal vítr 
a zasvítilo slunce, bylo teplo. Na větru byla velká zima. V sobotu a v neděli se počasí opět 
znormalizovalo, a ačkoliv byl vzduch studený, hodně svítilo slunce, které krásně hřálo. Velikonoce 
byly každopádně chladnější než Vánoce.  
6.–12. dubna: Bláznivý apríl skončil. V pondělí a v úterý bylo ještě chladno s ranními mrazíky, ale přes 
den už do chladného vzduchu zase zářilo slunce. Středa byla zatažená a deštivá, ale začalo se 
oteplovat. Teploty po ránu od tohoto dne už šplhaly k 5–8 °C. Ve čtvrtek během dne se rozjasnilo 
a začalo být opět trvale krásné a slunečné počasí, jen vzduch byl o mnoho chladnější, než bylo v půlce 
března. 
13.–19. dubna: Celý týden byl spíše slunečný, nebo alespoň polojasný. V pondělí po ránu bylo 8 °C, 
ale teplé dopoledne bylo vystřídáno ochlazením a příchodem studeného větru. Ten se držel celý 
týden a bylo podle něj velmi dobře poznat, že na horách je ještě sníh. Nejkrásnější, převážně 
slunečné, byly středa a neděle, ale i během nich vítr nezahálel a snižoval z okna tušené teploty. Ty, 
pokud jste nebyli na slunci, byly nízké. K závěru týdne po ránu výrazně klesaly až na 3,5 °C v neděli. 
Během dne vystupovaly na 15–16 °C. 
20.–26. dubna: Celý týden bylo krásně, slunce svítilo a hřálo, kvůli chladnému větru z hor, který byl 
občas i dost silný, však nebylo úplně teplo. Teploty po ránu byly mezi 6–9 °C, přes den pak na slunci 
až 25 °C (v pátek a sobotu). Na větru však mnohem chladněji. Stromy se začaly viditelně zelenat, jarní 
keře a květiny kvetli a vzduch krásně voněl.  
27. dubna – 3. května: Pondělí od rána bylo krásně a teplota kolem 9 hodiny vyšplhala na 25 °C (na 
slunci). Večer se blýskalo a přišla silná, asi hodinová přeháňka. V úterý ráno to vypadalo podobně, ale 
během odpoledne se začalo výrazně ochlazovat, a tak v poledne, cestou na oběd, nebyl problém 
potkat na ulici zimou se tetelící kolemjdoucí v letním oblečení (včetně mě). Nicméně teplota spadla 
opravdu výrazně, odpoledne bylo jen kolem 4 °C, mrholilo a foukal vítr. Po slunci ani památka. Středa 
byla podobná, ale odpoledne se začalo oteplovat a vykouklo slunce. Ve čtvrtek bylo hezky, ale ne 
moc teplo, až úplně večer, právě když všude okolo začínaly oslavy svatojakubské noci, se oteplilo 
a zazářilo zapadající slunce. V pátek bylo spíše chladno a dopoledne několikrát pršelo. V sobotu 
a v neděli už bylo lépe, slunečno až polojasno, po ránu kolem 10 °C, na slunci teplo až horko, mimo 
ně ještě chladný vzduch.  
4.–10. května: Od pondělního podvečera bylo hezky, teploty po ránu od 10 do 15 °C, odpoledne 
kolem 20 °C (mimo slunce). Několikrát pršelo (v pondělí, ve středu a v sobotu), jinak svítilo sluníčko. 
Nejteplejším dnem byl sváteční pátek, na slunci bylo vedro. V sobotu pak ráno a večer docela dost 
pršelo, ale byl to jarní, voňavý déšť. 
11.–17. května: Celý týden bylo krásně, ranní teploty se pohybovaly kolem 10 °C. Slunce svítilo každý 
den, někdy s přestávkami, jindy neomezeně. Bez slunce byl ale vzduch chladný, a tak jsme občas 
potřebovali svetry. Ve středu v noci byla v Turnově silná bouřka a déšť. V neděli dost foukal vítr. Jinak 
jaro jako vyšité, všechno kvetlo a vzduch voněl… 
18.–24. května: Začátek týdne byl částečně zatažený a objevoval se i déšť. Většinou bylo ráno krásně, 
pak se zatáhlo a sem tam mrholilo (nejvíce ve středu) a večer zas bylo hezky. Ve čtvrtek už nepršelo, 
ale ještě bylo zataženo, od pátku už bylo krásně – slunečno a teplo.  
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25. –31. května: V pondělí bylo ještě teplo, ale zataženo a vypadalo to, že se každou chvíli rozprší. 
Postupně se ochladilo a následující dny byly převážně zatažené, a když nesvítilo slunce, bylo chladno. 
Také foukal studený vítr. Teploty po ránu byly kolem 10 °C. Více slunce se začalo objevovat až ve 
čtvrtek a v pátek se už počasí přehouplo. Bylo teplo a kolem 16 hodiny tak dusno, že začalo pršet 
a v noci potom přišel silný hustý déšť. V sobotu dopoledne ještě trochu mrholilo, ale pak už bylo 
krásně a neděle byla letně horká a plná sluníčka. 
1. –7. června: Od pondělka bylo krásně a pořád se to zlepšovalo. Zatímco pondělní odpolední teploty 
byly kolem 25 °C, ve středu padaly na mnoha místech rekordy v podobě třicetistupňových teplot. 
V centru Turnova bylo 29 °C. A stejné počasí vydrželo až do soboty – to bylo opravdu parno, ve 
3 hodiny ráno ukazoval teploměr 25 °C. V neděli se zatáhlo, bylo ještě hodně horko, ale slunce už 
výrazně méně. Kolem 15. hodiny sprchlo a k večeru bylo již mírně chladno (22 °C). 
8.–14. června: Začátek týdne byl chladnější, teploty se po ránu pohybovaly kolem 15–16 °C, v pondělí 
i v úterý pršelo, začalo se vyjasňovat až v úterý k večeru. Ve středu už bylo jasno a teplo, ale ne 
horko. Až v následujících dnech propuklo pravé letní horko až parno. Už ve čtvrtek padaly teplotní 
rekordy na mnoha místech republiky. S výjimkou podvečerního sobotního deště byl parný i celý 
víkend. Teploty překračovaly třicítky.  
15.–21. června: V pondělí se výrazně ochladilo a chladnější počasí vydrželo celý týden. Slunce 
mnohem méně svítilo, foukal studený vítr a od čtvrtka často mrholilo, nebo i pršelo. Teploty po ránu 
klesly z 19 °C v pondělí na 11 °C v sobotu. Odpoledne nevystoupaly víc než k 20 °C.  
22.–28. června: Většinu týdne bylo zataženo a často pršelo, nebo mrholilo. V pondělí celý den, 
v úterý večer vysvitlo slunce, ve středu odpoledne už nepršelo, ve čtvrtek a v pátek bylo jasno 
a hezky, ale ne moc teplo. Nejhezčím dnem v týdnu byla neděle. Ani jednou nepršelo a bylo horko se 
slabým chladným větrem.  
29. června – 5. července: V tomto týdnu vypuklo parné léto a v jeho druhé půlce padaly teplotní 
rekordy. Teploty se po ránu pohybovaly od 14 °C (v pondělí) do 23 °C (v neděli). Teploměry se ke 
třicítce začaly přibližovat v úterý odpoledne a pak se tam udržely celý týden. Co se mě týká, byla jsem 
spokojená, i když služební cesta do Prahy v autě s rozbitou klimatizací byla ve čtvrtek opravdu 
náročná.  
6.–12. července: Pondělní ráno nás přivítalo horkem, už v noci bylo 24 °C, bylo ale zataženo a dusno, 
sluníčko vysvitlo až odpoledne. Úterní velké horko ukončily noční bouřky, v Turnově byly dvě a teprve 
při té druhé trochu sprchlo. Bouřky byly v celé republice a prý uhodilo na 51 tisíc blesků! Středa byla 
trochu chladnější, bez slunce, ale teprve ve čtvrtek bylo chladno citelnější a po nebi se honily husté 
mraky. Do konce týdne teploty klesaly (v sobotu 13 °C), ale přes den se stále držely nad 20 °C. 
13.–19. července: Na začátku týdne se ranní teploty držely nízko: na 12°C až 15 °C, přes den ale 
vystupovaly na 26 °C až 29 °C! Slunce svítilo jen málo, v pondělí a v úterý poprchávalo a až do středy 
foukal silný vítr. Ve čtvrtek se začalo oteplovat, i slunce svítilo skoro celý den, večer se na obloze 
objevily šlehačkové mraky. V pátek jsme na teploměrech naměřili až 32 °C a vysoké teploty se udržely 
až do dalšího týdne. V Turnově však bylo skoro celou dobu pod mrakem.  
20.–26. července: V pondělí a úterý bylo stále spíše zataženo s teplotami po ránu 16 °C a 17 °C, přes 
den teploty stoupaly na 30 °C a dost foukal vítr. Ve středu zářilo slunce na plné obrátky a teploty 
vystoupaly na 35 °C. Středa byla nejteplejším dnem celého roku, v Husinci u Prahy naměřili 39,2 °C. 
Další dny byly ve znamení velmi teplých nocí (25 °C), dopoledních zatažených obloh a odpoledních 
vyjasnění a velkého horka. V sobotu sice maličko sprchlo, ale jinak celou republiku, Turnov 
nevyjímaje, trápí extrémní sucho, které už dokonce zasáhlo podzemní zásoby vody. Sucho je znatelné 
všude, tráva je sežehlá, zahrádky, které jejich majitelé denně nezalévají, schnou, stromy a keře mají 
svěšené listy… 
27. července – 2. srpna: Máme za sebou horký týden, ale stále s polojasnou oblohou. Teploty se po 
ránu držely na 18 ° až 20 °C, od čtvrtka kolem 15 °C. Sucho stále trvá, a přestože ve středu večer 
přišel silný déšť, ve čtvrtek už to nebylo ani poznat. Často po zataženém dopoledni přišlo prosluněné 
odpoledne.  
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3.–9. srpna: Horko nepolevilo a teploty dosahovaly extrému, sucho stále trvá a nejde si je 
nevšimnout. Trávníky jsou úplně sežehlé, navíc je odpovědná firma podle smlouvy, kterou má 
uzavřenou s městem, i v tomto období posekala, takže jejich zbytky slunce následně úplně spálilo.  
Hrozí požáry, odpovědné orgány vyzývají k opatrnosti (a to i městským rozhlasem) – v úterý hořelo 
v Příhrazských skalách, každou chvíli jezdí sanitky, starší a nemocní lidé mají zdravotní problémy.  
Od pondělí teploty stále rostly, po ránu začínaly na 19 °C až k 28 °C, večer o půl jedenácté začínaly na 
25 ° C a končily v pátek a v sobotu až na 30 °C. V sobotu k večeru ukazovaly teploměry kolem 36 °C. 
V neděli bylo o něco málo chladněji a bylo zataženo. Byla to alespoň částečná úleva. Horko by se jistě 
dalo dobře vydržet, kdyby netrvalo tak dlouho. V této podobě je to ale opravdu náročné.  
10.–16. srpna: Týden byl stále parný s teplotami dosahujícími rekordů. I v noci se teploty pohybovaly 
kolem 30 °C! V pátek přišel silný vítr, ale horko bylo stále. První deštík přišel ve středu a trval asi dvě 
minuty, druhý v pátek, trval asi deset minut a až v sobotu přišla bouřka s delším deštěm, ale 
neochladilo se.  
17.–23. srpna: V noci na pondělí dlouze a vydatně pršelo, vedra polevila a konečně přišel déšť. 
Pondělní ráno bylo zatažené a byla hustá mlha. Teploty během dne klesly na cca 25 °C. V úterý bylo 
ještě chladněji, ačkoliv v našem kraji bylo nejtepleji v republice, bylo 19–20 °C. Celé úterý a středa 
propršely. Ve středu se začalo trochu oteplovat, ve čtvrtek se vrátilo léto a v dalších dnech už bylo 
jasno, nebo polojasno a teploty se držely kolem 25 °C a už nepršelo.  
24.–30. srpna: Začátek týdne byl spíše chladnější, teploty po ránu klesly až na 12 °C. V pondělí foukal 
silný vítr, v úterý dopoledne pršelo. Během středy se oteplovalo a stále více svítilo sluníčko. Až do 
konce týdne bylo letní horko, jasno (jen v pátek bylo zataženo a dusno) a vrátily se teplé noci. 
V neděli bylo parno, více než 30 °C.  
31. srpna – 6. září: Ačkoliv byl ve vzduchu čím dále více cítit podzim, bylo stále hezky a slunce mělo 
sílu, jen se stále častěji na chvíli schovávalo za mráčky. Stále byly teplé noci (spali jsme pod 
prostěradly), první chladná byla až noc na středu (a pak už jsme se bez peřin neobešli). Pršelo ve 
středu ráno a v noci na pátek, jinak bylo krásně horko. Výrazné zhoršení přišlo v neděli, teploty klesly 
na 15 °C přes den a skoro celý den pršelo.  
7.–13. září: Proběhl klasicky pěkný podzimní týden, na můj vkus sice o něco dřív, než by bylo 
záhodno, ale stalo se. Teploty po ránu kolem 10 °C, většinou bylo polojasno či jasno. V pondělí bylo 
několik přeháněk, ale po zbytek týdne už nepršelo a počasí se zlepšovalo, až nás čekal krásný 
slunečný víkend. Kvůli suchému létu popadalo ze stromů hodně listů a ty které zůstaly, jsou mnohdy 
polosuché, takže i pohled na krajinu už připomínal podzim.  
14.–20. září: V pondělí a v úterý bylo chladněji, polojasno a občas zapršelo. Ve středu se začalo 
oteplovat a zbytek týdne byl krásný – bylo slunečno a teplo (25 °C, v sobotu teploty překročily 30 °C!). 
V neděli bylo opět o něco chladněji a polojasno, ale nic hrozného. Ve čtvrtek večer foukal hodně silný 
vítr a obloha byla sytě růžová. Vypadalo to na bouřku, ale nic z toho nebylo.  
21.–27. září: Až do čtvrtka bylo počasí stálé, podzimní. Po ránu už bylo výrazně chladno 10–15 °C, 
přes den bylo polojasno a teploty se pohybovaly kolem 20 °C. Ve středu několikrát pršelo. Ve čtvrtek 
se oteplilo a až do konce týdne bylo krásně. Sobota a neděle nám připravily krásná, slunečná rána, 
k polednímu se slunce začalo schovávat za mraky, ale bylo příjemně.  
28. září – 4. října: Krásný podzimní týden. Po sluncem prozářeném pondělku nás čekala měsícem 
prozářená noc, protože byl tzv. superúplněk, všude byl viděn tzv. Krvavý měsíc. Na Jizerce padl 
teplotní rekord, když bylo naměřeno 9,6 °C pod nulou. Předchozí rekord byl z roku 2012, kdy se 
teplota snížila na „pouhých“ -3,9 °C. 
Měsíc výjimečně svítil ještě následující dvě noci. Noc byla chladná a v úterý ráno byla poprvé 
zamlžená skla v autech. Teploty po ránu se pohybovaly od 2 °C do 5 °C. Přes den na slunci ale 
vystupovaly až přes 20 °C. Obě víkendová odpoledne byla zatažená, ale zato se výrazně oteplilo, i bez 
slunce se teploty držely těsně pod 20 °C. 
5.–11. října: V tomto týdnu jsme si slunce užili něco méně, byla polojasno a střídavě oblačno. 
V pondělí a úterý vydrželo ještě teplo z minulého týdne, ale ve středu přes noc i ve dne poprvé pršelo 
a mrholilo a středa byla díky tomu výjimečně tmavým dnem. Mrholilo i ve čtvrtek a ochladilo se, 
teploty max. 15 °C. Víkend nám přinesl pěkné slunečné počasí.  
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12.–18. října: V noci na pondělí byla první námraza, teplota -1 °C, řidiči škrábali auta. Přes den ale 
svítilo slunce a ještě pěkně hřálo. Teploty odpoledne nepřekročily 10 °C. V úterý se ochladilo, bylo 
zataženo a ve vzduchu byl cítit déšť. Odpoledne byly pouze 4 °C. Ve středu se objevil první sníh 
v Česku – na Karlovarsku. U nás od středy do pátku pršelo, byla zima a podzimně depresivno. 
V sobotu už nepršelo, ale slunce jsme uviděli až v neděli – ta nám připravila krásný slunečný podzimní 
den.  
19.–25. října: Krásný podzimní týden. Teploty po ránu od 2 do 6 °C, ale přes den bývalo tepleji a od 
čtvrtka do konce týdne svítilo slunce. V úterý po ránu byla hustá mlha prosvětlená vycházejícím 
sluncem. Byla jsem chvíli v parku a tento úkaz s pozadím zlatavých a hnědavých listů byl úchvatný. 
Nejhezčím dnem týdne byla sobota – krásný, jiskřivý a slunečný den, v neděli už slunce svítilo méně, 
ale všude i tak bylo plno procházejících se lidí a výletníků. V neděli se měnil čas z letního na zimní.  
26. října – 1. listopadu: V pondělí bylo ještě krásně, ráno 6 °C a v podvečer 12 °C. Od úterka do pátku 
bylo zataženo a teplo, po ránu kolem 10 °C. V pátek se začalo vyjasňovat a víkend byl překrásný. 
Tento podzim máme na krásné, slunečné víkendy štěstí. Opět se všichni vydávali do přírody na výlety, 
aby si ještě užili posledního sluníčka.  
2.–8. listopadu: V pondělí ráno byla námraza, během dne pak krásně a slunečno. V úterý a středu 
bylo spíše zataženo, nebo polojasno. Ve čtvrtek a v pátek opět vysvitlo slunce. V sobotu bylo deštivo 
a mlhavo, ale v neděli zase krásně slunečno. Odpolední teploty se pohybovaly mezi 8 –11 °C. Dny 
mezi 4. a 10. listopadem překročily mnohé teplotní rekordy (na 121 stanicích z celkového množství 
136, na kterých se měří počasí déle než 30 let), a to i v délce trvání teplého počasí. Absolutní rekord 
padl ve středních Čechách, kde po ránu 10. listopadu naměřili 14,6 °C. 
9.–15. listopadu: Tento týden, ač byl stále nadprůměrně teplý, více odpovídal podzimu. Dočkali jsme 
se deště (v pondělí, ve středu a celý víkend) i ranních mlh (ve čtvrtek). Sluníčko už vysvitlo jen 
příležitostně. Teploty po ránu byly na začátku týdne ještě vysoké (až 12 °C), ale na konci týdne už 
klesaly na 6 °C. O víkendu už nepřekročily 10 °C ani ve dne. V sobotu a v neděli v Krkonoších sněžilo 
a udržela se vrstva sněhu 5 cm.  
16. –22. listopadu: Tento podzimní týden byl stále teplotně nadprůměrný (přes den kolem 10 °C, ve 
středu 13 °C), často mrholilo (celý den v úterý, ve čtvrtek), občas zasvítilo sluníčko (v pondělí 
odpoledne, ve středu odpoledne a skoro celý pátek a sobotu), ve středu byl mimořádně silný vítr. 
V sobotu v Turnově poprvé sněžilo – zatím pouze v podobě pár vloček, které snad ani nedopadly na 
zem. Ale sníh to byl! 
23.–29. listopadu: Konečně přišel alespoň částečně zimní týden. Teploty klesly těsně pod nulu, 
a dokonce i trochu sněžilo! Ovšem ne natolik, aby sníh pokryl zemi, jen občas zůstal na střechách 
a trávě. Teploty se celý týden pohybovaly těsně pod a těsně nad nulou, a proto se drobné sněžení 
proměňovalo v mrholení a naopak. Nicméně, byl to opravdu první týden letošní zimy, kdy jsme 
vytáhli čepice, kabáty a rukavice.  
30. listopadu – 6. prosince: V noci na pondělí vál silný vítr, který přinesl výrazné oteplení. Teploměr 
hned ráno ukazoval 4 °C nad nulou, odložili jsme zimní kabáty a začali se opět cítit podzimně. Večer 
přišel hustý déšť. Stejné počasí přinesla i noc na úterý a celý týden byl znovu teplotně nadprůměrný. 
Poměrně často vysvitlo slunce a teploty dosahovaly i k 7–8 °C. Velkým překvapením byl slunečný 
a hřejivý víkend, který, nebýt spadaného listí, připomínal polovinu října.  
7.–13. prosince: V pondělí bylo kolem 5 °C, zataženo a tma. V úterý se objevilo i slunce. Teplota se 
mírně snižovala až do soboty, bylo vlezlo s teplotami těsně nad nulou. Ve středu a v pátek mrholilo, 
páteční večer propršel (směrem na Brod už šlo o sníh). V sobotu bylo krásně a slunečno, v neděli se 
k tomu přidal silný vítr, oteplilo se a nad Turnovem byl krásný barevný západ slunce.  
14.–20. prosince: V pondělí ráno byla námraza, teplota těsně pod nulou. Přes den svítilo slunce, ale 
byla zima. Od úterý se začalo oteplovat a večer už byly 4 °C. Až do čtvrtka bylo teplo a sucho, ve 
čtvrtek a v pátek mrholilo a bylo stále tepleji a bylo spíše zataženo, nebo polojasno bez slunce. 
Sobota a neděle byly opět suché a teplé – teploty kolem 5 °C. 
21.–27. prosince: Vánoční týden byl nadmíru teplý a slunečný a připomínal spíše jaro, brzký březen. 
Když už bylo takové teplo, bylo dobře, že nepršelo, takže jsme nebyli uplakaně smutní. V noci obvykle 
lehce mrholilo a po ránu bylo mokro, ale jinak nepršelo. Teploty se po ránu pohybovaly mezi 4–6 °C, 



Kronika města Turnova 2015  |106 

 

přes den šplhaly k 10 °C. Středa, sobota a neděle byly slunečně zářivé. V ostatní dny svítilo slunce 
většinou jen dopoledne. V neděli večer se mírně ochladilo.  
28. prosince – 3. ledna: Pondělí bylo chladnější a zatažené, uplakané. Přes den bylo 7 °C, úterní ráno 
bylo chladné, v údolí Jizery byl šedivec a kaluže pokryl led, jak jsme si cestou k Zrcadlové koze ověřili. 
Postupně se ochlazovalo. Večer byly už pouhé 3 °C a ve středu ráno už kolem 0 °C i v centru města. 
Rok 2015 se s námi rozloučil zářivými slunečnými dny s teplotami těsně pod nulou.  
V první dny roku klesly teploty mírně pod nulu a ráno 1. ledna bylo trochu nasněženo, v neděli se 
ochladilo ještě více, na pět stupňů pod nulu. Bylo zataženo a spíše sucho. Sněhu už nepřibylo.  
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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. 
 
K 31. prosinci bylo v Turnově evidováno 14 381 obyvatel, z nichž bylo 335 cizinců s trvalým pobytem, 
čímž se řadí na ca 92. místo v republice, je největším městem okresu Semily a čtvrtým v pořadí 
v rámci Libereckého kraje. Počet obyvatel však stále mírně klesá, na konci roku 2014 činil počet 
obyvatel 14 073 osob. (Více viz Turnov – souhrnné zprávy k závěru roku). 
 
Správní území města 
Turnov je obcí s rozšířenou působností (úřad III. stupně). Od změny územního členění státu v roce 
2003 byl Turnov ustanoven obcí s rozšířenou působnosti (ORP), což znamená, že vykonává výkon 
vybraných činností přenesené působnosti (státní právy) pro obce spadající do jeho správního obvodu 
(ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu v Liberci). V roce 2015 
to stále bylo 37 obcí: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, 
Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, 
Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod 
Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, 
Všeň, Vyskeř, Žďárek a Žernov. 
 
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.  
 
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. 
 
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 
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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 

 Městská sportovní Turnov  

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

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

 Zdravotně sociální služby Turnov 

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

 Městská knihovna Antonína Marka 

 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka 

 Základní škola ul. Skálova 

 Základní školy ul. 28. října 

 Základní škola ul. Žižkova 

 Základní škola Mašov 

 Základní škola ul. Zborovská 

 Základní umělecká škola 

 Mateřská škola ul. 28. října 

 Mateřská škola ul. Alešova 

 Mateřská škola ul. Bezručova 

 Mateřská škola Mašov 
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 Mateřská škola ul. Zborovská 

 Mateřská škola ul. Jana Palacha 

 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko  

 Waldorfská mateřská škola 

 Dětské centrum 
 
Organizační složky městského úřadu 

 Sbor hasičů Města Turnova 
 
Orgány města 

 Městská policie 
 
Ostatní 

 Městský útulek pro psy 

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

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

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

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

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

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

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

Pravidelné příspěvky města  
Dotace spádovým obcím 
V minulých letech bývala rozdělována částka až 250 000 Kč ročně, v roce 2014 se jednalo pouze 
o částku 50 000 Kč, která byla rozdělena pouze na protidrogovou prevenci v rámci mikroregionů 
Libereckého kraje, a to po podání jejich žádostí. V roce 2015 byly dotace zrušeny.  
 
Členské příspěvky 
V roce 2015 platilo město členské příspěvky v následujících organizacích v celkové výši 264 426,60 Kč:  

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 14 335 Kč 

 Sdružení obcí Libereckého kraje – 18 722,60 Kč 

http://www.slunickoturnov.cz/
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 Sdružení Český ráj Turnov – 72 805 Kč 

 Svaz měst a obcí České republiky – 30 803 Kč 

 Euroregion Nisa – 71 765 Kč 

 Mikroregion Jizera – 28 670 Kč 

 Síť zdravých měst – 27 415 Kč 
 
Město je členem těchto sdružení 
Vodohospodářské sdružení Turnov / Sdružení Český ráj / Euroregion Nisa / Sdružení obcí Libereckého 
kraje / Svaz měst a obcí České republiky / Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska / 
Mikroregion Jizera / Národní síť Zdravých měst ČR. 
 
Městský úřad Turnov 
Městský úřad je orgánem výkonu veřejné správy v příslušném správním obvodu. Tvoří jej starosta, 
místostarostové, tajemník a další pracovníci. V čele úřadu stojí starosta. 
Městský úřad zajišťuje činnosti jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti. V oblasti 
samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města a zastupitelstvo města. Metodicky řídí 
a usměrňuje organizace, které si obec zřídila. Pro občany zajišťuje informační a poradenský servis, 
přijímá a vyřizuje jejich stížnosti, náměty a návrhy. Pomáhá výborům ZM a komisím RM v jejich 
činnosti. Za výkon samostatné působnosti je MěÚ odpovědný Radě města. 
Ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Liberec. 
Na městském úřadu pracovalo k 31. prosinci 111 zaměstnanců.  
 
Sídla Městského úřadu:  
Městský úřad sídlil v roce 2015 v pěti budovách. Stále se uvažuje o renovaci bývalého sirotčince ve 
Skálově ulici 466, kam by se měli přesunout úředníci ze dvou domů ve Skálově čp. 84 a 72. Na začátku 
roku 2012 opustila Městská policie dům ve Skálově čp. 67 a 68, který byl v roce 2014 prodán. 
V souvislosti s vystěhováním hotelové školy z budovy ve Zborovské budovy (více viz Turnov – 
Souhrnné informace k závěru roku) se více hovořilo o tom, že by se do opuštěné budovy stěhoval celý 
městský úřad.  
 
Hlavní budova radnice, Dvořákova 335 

 VEDENÍ MĚSTA 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka 
Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus 

 ODBOR FINANČNÍ: 10 pracovníků, vedoucí odboru Bc. Jana Chodaničová 

 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: 7 pracovníků, vedoucí odboru RNDr. Miroslav Varga 

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU: 10 pracovníků, vedoucí odboru Ludmila Těhníková 

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

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

 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: 4 pracovníci, tajemník Ing. Miroslav Šmiraus 

 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ: 9 pracovníků, vedoucí odboru Bc. Jan Zárybnický 
 



Kronika města Turnova 2015  |111 

 

 

Skálova ulice čp. 84 

 ODBOR SPRÁVNÍ: 9 pracovníků, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka 

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

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

 ODBOR DOPRAVNÍ: 20 pracovníků, vedoucí odboru Pavel Vaňátko 

 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD: 5 pracovníků, vedoucí odboru Hana Lustigová 

 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU: 5 pracovníků, vedoucí odboru Mgr. René Brož (do 
srpna), Mgr. Martina Marková (od října) 

 
Skálova ulice čp. 466 

 ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ: 3 pracovníci, vedoucí odboru Petr Weiss 

 MĚSTSKÁ POLICIE: 17 pracovníků, strážník pověřený řízením Luboš Trucka 
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Vedení města 

 
Poslední volby do obecních zastupitelstev se konaly v říjnu 2014. V rámci komisí a výborů došlo 
k drobným změnám oproti předchozímu roku.  
 
V Zastupitelstvu města působili tito členové: 
Bc. Zbyněk Báča, zvolen za Turnov potřebuje změnu 
Arnošt Černý, zvolen za ANO 
Šárka Červinková, zvolena za ČSSD 
Mgr. Jaromír Frič, zvolen za ODS 
Ing. Tomáš Hocke, zvolen za Nezávislý blok, od března 2013 je starostou Turnova 
MUDr. Daniel Hodík, zvolen za TOP 09 
Mgr. Petra Houšková, zvolena za Nezávislý blok 
Tomáš Hudec, zvolen za ČSSD 
Karel Jiránek, zvolen za Nezávislý blok 
Ing. Jaroslav Knížek, zvolen za ANO 
Eva Kordová, zvolena za Nezávislý blok 
Jiří Kos, zvolen za Nezávislý blok 
Ing. Michal Kříž, zvolen za ANO 
Ivan Kunetka, zvolen za Turnovskou koalici 
Mgr. Michal Loukota, zvolen za TOP 09 
PhDr. Hana Maierová, zvolena za Nezávislý blok 
Jiří Mikula, zvolen za TOP 09 
Jiří Rezler, zvolen za ČSSD 
Ing. Vítězslav Sekanina, zvolen za Svobodné 
Ing. Petr Soudský, zvolen za TOP 09 
Mgr. Jana Svobodová, zvolena za ANO 
Ing. Miroslav Šorejs, zvolen za Nezávislý blok 
Mgr. Otakar Špetlík, zvolen za ODS 
MUDr. Jiří Tomášek, zvolen za Nezávislý blok 
Ing. Tomáš Tomsa, zvolen za ANO 
RNDr. Josef Uchytil, Dis., zvolen za Turnov potřebuje změnu 
František Zikuda, zvolen za Nezávislý blok 
 
V Radě města působili tito členové: 
Ing. Tomáš Hocke 
Mgr. Petra Houšková 
Karel Jiránek 
Ing. Jaroslav Knížek 
Eva Kordová 
Ing. Michal Kříž 
PhDr. Hana Maierová 
Mgr. Jana Svobodová 
František Zikuda 
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Starosta města 
Od března 2013 zastává funkci starosty Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok).  
 
Místostarostové města 
Turnov má dvě místostarostky – Mgr. Petru Houškovou (Nezávislý blok) a Mgr. Janu Svobodovou 
(ANO).  
 
Kompetence starosty a místostarostů pro období 2014–2018 
Starosta:  
Koordinace činnosti vedení města 
Komunikace s veřejností 
Správa majetku 
Investice 
Rozvoj města 
Územní plán 
Rozpočet města 
Krizové řízení 
Městská policie 
Památková péče 
Krajská nemocnice Liberec 
Vodohospodářské sdružení Turnov 
Svaz měst a obcí ČR – finanční komise 
Mikroregion Jizera 
 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka:  
Školství / Kultura / Sociální věci 
 
Zdravotně sociální služby Turnov / Mateřské školy / Základní školy / ZUŠ / Žlutá ponorka / Městská 
knihovna AM / KCT, s. r. o. / Mikroregion Podkozákovsko / Euroregion Nisa / Svaz měst a obcí ČR – 
sociální a školská komise / Meziobecní spolupráce  
 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka:  
Životní prostředí / Doprava / Cestovní ruch / Sport  
 
Turnovské památky a cestovní ruch / Sbor hasičů Turnova / Sbory dobrovolných hasičů / Zahraniční 
spolupráce / Městská teplárenská Turnov, s. r. o. / Městská sportovní Turnov, s. r. o. / Technické 
služby Turnov, s. r. o. / Mikroregion Český ráj / Sdružení Český ráj / MAS Český ráj / Sdružení 
historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska 
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Komise Rady města Turnova 

Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Rada města Turnova. V jejich čele stojí členové 
zastupitelstva a členy komisí jsou odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, 
tak i z řad ostatních občanů města. Komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí 
odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího 
aktu, kterým i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. Starosta může pro projednání 
s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, a tím se stane 
komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na 
svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. V Turnově se uvedené působnosti týká komise pro 
ochranu subjektivních občanských práv a komise přestupkové. Komise, kterých se netýká předchozí 
ustanovení, jsou ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a náměty. Na 
jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, 
požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. 
Členové komisí pro volební období 2014–2018 byli radou jmenováni na řádném zasedání dne 
12. listopadu 2014, od té doby došlo k několika změnám. 
 
 

Dopravní komise – předseda František Zikuda  
Jiří Bubák, Mgr. Milan Drahoňovský, Otakar Grund, Ing. Tomáš Hocke, Ing. Dominik Jareš, Miroslav 
Jech, Jiří Kos, Ing. Jan Mertlík, Jiří Mikula, Ing. Jan Otmar, Ing. Pavel Paickr (do 23. 4.), Libor Preisler, 
Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Roubíček, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Petr 
Štěpánek, Luboš Trucka, Mgr. Pavel Vaňátko, Ing. Milan Vašák, Jiří Vocásek, Josef Vojtíšek, Daniela 
Weissová, Ing. Josef Zajíček, Ing. Jan Zima.  
 
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předseda Ing. Michal Kříž  
František Zikuda, Mgr. Michal Loukota (do 9. 12), Kristýna Světlíková (do 23. 4.), Jaroslav Men, Jana 
Nalezencová, DiS., Daniela Lakatošová, Ing. Eliška Gruberová (od 23. 4.), Ing. Jiří Lukeš (od 23. 4. do 9. 
12.), PhDr. Vladimíra Jakouběová (od 23. 4.), Josef Hlubuček (od 27. 8.). 
 
Kulturní komise – předseda Mgr. Otakar Špetlík  
Mgr. Blanka Blažková, PhDr. Mgr. René Brož, JUDr. Milan Brunclík, Mgr. Petr Haken, ThMgr. Ondřej 
Halama, Mgr. Petra Houšková, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Jiří Kohoutek, Eva Kordová, Dagmar 
Landrová, Mgr. Bohuslav Lédl, Mgr. David Pešek, Mgr. Radka Šimůnková, Karel Šírek, Bc. Adam 
Švancar, RNDr. Josef Uchytil, Petr Záruba, Marika Bartošová, Jana Adamová (od 23. 4.), Mgr. et Mgr. 
Jaroslav Kříž (od září 2015), Mgr. Martina Marková (od 7. 10.). 
 
Komise letopisecká – předsedkyně Mgr. Petra Houšková  
PhDr. Mgr. René Brož (do 7. 10.), Mgr. Martina Marková (od 7. 10.), Pavel Charousek, Mgr. Pavel 
Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Dalibor Sehnoutka.  
 
Komise pro městskou památkovou zónu – předseda Ing. arch. Václav Hájek  
Ing. Josef Pekař, Ing. Tomáš Hocke, Jana Bártová, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. David Marek, Miroslav 
Jirčák, Mgr. Jiří Mašek, ak. mal. Václav Žatečka, Ing. Barbora Luková, Mgr. Martina Marková (od 
7. 10.).  
 
Komise pro občanské záležitosti, Zdravé město a Místní agenda 21 – předsedkyně Eva Kordová  
Jana Adamová, Jana Čejková, Eva Dudová, Ing. Jaromír Ducháč, Irena Fričová, Karel Janák, Mgr. Hana 
Kocourová, Dagmar Landrová, PhDr. Hana Maierová (do 23. 4.), Marie Meixnerová, Ing. Klára 
Preislerová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková, Ing. Jan Zárybnický, Mgr. Petra Houšková, 
Arnošt Černý. 
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Členové mj. navštěvují starší občany a gratulují jim k jejich kulatým výročím. V roce 2015 členové 
obešli 308 gratulantů. Jubilanti vždy obdrželi přání, dárkový balíček a květinu. 
 
Komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky – předseda Ing. Tomáš Hocke  
Ing. Miloslav Šorejs, Václav Hájek, Petr Cuchý, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, 
Ing. Miloslav Carda, Milan Vašák, Ing. Vladislav Drbohlav, Jaroslav Čapek, Martin Krejčí, Ing. Jaromír 
Pekař, Daniela Weissová, Ing. Pavel Marek, Ludmila Těhníková, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr 
Veselý, Ing. Eva Zakouřilová, František Zikuda, Karel Jiránek, Ing. Arch. Boris Šonský.  
 
Komise pro výchovu a vzdělávání – předsedkyně Ing. Jana Rulcová  
Mgr. Karel Bárta, PhDr. Mgr. René Brož (do 7. 10.), Mgr. Martina Marková (od 7. 10.), Mgr. Jana 
Dontová, Mgr. Jaroslava Dudková, Mgr. Ivo Filip, Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Petra Houšková, Eva 
Kordová, Mgr. Bohuslav Lédl, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Dagmar Rakoušová, 
Mgr. Jan Šteffan, Mgr. Jaroslava Štoudková, Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, Mgr. Renata Šulcová, Mgr. et 
Mgr. Jaroslav Kříž (od září 2015).  
 
Komise pro životní prostředí – předseda Ing. Tomáš Tomsa  
Mgr. Jana Svobodová, Bc. Zbyněk Báča, Ing. Petr Halama, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jan Mertlík, 
Mgr. Vít Preisler, Mgr. Miroslav Beran, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Mgr. Ondřej Illich, Iveta Sadecká, 
Milena Pekařová.  
 
Komise sociálně-bytová – předsedkyně Eva Kordová 
Bc. Jaroslav Cimbál, Šárka Červinková, Mgr. Petra Houšková, Vladislava Chuchlíková, Břetislav Jansa, 
Luďka Kanclířová, Mgr. Hana Kocourová, Bc. Martina Kunčíková, Marcela Kurfirstová, Lucie Křelinová, 
Marie Macháčková, Mgr. Dagmar Rakoušová, Ludmila Těhníková, Božena Zajíčková, Ivana Zárybnická, 
Mgr. Jana Kotrmanová. 
 
Sportovní komise – předsedkyně Mgr. Jana Svobodová  
PhDr. Mgr. René Brož (do 7. 10.), Mgr. Martina Marková (od 7. 10.), Petr Bydžovský, Jiří Duda, RNDr. 
Otto Jarolímek, CSc., Jiří Mikula, Ing. František Jungmann, Mgr. Vít Jůza, Ing. Jan Konejl, Bc. Jindřich 
Kořínek, Pavel Mikeš, Mgr. Aleš Mikl, Mgr. Filip Stárek (do 9. 12), Ing. Pavel Svatoš, Ing. Miloslav 
Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Špinka, Jiří Šteffan, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Jaroslav 
Zahrádka (do 9. 12), Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, František Zikuda, Ing. Milan Hejduk, Jiří Rezler, 
Ing. Lumír Šubert (od 23. 4.).  
 
Škodní a likvidační komise – předseda Arnošt Černý  
Richard Mochal, Jana Kopečná, Ing. Josef Zajíček, Jaroslav Men.  
 
Zdravotně sociální komise – předseda MUDr. Jiří Tomášek  
Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Dana Drbohlavová, Zuzana Hanyková, Mgr. Petra Houšková, Bc. Jana 
Chodaničová, Iva Jirčáková, Mgr. Hana Kocourová, Bc. Martina Kunčíková, MUDr. Daniel Pospíšil, 
Mgr. Adéla Stehlíková, Ing. Petr Soudský (od 23. 4. 2015).  
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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. Složení výborů pro volební období 2014–2018 schválilo zastupitelstvo města na svém 
zasedání 6. listopadu 2014.  
 
Výbory zastupitelstva pracovaly v roce 2015 v tomto složení: 
Výbor kontrolní:  
Mgr. Michal Loukota – předseda výboru 
Dagmar Brabcová, Jiří Vele, Karel Tokan, Jindřich Zeman, Dis., Kateřina Růžičková, Mgr. Radka 
Šimůnková, Mgr. Eva Honzáková, Ing. Petr Soudský, Ing. Josef Zajíček, Ing. Pavel Paickr. 
 
Výbor finanční: 
RNDr. Josef Uchytil Dis., Ing. Jaroslav Knížek, Ing. Lumír Šubert, Ing. Jaromír Pekař, Jiří Kubíček, 
Ing. Václav Hájek, Bc. Ondřej Fotr, Jiří Mikula, Ing. Milan Vašák. 
 

Zvláštní orgány obce 

Pro období 2014–2018 byly zvláštní orgány obce jmenovány v následujícím složení: 
 
Bezpečnostní rada města 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, npor. 
Ing. Jakub Otmar, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Bc. Luboš Mrklas, Martin Bartoníček, Luboš Trucka.  
 
Krizový štáb starosty 
I. pracovní skupina 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Bc. Luboš Mrklas, Ing. Miroslav Šmiraus, npor. Mgr. Milan 
Drahoňovský, npor. Ing. Jakub Otmar, Zdeněk Hovorka, Richard Mochal, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Eva 
Zakouřilová, PhDr. Mgr. Martina Marková, Libor Preisler, Ing. Milan Hejduk 
II. pracovní skupina 
Mgr. Jana Svobodová, Luboš Trucka, Martin Bartoníček, Ing. Miloslava Šípošová, Bc. Pavel Vaňátko, 
Bc. Jan Zárybnický, Mgr. Hana Kocourová, Marcela Červová, Ludmila Těhníková. 
 
Komise povodňová města s rozšířenou působností  
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Bc. Luboš Mrklas, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, 
Bc. Pavel Vaňátko, Marcela Červová, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, Mgr. Hana 
Kocourová, npor. Ing. Jakub Otmar, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Ivana Hozdecká.  
 
Komise povodňová města  
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Bc. Luboš Mrklas, Zdeněk Hovorka, Richard Mochal, 
Ing. Milan Hejduk, Ing. Zdeněk Fišer, Ing. Tomáš Tomsa, Ludmila Těhníková, Ing. Jan Čihák, Martin 
Bartoníček, Luboš Trucka, Monika Cilerová, Iva Preislerová. 
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Osadní výbory 

V roce 2015 byly v Turnově činné tři osadní výbory: 
 
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 
Petr Zikuda – předseda výboru, Jiří Drahoňovský – 1. místopředseda výboru, Marián Necpal – 
2. místopředseda výboru, Jaroslava Bernatová, Lukáš Berndt, Ivo Bláha, Jaroslav Halbich, Hana 
Hemmerová, Tomáš Janoušek, Eva Matylda Jiříčková, Daniel Melich, Lenka Opluštilová, Marcel Pátý, 
Kateřina Poslušná, Tomáš Prášil, Pavla Slámová, Radka Šimůnková, Martin Špína, Karel Tokan, Zdeňka 
Votrubcová, Blanka Koudelková. 
 
Osadní výbor Mašov 
Miloslav Sojka – předseda výboru, Jana Maierová – místopředsedkyně výboru, Ludmila Peterková, 
Lucie Šteklová, Jan Lochman, Jiří Mrázek, Petr Čapek, Lukáš Taussig, Milan Pekař. 
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Záznamy z jednání Rady a Zastupitelstva města 

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

RADA MĚSTA 

Z jednání rady města 7. ledna (výběr) 
Povinné osazení měřičů spotřeby tepla ve všech nájemních městských bytech s dálkovým vytápěním. 
Schváleno pořízení 343 ks měřičů od firmy ista Česká republika, s. r. o., Praha za celkovou cenu 
159 594,-Kč vč. DPH / Pronájem části nevyužité budovy bývalého kina v Žižkově ulici pro Petra 
Knoblocha z Jenišovic jako zástupce firmy 3D tiskárna. Firma zde umístí stroj, který se jim nevejde 
jinam. Bude platit nájem 100 000 Kč a zajistí opravu střechy proti zatečení / Odstoupení od smlouvy 
o prodeji Šetřilovska kvůli nezaplacení kupní ceny – povolen nájem objektu, pokud pronajímatel 
uhradí dlužnou částku za využívání Šetřilovska po polovinu roku 2014 / Stavba sportoviště v Maškově 
zahradě – zajištění stavebního dozoru / Schválení Programu prevence kriminality na rok 2015 pro 
město Turnov  
 
Z jednání rady města 29. ledna (výběr) 
Poptávkové řízení na dodávku plynu pro Město Turnov a městské organizace (nejnižší cenu nabídla 
firma RWE Energie – 608,97 za MWH) / Provoz restaurace ve Střelnici (výpověď z nájmu pro 
neplacení, restauraci převezme samo KCT) / Prodej komerčních pozemků vedle Maškových zahrad 
prostřednictvím výběrového řízení (prodejem se získají peníze na financování stavby sportoviště) / 
Projekt na stavbu nové lávky v parku u Šetřilovska (projekt vypracuje Profes projekt za 95.000 Kč) / 
Stavební úpravy ve školách (Alešova – rekonstrukce 2 nadzemního podlaží, rekonstrukce hřiště 
u gymnázia, MŠ Zborovská – rekonstrukce hygienického zařízení, ZŠ Skálova – rekonstrukce 
hygienického zařízení) / Rekonstrukce fasády budovy divadla (vypsání výběrového řízení) / 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v některých ulicích města  
 
Z jednání rady města 11. února (výběr) 
Schválení rozpočtu Fondu pro obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova / Ukončení nájmu 
spolku Slunce všem z prostor v objektu čp. 1931 v ul. Jana Palacha, které využíval od března 2012. 
Během února se spolek přestěhoval do nově postaveného objektu v ulici Za Sokolovnou / Situace 
s prodejem Šetřilovska – dlužné nájemné je dopláceno, nájemce zažádal o snížení nájmu – RM 
nerozhodla / Rozpis péče o městskou zeleň / Organizační struktura Městského úřadu.  
 
Z jednání rady města 26. února (výběr) 
Veřejné osvětlení ulic Zahradní, U Lip, Lesní – výsledek výběrového řízení (Elektrovasury, s. r. o., 
Přelouč za cenu 1 418 975,47 Kč vč. DPH) / Plán společenských akcí města v roce 2015 – vyčleněno 
300 000 Kč. Novoroční ohňostroj (1. ledna, cca 50 tis. Kč – placeno z roku 2014), Městský ples 
(30. ledna, cca 40 000 Kč), Den vítězství (7. května, věnce, vojenská technika, odpolední program 
v parku, cca 25 000 Kč), Oslavy vzniku Československa (28. října, street party, kladení věnců, divadlo, 
cca 80 000 Kč), Rozsvěcení vánočního stromu (29. listopadu, cca 17 000 Kč), Vánoční trhy 
(11. a 12. prosince, cca 180 000 Kč (80 tis. Kč, elektřina, placeno z OSM / Zadání výroby 
15 minutového filmu o druhé světové válce u Milana Brunclíka za 30 000 Kč) / Zadání výroby 
15 minutového filmu o odsunu sovětské armády u Milana Brunclíka za 24 000 Kč) / Nákup IT vybavení 
a software v rámci projektu vzdělávání dotykem pro ZŠ Skálova 600 – výsledek výběrového řízení 
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(v části A, 20 notebooků s příslušenstvím, Comfor Stores, a. s. za 314 980 Kč bez DPH a v části B, 20 
sad licenčního software, Cotrex PC, s. r. o. za 86 000 Kč bez DPH). 
 
Z jednání rady města 11. března (výběr) 
Prezentace mezinárodního projektu šperkařství SUPŠ a VOŠ Turnov a odborné šperkařské školství 
v Káhiře / Městské divadlo – rekonstrukce fasády, schválení vybraného dodavatele: firma DKK stav 
z Liberce. Cena oprav byla stanovena na 575 000 Kč, 50 % bude hrazeno z ministerského programu 
Regenerace městské památkové zóny / Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vazoveckém údolí 
a v části Kadeřavce. Proběhne ve spolupráci s firmou ČEZ, nutnost uzavřít smlouvy se soukromníky / 
Hrad Valdštejn, III. skalní blok – obnova zdiva a schodiště u Nového paláce, zajištění a konzervace 
prostor bývalé konírny: vypsání výběrového řízení / Pronájem pozemků, přes které vede průchod 
z ulice Jiráskovy do ulice Petrnouškovy – prodloužení do roku 2020 za úhradu 1000 Kč za měsíc. 
 
Z jednání rady města 8. dubna (výběr) 
Sportoviště Maškova zahrada – průběžná zpráva o stavbě / Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Vazovec – vítěz výběrového řízení (Eliprom, s. r. o. Liberec za cenu 1 487 695 Kč, vč. DPH) / 
Rekonstrukce veřejného osvětlení Malý Rohozec – vítěz výběrového řízení (Elmos Liberec, s. r. o. za 
nabídkovou cenu 532 585 Kč, vč. DPH) / Stavební úpravy v ZŠ Alešova 2 – vítěz výběrového řízení 
(Instav, s. r. o., Jablonec nad Nisou za cenu 2 779 916,- Kč, včetně DPH) / Rekonstrukce sociálního 
zařízení 2 MŠ Zborovská – vítěz výběrového řízení (Liebsher&Pohl, spol. s r.o. Stráž nad Nisou, za 
cenu 2 026 391,- Kč, včetně DPH) / Hrad Valdštejn, III. skalní blok – obnova zdiva a schodiště 
u Nového paláce, zajištění a konzervace prostor bývalé konírny – vítěz výběrového řízení (DURANGO, 
s. r. o., Kopeckého 186, Liberec) / Farmářské trhy v Turnově – opětovný pokus o jejich zavedení. 
 
Z jednání rady města 23. dubna (výběr) 
Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací / Odvolání ředitele Městské knihovny A. Marka 
/ Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u gymnázia – schválení vybraného zhotovitele 
(StavoSport, s. r. o., Fryšták za cenu 1 082 018,- Kč, včetně DPH) / Kácení stromů (mj. lípa u urnového 
háje na Hruštici, řada suchých stromů v Metelkových sadech, buk v obvodu kmene 330 cm 
v Rývových sadech, topol u kotelny na Výšince) / Rekonstrukce bývalého objektu Sněžka za 
kubistickým domem v Nádražní ulici na Polikliniku Nádražní – řešení parkování / Prodej restaurace 
Šetřilovsko – opětovné vyhlášení prodeje za 3,5 milionů korun, zatím bez zájemců / Změny členů 
komisí rady města / Taneční kurzy na Střelnici – město by rádo, aby taneční kurzy vedené TaPŠ Ilma 
probíhaly na Střelnici a ne mimo Turnov (dosud v KD Pěnčín). 
 
Z jednání rady města 6. května 
Kompostárna bioodpadu na Malém Rohozci – dodatek ke smlouvě s rekonstrukční firmou. 
  
Z jednání rady města 13. května (výběr) 
Knihovna Antonína Marka – Informační centrum mládeže: vzhledem k mizivému zájmu o službu 
a nezískání akreditace byla činnost centra ukončena. / VHS – informace o investičních akcích na rok 
2015 / Městská sportovní – výroční zpráva. Stanovení ceníku pro zimní sezonu 2015/2016: Základní 
30 Kč, děti a senioři 20 Kč, hodinový pronájem celé plochy 1700, resp. 1000 Kč, tréninky dětských 
kolektivů 800 Kč, škol 400 Kč / Navýšení limitu zaměstnanců ve Zdravotně sociálních službách Turnov 
/ Hřiště s umělou trávou – výběr dodavatele (DESIGN4 za 290 400 Kč, včetně DPH) / Pojistná událost 
– poškození hrobů pádem stromu. Hroby jsou v majetku třetích osob, nevztahuje se na ně pojistka 
města. Přesto chce město na opravu jejich majitelům přispět / Garáže na sídlišti Přepeřská – snaha 
o jejich přemístění a náhradu za zelené prostranství / Rozdělení finančních příspěvků pro spolky. 
 
Z jednání rady města 28. května (výběr) 
Problematika sociálního bydlení (podrobnosti uvedeny viz Turnov – Souhrnné zprávy k počátku roku) / 
Park u letního kina (prezentace nového návrhu architektonické studie od firmy AND Praha) / Objekt 
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školy OAHŠ ve Zborovské ulici čp. 519 (záměr výměny objektu, který patří městu za objekt v Alšově 
ulici čp. 1723, který patří Libereckému kraji, souhlas Nadace B. J. Horáčka) / Pravidla přidělování bytů 
města Turnov. 
 
Z jednání rady města 10. června (výběr) 
Žádost TJ Turnov o odkoupení části zázemí atletického stadionu městem – odmítnuto / WC terminál, 
prodloužení smlouvy (veřejné WC pro cestující v restauraci Albion – pronájem 175 tis. Kč na půl roku, 
České dráhy přislíbily rekonstrukci nádražní budovy i se sociálním zázemím s dokončením v roce 
2016) / Elektronizace veřejných zakázek – nákup systému EZAK (schválen jeho nákup) / Pronájem 
kompostárny na Malém Rohozci (pozemek i stavbu vlastní město, provozovatelem budou Technické 
služby – pronájem od města za 350 000 Kč ročně) / Zmrzlinový stánek před hradem Valdštejnem – 
zamítnuta žádost soukromého prodejce. (Před Valdštejnem je pronajímán objekt pro občerstvení za 
210 000 Kč ročně) / Zahrada MŠ 28. října v přírodním stylu – vypsání výběrového řízení / Nový 
odpadový systém města (návrh, aby pytle se separovaným odpadem, na základě kterých je 
vypočítávána sleva, odváželi sami občané do sběrného dvora, nebo slevový systém zrušit) / Nový 
ředitel Městské knihovny Antonína Marka – po výběrovém řízení jmenován Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž 
/ Farmářské trhy – schválení tržního řádu / Výměna okenních výplní v ZŠ Skálova, 2. etapa, 1. 
nadzemní podlaží – vypsání výběrového řízení.  
 
Z jednání rady města 25. června (výběr) 
Obecně závazná vyhláška – alkohol, kouření v parcích (stížnosti občanů na konzumaci alkoholu 
v lokalitách park U Letního kina, prostor před supermarketem Billa, na hřišti Duhová energie na 
Turnově 2, v prostoru terminálu a před železničním nádražím, před obchodním domem Tesco na 
náměstí, před obchodem naproti Jutě, benzínová stanice Robin Oil – projednání) / Rekonstrukce 
veřejné zeleně v Turnově II. etapa – Schválení smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR / 
Technické služby Turnov – schválení VŘ na nákup automobilu na svoz odpadů (Zoeller systems, s. r. 
o., Říčany v nabídkové ceně 3 910 000,- Kč bez DPH.) 
 
Z jednání rady města 22. července (výběr) 
Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu – zrušení usnesení RM č. 360/2015, výběr druhého 
uchazeče v pořadí (AQUAFUN, s. r. o. Praha 4 za 1 374 759 Kč včetně DPH). 
 
Z jednání rady města 12. srpna (výběr) 
Záměr výměny školních budov ve Zborovské a v Alešově ulici. / Dodatek smlouvy o dílo Rekonstrukce 
zpevněné cesty u kostela Narození Panny Marie / Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, 
čp. 600 – 2. etapa, 1. nadzemní podlaží – vyhodnocení výběrového řízení, akce bude realizovaná jen 
v případě získání dotace (SAVA spol. s r.o., 603 627 Kč, vč. DPH) / Výše nájemného v městských 
bytech a bytech s pečovatelskou službou (zvýšení z 49,74 Kč/m2 za měsíc na 70 Kč (s několika 
výjimkami) / Problematika sociálního bydlení (zvýšení počtu krizových bytů v Domě s pečovatelskou 
službou, Granátová čp. 1897 na tři) / Dodavatel městské hromadné dopravy v Turnově 2016–2020 
(výběrové řízení není ze zákona povinné, ale rada je chce uspořádat) / Projednání stížnosti obyvatel 
Turnov-Károvsko (petice občanů požaduje: vybudování chodníku podél komunikace od kruhové 
křižovatky u urnového háje až po křižovatku na Myšině, omezení rychlosti na této lokalitě 
z 50 km/hod. na 40km/hod. a je požadována úprava dopravního značení ve směru od Bělé, části obce 
Mírová pod Kozákovem – realizován bude pouze poslední bod) / Jmenování vedoucího Odboru 
školství, kultury a sportu (výběrové řízení z osmi uchazečů vyhrála Mgr. Martina Marková) / Dotační 
program města Turnova (nové podmínky) / Městská sportovní Turnov, s. r. o. - výběrové řízení na 
rekonstrukci hřiště Mašov (EKKL za 1 200 000,- Kč bez DPH.) / Naučná stezka SCHKO Český ráj –
Průlom Jizery (umístění informačních cedulí) / Projekt Nádražní ulice - jednání s firmou Pudis. 
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Z jednání rady města 27. srpna (výběr) 
Výběrové řízení na dodavatele městské hromadné dopravy v Turnově 2016–2020 (vypsání 
výběrového řízení). 
 
Z jednání rady města 9. září (výběr) 
Roční ceny tepla pro fakturaci dodavatelům (snížení ceny za období 9/2014 – 8/2015 z 555,-Kč/GJ na 
550,- Kč /GJ a stanovení na období 9/2015 – 8/2016 ve výši 545,-Kč/GJ bez DPH) / Mostek Vazovec 
v Dolánkách (příprava nového mostku, nutnost uzavřít smlouvu s Lesy České republiky a uhradit jim 
10 000 Kč za tzv. zřízení služebnosti přes jejich tok) / Ukončení nájmu bývalého kina v čp. 2136 
Žižkova / Žádost o pronajmutí parkovacího místa na sídlišti v ul. Granátová (žádost byla zamítnuta, 
aby se nestrhla lavina podobných žádostí – všem občanům by nešlo vyhovět) / Pronájem pozemků 
pro umožnění rozšíření aktivit podniku Bbejby v další sezoně (schváleno za 15 Kč/m2) / Prodej domu 
ve Skálově ulici čp. 72 pro potřeby muzea / Nabídka na odkup bývalé sokolovny čp. 40, k. ú. Malý 
Rohozec (návrh občana: budova je v dezolátním stavu, město by ji mohlo odkoupit pro potřeby obce 
– neschváleno) / Navýšení rozpočtu Městské sportovní, aby mohla zajistit údržbu nového zimního 
stadionu (z 5,7 mil. na 7 509 400 Kč). 
 
Z jednání rady města 24. září (výběr) 
Kulturní centrum Turnov – aktuální informace a akce (diskuze především o studii na úpravy divadla) / 
Městská sportovní Turnov – přijatá organizační opatření / Integrovaný terminál veřejné dopravy – 
opatření k udělené pokutě vycházející z auditu (řešilo se v roce 2014, město uznalo pochybení za 
protihlukovou stěnu a hodlá zaplatit pokutu 146 186,47 Kč, neuznává nesplnění podmínek 
zadávacího řízení, za nějž byla vyměřena pokuta 2 410 122,76 Kč, proti které se odvolá k ministerstvu 
financí / Osvětlení kruhového objezdu na Vesecku u Ontexu / Bezpečnost chodců v ulici Husova – 
výsledek výběrového řízení na dodavatele (vybrán Profes projekt s nabídkovou cenou 211 750 Kč / 
Regenerace sídliště u nádraží IV. etapa – celková rekonstrukce ulic Květinová, Březová a část 
Studentské ulice (oslovena firma Projektservis Jičín, s. r. o., dodavatelka projektů minulých etap 
rekonstrukce, aby vyhotovila projekt další etapy). 
 
Z jednání rady města 7. října (výběr) 
Plán zimní údržby pro zimní období 2015–2016 (schváleno beze změn oproti předchozímu roku) / 
Vodohospodářské sdružení instalovalo vedle mostu v Dolánkách 16 naučných tabulek o zátěži přírody 
odpadky, místo nazváno Hřbitov odpadků (dohoda o zapůjčení pozemku) / Zajištění městské 
hromadné dopravy v letech 2016–2020 – výsledek výběrového řízení (vítěz Busline, a. s) / Úhrady za 
Pečovatelskou službu a Centrum denních služeb (s přechodem státních dotací na kraje nelze 
financovat oblast fakultativních služeb, jako tomu bylo doposud – schválen nový Sazebník úhrad 
v Pečovatelské službě a v Centru denních služeb v rámci organizace Zdravotně sociální služby Turnov 
/ Bezbariérové úpravy na základních školách (od 1. 9. 2016 je schválena platnost novely školského 
zákona, která specifikuje nově tzv. podpůrná opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, 
tato opatření mají pomoci integraci žáků – zahájení řešení v jednotlivých turnovských školách) / 
Telefonní ústředna na radnici – vypsání výběrového řízení na novou / Záměr návrhu Pravidel pro 
poskytování dotací na oblast tělovýchovy a sportu (jmenována pracovní skupina pro řešení) / 
Městská knihovna A. Marka – obnovení činnosti Informačního centra mládeže. 
 
Z jednání rady města 22. října (výběr) 
Technické služby Turnov, s. r. o. – Požadavek na navýšení četnosti úklidu odpadů do konce roku 2015 
(schváleno i pro rok 2016, celkové náklady na navýšení odpadů pro rok 2016 je 156 238,- Kč vč. 
DPH) / Změna vlastníka hřiště Mašov – hřiště nadále vlastní město a provozuje Městská sportovní / 
Výstavba bytových domů v ul. Žižkova, Turnov – prodej pozemků / Komunikace a inženýrské sítě 
v bytové zóně Hruštice – IV. etapa (vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby) / Petice občanů 
za zrušení bazénku na sídlišti u nádraží – neschváleno, dokud nebude vyřešena koncepce celého 
prostoru (foto bazénku viz Fotopříloha z listopadu).  
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Z jednání rady města 11. listopadu (výběr) 
Aktuální situace okolo Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy v Turnově (možný 
návrat zpátky do vlastní budovy) / Městská teplárenská – výroční zpráva a účetní uzávěrka / Zajištění 
městské hromadné dopravy, Ohrazenice, Přepeře – uzavření smluv / Majetkové vypořádání pozemků 
pod stavbou protipovodňové ochrany / Smlouva o právu provést stavbu VHS Turnov (vybudování 
výtokových stojanů, které budou sloužit pro hasební účely – u nemocnice na pozemku parc. č. 
1283/1, k. ú. Turnov a druhý stojan bude umístěn u zastávky ČD na pozemku parc. č. 3490/1, k. ú., 
později přibudou další dva) / Výměna výtahů v objektu Domu s pečovatelskou službou, Granátová ul., 
čp. 1897 – schválení dodavatele (MSV Liberec, Liberec za 2 361 367,58 Kč bez DPH) / Investiční 
záměry v sociální oblasti – zpracování dotačních příležitostí u evropských fondů pro období 2014–
2020 (Záměry: Fokus Turnov – rekonstrukce objektu Skálova 415, který je majetkem města, cca 11 
milionů korun. Slunce všem – rozšíření služeb, stavba patra u nové budovy, rozpočet 6,5 milionů 
korun. Zdravotně sociální služby Turnov – rozšíření lůžek ve službě Domova se zvláštním režimem, 
přístavba komplexu pro 30 lůžek na vlastním pozemku (napojení na stávající budovu). Hrubý odhad 
investice je 30 mil. Kč.) / Dotační statut města – schválení nového statutu, dle kterého budou 
rozdělovány dotace ve všech oblastech, neschválena Pravidla pro poskytování dotací v oblasti sportu 
/ Návrh rozpočtu na rok 2016 / Oprava komunikace Pelešany – k parkovišti pod Valdštejnem (nabídka 
společnosti Lesy České republiky na položení nového asfaltového koberce na silnici za velmi 
výhodnou cenu, protože silnici sami využívají) /  
 
Z jednání rady města 18. listopadu 
Dotační program – sportovní oblast (schválení pravidel, mezi některými sportovními organizacemi 
vyvolalo zpřísnění udělování dotací značný rozruch).  
 
Z jednání rady města 26. listopadu (výběr) 
Odměny medailistům (šesti medailistům z mistrovství světa, Evropy a České republiky bylo rozděleno 
50 000 Kč) / Aktuální situace okolo Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy 
v Turnově (Rada nesouhlasí s tím, aby došlo ke snížení ceny za pronájem budovy Libereckému kraji 
o 300 000 Kč, pokud se do budovy ve Zborovské ulici nevrátí kompletní Hotelová škola. Podle 
vyjádření školy prý o to mladší ročníky nestojí) / Vícepráce v Maškově zahradě / Revizní fondy 
organizací.  
 
Z jednání rady města 9. prosince (výběr) 
Zprávy o činnostech dozorčích rad / Dotace na údržbu Greenway Jizera (84 053 Kč) / Odměny 
medailistům z OH, MS a ME za rok 2015 (celkem 50 000 Kč) / Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici 
III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově / Modernizace liberecké a turnovské nemocnice / Park U Letního 
kina – prezentace návrhu dětského hřiště (hřiště je v rámci projektu rozděleno na tři sekce – sekce 
lanového parku, sekce trampolín a sekce velkých houpaček) / Metelkovy sady – prezentace návrhu 
vstupní partie (z již dříve diskutovaného projektu byly vypuštěny komplikované vodní prvky, další 
plastiky, treláže a velké mlatové plochy) / Projekt fotbalového hřiště s umělou trávou / Schválení 
zadání Územní studie Turnov-Benátky / Rekonstrukce ulice Palackého Turnov (po stížnostech 
místních obyvatel se objevila snaha nahradit historickou žulovou dlažbu jiným povrchem, Správa 
silnic, které silnice patří, je ochotna provést pouze náhradu za asfalt, proti tomu se staví Památková 
péče, bude nutno diskutovat o řešení) / Umístění sídel spolků).  
 
Z jednání rady města 17. prosince (výběr) 
Aktualizace Akčního plánu na rok 2016–2017 / Finanční dar na zajištění provozu domu pro kočky 
(soukromá provozovatelka na Malém Rohozci, která pečuje o opuštěné a toulavé kočky) / organizační 
záležitosti příspěvkových organizací / Nákup tří služebních vozidel. 
 
Z jednání rady města 31. prosince 
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2015 / Finanční záležitosti PO. 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

Jednání městského Zastupitelstva je živě přenášeno po internetu. Záznamy se neuchovávají, ale 
v reálném čase může jednání sledovat na webových stránkách města kdokoliv- 
 
Z jednání Zastupitelstva města 29. ledna:  
Přítomno 10 občanů 
 
Rekonstrukce Nádražní ulice směrem od viaduktu, ulice Fučíkova 
Zastupitelé se vyjadřovali k představené studii a k navrhovaným variantám. (Více viz Turnov-Souhrnné 
zprávy k závěru roku).  
 
Koupě budovy spořitelny 
Město postoupilo do druhého kola v jednání, když v prvním kole nabídlo za objekt 15 milionů Kč. 19 
zastupitelů hlasovalo pro to, aby se Město snažilo budovu koupit i v dalším kole.  
 
Rozpočet města 
Zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2015.  
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 321.255.560 Kč, z toho: daňové příjmy 206.945.000 Kč / 
nedaňové příjmy 59.408.000 Kč / kapitálové příjmy 13.056.000 Kč / transfery 41.846.560 Kč  
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 403.655.560 Kč, z toho: běžné výdaje 247.691.560 Kč / 
kapitálové výdaje 155.964.000 Kč  
Financování ve výši 82.400 Kč, z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 
105.905.936 Kč  
Splátky půjček: 23.505.936 Kč  
 
Vánoční trhy 
zastupitelé se po delší diskuzi rozhodli vrátit hlavní program vánočních trhů zpět na náměstí s tím, že 
by prodejní stánky pokračovaly i do Skálovy ulice.  
 
Dále se řešilo: financování sportu a možné žádosti o dotace s vysokou spoluúčastí Města. Problém 
bezdomovectví v Turnově – bezdomovci se stahují do budovy hlavního vlakového nádraží, Městská 
policie to musí denně řešit. Tatáž situace nastává v budově knihovny. Bezdomovci mají možnost 
odejít do azylového domu v Liberci – nevyužívají ji.  
 
 
Z jednání Zastupitelstva města 26. února:  
Přítomno 15 občanů 
 
Projednání výročních zpráv a zpráv o činnosti: Vodohospodářské sdružení, Městská policie Turnov, 
Police ČR – Turnov, Panochova nemocnice (více viz Kronika města za rok 2014).  
 
Rozdělení příspěvků z fondů: Památkový fond / Volnočasové aktivity dětí a mládeže / Sportovní fond 
/ Kulturní fond  
 
Koupě domu spořitelny 
Město se s nabídkovou cenou 19,6 milionů nedostalo do dalšího kola nabídek. Starosta navrhl zvýšení 
nabídky na 25 milionů – 11 zastupitelů bylo pro, 6 proti a 11 se zdrželo. Město tedy budovu 
spořitelny nekoupí.  
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Dále se řešilo:  
Dům přírody v Dolánkách / Paní Charousková pronesla projev obhajující pozici městské knihovny 
a důvody pro její existenci ve městě / Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova – 
čerpání financí / Schválení pořízení úvěru ve výši 40 milionů korun na financování stavby sportoviště 
v Maškových zahradách a zasíťování parcel na Hruštici – vypsáno výběrové řízení na nejvýhodnější 
nabídku úvěru / Prodej restaurace na Šetřilovsku – situace se nemění  
 
 
Z jednání zastupitelstva 26. března: 
(Přítomno 20 občanů) 
Zhodnocení návštěvy prezidenta  
Většina zastupitelů ocenila předání Turnovské výzvy, kterou inicioval zastupitel Uchytil. Zastupitel 
Hudec vyjádřil názor, že to bylo nedůstojné.  
 
Městská knihovna 
Jako host vystoupil PhDr. Vít Richter, čestný předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
ČR, který v podrobné prezentaci přinesl informace o knihovnách v 21. století. Zastupitelé poté 
pohovořili o potřebě řešit umístění knihovny v lépe vyhovující budově.  
 
Objekt kniha v Žižkově ulici 
Objekt bývalého Bia Ráj je již několik let prázdný, v únoru byla zveřejněna výzva starosty, aby občané 
navrhli, jak budovu využít. Na jednání prezentovali čtyři skupiny občanů, jak by budovu rádi využili:  
1. Lezecký ráj, o. s., Turnov – přestavba objektu na lezeckou stěnu, občerstvení, dětský klub 
a ubytování 
2. 99 Factory, s. r. o., Železný Brod – krytý skatepark, alternativní kulturní prostory, venkovní 
workoutové hřiště, kavárna 
3. Pan Nikola Šebesta (promítač z turnovského i železnobrodského kina) – kulturní scéna na filmové 
festivaly, nahrávací studio, možnost využití velkého sálu pro spolky 
4. 3D tiskárna – zájem o koupi budovy a využití pro firmu (3D tisk), nabídka poskytnutí místa i pro 
některé z dříve prezentovaných aktivit. 
 
Greenway Jizera – pokuta 
Kontrola ministerstva financí, která proběhla na podzim 2014, v jejímž rámci bylo ze strany 
poskytovatele dotace shledáno pochybení ve výběrovém řízení na stavební práce. To se týkalo 
údajného diskriminačního požadavku na generálního dodavatele v rámci zadávacích podmínek 
(podmínka, že má mít zkušenost s výstavbou cyklostezek). (Více viz Kultura – Sdružení Český ráj). 
 
Půjčka pro Kulturní centrum Turnov na provoz restaurace 
Vzhledem k tomu, že několik posledních nájemců restaurace ve Střelnici neuspělo a v dubnu odešel 
poslední, rozhodl se jednatel KC Turnov, že by organizace mohla převzít restauraci do své péče 
a zajistit zde kavárenský a bistro provoz s rozšířením pro potřeby kulturních akcí. K tomu žádá město 
o půjčku na zařízení tohoto provozu, protože dosavadní nájemci měli všechno své. V diskuzi 
zastupitel Loukota požadoval ručení za půjčku vlastním majetkem jednatele, což nebylo schváleno. 
Půjčka pak byla schválena v běžném režimu.  
 
Dále se řešilo:  
Ocenění výherců v soutěži Táta čtenář (více viz Kultura – Knihovna Antonína Marka) / Modernizace 
Krajské nemocnice Liberec / Informace o stavbě sportoviště v Maškově zahradě / Investiční priority 
města v letech 2014–2018 – diskuze / Fotbalové hřiště s umělým povrchem Turnov – schválení 
vypracování projektové dokumentace v Koškově ulici (škvárové hřiště) / Schválen dar 100 tun 
dlažebních kostek pro zadláždění dvora Muzea Českého ráje / Prezentace činnosti osadních výborů 
(viz Kronika 2014 – Turnov – Okrajové části) / Rozdělení příspěvků z programu Regenerace městských 
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památkových zón (Více viz Turnov – Stavební úpravy) / Zřízení zahrady u ZŠ Zborovská / Rozdělení 
finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti. (Viz Zdravotnictví). 
 
 
Z jednání zastupitelstva 23. dubna: 
(Přítomno 10 občanů) 
Od tohoto jednání jsou záznamy zveřejňovány na stránkách města. Od ledna 2014 je bylo možné 
sledovat on-line. Nyní jsou i archivovány. 
 
Investiční priority města 2015–2019 
Vyhodnocení ankety zastupitelů s přehledem akcí v různých finančních hladinách tak, jak by měly být 
podle zastupitelů realizovány. Na prvních místech investic nad 10 milionů korun se umístily: 
rekonstrukce Nádražní ulice v úseku od hotelu Beneš k Ohrazenicím, rekonstrukce budovy ZŠ Mašov 
a rekonstrukce budovy ZŠ Žižkova. Mezi menšími investicemi se na prvních místech ankety umístily: 
rekonstrukce ZŠ Alešova, sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici a rekonstrukce Markovy ulice. Mezi 
potřebnými opravami chodníků se umístily: chodník k Lidlu a obchodnímu domu Kontakt, přechod 
u Žluté ponorky a úprava chodníku na náměstí u Belgického dvora (vjezd do Hluboké ulice). Menší 
opravy chodníků: komunikace na Kadeřavci, která je jedinou přístupovou, oprava komunikace 
z Pelešan na parkoviště pod Valdštejnem a oprava chodníku na Kamenci, hlavní spojka pro pěší.  
 
Bio ráj – další existence 
Zastupitelstvo podporuje projekt na přeměnu budovy na Lezecké centrum, k čemuž by provozovateli 
(Lezecký ráj, o. s.) pronajalo budovu na 20 let. Město přispěje na rekonstrukci, tato částka by neměla 
překročit 2 miliony. Do dubna 2016 dostane provozovatel lhůtu na sehnání dotačního titulu. Prodej 
objektu nebyl schválen. 3D tiskárna, která je v kině dosud v nájmu a měla o koupi zájem, zůstane 
v nájmu do dubna 2016.  
 
Městský rozhlas 
Na konci roku 2013 byl ve městě za 12 milionů instalován varovný systém obyvatel, který od dubna 
2014 sloužil i jako městský rozhlas pro zprávy z radnice. Protože systém na toto využití není primárně 
určen, potýkalo se hlášení celou dobu s nekvalitním zvukem a nefunkčností některých tlampačů, což 
se nepodařilo vyladit. Přestože v okrajových částech města lidé hlášení přijímali pozitivně, v centru 
úplně ne. Podle některých příliš připomínalo hlášení z dob (ne)dávno minulých. Zastupitelé rozhodli 
o zrušení vysílání městského rozhlasu s tím, že pokud bude zájem, mohl by rozhlas vysílat pouze pro 
okrajové části.  
 
Dále se řešilo: Farmářské trhy / Úvěr města 40 milionů (30 na dostavbu sportoviště v Maškových 
zahradách, 5 na zasíťování pozemků na Hruštici a 5 jako rezervu) / Zpoplatnění parkování v ulici 28. 
října / Název nové ulice v areálu Maškovy zahrady – bod byl po diskuzi stažen z programu do září 
2015. 
 
 
Z jednání zastupitelstva 28. května: 
(Přítomno 10 občanů) 
 
Nový Památný den Turnova 
Zastupitelé vyhlásili (na podnět Milana Brunclíka) 28. květen Památným dnem Turnova jako městský 
svátek na připomínku jedné z nejvýznamnějších událostí v novodobé historii Turnova - odsunu 
sovětské okupační armády ke dni 28. 5. 1990. Město Turnov děkuje pánům Michaelu Kocábovi, 
Václavu Šolcovi a Josefu Kunetkovi za úspěšné provedení této náročné akce, navracející Turnovu 
pozici svobodného města. 
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Dále se řešilo: Krajská nemocnice Liberec – valná hromada, informace / Pojistná událost – poškození 
hrobů pádem stromu / Akční plán na rok 2015 ke Komunitnímu plánu sociálních služeb regionu 
Turnovsko / Rozdělení příspěvků na činnost spolků / Mistrovství světa v orientačních závodech na 
horských kolech v Turnově 
 
 
Z jednání zastupitelstva 25. června: 
(Přítomno 5 občanů) 
 
Park u letního kina – prezentace studie 
Vedení města projednávalo studii na úpravu parku, která vznikla v roce 2008 a byla upravena v roce 
2010. Již několikrát se nepodařilo získat dotaci na úpravu parku, náklady měly dosahovat až 30 
milionů korun. Nová studie firmy AND Praha počítá s výrazně nižší částkou a soustředí se zejména na 
dětské hřiště pro starší děti, úpravy hlavní cesty spojující ulici Husovu a prostor Na Sboře, úpravu cest 
v prostoru, kde se konají Staročeské trhy a úpravu v prostoru vstupu do letního kina  
 
Poškození hrobů následkem pádu stromu na Mariánském hřbitově 
Protože podle uzavřené pojistné smlouvy nebylo město viníkem pádu stromu, který poničil několik 
hrobů – jejich majitelé měli být proti jejich poškození vlivem přírodních podmínek pojištěni sami. 
Jelikož ale nebyli, rozhodli zastupitelé po dlouhé diskuzi (která začala na minulém zastupitelstvu), že 
v rámci dobré vůle město poskytne finanční dar na opravu hrobů ve výši 50 % nákladů, celkem max. 
101 000 Kč. (Foto viz Fotopříloha duben). 
 
Transparentnost města 

 Rozklikávací rozpočet: Aplikace na rozklikávací rozpočet na webových stránkách bude připravena 
firmou Gordic k 1. Lednu 2016 za cenu 74 415 Kč, vč. DPH. Roční udržovací poplatek 5 445 Kč, vč. 
DPH. 

 Hlasovací zařízení: Bylo zakoupeno jednoduché hlasovací zařízení za 30 177,-Kč, vč. DPH z úspor 
v rozpočtu odboru vnitřních věcí. Na pracovním zasedání ZM 24. 8. proběhne seznámení 
a zkouška, veřejné ZM 27. 8. by mohlo již hlasovací zařízení používat. (Foto viz Fotopříloha). 

 Pořízení objednávkového systému na jednání na úřady a aplikace poruch a jejich řešení nebylo 
odsouhlaseno. 
 

Dále se řešilo: Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 / Závěrečný účet za rok 2014 / Schválení účetní 
závěrky za rok 2014 / Rozdělení příspěvku sportovním subjektům ze sportovní komise / Sportovní 
areál Maškova zahrada – aktuální informace / Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-
Károvsko / Prodej objektu čp. 72 ve Skálově ulici v Turnově pro potřeby Muzea Českého ráje. 
 
 
Z jednání zastupitelstva 27. srpna: 
Název nové ulice a sportovně-rekreačního areálu – vznikla nová ulice Vojtěcha Maška / Prodej 
nemovitostí na Šetřilovsku (restaurace, roubenka včetně pozemků) – vyhlášení za cenu 3,5 mil. Kč. / 
Hrad Valdštejn – Obnova pláště kaple sv. Jana Nepomuckého, 1. etapa – souhlas s požádáním 
o dotaci / Rozdělení dalších příspěvků z Kulturního fondu města.  
 
 
Z jednání zastupitelstva 24. září: 
(Přítomno 15 občanů) 
 
Místní akční skupina Český ráj – půjčka a financování 
V České republice je celkem 180 místních akčních skupin, Turnov je od roku 2013 členem MAS Český 
ráj. Zatím jejím prostřednictvím nečerpal žádné dotace, zprostředkovaně čerpal 32 milionů díky OPS 
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pro Český ráj. Proběhla rozsáhlá diskuze a z předložených návrhů město souhlasilo s poskytnutím 
návratné bezúročné půjčky 12,- Kč na obyvatele, tj. 168 876,- Kč se splatností do 31. 12. 2016. Od 
roku 2016 bude Turnov poskytovat členský příspěvek 4,- Kč na obyvatele ročně v Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj od roku 2016. 
 
Problematika odpadů 
Město se snaží motivovat občany k třídění odpadů (viz Příloha kroniky 2014), ukázalo se však, že 
motivační systém je ekonomicky příliš náročný (město na něj doplatilo 541 137,30 Kč, celkové 
náklady na likvidaci odpadů vyšly město na 4 270 164,50 Kč). Řešily se tedy možnosti jeho úprav. 
U pytlového sběru se posuzovaly následující varianty: úplné zrušení, zavedení dvou sběrných míst 
Sobotecká a Vesecko se sběrnou klecí či kontejnerem, sběr pouze na Vesecku. U bioodpadu se 
vybíralo z variant: odvoz bioodpadu zcela zdarma, odvoz bioodpadu za symbolický poplatek. Od roku 
2016 bude tedy motivační systém změněn (více viz Kronika 2016), pytle s vytříděným odpadem 
budou občané sami odvážet do sběrných dvorů, zato se zvýší výše poskytované slevy za každý 
kilogram odevzdaného odpadu. (Fotografie ze sběrného dvora na Vesecku viz Fotopříloha). 
 
Žádosti o dotace z Operačního program Životní prostředí 
V letech 2016–2020 bude možno čerpat dotaci v maximální výši 60 % nákladů. Město připraví tyto 
projekty:  

 Revitalizace školní zahrady u ZŠ Alešova v Turnově (orientační uznatelné náklady: 
754 462,09 Kč, neuznatelné náklady: 425 732,81 Kč) 

 Revitalizace zeleně kolem kruhové křižovatky ulic Nádražní, Bezručova a Palackého v Turnově 
(uznatelné náklady: 403 651,16 Kč, neuznatelné náklady: 355 977,64 Kč, následná péče: 
196 750,11 Kč) 

 Výsadba zeleně – průchod Františkánskou zahradou v Turnově (uznatelné náklady: 
259 411,42 Kč, neuznatelné náklady: 135 194,51 Kč, následná péče: 116 519,98 Kč). 

 
Dále se řešilo: Restaurování náhrobku A. Marka – schválení finančního daru ve výši 28 750,- Kč pro 
Svatobor / Optimalizace projektu modernizace Krajské nemocnice v Liberci, tvorba finančního rámce 
pro jeho realizaci – je třeba řešit vyčerpanou kapacitu jednotlivých oddělení a umožnit rozvoj oborů / 
Zadláždění dvora Muzea Českého ráje v Turnově – dar dlažebních kostek (Foto viz Fotopříloha). 
 
 
Z jednání zastupitelstva 22. října: 
 
Koupě budovy Telecomu na Havlíčkově náměstí a přilehlých pozemků 
Město by rádo odkoupilo léta prázdný a nevyužívaný objekt na Havlíčkově náměstí, uvažuje například 
o zřízení parkovacího domu. Vlastník budovy by za ni požadoval výstavbu menšího objektu na přesun 
technologií, náklady by se ale vyšplhaly na cca 40 milionů korun, s čímž město nesouhlasí. Soukromí 
vlastníci pozemků za Telecomem a obchodním domem Vesna je nabídli k prodeji. Zastupitelé jejich 
nabídku uvítali. Vyjádřili se ale také pro koupi budovy Telecomu a pověřili starostu jednáním 
o nabídnutí ceny 15 milionů Kč.  
 
Železnice Praha–Liberec 
V rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na 
udržitelný rozvoj území pro společné jednání se ukázalo, že nově plánovaná úprava trati z Prahy na 
Liberec by se měla vyhnout Turnovu. V budoucnu proto dojde k jednáním, jak tuto možnost zvrátit.  
 
Dále se řešilo:  
Vodohospodářské sdružení Turnov – dohoda měst o financování Vodohospodářského sdružení 
Turnov v letech 2016–2020 / Rozdělení dotací ze Sportovního fondu. 
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Z jednání zastupitelstva 5. listopadu: 
 
Řešilo se pouze:  
Prodej pozemků v bytové zóně Hruštice – Károvsko, Turnov / Aktuální situace ohledně OHŠ a SOŠ 
Turnov. 
 
 
Z jednání zastupitelstva 26. listopadu 
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola 
Podle doporučení Rady Libereckého kraje by se měly obory, které byly přesunuty do budovy 
v Alešově ulici, vrátit zpět do objektu školy ve Zborovské ulici k 1. únoru 2016. Jedná se o obory 
hotelnictví, obchodní akademie a cestovní ruch. Vystoupili i dva učitelé školy, kteří vyjádřili podporu 
současnému vedení školy a uvedli, že se stěhováním nesouhlasí. Vyjádřili se, že škola v Alešově ulici je 
v dobrém stavu a plně vybavena, což podle nich budova ve Zborovské ulici není. 22 zastupitelů se 
vyjádřilo pro požadavek na kraj, aby se škola vrátila v plné podobě do budovy ve Zborovské ulici.  
 
Škvárové hřiště za viaduktem 
Hřiště přechází z Městské sportovní do vlastnictví města, které zajistí vybudování umělého 
trávníkového povrchu. Návrh byl schválen. 
 
Dotační statut města 
Řešilo se nové, spravedlivé nastavení podmínek pro udělování městských dotací. Ve všech oblastech 
dotační programy fungují bez problémů, neustálé spory řeší stále oblast sportu. Minimálně jeden 
sportovní oddíl ohlásil konec své činnosti, protože „mu město nepřeje“.  
 
Transparentnost města 
Opoziční zastupitelé by rádi, aby město mělo transparentní účty, tzn. takové, aby do nich mohli 
online nahlížet všichni obyvatelé města. Návrh neprošel. Podle starosty má město v současnosti 18 
účtů. Dalším návrhem opozičních zastupitelů bylo online zobrazování toho, zda jsou konkrétní 
úředníci zrovna na svých pracovištích, nebo ne. Ani tento návrh neprošel.  
 
Dále se řešilo: Přidělení dotace na vydání publikace o sochaři Ladislavu Karouškovi a dotace na 
pořízení stavební dokumentace na rozšíření centra Slunce všem.  
 
 
Z jednání zastupitelstva 17. prosince 
Veřejná sbírka pro firmu Agba a finanční dar 
Zastupitelstvo souhlasilo s vypsáním veřejné sbírky ve prospěch požárem zničené firmy Agba 
a finanční dar ve výši 50 000 Kč (více viz Turnov – Kalendárium – 3. prosince) 
 
Rozpočet města pro rok 2016 
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 313 908 240,00 Kč, z toho: daňové příjmy 213 695 000,00 Kč, 
nedaňové příjmy 58 470 000,00 Kč, kapitálové příjmy 12 230 000,00 Kč, transfery 29 513 240,00 Kč.  
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 331 854 240,00 Kč, z toho: běžné výdaje 255 194 240,00 Kč, 
kapitálové výdaje 76 660 000,00 Kč. Financování ve výši 17 946 000,00 Kč, z toho: změna stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 12 152 465,00 Kč, dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky + 25 960 000,00 Kč, splátky půjček – 20 166 465,00 Kč. 
 
Dále se řešilo: Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) / Projekt fotbalového 
hřiště s umělou trávou Turnov (souhlas s podáním žádosti o dotaci na ministerstvo školství, podává 
FK Pěnčín–Turnov, spoluúčast města ve výši max. 50 %) / Nákup kontejneru pro pytlový sběr 
(poskytnutí dotace Technickým službám 96 960 Kč) / Regenerace panelového sídliště Turnov, sídliště 
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U Nádraží, 4. etapa (podání žádosti o dotaci, příslib financování města max. 30 % nákladů) / Petice 
občanů za řešení neudržitelné dopravní situace v Nádražní ulici (ZM vzalo na vědomí) / Nákup 
registračních pokladen pro KC Turnov / Jmenování správní rady sportovního fondu. 
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Z činnosti odborů Městského úřadu Turnov 

 
Na Městském úřadě pracovalo v roce 2015 112, od 1. března pak 111 úředníků (KT 4, OVV 9, SÚ 7, 
OSM 10, FO 10, ORM 8, OŽP 8, OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 5, ŽÚ 5), na platy bylo určeno 
35 milionů korun, tedy o 5 milionů více, a to kvůli nařízení vlády, že platy musejí vzrůst o 3,5 %. 
 

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.  
 
Územní plánování 

 Územní plán: Odbor pracoval na zadaných změnách, které byly schváleny.  

 Územní plány okolních obcí: V roce 2015 pracoval odbor na územních plánech, či jejich 
změnách, následujících obcí: Malá Skála, Přepeře, Modřišice, Vyskeř, Jenišovice, Kacanovy, 
Paceřice, Ohrazenice, Příšovice, Čtveřín, Hrubá Skála, Karlovice, Svijany.  

 21 obcí má vydaný nový ÚP dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., (Čtveřín, Hrubá 
Skála, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Lažany, Modřišice, Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, 
Radimovice, Rovensko pod Troskami, Svijany, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, 
Vyskeř, Žďárek, Žernov). 

 6 obcí má rozpracovaný nový ÚP dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z toho 
3 obce mají platný ÚP schválený před rokem 2007, jehož platnost končí v roce 2020 
(Jenišovice, Malá Skála, Příšovice, Frýdštejn, Kobyly), zbývající 1 obec má vydané zastavěné 
území obce (Mírová pod Kozákovem). 

 2 obce mají platný ÚP, schválený před rokem 2007 a platný do konce roku 2020 (Pěnčín, 
Všeň). 

 8 obcí bez ÚP čeká na vypsání vhodného grantu KÚLK, nebo dotace MMR, mají vydané 
zastavěné území obce. 

 
Strategický plán Turnova 
Odbor zpracoval monitoring Akčního plánu města za rok 2015 a aktualizaci seznamu projektů 
a záměrů pro období 2014–2020 za město Turnov. Zastupitelstvo schválilo aktualizaci 28. 1. 2016. 
 
Další:  

 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, (ZM 22. 10. 2015). 

 Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 – Fučíkova ulice, (Technická studie byla 
projednána s veřejností 18. 3. 2015, 14. 10. 2015 a v ZM 17. 12. 2015. 

 Studie proveditelnosti kapacitní silnice R35 v úseku MÚK Ohrazenice – MÚK Úlibice, Záměr 
silnice I/35 Turnov – Úlibice, (ZM 27. 8. 2015). 

 Přeložka silnice II/283 Turnov – Semily, projednávání s dotčenými obcemi. 
 
Projekty města 

 Strategie území správního obvodu ORP Turnov a vypracování Akčního plánu a rozvojových 
aktivit meziobecní spolupráce na období 2016–2017.  

 Malí přírodovědci bez hranic - realizace projektu o přeshraniční spolupráci mezi městem 
Turnov a obcí Ottendorf-Okrilla v oblasti práce s mládeží a dětmi. 

 Dům přírody Český ráj  
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 Příprava projektů: rekonstrukce budovy FOKUS, bezbariérové přístupy do škol, táborová 
základna Krčkovice. 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

Odbor se stará především o městský majetek, jeho údržbu a opravy, podílí se na přípravách 
projektových dokumentací staveb, oprav a úprav městského majetku, bytových zón apod. Od roku 
2013 se odbor stará o zajištění kancelářského materiálu pro chod městského úřadu a o úhradu 
energií a pojištění majetku. Pro rok 2015 měl k dispozici 85 000 Kč a 149 000 tis. Kč na vklad do 
základního kapitálu pro Městskou sportovní Turnov, s. r. o., na výstavbu Sportovního a rekreačního 
areálu Maškova zahrada Turnov. 
 
Stavební akce, na které byla získána dotace 

 Kompostárna bioodpadu – Město Turnov, žádost o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí, Zhotovitel: agriKomp Bohemia, s. r. o., Střelice, Celkové náklady: 13 673 000 Kč. 

 Rekonstrukce zpevněné plochy u kostela Narození Panny Marie, Zhotovitel: Esco stavební 
společnost, s. r. o., Jičín. Celkové náklady 521 000 Kč. 

 Obnova zdiva u Nového paláce, konzervace bývalé konírny hradu Valdštejna, žádost o dotaci 
z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury a Libereckého kraje na 
pokračování obnovy a restaurování hradu Valdštejn, Zhotovitel: DURANGO, s. r. o. Celkové 
náklady: 1 023 000 Kč. 

 Turnov – rozšíření městského kamerového systému, II. etapa, žádost o dotaci z ministerstva 
vnitra, dodavatel: Telmo, a. s. Praha. Celkové náklady 295 000 Kč. 

 Zahrada v přírodním stylu MŠ 28. října Turnov, žádost o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, dodavatel Aquafun, s. r. o. Praha. Celkové náklady 1 380 000 Kč. 

 
Komunikace 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení ulic Zahradní, Lesní a U Lip, náklady 1 371 tis. Kč 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vazoveckém údolí, Malý Rohozec, náklady 1 487 tis. Kč 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení Malý Rohozec, II. část, náklady 532 tis. Kč 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení Kadeřavec, náklady 428 tis. Kč 

 Rekonstrukce komunikace Na Sboře, náklady 600 tis. Kč 

 Rekonstrukce ulice Sportovní, náklady 1 776 tis. Kč 

 Veřejné osvětlení ul. Sportovní, náklady 104 tis. Kč 

 Štěrková cesta + veřejné osvětlení v parku u Muzea Český ráj, náklady 92 tis. Kč 

 Dopravní značení křižovatky Výšinka, náklady 322 tis. Kč 

 Oprava komunikace na Pelešany + parkoviště pod Valdštejnem, náklady 681 tis. Kč 

 Lávka Dolánky, 96 tis. Kč 

 Oprava cesty do Struh k vleku, náklady 150 tis. Kč 

 Oprava zdi u Muzea Českého ráje Turnov, náklady 114 tis. Kč 

 Chodník Výšinka, náklady 470 tis. Kč. (Foto viz Fotopříloha). 
 

Zajištění spolupráce s Technickými službami 
Úkoly vyplývají ze smlouvy uzavřené s Technickými službami Turnov, s. r. o., která obsahuje práce na 
čistotě města, zimní údržbě, opravách komunikací a mobiliáře, opravách a údržbě veřejného 
osvětlení, údržbě a opravách hřbitovů, provozování veřejných WC atd. Celkové náklady v této 
smlouvě dosáhly 12 277 tis. Kč.  
 
Bytový fond 
Od září bylo v městských bytech zvýšeno nájemné na 70 Kč/m2 měsíčně. Toto zvýšení neplatí pro 
domy s pečovatelskou službou a domy čp. 1001, čp 1002, čp 1054, čp 1055. 
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Celkové výdaje na běžné opravy činily 3 113 tis. Kč.  
 
Městské organizace, nebytové prostory a radniční budovy, opravy 

 Budova MěÚ 
o Výměna 3 střešních oken v kanceláři č. 314. 103 tis. Kč 
o Rekonstrukce podatelny – zahájení. 200 tis. Kč 

 DD Pohoda 
o Úprava 2 pokojů. 80 tis. Kč 
o Výměna 2 garážových vrat a pohonu brány. 102 tis. Kč 
o Oprava krytu světlíku. 38 tis. Kč  
o Dřevěný přístřešek. Náklady: 173 tis. Kč 

 Gymnázium  
o Výměna povrchu na venkovním hřišti. Náklady: 1 082 tis. Kč 
o Oprava parket ve třech třídách. Náklady: 59 tis. Kč 
o Oprava osvětlení ve třech třídách. Náklady: 48 tis. Kč 
o Sanační omítka části suterénu. Náklady: 112 tis. Kč 
o Oprava vzduchotechniky v kuchyni. Náklady: 54 tis. Kč 

 Hrad Valdštejn 
o Ošetření krovu klasicistního domu. Náklady 37 tis. Kč  
o Domek výběrčího na parkovišti. Náklady: 493 tis. Kč 

 Městské divadlo, Rekonstrukce fasády. Náklady: 826 tis. Kč 

 MŠ Mašov, Oprava části plotu na zahradě. 70 tis. Kč 

 MŠ Zborovská 
o Oprava výtahu. 53 tis. Kč  
o Rekonstrukce sociálního zařízení, 2. etapa. 2 322 tis. Kč 

 ZŠ Alešova, Stavební úpravy, 2. etapa. Náklady: 3 021 tis. Kč 

 ZŠ Mašov, Oprava parket v jedné třídě. 24 tis. Kč 

 ZŠ Skálova 
o Zpevnění podhledu v tělocvičně. 67 tis. Kč 
o Výměna 14 oken v šatnách. 97 tis. Kč 
o Oprava parket ve třech třídách. 70 tis. Kč 
o Oprava osvětlení ve třech třídách. 61 tis. Kč 
o Výměna čerpadla na topení. 51 tis. Kč 

 ZŠ Žižkova  
o Úprava bytu na družinu. 230 tis. Kč 
o Výměna 3 oken. 36 tis. Kč 

 Obchodní a hotelová škola 
o Oprava plotu na venkovním hřišti. 83 tis. Kč 
o Výměna čerpadla na topení. 72 tis. Kč 

 Plavecký bazén, Různé opravy. 117 tis. Kč. 

 ZUŠ 
o Výměna oken ve 3. NP. náklady: 438 tis. Kč 
o Výměna nouzového osvětlení. 37 tis. Kč 
o Statické zajištění klenby. 35 tis. Kč 
o Oprava omítky štítové zdi u komína. 57 tis. Kč 
o Výměna karmy a úprava odtahu v restauraci U Meha (v zadní spodní části budovy). 

61 tis. Kč 
 

Pojištění majetku 
Od ledna 2015 je město pojištěno u společnosti Generali Pojišťovna, a. s., za roční částku pojistného 
ve výši 541 tis. Kč. V roce 2015 jsme řešili 9 škodních událostí. 
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Prodeje domů a pozemků 
Město Turnov v roce 2015 prodalo dům čp. 9 Dolánky u Turnova (Dům přírody) včetně souvisejících 
pozemků za cenu 2 203 760 Kč a dům čp. 72 Turnov v ulici Skálova (pro potřeby muzea) včetně 
souvisejících pozemků za cenu 3 800 000 Kč. 
V roce 2015 bylo prodáno osm pozemků na stavbu rodinných domů v bytové zóně Hruštice-Károvsko, 
Turnov za kupní cenu v celkové výši 10 193 600 Kč. Ze tří nabízených pozemků na stavbu rodinných 
domů na Malém Rohozci byl prodán v pořadí druhý pozemek za cenu 1 027 000 Kč. 
 

FINANČNÍ ODBOR 

Finanční odbor se stará o finance města. Zpracovává vnitřní agendu – účetnictví, fakturace, platební 
styk, inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další. Odbor také připravuje rozpočet 
města a stará se jeho schválení a vedení. Pracovníci mají na starosti správu úvěrů, které město 
v současnosti má. V tomto ohledu vše probíhalo bez zásadních problémů.  
 
Platební styk   
V roce 2015 veden platební styk u České spořitelny (16 běžných účtů a 2 úvěrové), u Komerční banky 
(2 BÚ a 1 ÚÚ), u Československé obchodní banky (1 BÚ), u Českomoravské záruční a rozvojové banky 
(2 BÚ a 2 ÚÚ), u Poštovní spořitelny (1 BÚ), u České národní banky (1 BÚ), u Equa bank (1 spořicí 
účet) a J&T Banka (1 termínovaný vklad).  
 
Rozpočet města 
Rozpočtované příjmy ve výši 358 mil. Kč, plnění ve výši 363,9 mil. Kč, tj. vyšší o 5,8 mil. Kč, 
rozpočtované výdaje ve výši 455,7 mil. Kč, plnění ve výši 432,7 mil. Kč, tj. úspora činí 23 mil. Kč. 
Financování plněno na 100 %, tj. splátky úvěrů a přijaté úvěry dle rozpočtu 
 
Úvěry 
Realizovány splátky dlouhodobých úvěrů. Byl dočerpán dlouhodobý úvěr na investiční akce roku 2013 
a 2014 ve výši 34 mil. Kč (přijat v roce 2013). V roce 2015 byl přijat dlouhodobý úvěr ve výši 40 mil. Kč 
na investiční akce roku 2015 a 2016, čerpán byl v roce 2015 ve výši 14 040 tis. Kč. 
 
Místní poplatky 
Na odboru jsou přijímány tyto místní poplatky: ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační a lázeňský 
pobyt a za komunální odpad. 
 

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. Odbor měl v rozpočtu města 
na rok 2015 v příjmové části položku v celkové výši 2 809 tis. Kč. 
V odboru pracovalo 9 zaměstnanců – 2 v oddělení matrik, 2 v oddělení evidence obyvatel, 
3 v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, 2 v oddělení krizového řízení a požární 
ochrany.  
 
Oddělení matriky 
Matriční úřad Turnov je největší matrikou okresu Semily a vedl v roce 2015 celkem 45 matričních knih 
pro 15 obcí svého správního obvodu. Odbor metodicky řídí a provádí kontroly vedení matričních knih 
a sbírek listin u matričních úřadů v Příšovicích, Sychrově, Jenišovicích, Hrubé Skále a Rovensku pod 
Troskami, které spadají do jeho správního obvodu.  
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Svatební obřady 
Svatební obřady probíhají v obřadních místech – ve svatební síni radnice Města Turnov, v areálu 
státního zámku Hrubý Rohozec, v areálu hradu Valdštejna, v kapli na Malé Skále a na Dlaskově statku 
v Dolánkách, od 1. ledna 2014 přibyl Kamenářský dům v areálu muzea a synagoga, od roku 2015 areál 
hradu Vranov na malé Skále. Obřad je možné realizovat i na jiném, snoubenci vybraném místě. V roce 
2015 proběhlo 165 svatebních obřadů, 15 na Hrubém Rohozci, 42 na Valdštejně, 48 v Turnově, 32 na 
Malé Skále a 28 na ostatních místech.  
 
Vítání občánků 
Odbor nově organizoval slavnostní vítání občánků, které proběhlo v roce 2015 čtyřikrát, a to tradičně 
v galerii Muzea Českého ráje před obrazem Pobití Sasíků.  
14. února: zúčastnilo se 27 dětí (13 kluků a 14 holčiček, pozváno 39 dětí) / 23. května: 33 dětí 
(17 kluků a 16 holčiček, pozváno 42 dětí) / 26. září: 29 dětí (18 kluků a 11 holčičky, pozváno 42 dětí) / 
21. listopadu: 27 dětí (13 kluků a 14 holčiček, pozváno 40 dětí). 
 
Evidence obyvatel 
Evidence obyvatel za město je vedena jednak v informačním systému, jehož správcem je městský 
úřad, a jednak v informačním systému evidence obyvatel za obec s rozšířenou působností, jehož 
správcem je ministerstvo vnitra. V Turnově žilo k 31. prosinci 2015 celkem 14 046 občanů ČR a 335 
cizinců s trvalým pobytem. Úřední adresu (na Městském úřadě v ulici Antonína Dvořáka 335) mělo 
v evidenci obyvatel celkem 319 občanů města. 
 
Občanské průkazy a cestovní doklady 
Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, 
jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence občanských průkazů je vedena elektronicky. 
Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou 
zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence 
cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky.  
Za rok 2015 toto oddělení zpracovalo 5 691 žádostí a 446 ztrát na úseku občanských průkazů a 2 329 
žádostí a 101 ztrát na úseku cestovních dokladů.  
 
Krizové řízení  
Odbor zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na možný vznik, 
průběh a následné řešení mimořádných a krizových situací (Integrovaný záchranný systém, Krizové 
řízení, Hospodářská opatření pro krizové stavy, Protipovodňové ochrany, Pomoc při obnově 
postiženého území, Požární ochrana, Bezpečnost České republiky, Administrativa utajovaných 
skutečností, Civilní obrana a ochrana obyvatelstva). Vrcholným metodickým bezpečnostním orgánem 
města je bezpečnostní rada města a výkonným orgánem je krizový štáb starosty města. 
Mimořádné události 2015 
10. ledna 2015: Stav Jizery 1. SPA, 1 cm od II. SPA (354 cm),  
3. prosince 2015: Požár firmy Agba  
 
Požární ochrana 
Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města Turnova.  
V roce 2015 tvořilo hasičský sbor města 16 hasičů. (Více viz Organizační složky města).  
 

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 
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obce s rozšířenou působností, vede agendu městské hromadné dopravy, taxislužby a stanic měření 
emisí. Odbor projednává přestupky řidičů a řeší pokuty.  
Rok 2015 se nesl ve znamení ekonomického oživení a s tím souvisejícím růstem počtu přihlašovaných 
vozů do provozu. 

 
Registr vozidel 
Uvádíme stav k 31. prosinci 2015 (v závorce uveden stav k 31. prosinci 2014). 
V obvodu obce s rozšířenou působností je evidováno 27 509 (26 521) osobních vozidel, 3 309 (3147) 
nákladních vozidel, 6 050 (5858) motocyklů, 69 (40) autobusů, 206 (176) traktorů, 4 551 (4355) 
nákladních přívěsů. Řidičů odbor evidoval 28 119 (27 411). 
 
Autoškoly 
Na území obce v současnosti funguje devět autoškol. Aby řidič získal oprávnění k jízdě – řidičský 
průkaz, musí navštěvovat hodiny teoretické i praktické výuky a posléze z obojího skládá zkoušku před 
zkušebním komisařem spadajícím pod pravomoc obce. V roce 2015 zkoušky absolvovalo 750 (630) 
uchazečů, z nich 135 (102) neprospělo z pravidel silničního provozu a 145 (75) propadlo při zkoušce 
praktické jízdy.  
 
Přestupky a pokuty 
V roce 2015 bylo řešeno 12 328 přestupků proti pravidlům silničního provozu, za ně bylo uděleno 266 
pokut ve správním řízení v celkové výši 1 496 000 Kč. V příkazním řízení bylo uděleno pouze 580 
pokut za 1 294 500 Kč, blokových pokut bylo 168 za 48 900 Kč.  
 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

Činnost odboru byla zajišťována čtyřmi pracovníky. Dva pracovníci zajišťovali především státní 
památkovou péči. Dva pracovníci pak úsek školství a sportu na úseku samosprávy.  

Školství v oblasti samosprávy 
Odbor se staral o agendu všech škol, které spravuje město Turnov, evidoval, koordinoval 
a kontroloval jejich činnost. Zajišťoval základní informovanost o turnovském školství, připravoval 
zápisy do mateřských a základních škol. Vedle toho připravil i několik kulturních a společenských akcí. 
 
Školství v oblasti státní správy 
Odbor rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení správního obvodu Turnov 
částku 193 648 968 Kč na přímé neinvestiční náklady. 
 
Sport 
Na dotacích bylo pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5 700 000 Kč, a to 16 sportovním 
subjektům, dále byla financována akce Nejlepší sportovec Turnova 70 000 Kč, na projekt Trenér-
učitel 40 000 Kč, 400 000 Kč na memoriál Ludvíka Daňka a odměny sportovcům 50 000 Kč. 
Administrativně, organizačně a finančně zajistil účelové dotace poskytnuté ze Sportovního fondu, 
které činily celkem 116 000 Kč. Ze Sportovního fondu bylo uspokojeno 28 žádostí, 5 žádostí bylo 
zamítnuto. 
 
Památková péče 
Památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávní a státní správy.  

 

 Státní správa 
V rámci této agendy odbor spolupracuje s Odborem kultury, památkové péče, cestovního ruchu 
a sportu Krajského úřadu (náměstkyní hejtmana pro tento odbor je od jara 2013 bývalá turnovská 
starostka Hana Maierová) a s Národním památkovým úřadem.  
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Bylo vydáno a uzavřeno 109 závazných stanovisek a správních rozhodnutí. Dále bylo prověřeno 
a vyřízeno 311 koordinovaných stanovisek pro stavební úřady. 
V roce 2015 byla Ministerstvem kultury ČR přidělena z fondu finanční podpory pro obnovu 
nemovitých kulturních památek prostřednictvím ORP částka 780 000 Kč, která byla rozdělena mezi 
2 žadatele (výměna střešní krytiny na kostele sv. Antonína Paduánského, výměna střešní krytiny na 
čp. 2 ve Svijanském Újezdu). Tři žádosti v rozsahu 373 000 Kč byly uspokojeny v rámci Programu 
regenerace MPZ (oprava hřbitovní zdi s branami a schodištěm, oprava fasády městského divadla, 
oprava oken na Muzeu Českého ráje – č. p. 71 Skálova ulice). 

 

 Samospráva 
Z městského rozpočtu, prostřednictvím fondu na obnovu objektů, které se nacházejí v městské 
památkové zóně, bylo přiděleno 44 500 Kč (čp. 67 a 68 Skálova ulice – výměna oken). 

 

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ 

Odbor přestupkového řízení řeší přestupky ve věcech, které úřad spravuje, ale i ostatní přestupky, 
pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. V souvislosti s novelizací příslušných 
zákonů byly na odbor z krajského úřadu převedeny některé přestupky dle zákona o zbraních a také 
o rybářství. Nárůst přestupkové agendy se pravidelně zvyšuje každým rokem cca o 5 %. Odbor řeší 
mj. i odstraňování autovraků z veřejných prostranství. Odbor vykonává přestupkovou agendu i pro 
některé ostatní obce, a to a základě smluv. Těch bylo v roce 2015 uzavřeno 35, přičemž obce za to 
Turnovu zaplatily částku v celkové výši 176 000 Kč.  
V roce 2015 byly uloženy pokuty za 432 přestupků v celkové výši 102 400 Kč a náklady řízení činily 
10 500 Kč. (57 % proti občanskému soužití / 28 % majetkové / 4 % proti veřejnému pořádku / 11 % 
ostatní.  
Zpracováno bylo dále 821 zpráv pro potřeby Policie ČR, SZ a soudy.  

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

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

 V roce 2015 byl vydán Katalog sociálních služeb. 

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

 Vydává parkovací průkazy pro vozidla těžce postižených osob. V roce 2015 812 průkazů.  

 Poskytl sociální poradenství ve 2 900 případech, tj. cca 3 570 intervencí. 

 Sociální kurátoři poskytli pomoc 111 občanům v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody. 
V 7 případech byla zajištěna intervence ve výkonu trestu odnětí svobody.  

 Drogový koordinátor je pracovníkem odboru. V průběhu celého roku byl realizován projekt 
občanského sdružení Most k naději, které provádí sekundární protidrogovou prevenci pomocí 
terénních pracovníků na území Turnova už od roku 2008. Město organizaci přispívá částkou 80 000 
korun z Fondu na podporu sociální oblasti.  

 Odbor ve spolupráci s Ministerstvem práce a Policií České republiky uspořádal tři 
přednáškové akce. 
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 Městský úřad a jeho odbor byl ustanoven opatrovníkem nezletilých dětí ve 259 případech. 
Pracovníci se účastnili 229 soudních jednání.  

 Kurátoři pro děti a mládež poskytli v roce 2015 celkem 62 dětem a mladistvým pomoc či 
poradenství. Trestné činnosti se dopustili 4 mladiství, shodný počet se dopustil přestupku a v 58 
případech byly řešeny výchovné problémy. 

 Ve sledovaném roce bylo celkem 14 rodin navštíveno z důvodu stanoveného soudního 
dohledu nad výchovou dětí. Tyto návštěvy byly vykonány v každé rodině minimálně 1x za půl roku, 
ale většinou šlo o intenzivnější spolupráci. Celkem 8 dětí je umístěných v zařízeních ústavní výchovy. 

 Za rok 2015 se snížil počet rodin, ve kterých bylo zaznamenáno domácí násilí, kterému byly 
přítomny nezletilé děti. Orgánem sociálně-právní ochrany dětí byly řešeny celkem 4 rodiny a pouze 
1 osoba byla z rodiny vykázána. 

 12 rodin projevilo zájem o ubytování v krizovém bytě, 3 rodiny byt využily. 

 K 31. 12. 2015 bylo v evidenci OSPOD celkem 51 osob, které jsou pěstouny, pěstouny na 
přechodnou dobu nebo poručníky nezletilých dětí. Vývoj 46 dětí vyrůstajících v těchto formách 
náhradní rodinné péče byl v roce 2015 pravidelně sledován, minimálně 2x ročně byly tyto děti a jejich 
náhradní rodiny navštíveny. 

 V rámci zvýšení image odboru i města se vedoucí odboru pravidelně účastní členské schůze 
Svazu osob postižených civilizačními chorobami - pobočky Turnov – v roce 2015 za účasti cca 150 
osob se zdravotním postižením. 

 V roce 2015 odbor sociálních věcí uspořádal dvě akce pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením – přednášku Život s diabetem s MUDr. Vondrákovou a tradiční adventní koncert. Odbor se 
též podílel ve spolupráci s D - KLUBEM na pořádání několika úspěšných představení pro seniory 
s názvem Pohovka.  

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

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

 Byl zřízen v roce 2009. V roce 2015 bylo rozděleno 1 208 000 Kč celkem šestnácti 
organizacím. (Více viz Zdravotnictví). 
 

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 
Správa městské zeleně 
vyčištění ptačích budek / doplnění květinové výzdoby na MěÚ / výsadba stromu Pohádkovníku 
v rámci Noci s Andersenem / úprava prostoru před Kamenářským domem / instalace a péče 
o letničky v závěsných nádobách / drobné úpravy v parku u letního kina / seč cyklostezek na území 
Turnova a turistické stezky na Hlavatici / zálivka dřevin / péče o nové výsadby stromů / instalace 
vánočního stromu a vánoční výzdoby na MěÚ / vánoční stromky pro muzeum a výzdoba jeviště 
v rámci vánočních trhů. Údržba Šetřilovských parků.  
Nová plocha zeleně v ul. Zborovská – založení. 



Kronika města Turnova 2015  |140 

 

Údržba a následná péče – projekty Operačního programu životního prostředí: údolní niva Jizery / 
školní zahrada u ZŠ Skálova / rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ / rekonstrukce zeleně 
u gymnázia / rekonstrukce zeleně na sídlištích / revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem / 
rekonstrukce zeleně v ul. 5. května a Zborovská / rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – I. etapa / 
rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa / obnova dřevinných vegetačních prvků – Rývovy 
a Metelkovy sady. 
 
Ornice: V roce 2014 bylo z deponie Vesecko vydáno 58 m3 ornice.  

 
 

Státní správa 
Vodovodní úřad / Ochrana ovzduší / Odpady / Státní správa lesů / Státní správa myslivosti / Ochrana 
zemědělského půdního fondu / Rostlinolékařská péče / Veterinární péče / Ochrana zvířat proti týrání 
/ Rybářství (bylo vydáno 170 rybářských lístků v celkové částce 58 400 Kč). 

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

 Noc s Andersenem – výsadba Pohádkovníku 

 Les a čtvero ročních období – výtvarná soutěž u příležitosti pořádání 4. ročníku Svatohubertské 
slavnosti pro MŠ  

 Měsíc pro planetu Zemi – Den Země 2015 (v rámci projektu Příroda na Zemi) 

 Žába skáče po blátě – výukový program pro mateřské školy 

 Pro ZŠ: Přednášky: Ohrožená příroda a Bez zvířat = bez života. Přednášel Karel Kerouš, bývalý 
pracovník České inspekce životního prostředí 

 Den Země – 22. dubna 2015, úklid okolí škol 
Pro veřejnost 

 7. dubna: Večer Na Sboře – Od vědy k mikrofonu a od mikrofonu ke knize. Autorský večer 
s botanikem a spisovatelem RNDr. Václavem Větvičkou o krásách přírody, knihách a životě 
vůbec. 

 9. dubna: Můj život se stromy. Penzion Žižkova – beseda a autorské čtení pro seniory 
s PhDr. Marií Hruškovou (v rámci Klubu aktivní senior) 

 18. dubna: Ukliďme Česko. Celostátní projekt – úklid černých skládek v prostoru lesů na 
Vesecku 

 24. dubna: Výlet na zámek Kuks – výlet pro posluchače Virtuální univerzity třetího věku na 
historický zámek Kuks 

 30. dubna: Odborná exkurze do Průhonic – dendrologická zahrada. Exkurze pro seniory do 
Průhonic, odborný výklad Ing. Josef Souček 

 Rozkvetlý Turnov 2015  

 Červen–září: Nejmohutnější památné stromy – výstava fotografií Pavla Hössla, kreseb 
Jaroslava Turka s doprovodnými texty PhDr. Marie Hruškové byla uspořádána odborem 
životního prostředí ve spolupráci s NPÚ, správou státního zámku Sychrov, pod záštitou 
náměstkyně hejtmana LK PhDr. Hany Maierové v atriu zámku Sychrov u příležitosti zahájení 
60. ročníku festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.  

 16.–22. září: Evropský týden mobility  

 26. září: Svatohubertská slavnost na hradu Valdštejn 

 22. října: Večer Na Sboře – Příběhy památných stromů. 
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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 Ke konci roku 2015 byl počet živností v Turnově 11 209 (zvýšen o 271 oproti loňskému roku). 

 Počet podnikatelů vzrostl o 66 na 7 255 (fyzické osoby: 6 271 / právnické osoby: 770 / zahraniční 
fyzické osoby: 214).  

 Živnosti: řemeslných bylo 3 298 (o 29 více), vázaných 996 (o 48), koncesovaných 747 (o 55 více) 
a volných 6 132 (o 139 více).  

 Na vlastní žádost bylo zrušeno 19 živnostenských oprávnění, přerušených bylo o 39 méně než 
v roce 2014, obnoveno bylo 366 živností, což bylo o 27 více než v předchozím roce.  

 Na turnovském živnostenském úřadu evidovali k 31. 12. 2015 nejvíce živnostenských oprávnění 
v rámci živnosti volné – „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského 
zákona, tj. 6 132, z tohoto počtu je nejvíce zastoupen Velkoobchod a maloobchod, a to s 3 230 
živnostmi, dále s počtem 2 722 Zprostředkování obchodu a služeb. Ubytovací služby s 818 
živnostmi, realitní činnost se 700 živnostmi a s 658 živnostmi obor Provozování kulturních 
a kulturně-vzdělávacích zařízení.  

 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

Tajemník Městského úřadu je zástupcem úřadu pro pracovněprávní vztahy, je nadřízený všem 
pracovníkům Městského úřadu a je odpovědný starostovi města. Tajemník navrhuje Radě města 
personální a organizační změny. Prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení Rady 
a Zastupitelstva.  
V průběhu roku 2015 nastoupilo na Městský úřad 6 a pracovní poměr ukončilo 11 zaměstnanců.  
Na vzdělávání a školení pracovníků bylo vynaloženo 174 868 Kč.  
Za rok 2015 bylo zpracováno a každý pátek zasíláno novinářům celkem 411 tiskových zpráv, za rok 
2014 to bylo 320. 
 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

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

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

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

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

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

 Změny a úpravy v navigačních systémech úřadu.  

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

 Evidence vnitřních směrnic úřadu.  

 Koordinace činnosti jednotlivých pracovišť odboru.  

 Strategické plánování a řízení celého odboru, zejména v IT oblasti.  
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 Příprava rozpočtu na jednotlivá období, včetně rozpočtových opatření; plánování a průběžná 
kontrola plnění rozpočtu.  

 Řízení projektů realizovaných v dikci odboru.  

 Příprava a realizace výběrového řízení realizovaných v dikci odboru.  

 Spolupráce se všemi odbory a průběžné zdokonalování jejich pracovních podmínek.  

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

 Byl zaveden systém elektronického sčítání hlasů pro ZM  

 Byl zprovozněn systém živých přenosů ze ZM + jejich archiv  
 
Podatelna 

 Jednou z hlavních akcí roku bylo zajištění chodu podatelny po havárii vody. Proběhlo stěhování 
do provizorních prostor, likvidaci havárie (nábytek, …) a poté k rekonstrukce jak stavební (OSM), 
tak technologická (nábytek, technika, …).  

 V programu Athena bylo evidováno přijatých písemností 21 565, odesláno bylo 41 654 
písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, obyčejné 
zásilky ad.).  

 Bylo vydáno 736 ověřených výpisů z Czech Pointu, týkajících se katastru nemovitostí, 
Živnostenského rejstříku ad. 

 Na úřední desce Městského úřadu Turnov bylo vyvěšeno v elektronické i fyzické formě 441 
dokumentů. 

 Zaevidováno 79 nálezů, trvajících z loňska 31 a vyřízených 64, a 29 ztrát. 

 Poskytování informací občanům cca 30-40/den. 

 Tisk formulářů cca 1/den. 

 Obsluha telefonní ústředny cca 160 hovorů/den. 

 Obsluha faxového přístroje cca 1 spojení/den. 
 

Oddělení informačních technologií 
 
Hlasové služby 

Hlasové služby (tj. telefony) pro Městský úřad i v roce 2015 zajišťovala firma Pamico Czech, s. r. o., 
v budově Skálova čp. 466 jsou hlasové služby řešeny provizorně pomocí virtuální VOIP ústředny.  
V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na plánovanou dodávku konvergovaného VOIP systému pro 
všechny využívané budovy úřadu. Zakázka byla nakonec z důvodu překročení nabízených cen 
zrušena. V budově radnice již nové linky připojovat nelze, kapacita stávající ústředny je vyčerpána.  
 
Hardware 
Dnešní úřady a firmy se již absolutně neobejdou bez počítačů, jejich vyřazování a likvidace 
nefunkčních probíhá průběžně zpravidla dvakrát ročně v návaznosti na obnovu techniky.  
V rámci celého úřadu bylo v roce 2015 provedeno cca 559 tisíc černobílých a 104 tisíc barevných kopií 
nebo tisků na digitálních strojích Kyocera a Minolta a cca 299 tisíc tisků na síťových tiskárnách.  
 
Software – Spisové služby 
Spisovou službou prošlo 41 654 odeslaných a 21 765 došlých písemností. 
 
Software – Datová schránka 
Během roku 2015 bylo datovou schránkou úřadu odesláno 16 543 a přijato 8 990 datových zpráv. 
 
Ekonomický systém GINIS 
V roce 2015 probíhal rutinní provoz ekonomického modulu.  
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Software 
Jako bezpečnostní software pro stanice je dlouhodobě využíván bezpečnostní balík firmy Eset-Nod. 
Všechny uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem Windows 7 v 64bitové verzi 
a kancelářským balíkem Microsoft Office verze min. 2013. 
Poštovní server a uživatelský klient pro mailovou poštu je řešen aplikacemi Novell GroupWise. 
Další drobné specializované programy pro výkon jednotlivých agend jsou pořizovány a spravovány 
rutinně. V roce 2015 byly zahájeny práce na implementaci systému EZAK pro veřejné zakázky. 
 
CzechPOINT 
V roce 2015 bylo provedeno celkem 950 výpisů. Největší zájem byl o služby agendy výpisů z katastru 
nemovitostí (424 výpisů) a agendy rejstříku trestů (217 výpisů). Dále bylo v agendách matriky 
provedeno 548 změn a 663 změn v agendách evidence obyvatel. 
 
Platební terminál 
V roce 2015 probíhal rutinní provoz platebního terminálu. 
 
Webové stránky města 
Webové stránky www.turnov.cz jsou od roku 2012 provozovány v redakčním systému AS4U. V roce 
2015 bylo zobrazeno 4 010 543 stránek na webu města uživateli ze 141 zemí světa. V meziročním 
srovnání dochází k nárůstu počtu přístupů. (V roce 2014 došlo ke změně způsobu počítání přístupů). 
 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Působnost 

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

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

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

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

 Po novele zák. č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí od 1. 4. 2015 
vykonáváme jako stavební úřad obce s rozšířenou působností funkci obecného stavebního úřadu pro 
tzv. navazující řízení na celém území obce Turnov jako obce s rozšířenou působností, tedy pro všech 
37 obcí. Jedná se o stavby, které vyžadují posouzení podle zák. č. 100/2001 Sb., tzv. velkou EIA. 
U těchto staveb budeme provádět všechna navazující řízení, tj. stavby budeme umísťovat, povolovat 
a uvádět do užívání.  

 Stavební úřad v Turnově má zavedeny pravidelné konzultační hodiny městského architekta 

ing. arch. Borise Šonského (první a druhou středu v měsíci nově od 12 do 16 hod.) Tyto odborné 
konzultace jsou hrazeny z rozpočtu města. Dále jsou zřízeny úřední hodiny s referentem stavebního 
úřadu na Malé Skále (první úterý v měsíci 13 do15 hod.) a v Rovensku pod Troskami (každou středu 
od 15:30 do 17 hod.). 
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Činnost v roce 2015 

 V roce 2015 bylo zahájeno 1 410 správních řízení a rozhodnuto bylo o 1 261 podáních 
a celkem sekretariátem prošlo 7 745 dokumentů.  

 V agendě čísel popisných bylo v roce 2015 přiděleno v městě Turnov 10 čísel popisných na 
rodinné domy, 5 na ostatní stavby (kavárna, administrativní budova, stadion, komunitní centrum, 
logistický areál) a bylo přiděleno 1 číslo evidenční. 5 čísel popisných bylo zrušeno. 

 V roce 2015 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 39 stavebních povolení a ohlášení se 
vznikem 40 bytů v rodinných domech v celkové orientační hodnotě nákladů 142 mil. Kč 

 Na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) bylo vydáno 
5 stavebních povolení v hodnotě 9 milionů Kč. Zkolaudováno bylo 57 bytů v rodinných domech a 21 
v bytových domech. 

 Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) bylo v roce 2015 vydáno 
16 stavebních povolení s orientační hodnotou staveb 138 milionů Kč. Na rekonstrukce, nástavby, 
přístavby nebytových objektů bylo vydáno 23 stavebních povolení v hodnotě staveb 106 milionů Kč.  

 Na ostatní stavby (inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 10 stavebních povolení 
v hodnotě 17 milionů a na jejich rekonstrukce 31 stavebních povolení v hodnotě 248 milionů Kč.  

 Celkem za rok 2015 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 149 stavebních povolení 
a ohlášení na stavby v orientační hodnotě 704 mil Kč.  
 
Povolené stavby v roce 2015 (výběr) 
(ne všechny byly realizovány v daném roce) 

 obnova ohradní zdi parku Turnov, Hrubý Rohozec 1 (NPÚ, Územní památková správa 
Sychrov) 

 st. úpravy výrobní haly 100 (ONTEX CZ, s. r. o.) 

 st. úpravy obytného domu, objektů skladů a garáží Lesní 200, Daliměřice (Povodí Labe, státní 
podnik) 

 infocentrum a bufet včetně skladu sportovních potřeb a krytého sezení a stavba soc. zařízení 
u stávajícího parkoviště v Dolánkách (SUNDISK, s. r. o.) 

 odstranění chléva – Malý Rohozec (AGRO Český ráj, a. s.) 

 st. úpravy administrativní budovy v areálu firmy Dias Turnov, s. r. o., Přepeřská 1302 (T&T, 
Turnov, s. r. o.) 

 rozšíření pracoviště endoskopie čp. 1000 (Krajská nemocnice Liberec, a. s., 10 mil Kč) 

 st. úpravy se vznikem 5 bytů, Antonína Dvořáka 504 (1,5 mil Kč) 

 manipulační sklad dřevěných prvků a konstrukcí pro výstavbu roubenek a dřevostaveb 
v Pelešanech  

 ocelové zastřešení (Šroubárna Turnov, 750 tis Kč) 

 technologické a skladovací centrum (TREVOS a. s., 75 mil Kč) 

 osvětlení okružní křižovatky I/10 Turnov – Vesecko (ŘSD ČR) 

 st. úpravy – částečné odstranění čp. 85 Skálova ul. / st. úpravy a přístavba Skálova 85 – 
restaurace a byt  

 st. úpravy laboratoří v zadním traktu Skálova 89 (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., 
2,5 mil Kč) 

 rozšíření manipulačních ploch Vesecko 491 (ONTEX CZ) 

 st. úpravy administrativní budovy Vesecko 491 (ONTEX CZ, s. r. o., 650 tis Kč) 

 skladovací přístřešek v areálu GAT Turnov (GRUPO ANTOLIN TURNOV, s. r. o.) 

 textilní skladová hala v areálu obchodního střediska (Saint-Gobain Building Distribution 
CZ, s. r. o.) 

 st. úpravy přízemí Skálova 67 a 68 na prodejny nepotravinářského zboží  

 dvě ocelové haly v areálu VPS CZ, s. r. o., Nudvojovická (VPS CZ, s. r. o.) 

 rozšíření manipulačních ploch a přístřešek pro vratné obaly v areálu Ontex na Vesecku 
(ONTEX CZ, s. r. o.) 
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 oprava zpevněné plochy u Muzea Českého ráje (LK, Muzeum Českého ráje v Turnově) 

 st. úpravy Nádražní 1295 na polikliniku, s. r. o. (Poliklinika Nádražní, s. r. o., 3,5 mil Kč) 

 terénní úpravy – navýšení stávajících pozemků Průmyslová 3000 (Grupo Antolin 
Turnov, s. r. o.) 

 st. úpravy kotelny na ubytovnu (5 pokojů) s autodílnou Žižkova 1623 (MN-AUTOHIT, s. r. o., 
4,5 mil Kč) 

 přístavba – obnovení původní autodílny Trávnice 680  

 úpravy skladu na kotelnu Nad Perchtou 1631 (TR ANTOŠ, s. r. o.) 

 nové parkoviště u areálu GAT Turnov, Průmyslová 3000 (GRUPO ANTOLIN TURNOV, s. r. o.) 
 (Více informací viz výroční zpráva).  
 

Organizační složky městského úřadu 

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA 

Adresa: Hruborohozecká 388, Turnov, 511 01 (Daliměřická hasičárna) 
Velitel: Martin Bartoníček 
Charakteristika: Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města 
Turnova. Členové jednotky pracují v jednotce na základě smlouvy o dobrovolném členství při svých 
běžných zaměstnáních a jsou delegováni do jednotky z 6 občanských sdružení (Bukovina, Daliměřice, 
Turnov, Pelešany, Mašov, Kadeřavec) působících na úseku požární ochrany v územním obvodu 
města. 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 2015 tvořilo hasičský sbor města 16 hasičů. Cvičeni byli čtyři noví členové. Jednotka byla 
povolána ke 104 mimořádným událostem, z toho k 28 dopravním nehodám, 38 požárům, 27 
technickým zásahům, 5 únikům plynu a ropných produktů, 2 ostatní pomoci, 4 plané poplachy. 
Jednotka se dále zúčastnila 2 taktických a 1 prověřovacího cvičení pořádaných HZS Libereckého kraje 
a velitelem JSDH města Turnov. Jednotka vyjížděla mimo svůj hasební obvod k 20 výjezdům 
a k 5 výjezdům na základě mezikrajské výpomoci. 
Jednotka užívala dva vozy – (DA) AVIA 31 z roku 1988 a (RZA) JEEP Cherokee z 1993. 
 
Z akcí 2015 
Jednotka se zúčastnila několika taktických cvičení  

 taktické cvičení v Panochově nemocnici Turnov  

 taktické cvičení – lesní požár, měsíční údolí Mírová pod Kozákovem  

 prověřovací cvičení – dopravní nehoda se zraněním a únikem nebezpečné látky  

 výcvik na vodě – záchrana tonoucího, práce na vodě, ovládání a řízení člunu  

 výcvik ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel spolu s HZS LK stanice Turnov  

 výcvik ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel ve Škoda auto Mladá Boleslav  
 
XV. víceboj v disciplínách TFA 
V polovině září se konalo 15. ročník víceboje v disciplínách TFA (z anglického „Toughest Firefighter 
Alive, volně přeloženo „Nejtvrdší hasič přežívá), který se koná jako vzpomínka na události 11. září 
2001. Soutěž je určena pro dvojice z řad hasičů, záchranářů a policistů a skládá se ze dvou základních 
částí – silového víceboje a výstupu do výškové budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. Turnovští 
hasiči se umístili na 17. a 26. místě z celkového počtu 43 dvojic. 
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Starostovo ocenění 
23. dubna přijal starosta s místostarostkou Svobodovou v radnici členy Sboru hasičů města Turnova, 
aby jim poděkovali za jejich práci. Zvláště ocenili činnost jednotky dobrovolných hasičů při 
povětrných kalamitách na přelomu března a dubna. Hasiči si postěžovali na neochotu některých 
zaměstnavatelů, kteří členy jednotky na zásahy nechtějí uvolňovat ze zaměstnání. Krátce po pořízení 
závěrečné fotografie přišlo hlášení o problému a hasiči vyrazili od starosty přímo k zásahu.  
 
Návštěva hasičů v Německu 
Dny 24. až 26. dubna strávili hasiči Města Turnova na návštěvě u svých kolegů v Frankethalu ve Falci. 
Místní hasiči jim tam předvedli svou techniku a vybavení. Německé kolegy zaujal poplachový 
svolávací systém, který u nás již léta funguje.  
 
Požár firmy AGBA na Vesecku 
3. prosince vypukl požár v továrně AGBA (více viz Kalendárium), který se stal jednoznačně největším 
zásahem za dlouhou dobu. Hasiči jej zvládli jen s jedním lehkým zraněním a jednou nutnou 
psychologickou pomocí. 
(Viz také výroční zpráva Správního odboru Městského úřadu). 
 
V Turnově je i pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které je řízeno z Liberce 
a v Turnově má pobočku – Požární stanice Turnov. V jejím čele stojí npor. Ing. Jakub Otmar. Požární 
zbrojnice se nachází na Trávnicích (Trávnice 863). 
 

Orgány města 

MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV 

Adresa: Skálova 466 
Velitel: Luboš Trucka 
Charakteristika: Město Turnov založilo orgán Městské policie v roce 1992, zřízení této instituce není 
pro obce povinné, jedná se tedy o nadstandardní službu pro občany. Městská policie pomáhá 
udržovat ve městě pořádek a ulehčuje tak státní Policii České republiky, a to dvacet čtyři hodin 
denně. Mezi hlavní úkoly Městské policie patří pravidelné pochůzky zaměřené na ochranu osob 
a majetku, veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu. Další úkoly: platby za 
používání veřejného prostranství / hlášení komunikačních závad / odchycení zatoulaných psů / řešení 
odložených autovraků / spolupráce se soudem a s odbory Městského úřadu při doručování zásilek do 
vlastních rukou / řešení dopravních přestupků / problémy spojené se špatnou průjezdností městem / 
jednání přestupkové komise / zajišťování bezpečnosti při přepravě peněz městských organizací.  
 
Personální obsazení 
V roce 2015 pracovalo u Městské policie 17 strážníků. Podle zákona byli strážníci povinni si do 
letošního roku doplnit vzdělání na úroveň maturity. Část turnovských strážníků tak neučinila, počet 
strážníků v Turnově tak během roku klesl na devět, aby se po přijetí nových ustálil na sedmnácti.  
 
Problémy s lidmi bez domova 
Rok 2015 byl mimořádný i častým řešením problematiky bezdomovců. Téměř každý týden se řešil 
případ s obtěžováním občanů, žebráním či znečišťováním veřejného prostranství. Často bylo žádáno 
o ochranný dozor u zdravotnických zařízení (napadání ošetřujícího personálu, obtěžování pacientů 
v čekárnách). Zvyšující se agresivita byla zaznamenána i na Odboru sociálních věcí města Turnova, 
Úřadu práce, Fokusu a dalších organizací, které se zabývají sociální problematikou. 
Jeden turnovský bezdomovec byl v tomto roce šiřitelem otevřené tuberkulózy, problém byl řešen.  
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Kamerový systém 
V roce 2015 pokračoval přechod na plnou digitalizaci kamerového dohlížecího systému. Nově byla 
instalována nová kamera městského bezpečnostního systému – třináctá, a to na roh Tázlerovy 
a Vejrichovy ulice. (Přehled míst s kamerami viz Kronika 2014).  
 
Statistika činnosti za rok 2015 (v závorce rok 2014): 
Velmi je využívána internetová komunikace s občany, za rok 2013 je evidováno 756 emailů s žádostí 
o pomoc či radu. Kromě toho také probíhala početná komunikace pomocí telefonu, kdy bylo 
evidováno v průměru 1 893 (1 535) telefonátů. 
Celkový počet úkonů strážníků byl 3 349 (nejméně od roku 2009, v předcházejícím roce 4 205), 
nejvíce se týkaly dopravních přestupků a bezdomovectví. Mj. např. počet odchycených zvířat: 148 
(163), počet přestupků proti veřejnému pořádku: 701 (857), počet vozidel, na která byla umístěna 
„botička“ (protože nesprávně parkovala – botička brání v odjezdu do příchodu policie a zaplacení 
pokuty): 587 (389), počet zjištěných dopravních přestupků: 1 620 (1 880), počet měření radarem: 860 
(881). 
 
Kontroly dodržování rychlosti 
Městská policie provedla na začátku března kontrolu dodržování maximální povolené rychlosti na 
několika místech Turnova. U školy v ulici 28. října se ukázalo, že si řidiči s dodržováním rychlosti moc 
hlavu nelámou – hned 148 aut z celkového množství zkontrolovaných 248 povolenou rychlost 
překročilo. V místě, kde nejvyšší povolenou rychlostí je 30 km/hod., byla nejvyšší rychlost naměřená 
63 km/hod., a to v době, kdy děti odcházejí ze školy! (V rámci města se smí jet nejvýše 50 km/hod., 
pokud není stanoveno jinak.) Už za překročení rychlosti do 20 km/h hrozí řidiči bloková pokuta do 
1000 Kč a 2 trestné body v bodovém hodnocení řidiče. Ani přítomnost několika škol v Žižkově ulici 
mnoha řidičům nezabrání šlapat na plyn. Nejvyšší rychlost zde byla naměřena 65 km/ hod. 
 
Cvičení pro boj s ebolou 
15. června se v Daliměřicích konalo velké taktické cvičení s názvem Ebola – transport osoby 
s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Zapojili se do něj pracovníci Krajské hygienické 
stanice Libereckého kraje, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, hasiči, záchranáři, policisté 
i městští strážníci. Cvičení se odehrálo jako simulovaná situace, kdy se ze Sierra Leone vrátil 
epidemiolog, který se cítil unaven, pociťoval bolesti svalů a měl i zvýšenou teplotu. S vypětím sil se po 
cestě do nemocnice zastavil ve firmě svého kamaráda. Zde přišel do kontaktu s lidmi, kteří v objektu 
pracovali.  
Na místo jako první dorazili záchranáři RZP Turnov, kteří po zjištění podezření na nákazu 
nebezpečným virem aktivovali prostřednictvím zdravotnického operačního střediska a KOPIS složky 
IZS k zajištění mimořádné události. Pacient byl mobilní, při vědomí, a proto bylo možné na místě 
odebrat epidemiologickou anamnézu. To bylo provedeno podle instruktáže Krajské hygienické 
stanice Liberec. Zřízen byl štáb velitele zásahu a aktivován Biohazard team ZZS LK pro zajištění 
a transport rizikových osob. Hasiči po příjezdu vytyčili nebezpečnou zónu, připravili dekontaminační 
stanoviště a společně se ZZS LK provedli transport osoby v biovaku. Zajistili také dekontaminací lidí, 
kteří přišli s mužem do styku. Do nebezpečné zóny zasahující vstupovali ve speciálních jednorázových 
ochranných oblecích. Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči z Turnova, Semil, Jablonce nad Nisou 
a s kontejnerovým systémem dorazili také hasiči z centrální stanice Liberec.  
Policisté uzavřeli místo zásahu, aby zamezili vstupu nepovolaných osob. Dále zajistili všechny vstupy 
do objektu firmy s cílem zabránit případnému útěku nespolupracujících ohrožených civilních osob. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu zásahu začala v budově stoupat nervozita osob, museli policisté 
v ochranných oblecích uvnitř zajistit klid a sjednat pořádek. Následně také poskytovali pomoc 
dekontaminovaným osobám, které u sebe neměly mobilní telefony ani doklady. Policisté na místě 
zásahu vedli evidenci osob a ve spolupráci s hygienickou stanicí vyhledávali osoby, s nimiž byl 
podezřelý z nákazy v kontaktu. Policisté zajistili doprovod vozidlům převážejícím infekční materiál 
a doprovod transportu osoby pravděpodobně nakažené vysoce nebezpečnou nákazou. 
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Celkem byla prostřednictvím záchranné služby transportována jedna osoba s podezřením na nákazu 
vysoce infekčním agens v biovaku do Nemocnice Na Bulovce. Výsledky vyšetření a potvrzení nebo 
vyloučení nákazy budou známy do 24 hodin. Dva záchranáři, kteří jako první ošetřovali nakaženého 
muže, byli umístěni v karanténě na infekčním oddělení Nemocnice Na Bulovce. Dalších pět osob 
s přímým kontaktem skončilo na infekčním oddělení KNL k dalšímu pozorování. Aktivace infekčního 
oddělení Nemocnice Na Bulovce bylo provedeno cestou oznámení na Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
(Popis cvičení převzat z tiskové zprávy HZS LK, por. Zdenka Štrauchová). 
 
Dohled na přechodech pro chodce u škol 
Od září se začali strážníci ve zvýšené míře podílet na hlídání přechodů pro chodce u škol, a to zejména 
ráno před zahájením školní výuky (v 8.00 hodin a po poledni). (Více viz Turnov – Kalendárium z října, 
Foto viz Fotopříloha z listopadu). 
 
Policejní pes 
V září přibyl městským strážníkům nový pomocník – policejní pes, belgický ovčák jménem Dar. Po 
zácviku byl nasazen do služby v polovině října.  
 
Vandal v ulicích 
V noci z pátku 20. na sobotu 21. listopadu se turnovskými ulicemi potloukal podnapilý vandal, který 
nejprve ukořistil v baru ve Slávii (Hluboká ulice) barovou stoličku a s tou pak procházel městem 
a rozbíjel výlohy. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
 
Program primární prevence:  
I v roce 2015 pokračoval projekt, který je určen především pro školy všech stupňů, speciální školy, 
domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou, organizace a instituce pracující s dětmi, 
seniory nebo handicapovanými občany. Přednášky se konají na různá bezpečnostní témata 
přizpůsobená cílovým skupinám. Např. bezpečnost v dopravě, společensky nebezpečné jevy, drogová 
prevence, internetová kriminalita. Nově byl nabízen program Bezpečně po setmění (děti, které ve 
večerních hodinách zastaví hlídka Městské policie a budou vhodně označené reflexními prvky 
(oblečení, doplňky) dostanou dárek! Děti, které nebudou vhodně označené reflexními prvky, 
dostanou reflexní doplňky. Novou nabídkou byl také program Bezpečnostní audit pro školy, v jehož 
rámci bude prověřena bezpečnost školy a jednáno s jejím vedením na zlepšení situace. 
(Přehled akcí uveden ve výroční zprávě, pro představu v kronice 2014).  
 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, ÚZEMNÍ ODBOR SEMILY, OBVODNÍ ODDĚLENÍ 

Adresa: Žižkova 1871 
Vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský 
 
Počet policistů 
V roce 2015 pracovalo v turnovském oddělení 25 policistů, k tomu je nutné připočítat jednoho 
policistu, který studoval nástupní policejní školu jako nově příchozí do služebního poměru, a další dva 
policisté byli na dlouhodobé stáži u jiného útvaru. (jako ideální je stanoven počet 28).  
 
Kriminalita ve městě 
V roce 2015 byla v Turnově a okolí zaznamenána nejnižší kriminalita za posledních 15 let. Bylo 
zaznamenáno 328 trestních událostí, z toho 271 přímo ve městě. Činilo to třetinu všech případů 
v okrese Semily. 55 % nahlášených událostí se podařilo objasnit. Bylo řešeno 1 150 přestupků.  
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Změna hranic turnovského policejního obvodu 
V květnu se změnily hranice turnovského policejního obvodu – nově přibyly Příšovice a Svijany 
a ubyly Tatobity a Žernov, které se připojily k obvodu Lomnice nad Popelkou.  
 
Trestní řízení: V roce 2015 bylo v rámci turnovského obvodu evidováno celkem 382 (521) trestních 
událostí, v rámci semilského okresu se jednalo o 32,65 % (36,77 %) zaznamenaných případů. Z toho 
bylo objasněno 211 (301) případů, což znamená 55,24 % (57,77 %). Z celkového objemu 
dokumentované trestné činnosti na Turnovsku se jich přímo na území města Turnov odehrálo 271 
případů, což činilo 71 % (69 %) ze všech. Celkový počet případů v Libereckém kraji za rok 2015 byl 
11 154 (12 504) případů. 
Majetková trestná činnost: Stále dominuje, ale počet se snížil. Celkem 164 (251) případů. Nejvíce 
prostých krádeží (84 případů). Objasněnost byla pouze 24,39 %. Výrazně se snížil počet krádeží 
vloupáním do objektů – bylo jich zaznamenáno 55 (přímo v Turnově 41), objasněnost byla pouze 
20%. V roce 2015 bylo odcizeno pouze 28 automobilů. Vloupání do vozidel jenom 8, což je znovu 
nejnižší číslo historie. 
Násilná trestná činnost: Násilná trestná činnost je i nadále v našem městě malá v poměru 
k celkovému počtu trestných událostí a v porovnání s okolními většími městy. Za rok 2015 se jednalo 
o 37 událostí s objasněností 78,37%. 

 Ostatní trestná činnost: hospodářská kriminalita – 64 případů, výtržnictví, sprejerství, 
podávání alkoholu mladistvým, toxikomanie, maření výkonu úředního rozhodnutí – 42 případů. 
Ublížení na zdraví z nedbalosti, pracovní úrazy, zanedbání povinné výživy, dopravní nehody s trestně 
právními následky a v neposlední řadě i postih řidičů pod vlivem alkoholu a drog – 75 případů. 

 IT kriminalita: Stále více se rozšiřuje páchání tzv. IT kriminality, a to i na trestní úrovni. Jedná 
se především o podvody na inzertních portálech, podvody při platbách, prolomení přihlašovacích 
údajů k chráněným aplikacím internetového bankovnictví, k emailovým účtům atd.  
Přestupkové řízení: Celkem 764 (1 162) případů převážně majetkového charakteru, na úseku 
občanského soužití, veřejného pořádku a dopravních přestupků. Přímo ve městě jich bylo 503.  
Doprava: Nejedná se o dominantní činnost policistů. Častá účast je při dopravních opatřeních na 
rychlostní komunikaci R35 a R10. Mj. bylo za rok 2015 přistiženo 43 řidičů pod vlivem alkoholu 
a 31 řidičů pod vlivem drog. V roce 2015 bylo policisty OOP Turnov uděleno v dopravě celkem 
371 blokových pokut v celkové výši 137 400 Kč. 
Veřejný pořádek: V rámci hlídkové a kontrolní činnosti bylo v roce 2014 zkontrolováno celkem 
2 640 osob a 1 861 vozidel. V roce 2015 omezeno na svobodě celkem 70 osob, 7 z nich dodáno do 
výkonu trestu odnětí svobody. Bylo vypátráno celkem 14 osob v celostátním pátrání.  
 
Místa v Turnově nejvíce zatížená kriminalitou jsou následující: centrum města Turnova, sídliště 
u nádraží, ulice Studentská, okolí Nádražní ulice a samotné nádraží, dále sídliště na Výšince. Ulice 
Přepeřská, vilová čtvrť v okolí ulice Fučíkovy. Exponovaná jsou i parkoviště u nákupních center. 
Dalšími zájmovými místy pachatelů jsou okrajové části Turnova, ve kterých se nacházejí rekreační 
objekty a zahrádkářské kolonie. Jedná se o Malý Rohozec, Vazovec, Dolánky, Durychov, Kamenec, 
Pelešany a Nudvojovice. Místy s nejnižší kriminalitou v Turnově, tedy nejklidnějšími z pohledu policie, 
jsou části jako Károvsko, Šetřilovsko, oblast Zelené cesty, Hruštice, Mašov, Myšina, Benátky, 
Bukovina, Kobylka, Loužek. 
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Školství – školní rok 2014/2015 
 

V kronice pro rok 2015 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2014/2015. Školní rok 
tradičně zahajují školy v září a ukončují v červnu. Školy vypracovávají výroční zprávy, které se 
částečně stávají podkladem pro zápis do kroniky.  
Sekundárně zde budou zmíněny i základní informace ze školního roku 2015/2016, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2015. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2016. 
 
Aktivity škol v současnosti jsou velice bohaté a není možné je v kronice všechny podchytit. Vynechat 
je úplně by ale bylo škoda, proto jsou u různých škol uvedeny části jejich činnosti, aby si čtenář mohl 
udělat představu o jejich rozsahu a pestrosti. Doporučujeme projít kroniky i dalších let. 
 
Základní informace 
Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas Žlutá 
ponorka a Základní umělecké školy, ostatní školy ve městě zřizuje Liberecký kraj. Od 1. ledna 2015 
přešla pod správu města i speciální Základní škola v Sobotecké, resp. ve Zborovské ulici, kterou dříve 
zřizoval Liberecký kraj.  
 
Organizace školního roku 2014/15 pro základní a střední školy v našem kraji byla následující: 

 Začátek školního roku připadl na 1. září 2014. 

 Podzimní prázdniny proběhly od středy 27. října do pátku 29. října 2014. 

 Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 22. prosince 2014 a skončily v neděli 4. ledna 2015.  

 Zápis do 1. ročníků proběhl na základních školách Turnově ve dnech 15. ledna až 15. února 
2015. Slavnostní zápis se uskutečnil ve středu 15. ledna 2015. 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 30. ledna 2015. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 2. do 
8. března 2015. 

 Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 2. a pátek 3. dubna 2015. 

 Hlavní letní prázdniny trvaly od soboty 1. července 2015 do neděle 31. srpna 2015. 
 
Předávání maturitních vysvědčení 
26. května: Gymnázium Turnov – v Městském divadle 
27. května: Zdravotní škola – v Muzeu Českého ráje 
29. května: Hotelová škola a Obchodní akademie – v Muzeu Českého ráje 
4. června: Střední odborná škola – v Muzeu Českého ráje 
4. června: Obchodní a hotelová škola – v Muzeu Českého ráje 
4. června: Zdravotnická škola – v Muzeu Českého ráje 
16. června: SUPŠ – sál školy 
16. června: Zdravotnická škola – v Muzeu Českého ráje 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství 

 
Nový školní rok 2014/2015 
1. září 2014 byl v České republice zahájen nový školní rok.  
Mateřské školy na Turnovsku navštěvovalo celkem 1 159 dětí, z toho 770 v nejnižších ročnících. 
Celková kapacita mateřských škol je 1 178 míst.  
Do lavic základních škol na Turnovsku usedlo v září 2014 367 prvňáčků (199 v turnovských školách) 
v devíti prvních třídách. Celkem navštěvovalo turnovské základní školy 2 761 žáků. Celková kapacita 
základních škol je 3 730 míst.  
Střední školy v Turnově (ve spádových obcích jiné nejsou) navštěvovalo 1 341 studentů. Celková 
kapacita středních škol je 2 280 míst.  
 
Studentů středních škol v Libereckém kraji již několik let ubývá 
Ve školním roce 2014/2015 studovalo na 50 středních školách v Libereckém kraji 16 320 student, což 
je o pětinu méně než před pěti lety. Celková kapacita těchto škol je 28 599 žáků. Důvodem je 
demokrafický vývoj. Samotný Liberecký kraj zřizuje 37 středních škol se současnými 14 403 studenty. 
Nejobsazenější školou je Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci. Je naplněna 
z 94 %. Těsně za ní skončilo s obsazeností více než 85 procent Gymnázium Frýdlant, o něco méně 
studentů mají na gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Liberci. 
 
Školy v České republice 
Celkový počet žáků v 4 106 základních školách České republiky byl 854 0137 žáků, kterým se věnovalo 
59 128,7 učitelů (dle údajů Českého statistického úřadu). 
 
Kvalifikace učitelů 
K 1. lednu 2015 mělo školy opustit velké množství učitelů, kteří nezvládli zvýšit si svou kvalifikaci 
podle deset let staré vyhlášky. Cílem opatření bylo, aby ve školách učili pouze kvalifikovaní 
pedagogové v jednotlivých oborech. Protože by však odchod velkého množství učitelů, kteří 
podmínky nesplnili, ohrozil fungování řady škol, schválili poslanci vládní novelu zavádějící výjimky 
z pravidla, tzn., že ředitelé mohli zaměstnat nekvalifikovaného učitele tehdy, pokud nebyl k dispozici 
kvalifikovaný.  
 
Ocenění nejlepších turnovských učitelů 
27. března proběhlo na turnovské radnici ocenění nejlepších pedagogů. Posezení s představiteli 
města spojené s předáním ocenění a dárků proběhlo na radnici u příležitosti Dne učitelů (28. března). 
Setkání zahájil starosta města Tomáš Hocke: „Dovolte mi, abych vás přivítal na půdě turnovské 
radnice. Ocenění pedagogů je vždy milá povinnost. Práce, kterou odvádíte, je pro turnovské děti 
zcela zásadní. Vychovávání lidí, kteří budou na Českou republiku i Turnov hrdí. 
Za Základní školu Skálova byla oceněna Jana Knížová, za ZŠ 28. října Radmila Laudová. Ze Základní 
školy Žižkova byla oceněna Jarmila Šichová, z Mašova Stanislava Šmucrová a Zdeňka Čiháková, za 
Základní uměleckou školu Eva Mastníková, a ze ZŠ Zborovské Dana Šulcová. Všechny oceněné dostaly 
květinu, knižní publikaci a pamětní list. 
 
Nejlepší učitelé Libereckého kraje 
8. dubna se v sídle Krajského úřadu konalo (u příležitosti Dne učitelů) setkání, na kterém Resort 
školství Libereckého kraje ocenil dvacet nejlepších učitelů kraje. Návrhy na ocenění přišly ze 
samotných škol i od zřizovatelů a byly rozděleny do dvou kategorií: Významný přínos pro rozvoj 
školství v Libereckém kraji a Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost. Mezi oceněnými byly 
i dvě pedagožky z Turnova, a to Stanislava Šmucrová ze ZŠ Mašov, kde působí od roku 1976, 
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a Jaroslava Štoudková, která je od roku 2004 ředitelkou Základní školy Sobotecká (nově Základní 
školy Zborovská). 
 
Úspěch v literární soutěži 
9. dubna byly v Novoměstské radnici vyhlášeny výsledky 10. ročníku Ceny Waltera Sernera – literární 
soutěže pro studenty středních škol, kterou vyhlašuje Festival spisovatelů Praha. Letošní ročník byl 
vyhlášen na téma Svět uvnitř mé hlavy a přihlásilo se do něj téměř 600 mladých literátů. Ve druhé 
desítce vítězů (jednotlivá místa nebyla vyhlášena) se umístila studentka 3. ročníku oboru 
zdravotnický asistent Střední zdravotnické školy v Turnově Lucie Bartůňková, která zároveň skončila 
ve facebookové čtenářské soutěži na krásném 3. místě. Na slavnostní vyhlášení ji provázela celá její 
domovská třída 3. A. (Povídka zveřejněna v příloze).  
 
Loučení s předškoláky 
3. června se v Základní umělecké škole konalo každoroční loučení s předškoláky, kterého se letos 
zúčastnilo 172 dětí ze sedmi turnovských mateřských škol (waldorfská mateřská škola si tuto akci 
organizuje vždy sama a společného loučení se neúčastní). Děti dostávají pamětní list, který jim 
předala místostarostka Petra Houšková spolu s knihovnicí a radní Evou Kordovou. Loutkářský soubor 
Na Židli zahrál dětem O červené Karkulce. 
 
Masopust 
17. února prošel Turnovem II masopustní průvod, který už podruhé nachystaly děti a učitelky ze 
ZŠ Skálova v Alešově ulici. Průvod vyšel o půl deváté z budovy školy a pokračoval do okolních 
mateřských škol. Nejprve navštívil školu v Alešově ulici, pak v ulici Kosmonautů, v ulici Bezručově 
a skončil ve waldorfské škole.  
 
Žáci putovali po památkách 
14. dubna se děti z několika škol vydaly na tradiční putování po turnovských památkách. Akci 
každoročně připravuje odbor školství, kultury a sportu. Dětem letos opravdu přálo počasí. Nejprve 
navštívily synagogu, poté zamířily do kostela sv. Františka z Assisi a pak se zastavily v Rývových 
sadech, kde se seznámily s ornitologem panem Strakou, který jim představil práci s dravými ptáky. 
Konec putování byl na Dlaskově statku, kde byly vyhodnoceny soutěžní pracovní listy, které děti po 
cestě vyplňovaly. Na prvním místě se umístila Základní škola Žižkova, na druhém místě Základní škola 
Skálova a na třetím místě další skupina ZŠ Žižkova. Všichni závěr putování oslavili opékáním buřtů.  
 
Dny otevřených dveří 2014/2015 
Mateřské školy každoročně otvírají své brány dětem a rodičům, aby se mohli seznámit s chodem 
jednotlivých zařízení a lépe se rozhodnout, kam své dítě přihlásí. Pro děti, které začnou školky 
navštěvovat ve školním roce 2015/2016 se dny otevřených dveří konaly v březnu až květnu 2015. 
11. března MŠ Alešova / 30. března MŠ Kosmonautů / 8. dubna MŠ 28. října / 14. dubna MŠ 
Zborovská / 21. dubna MŠ Mašov / 22. dubna MŠ Bezručova / 29. dubna MŠ Jana Palacha / 6. května 
MŠ waldorfská.  
 
Soutěž Naše odpadky nepatří na skládky 
Do soutěže ve sběru papíru a baterií se zapojili žáci všech turnovských základních škol. V průběhu 
školního roku 2014/2015 se jim podařilo nashromáždit téměř 89 tun starého papíru a 346 kilogramů 
použitých baterií. Soutěž organizuje každoročně Odbor životního prostředí turnovské radnice s cílem 
motivovat děti k třídění odpadů. Letošním vítězem se stala ZŠ Mašov. 
(ZŠ Mašov: 15 140 kg papíru, 0 kg baterií, odměna 4 000 Kč, 176 kg na žáka / ZŠ Skálova: 24 450 kg 
papíru, 346 kg baterií, odměna 4 000 Kč, 56 kg na žáka / ZŠ 28. října: 27 480 kg papíru, 0 kg baterií, 
odměna 2 000 Kč, 46 kg na žáka /Zborovská: 1 780 kg papíru, 0 kg baterií, odměna 1 000 Kč, 37 kg na 
žáka/ ZŠ Žižkova: 20 080 kg papíru, 0 kg baterií, odměna 1 000 Kč, 46 kg na žáka). 
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Radimovická škola oslavila 130. výročí 
30. května 2015 slavila radimovická škola 130 let své existence. Proběhlo setkání absolventů a žáků 
s kulturním programem a byla pokřtěna kniha Miloše Kadlece (místostarosty Sychrova a ředitele 
Památkové správy na Sychrově) o historii školy. 
 
Příměstské tábory 
Skauti: Během léta se konalo 9 turnusů příměstských táborů, které pořádalo skautské středisko Štika. 
Vedli je jednotliví skautští vedoucí. Tábory byly určeny pro děti od 1. do 7. třídy a probíhaly na 
Skautském ostrově vždy od 8 do 16 hodin. Cena jednoho pětidenního turnusu byla 1500 Kč. Témata 
jednotlivých turnusů (a jejich vedoucí) byla: Dobrodružství v ledovém království (Eva Jiřičková) / 
Dobrodružství s mušketýry (Zdenička Rysová) / Tisíc a jedna noc (Tereza Bártová) / Bilbova cesta 
(Kristina Hakenová) / Hudební tábor (Vendula Bičíková) / Detektivní akademie (Bára Nejezchlebová) / 
Mimoni na prázdninách (Zdeňka Rysová) / Hurá do Bradavic (Ivana Šonská) / Po stopách Idefixe 
(Dominika Hübnerová). 
Povyk: Už posedmé pořádalo sdružení Povyk příměstské tábory, letos se jich poprvé mohly zúčastnit 
i děti předškolního věku od pěti let. Program pro ně připravili ve spolupráci s lektorkami z Náruče, 
kde se i odehrávala hlavní část programu. Účastnilo se kolem 50 dětí.  
Sport in-line: V roce 2015 organizace zabývající se výukou in-line bruslení připravila už druhý ročník 
letního příměstského tábora, který se konal od 27. do 31. července a 24.–28. srpna.  
Vzdělávací centrum: O prázdninách se konal 7. ročník příměstského tábora s výukou anglického 
jazyka. Proběhl v areálu Klubu lyžařů ve Struhách. Zúčastnilo se 9 dětí.  
Místní skupina Českého červeného kříže Turnov – Příměstský tábor se zdravotnickým zaměřením, 
datum konání 1. – 3. 7. 2015. 
 
Stavební aktivity ve školách: (výběr dle výročních zpráv a zpráv z odboru školství) 
Každoročně je prázdninové volno využíváno k opravám a stavebním aktivitám v budovách škol. Dílčí 
opravy se samozřejmě dějí i mimo prázdniny. (Opravy financované městem viz Turnov – Odbor správy 
majetku.) 
 

 MŠ 28. října: Nová zahrada vybavena herními prvky v přírodním stylu. 

 MŠ Zborovská: Dokončení rekonstrukce hygienického zázemí pro pedagogy, rekonstrukce 
výdejny jídel, výměna venkovních kopilitových stěn za nová plastová okna (Liebscher&Pohl ze Stráže 
nad Nisou za cenu 1,7 milionu Kč bez DPH), rekonstrukce sociálního zařízení, výměna dlažby v dětské 
šatně, na chodbě a v přípravnách jídel, výměna starých dveří, nové kuchyňské linky. 

 ZŠ Skálova: Rekonstrukce parket a nové osvětlení ve 3 učebnách / nový nábytek do dvou 
učeben / výmalba učeben, chodby v suterénu a vestibulu / renovace a vyčištění věže, osvětlení věže / 
renovace hlavních vstupních dveří, zabezpečení vstupu u hlavních dveří, nové boční dveře pro žáky / 
nová okna v šatnách / nová učebna vaření. 

 ZŠ Alešova: Rekonstrukce výdejny jídel ve 2. patře, nové osvětlení v 2 NP, nová dlažba na 
chodbě a linoleum ve třídách. Došlo k úpravě dispozičního řešení, díky kterému vznikl prostor pro 
družinu, byla vybudována nová nákladní plošina, která ulehčila zaměstnancům školy dopravu jídel do 
výdejny ve 2.NP. K výtahu, umístěnému ze zadní časti školy, byla vybudována dlážděná příjezdová 
cesta. (Instav z Jablonce nad Nisou za 2,3 milionu Kč bez DPH).  

 ZŠ Mašov: V závěru školního roku byly instalovány nové dveře na pavlač, vymalována šatna, 
emailové sokly na chodbě školy a na schodech položen zátěžový koberec. Do školní družiny byl 
zakoupen nový koberec k relaxaci dětí. 

 ZŠ Žižkova: Bylo vymalováno několik učeben, oprava nátěru soklu v přízemí hlavní budovy 
a pokračovala průběžná výměna oken na hlavní budově. Byly dokoupeny šatní skříňky do šaten, 
lavice, židle a nábytek do tříd. Na podzim 2014 byly zhotoveny nové povrchy venkovních školních 
hřišť a provedena výsadba stromů v areálu školní zahrady a dvora (financovalo město). Školu trápí 
problémy se zatékáním do střechy, na jaře 2015 byl dokonce uskutečněn noční výjezd hasičů, aby při 
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silném větru zajistili bezpečnost (ulétávající šablony ze střechy). Přetrvává i vysoká vlhkost 
v suterénu.  

 Gymnázium: Nový povrch venkovního hřiště (StavoSport Fryšták za 895 000 Kč), nové 
osvětlení ve třech třídách a nově zbroušené podlahy.  

 Základní umělecká škola: Výměna 21 oken ve 3. patře (Elgo CZ z České Lípy za 353 tis. Kč), 
renovace vchodových dveří, pod ředitelnou bylo provedeno statické zajištění průvlaku pomocí dvou 
ocelových táhel. 
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Mateřské školy 

 
Základní informace 
V Turnově je osm mateřských škol (28. října, Alešova, Bezručova, Mašov, Zborovská, J. Palacha, 
Kosmonautů, Hruborohozecká). Od 1. 7. 2013 se Základní škola speciální a mateřská škola speciální 
Kosmonautů 1641 sloučila s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 do jednoho zařízení s názvem 
Mateřská a základní škola Sluníčko.  
Ve spádové oblasti Turnova je 22 mateřských škol. Celkový počet míst v mateřských školách 
Turnovska je 1 178, počet žáků byl 1 159. 
 
Školkovné 
Pro školní rok 2014/2015 byla výše úhrady za měsíční návštěvu mateřské školy, tzv. školkovné, 
stanovena pro každou školu jinak. 
MŠ 28. října: 550,- Kč / MŠ Alešova: 375,- Kč / MŠ Bezručova: 420,- Kč / MŠ Mašov: 450,- Kč / MŠ 
Zborovská: 400,- Kč / MŠ Jana Palacha: 270,- Kč / MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů: 420,- Kč / MŠ 
waldorfská: 420,- Kč. 
 
Zápisy do mateřských škol na rok 2014/2015 
Zápisy do turnovských mateřských škol na rok 2014/2015 proběhly 21. května 2014 v jednotlivých 
školách. Předtím se ve všech konaly dny otevřených dveří (na konci dubna).  
Do mateřských škol bylo přijato celkem 167 dětí, z nichž 149 bydlí v Turnově a 18 mimo Turnov 
(přijaty byly jednak ze zdravotních důvodů – kvůli potřebné péči v logopedické třídě a kvůli 
příbuznosti – starší sourozenec již do školy chodí). Kapacita turnovských školek byla 100% naplněná, 
v některých mimoturnovských zůstávalo několik míst volných. 
Do mateřských škol nebylo přijato 54 dětí, z nichž 31 bydlí v Turnově – všem ale bylo méně než tři 
roky). Jako řešení přetlaku dětí bylo ředitelkám škol doporučeno zcela zastavit přijímání 
neturnovských dětí.  
 
Počet žáků ve školním roce 2014/2015 (2012/2013): 

 MŠ 28. října: 74 (74), nově přijatých: 19, odmítnuto: 15, odchod do ZŠ: 17, odklad: 6 

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

 MŠ Bezručova: 65 (65), nově přijatých: 17, odmítnuto: 14, odchod do ZŠ: 25, odklad: 2 

 MŠ Mašov: 45 (45), nově přijatých: 14, odmítnuto: 13, odchod do ZŠ: 15. odklad: 2 

 MŠ Zborovská: 92 (92), nově přijatých: 38, odmítnuto: 14, odchod do ZŠ: 37, odklad: 4 

 MŠ Jana Palacha: 54 (54), nově přijatých: 18, odmítnuto: 5, odchod do ZŠ: 19, odklad: 3 

 MŠ Sluníčko: běžná 104 (104), speciální 20 (20), odchod do ZŠ z běžné MŠ: 27, ze speciální MŠ: 4 

 MŠ waldorfská: 52 (52) ve dvou třídách, nově přijatých: 6, odmítnuto: 1, odchod do ZŠ: 5, 
odklad: 3 

 
Mimoturnovské školky měly celkem 603 dětí. Počet žáků v mateřských školách okolních obcí v roce 
2014/2015 (v závorce uvedena kapacita školy). 

 Jenišovice: 70 (70) / Mírová pod Kozákovem: 82 (96) / Ohrazenice: 39 (39) / Olešnice: 25 (25) / 
Paceřice: 28 (28) / Přepeře: 55 (55) / Příšovice: 50 (50) / Rovensko pod Troskami: 50 (50) / Hrubá 
Skála: 28 (28) / Malá Skála: 45 (45) / Pěnčín: 40 (40) / Svijanský Újezd: 37 (40) / Tatobity: 26 (28) 
/ Všeň: 28 (28). 

 
Soukromé miniškolky 
V roce 2015 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 – 
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jedná se vlastně o hlídací službu s režimem podobným tomu, který panuje v mateřských školách, ale 
bez vzdělávacího úkolu.  
 
Miniškolka Beruška  
Sídlí v Pelešanech čp. 34 v rodinném domě se zahradou, na které děti najdou kočku Micku a králíky. 
Většinu času v případě příznivého počasí tráví děti venku. Denní provoz je zahájen v 7 hodin ráno, 
v 9.00 je svačina, poté se jde na procházku, většinou do lesa, který je hned za domem, nebo v případě 
špatného počasí na zakrytou terasu, či si děti hrají v herně. Po obědě již některé odcházejí, ostatní 
jsou spát. Odpolední program končí až v 17.00 hodin. Cena za pobyt se pohybuje od 39 do 59 korun 
za hodinu (záleží na celkovém množství ve školce stráveného času). 
 
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. Děti jsou rozděleny do 
dvou skupin a ve školce mohou strávit čas od 7 do 17 hodin. Miniškolka přejala vzdělávací stanovy 
z běžných mateřských škol. Cena za měsíc hlídání je 999 Kč, strava, dovážená ze školní jídelny, je 
hrazena zvlášť. Během roku hlídala v průměru 20–25 dětí denně. Rodiče mohou s dětmi kdykoliv 
strávit ve školce společný čas. Školka pořádá řadu společných akcí a kurzů, např. pravidelné čtení 
rodičů či prarodičů dětem, výtvarný kroužek, dramatický kroužek, jóga ad. Součástí školky je i vlastní 
zahrada. Konaly se i společné dílničky. Děti s rodiči dlabaly dýně, vyráběly draky, lampiónky, adventní 
věnce, zdobily perníčky, oslavily Vánoce, vyrobily si masky a vydováděly se na karnevale. Byly na 
výletě v Jičíně, který připravila babička jednoho z našich dětí. Každý den chodí děti s učitelkami na 
procházku. Řetěz maličkých spirálčátek, které mají oblečeny reflexní vestičky a drží se za provaz, 
často vidáváme v ulicích. 
  
Miniškolka Náruč 
Už v dubnu 2010 otevřeli miniškolku v turnovské Náruči, která je stále činná. Sídlí v budově sokolovny 
a je otevřena dětem ve věku cca 2,5–3 roky. Stravu dětem připravují rodiče. Cena za den pobytu je 
stanovena na 200 Kč. Školka funguje pouze v dopoledních hodinách.  
 
 
Přehled akcí ve školním roce 2014/2015  
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
 
Turnovská mateřinka: 30. a 31. března proběhl v Městském divadle v Turnově 14. ročník oblastního 
festivalu mateřských škol z Turnova a okolí. Na soutěži se představují divadelní soubory dětí 
z mateřských škol a okolí.  
 
Turnovský kos: 28. dubna se v sále Základní umělecké školy uskutečnil 17. ročník pěvecké soutěže 
Turnovský kos, kterého se účastnilo téměř 70 zpěvaček a zpěváčků – dětí z turnovských mateřských 
škol. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích, moderoval Aleš Ressler. V každé škole a školce 
v Turnově a okolí by mělo proběhnout školní kolo, které nominuje postupující. Do městského kola 
může postoupit maximálně 5 dětí v dané kategorii z každé školy. Z kategorie 2. až 5. budou nejlepší 
zpěváci doporučeni odbornou porotou do celostátního kola soutěže Karlovarský Skřivánek. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 28. ŘÍJNA 

Adresa: 28. října 757 
Ředitelka: Zdeňka Svobodová 
Charakteristika: Mateřská škola je umístěna v centru města. Sídlí v třípodlažní budově od roku 1945 
a je nejstarší mateřskou školou ve městě. Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle věku. V přízemí 
sídlí nejmladší Medvídkové, uprostřed Berušky a v horním patře předškolní Sluníčka.  
V suterénu je kuchyň s provozními prostorami. Z chodby suterénu je možné dostat se na malou školní 
zahradu. Škola má aktivní vitrínku v ulici 5. května.  
 
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program je nazván Český rok. Je strukturován do oblastí, které 
respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Pro přípravu do školy je pro děti připravena 
Metoda dobrého startu, která je velice pozitivně hodnocena ze strany rodičů. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 74 dětí byla v daném školním roce stoprocentně 
obsazena. Nově bylo přijato 19 dětí (odmítnuto 15), 17 jich odešlo do základní školy. O děti pečovalo 
6 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí. Škola klade velký důraz na zdravou kuchyň, zásadně 
nepoužívá polotovary. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Plavecký výcvik / návštěva solné jeskyně (10 návštěv) / Pravidelné návštěvy divadelních představení 
v turnovském divadle, několikrát do roka škola zve Divadlo Na cestě z Liberce (Sněhurka, Chytrá 
horákyně, Plaváček) / Pečení s dětmi k různým příležitostem / Setkání na knihovně u stromečku / 
Zimní a letní sportovní hry / Vynášení Moreny. / Turnovská mateřinka / Výukové programy pořádané 
Střediskem ekologické výchovy Český ráj / Čarodějnický den / Lehkoatletický trojboj. 
(Pro představu o kompletních aktivitách viz Kronika 2014 a výroční zpráva školy).  
 
Jablíčková slavnost: 21. října se na nově vybudované zahradě v přírodním stylu konala slavnost 
zahájení jejího provozu – Jablíčková slavnost. Sešly se na ní děti se svými rodiči a s učiteli a pracovníky 
školy. Připraveno bylo občerstvení (z části z domácích výrobků dětí a jejich maminek) a hry.  
 
Nové školní hřiště: Na jaře 2013 byla vypsána zakázka na zřízení hřiště, které vznikne na pozemku 
pod plechovými garážemi u čp. 1001 mezi ul. 5. května a 28. října. Přepokládané náklady ve výši 
800 000 Kč uhradilo město. První výběrové řízení bylo ale zrušeno, protože došla jen jedna nabídka. 
V létě 2015 byl projekt úspěšně dokončen, a to podle projektu Ing. Petra Malého. 
 
Zahrada v přírodním stylu: V říjnu byla otevřena nově vybudovaná zahrada v přírodním stylu, která 
byla z 90 % financována z fondů Evropské unie. Celková cena se vyšplhala na 1,360 milionů korun. 
Přípravy na akci byly zahájeny už v roce 2013, kdy byl oplocen nově vyrovnaný terén, vybudovány 
schody a vodovodní přípojka. V roce 2014 byl postaven šestiboký altán a provedena výsadba zeleně, 
která byla částkou 144 tisíc korun financována z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2015 
byla zahrada dokončena, což provedla firma Aquafun.  
 

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 
dostal název „Dřevěnka“. Skládá se ze dvou tříd, herny, šatny, školní kuchyně a skladových prostorů. 
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Je otevřena ve všední dny od 6.30 do 16.30 hodin. Součástí školky je i školní jídelna s kapacitou 59 
jídel (během evaluačního hodnocení se ukázalo, že většina rodičů byla spokojena s pestrostí 
jídelníčku a oceňovala zeleninové a ovocné misky). 
Velkým problémem je nedostatečný prostor budovy školy pro stávající kapacitu. Škola by uvítala 
přístavbu, kde by bylo vybudováno zázemí pro zaměstnance MŠ, kancelář pro provozní ŠJ a šatna pro 
děti. 
Škola udržuje nástěnku v prodejně Kuřecí svět v Palackého ulici. 
Ve školce je třída Berušky pro menší děti a druhá třída Motýlkové pro děti od 4,5 do 6 let. 
 
Vzdělávací program: Školka pracuje podle rámcového vzdělávacího programu nazvaného S motýlkem 
a beruškou krok za krokem celým rokem, který se zaměřuje na ekologii a sportovní vyžití dětí. 
(Podrobněji viz Kronika města za rok 2013).  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky je 52 dětí a byla stoprocentně obsazena, o ně se starají 
4 pedagožky. Škola zaměstnává jednu školnici, jednu kuchařku a na půl úvazku hospodářku. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Poznáváme Jizerské hory: Třetí ročník projektu s finanční podporou Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor. Škola obdržela 5 055 Kč. Děti se s přírodou seznamují v terénu, učí se o životě zvířat 
a o světě rostlin nenásilnou, zážitkovou formou výuky. Činnost prolíná do všech složek pedagogické 
práce, včetně výtvarné, hudební a pohybové výchovy.  
 
Logopedická prevence dětí předškolního věku: Nový projekt probíhal od září 2013 s podporou 
Nadace B. J. Horáčka (dotace 10 000 Kč). Byl zaměřen na rozvoj verbálních schopností dětí, maximální 
stimulaci správného řečového vývoje a vytváření podmínek pro rozvoj myšlení. 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZRUČOVA – ZÁMEČEK 

Adresa: Bezručova 590 
Ředitelka: Jana Dontová 
Charakteristika školy: Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěná ve 
starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní 
školní kuchyně. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje 
využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena několika herními prvky.  
Školka má tři třídy: Broučci (3–5 let), Motýlci (4–6 let) a Žabky (speciální třída pro děti s vadami řeči). 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita 65 dětí byla stoprocentně naplněna. Z celkového počtu 14 dětí 
navštěvovalo speciální třídu. O děti se staralo 6 pedagogů (učitelek). 17 dětí bylo přijato do prvních 
ročníků, 25 dětí odešlo do základní školy.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Školní rok byl mimořádně náročný v oblasti personálního obsazení logopedické třídy, kde se 
postupně vystřídaly celkem 4 pedagožky. 
Lyžařská škola: Konalo se 5 půldenních lekcí organizovaných Ski policií Liberec v Hraběticích. Lekcí se 
zúčastnilo 15 dětí.  
Předplavecký výcvik: Konalo se 2x 10 lekcí, kterých se zúčastnilo 23 dětí.  
Kurz hry na flétnu: Vyučovala paní učitelka Novotná, účastnilo se ho 15 dětí ve dvou skupinách vždy 
1x týdně.  
Kroužek angličtiny: Škola nebyla spokojená s kvalitou lektorky a spolupráci s ní na konci školního 
roku ukončila  
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Kroužek bubnování: zavedla paní učitelka na vlastní žádost, setkal se s úspěchem, děti několikrát 
vystupovaly i na veřejnosti.  
Výlety: Děti během roku navštívily tato místa: Trosky (výlet Za drakem) / Hrubá Skála (Za Černým 
rytířem) / Kozákov (Kdo naučil Turnováky brousit kameny) / ZOO Liberec (Putování za zvířátky) / 
Vazovecké údolí (Koloběh vody). 
(Kompletní přehled aktivit ve školním roce – pro představu viz Kronika 2014, bývá uveden ve výroční 
zprávě).  
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠOV  

Adresa: U Školy 85, Mašov 
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková 
Charakteristika školy: Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší budově rodinného typu v klidné části 
města Turnov-Mašov. Patří k ní i dobře vybavená školní zahrada. Umístění mateřské školy umožňuje 
časté vycházky do lesa a vlastivědné poznávání okolí (Valdštejn, Kopicův statek, Hlavatice ad.). 
Děti jsou rozděleny do 2 tříd, mladší Kočičky a starší Medvídci. 
MŠ má širokou spádovost, kromě místních dětí ji navštěvují též děti z Turnova. Školní jídelna vaří i pro 
ZŠ Mašov. Škola pečuje o vitrínku v Palackého ulici, kde vystavuje především obrázky dětí. 
 
Historie 
Mateřská škola byla založena ve školním roce 1945/46 při obecné škole v Mašově, ředitelem byl Josef 
Kyksa, v prostorách obecné školy byla až do roku 1948. Od 1. září 1948 se mateřská škola 
přestěhovala do vedlejšího rodinného domu se zahradou postaveného v roce 1910. Z počátku dům 
vyhovoval. Na počátku 70. let 20. století byly provedeny první stavební úpravy, další následovaly 
v letech 1999–2013, aby vše vyhovovalo podmínkám pro vzdělávání dětí. První ředitelkou byla 
Zdeňka Langhamrová. Dále zde působily jako ředitelky p. L. Hatašová, R. Fajtová, M. Štochlová, Iva 
Honcová (16 let). Do dnešní doby učilo na zdejší mateřské škole 35 učitelek a pracovalo 40 
provozních pracovníků. Od školního roku 1945/1946,včetně letošního školního roku 2015/2016, 
prošlo mateřskou školou celkem 2 427dětí. Nejméně docházelo v roce 1954/1955 – 15 dětí. Nejvíce 
docházelo v letech 1981/1982,1993/1994, 1994/1995 – 48 dětí. 
 
Současnost 
Od 1. 1. 2003 se mateřská škola stala příspěvkovou organizací, je dvoutřídní s kapacitou 45 dětí. 
Interiér svým uspořádáním místností připomíná rodinné prostředí, je vkusně a účelně zařízený. 
Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 135 strávníků. Ve školní jídelně se vaří i pro žáky 
ZŠ v Turnově-Mašově. Zahradu se podařilo v roce 2009 díky dotaci z Norských fondů a ve spolupráci 
s Libereckým krajem a rodiči vybavit novými herními prvky. Ve spolupráci s Odborem životního 
prostředí Města Turnov byla obnovena a upravena zeleň na zahradě. Parkovací plochu před 
mateřskou školou se podařilo dokončit v roce 2011. 
(Výňatek o historii a současnosti z novinového článku, autorka Z. Čiháková.) 

 
Vzdělávací program: V mateřské škole pracují podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na 
dění v přírodě, který nazvali Já a čtyři roční doby v mém životě se sluníčkem.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 45 dětí byla stoprocentně naplněna. Škola měla celkem 
9 zaměstnanců (ne všichni pracují na plný úvazek), z toho 4 pedagogy na 3,5 úvazku. 
 
Oslava 70 let existence školy: Den otevřených dveří pro bývalé i současné zaměstnance školy 
proběhl 2. října 2015 u příležitosti 70. výročí školy.  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBOROVSKÁ – ZELENKA 

Adresa: Zborovská 914 
Ředitelka: Jana Brožová 
Charakteristika školy: Druhá největší mateřská škola v Turnově je čtyřtřídní. Budova se skládá ze 
dvou pavilonů, navzájem propojených. Třídy jsou dostatečně prostorné a dovolují vytvářet více 
funkčních, estetických i prožitkových variant výchovného prostředí.  
Děti navštěvovaly čtyři třídy: Berušky – předškolní děti, Kopretiny – logopedická třída, Slůňata 
a Sluníčka. 
 
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program se jmenuje Brána poznání. Filozofií školky je rozvíjet 
samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Zaměřuje se zejména na aktivní 
relaxaci a sportovní a pohybové aktivity, které jsou nezbytnou podmínkou zdravého vývoje každého 
člověka. Nedílnou součástí je i vedení dětí k lásce k přírodě s využitím školní zahrady MŠ a jejího 
okolí. 
Součástí školy je logopedická třída zaměřená na nápravu řeči.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita 92 dětí byla ve sledovaném školním roce opět stoprocentně 
naplněna. Školka děti umisťuje do čtyř tříd. Škola měla celkem 13 zaměstnanců, z toho 8 pedagogů.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Děti se účastnily mj. těchto akcí: Turnovský kos, Mateřinka, vystoupení na vernisáži v Muzeu Českého 
ráje a několika výtvarných soutěží. Školka uspořádala atletický trojboj pro turnovské mateřské školy.  
Dále: výuka anglického jazyka / Kurz dětské jógy / Týdenní pobyt v přírodě (Albrechtice v Jizerských 
horách 32 dětí) / Dvoudenní pobyt na horolezecké chatě v Sedmihorkách / Polodenní výlety do okolí 
MŠ. / Lyžování / Plavecký výcvik / Pořádání besídek a vystoupení pro rodiče / Ukázkové odpoledne 
práce s předškoláky (pro rodiče) / Den otevřených dveří / Výtvarná dílnička pro děti a rodiče. 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PALACHA – VÝŠINKA 

Adresa: Jana Palacha 1931 
Ředitelka: Svatava Dékányová, Bc. Dana Musílková (od 1. srpna) 
Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází naproti turnovskému gymnáziu. Byla dostavěna 
v roce 1991 jako poslední MŠ v Turnově. 
Areál školky se skládá ze dvou budov, má svoji zahradu vybavenou dřevěnými prvky, pískovištěm, 
zahradním domkem, vhodným prostorem pro koloběžky a kreslení venku. Škola je dvoutřídní, má 
smíšená oddělení pro děti od nejmenších po nejstarší, což je vhodné hlavně pro sourozence.  
Vzdělávací program: Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Podzim, zima, 
jaro, léto – hrajeme si každý den. Je zaměřen na přírodu, svět kolem nás, svátky, tradice, roční 
období, sportovní aktivity, hygienu, zdraví atd., a to vše hravou formou, dostupnou pro každé 
jednotlivé dítě. 
Pro děti byla k dispozici výuka angličtiny, taneční kroužek, výuka hry na flétnu, předplavecký výcvik.  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 54 dětí a ve sledovaném roce byla stoprocentně 
naplněna. Škola měla celkem 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLUNÍČKO 

Adresa: Kosmonautů 1641, resp. 1640 
Ředitelka: Mgr. Dagmar Rakoušová 
Charakteristika školy: Škola jako subjekt vznikla k 1. 7. 2013, kdy byly její dříve samostatné části 
spojeny do nového subjektu s názvem Sluníčko.  
 
Části školy:  

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

 Čtyři běžné třídy mateřské školy s nově navýšenou kapacitou 124 dětí, dětí bylo 104. 

 Jedna přípravná třída v základní škole speciální, kapacita 6, navštěvovaly 2 děti. 

 Dvě třídy základní školy speciální, kapacita 18 dětí, docházelo 13.  
 
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 provází. Organizovány jsou 
logopedická cvičení, muzikoterapie, rehabilitace a další specifické činnosti. Děti se co nejvíce zapojují 
do běžných aktivit školy – divadla, tvořivá odpoledne, výtvarné soutěže. 
 
Běžné třídy mateřské školy 
Běžné třídy mateřské školy pracují podle Rámcového vzdělávacího programu Sluníčko. 
Škola organizovala ekologický kroužek, výtvarný kroužek, keramický kroužek, výuku anglického jazyka 
a nově pro děti s odkladem školní docházky kroužek nazvaný Metoda dobrého startu.  
 
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.  
 
Zahrada v přírodním stylu: Během léta bylo dokončeno vybudování zahrady u mateřské školy 
Sluníčko, která byla projektována jako Zahrada v přírodním stylu. Na její zřízení byla poskytnuta 
dotace z Operačního programu životní prostředí. Žádost o dotaci byla podána v lednu letošního roku, 
v červnu byla přidělena a po výběrovém řízení byla akce realizována. Celkové náklady činily přes 
1,8 milionu korun. Z městského rozpočtu šlo „pouhých“ 10%. Podle podmínek dotačního titulu 
mohou zahradu využívat pouze žáci mateřské školy Sluníčko (některé podmínky dotačních titulů 
nedávají mnoho smyslu, jsou však omezeny časem). Na zahradě mohou děti využívat nová pískoviště, 
lanové centrum, skluzavky, houpačky, pružinová houpadla, zahradní altány i vodní radovánky. 
Jednotlivé prvky jsou vyrobeny především z akátového dřeva.  
 
Zahradní slavnost: 20. října se v prostorách zahrady školy konala zahradní slavnost u příležitosti 
dokončení budování zahrady v přírodním stylu. Pro děti a jejich rodiče byly připraveny výtvarné dílny 
frotáž (obtisk listů), podzimní skřítci (postavičky z dýní a brambor), třídění a navlékání přírodnin 
(výroba šperků). Na oslavu se dostavilo téměř sto návštěvníků, přivítala je náměstkyně hejtmana 
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Hana Maierová, ředitelky a učitelky z turnovských mateřských škol i Jan Zahradníček, ředitel 
společnosti TR Antoš, s. r. o., která celou zahradu realizovala.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Celkem ve škole pracovalo 32 zaměstnanců (jeden muž), z nichž 20,5 bylo 
pedagogických. Z toho v MŠ speciální to bylo 5 učitelek, v ZŠ speciální 2 + 1 v přípravné třídě, v MŠ 
běžné 8 učitelek. 2,5 úvazku na tři osobní asistentky a 1 vychovatelka a 1 vychovatel.  
 

WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Adresa: Hruborohozecká 323 
Ředitelka: Hana Lamačová 
Charakteristika školy: Školka pracuje na základech waldorfské pedagogiky. Cílem výchovy dětí je 
rozvíjet je po všech stránkách s respektem k jejich zvláštnostem ve vývoji jako osobnosti, zvláštní 
důraz je kladen na praktické a umělecké činnosti a křesťanské tradice a svátky během roku, užší 
spolupráci s rodiči dětí, společné akce a slavnosti. Pracovníci se s dětmi zabývají praktickými 
činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě,…), nevytváří umělé situace, ale 
vše prožívají doopravdy. Spolupráce s rodiči je každodenní (pomoc na zahradě, opravy hraček, šití 
hraček a pomůcek, zajišťování slavností, doprovod na akcích…). 
 
Nová škola: Děti poprvé zahájily docházku v nově postavěné budově (vyrostla na místě té původní – 
více viz Kronika 2014). V létě roku 2013 byla stávající budova školky demolována a byla zahájena 
stavba nové budovy (více viz Kronika 2013). Děti se po celý školní rok 2013/2014 učily v náhradních 
prostorách Hotelové školy ve Zborovské ulici v Turnově. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracují 4 učitelky. Kapacita školky je 52 dětí, školu navštěvovalo 
50 dětí.  
 
Volnočasové aktivity 
Práce předškoláků (práce navíc místo dlouhého odpočinku na lůžku 3x týdně) / Eurytmie (pohybová 
činnost pod vedením školené eurytmistky 1x týdně) / Praktické činnosti (domácí práce s dětmi, 
pečení 1x týdně, kultura stolování) / Výtvarné dílny s rodiči (1x za 14 dní) / Návštěva divadel, výstav / 
Organizování kulturních a vzdělávacích vystoupení v MŠ, akcí na podporu zdraví (divadlo, Kouzelník, 
návštěva spisovatele v MŠ, návštěva živých zvířat v MŠ, a další akce.) / kurz předplavecké výchovy se 
letos pro malý počet předškoláků nekonal. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Školka nepořádá žádné soutěže – nepovažuje je pro vývoj dětí za dobré. Speciálně se věnuje vzdělání 
dětí ve zdravém životním stylu a k ekologicky udržitelnému životu. V rámci ekologické výchovy děti 
pečují o zahradu (péče o květiny, hrabání listí…), ve třídě se starají o zvířátka (akvárium s rybičkami, 
terárium s pískomily), v zimě krmí ptáčky v krmítku. 
 
Odpolední, večerní a víkendové akce: Michaelská slavnost (cesta lesem, hledání pokladu, boj 
s drakem) / Martinská slavnost (průvod večer s lucerničkami, příjezd sv. Martina na koni) / Adventní 
slavnost (nedělní odpoledne zahájíme adventní spirálou a zažehnutím prvního vánočního světýlka, 
anděl vede děti cestou z větviček a červených jablíček) / Vánoční slavnost (děti hrají v kostýmech 
svým rodičům hru O narození děťátka) / Masopust (karnevalová veselice v kostýmech ve spolupráci 
se ZŠ Skálova) / Vynášení Mořeny (koná se dopoledne, vynášíme za doprovodu rodičů, kteří mohou 
přijít) / Semínková slavnost (děti po projití temnou zemí dostávají od matičky Země semínka obilí 
a zasejí si je do květináčků) / Velikonoční slavnost (vystoupení dětí pro rodiče, hledání velikonočního 
vajíčka, občerstvení připravené rodiči na zahradě školy) / Den otevřených dveří (školka je po celý den 
otevřena pro veřejnost) / Letnice (slavíme svatbu ve školce, rodiče chystají pro děti pohoštění na 
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hostinu) / Jánský jarmark (akce pro veřejnost s programem a hrami pro děti, krámky a bohatým 
občerstvením), (foto viz Fotopříloha) / Celodenní výlet za účasti rodičů, s obědem v restauraci / 
Rozloučení se školáky (odpoledne s předáváním osobních básniček a dárků dětem, divadlem školáků 
pro rodiče, ohněm a opékáním, spaním ve školce). 
 
Den otevřených dveří: 20. září 2014 se konal den otevřených dveří, během kterého byla veřejnosti 
představena nově postavená škola a její interiéry. Stavba včetně vnitřního zařízení přišla na 
21 mil. Kč, hrazena byla z rozpočtu města, na školní zahradu se městu podařilo získat dotaci 
z Evropské unie, resp. z fondu životního prostředí. Základní kámen byl položen 18. září 2013. 
Slavnostního dne se účastnilo celé vedení města, představitelé stavební firmy Brex a architektškoly 
Boris Šonský. A kromě nich i celá řada dětí a obyvatel města. Pro děti bylo z doprovodného programu 
připraveno loutkové divadlo a pro dospělé kromě občerstvení i hudební vystoupení kapely 
Turnovanka. 
 
Jánský jarmark: 11. června se konal Jánský jarmark, poprvé v areálu nové školy. Byly zde rozmístěny 
stánky většinou se zbožím, které vyrobili přímo žáci, nebo se zbožím, které má nějaký vztah 
k waldorfské pedagogice, tedy především k živé přírodě a jejímu ročnímu rytmu. 
 
Waldorfská škola získala cenu: 17. září 2015 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje 
rozdávaly ceny za stavbu roku Libereckého kraje. 1. místo v kategorii bytových staveb a staveb 
občanské vybavenosti získala novostavba waldorfské mateřské školy v Turnově podle návrhu 
architektů Ing. arch. Borise Šonského a Ing. arch. Vojtěcha Valtra. Hlavní cenu získala rekonstrukce 
domu U Páva v ulici 8. března v Liberci. 
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Základní školy 

 
Základní informace 
Ve městě je pět základních škol zřizovaných Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, 
ZŠ Žižkova ul., ZŠ Mašov a nově zřízená Mateřská a Základní škola Sluníčko v ul. Kosmonautů).  
Město zřizuje i Základní uměleckou školu. Od 1. ledna 2015 byla speciální ZŠ v Sobotecké, resp. ve 
Zborovské ulici převedena pod správu Města Turnova. 
Ve spádové oblasti Turnova je 20 základních škol, jejichž celková kapacita je 3 730 míst a v daném 
školním roce do nich docházelo 2 761 žáků.  

 
Zápisy do základních škol na rok 2014/2015 
Zápisy do turnovských základních škol probíhaly tradičně od 15. ledna do 15. února 2014, přičemž 
15. ledna se jednalo o zápisy slavnostní.  
 
Počty žáků: 
Do lavic turnovských základních škol usedlo v září 2014 199 prvňáčků v devíti prvních třídách. Celkem 
navštěvovalo turnovské základní školy 2 761 žáků. Uvedené počty se mohou odlišovat, počty žáků se 
v průběhu roku mění (stěhování, přestupy atd.), v různých výkazech bývají drobné odchylky. 
 
Počty žáků v jednotlivých školách (v závorce srovnání s minulým školním rokem): 

 ZŠ Skálova: Otevřeny byly 2 první třídy. K zápisu přišlo 63 dětí, nastoupilo jich 55. Celkový počet 
žáků 440 (458), kapacita školy je 680 žáků 

 ZŠ 28. října: Otevřeny byly 3 první třídy. K zápisu přišlo 73 dětí, nastoupilo jich 62. Celkový počet 
žáků 598 (600), kapacita školy je 600 žáků 

 ZŠ Žižkova: Otevřeny byly 3 třídy. K zápisu přišlo 75 dětí, nastoupilo jich 61. Celkový počet žáků 
569 (517), kapacita školy je 670 žáků 

 ZŠ Mašov: Otevřena byla 1 třída. K zápisu přišlo 24 dětí, nastoupilo jich 17. Celkový počet žáků 
86 (87), kapacita školy je 87 žáků 

 ZŠ Sluníčko Přípravná třída: 2 (5)  

 ZŠ Sluníčko Speciální: 13 (13) 

 ZŠ Zborovská: ZŠ praktická: 60, ZŠ speciální: 16, celkem: 76, kapacita školy je 150 žáků. 
Nastoupili 4 prvňáci. 

 
Počty žáků v mimoturnovských školách: 

 ZŠ Hrubá Skála-Doubravice: Celkový počet žáků 35 (38), prvňáčků 7. Kapacita školy je 75 žáků 

 ZŠ Jenišovice: Celkový počet žáků 153 (144), prvňáčků 21. Kapacita školy je 250 žáků 

 ZŠ Kobyly: Celkový počet žáků 93 (92), prvňáčků 9. Kapacita školy je 100 žáků 

 ZŠ Malá Skála: Celkový počet žáků 129 (114), prvňáčků 19. Kapacita školy je 190 žáků 

 ZŠ Mírová pod Kozákovem: Celkový počet žáků 76 (70), prvňáčků 13. Kapacita školy je 85 žáků 

 ZŠ Ohrazenice: Celkový počet žáků 52 (46), prvňáčků 13. Kapacita školy je 100 žáků 

 ZŠ Pěnčín: Celkový počet žáků 33 (30), prvňáčků 6. Kapacita školy je 40 žáků 

 ZŠ Přepeře: Celkový počet žáků 58 (53), prvňáčků 13. Kapacita školy je 70 žáků 

 ZŠ Příšovice: Celkový počet žáků 69 (65), prvňáčků 17. Kapacita školy je 150 žáků 

 ZŠ Radostín: Celkový počet žáků 37 (37), prvňáčků 8. Kapacita školy je 85 žáků 

 ZŠ Rovensko pod Troskami: Celkový počet žáků 152 (149), prvňáčků 18. Kapacita je 260 žáků 

 ZŠ Svijanský Újezd: Celkový počet žáků 13 (11), prvňáčků 3. Kapacita školy je 15 žáků 

 ZŠ Tatobity: Celkový počet žáků 27 (29), prvňáčků 6. Kapacita školy je 40 žáků 

 ZŠ Všeň: Celkový počet žáků 51 (32), prvňáčků 15. Kapacita školy je 65 žáků. Nově otevřen 
2. stupeň. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKÁLOVA 

Adresa: Skálova 600, Alešova 1059 
Ředitel: Mgr. Michal Loukota (od 1. 8. 2013) 
Charakteristika školy: Základní škola je rozdělena na dvě části – v budově ve Skálově ulici se učí žáci 
5.–9. tříd (14 tříd), žáci 1.–4. tříd navštěvují pobočku školy v Alešově ulici (5 tříd).  
Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. První žáci vstoupili 
do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna 1908. Škola je spádovou 
oblastí pro žáky zejména pro tyto obce: Přepeře, Příšovice, Mírová pod Kozákovem a Ohrazenice, 
dále pak Mašov, Vyskeř, Všeň, Sychrov, Vlastibořice a Jenišovice. Škola provozuje školní družinu 
v Alešově ulici, kam docházelo 130 dětí. Ve Skálově ulici je školní kuchyně, která dováží obědy i do 
budovy v Alešově ulici a nabízí stravování i mimoškolním zájemcům. Její kapacita je 800 obědů. 
V budově ve Skálově ulici je školní knihovna, v budově v Alešově ulici funguje pobočka Městské 
knihovny Antonína Marka, kterou využívají i žáci školy. 
 
Budova školy: V roce 2012 byla budova školy ve Skálově ulici prohlášena kulturní památkou. Byla 
vystavěna podle plánů architekta Jaroslava Valečky, ve výklencích na fasádě jsou instalovány sochy 
Mravnost a Pilnost, které byly, dle návrhu sochaře a profesora Josefa Drahoňovského, zhotoveny 
v sochařsko-kamenické škole v Hořicích. 
K této budově v současnosti patří moderní kuchyň s jídelnou, nově rekonstruovaná tělocvična 
s oddechovým areálem. Hodiny tělesné výchovy probíhaly i na sousedních sportovištích TJ Turnov 
a AC SYNER Turnov. Ve školním roce 2014/2015 byly opraveny vstupní dveře s vitráží a příležitostně 
veřejnosti zpřístupněna vyčištěná věžička. 
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro 
udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku, sportovní (atletické) třídy mají předmět 
Zájmové pohybové aktivity v dotaci 4 hodin za týden. Škola je zařazena do sítě sportovních škol. Dále 
mezi její priority patří výuka cizích jazyků, češtiny a matematiky. Úspěšně pokračovala spolupráce 
s AC Syner Turnov a navázána byla spolupráce s florbalovým oddílem TJ Turnov. Jako jediná základní 
škola v Turnově učí matematice podle metody profesora Hejného.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2014/2015 školu navštěvovalo 440 žáků (221 chlapců, 
219 dívek). Bylo otevřeno 19 tříd, 10 na 1. stupni, 9 na druhém (V budově Alešova je umístěno 8 tříd 
1. stupně). Školu navštěvovalo téměř sto žáků z okolních obcí. Ve škole bylo integrováno 21 dětí 
s nějakým handicapem, z toho 2 nevidomí žáci a 1 žákyně s těžkým tělesným postižením.  
Škola zaměstnávala 61 zaměstnanců. Pedagogických zaměstnanců bylo 38 (z toho 4 vychovatelky 
školní družiny a 2 asistentky pedagoga se sníženými úvazky). Z celkového počtu pedagogů bylo pouze 
5 mužů. Ve škole pracovalo 9 správních zaměstnanců, 9 pracovníků školní jídelny. 
Do 9. tříd chodilo 59 žáků. Ti si podali 118 přihlášek ke studiu, všichni byli přijati. Většina žáků se 
hlásila na učební obory na středních školách, např. elektrikář, mechanický elektronik nebo kuchař-
číšník. Téměř 20 % žáků 9. tříd bylo přijato na gymnázia. Ke studiu na víceletá gymnázia se hlásilo 15 
žáků 5. tříd a bylo přijato 7.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: Každý ročník během roku absolvuje řadu přednášek, exkurzí, 
výletů a dalších aktivit, jejichž podrobný přehled je uveřejněn ve výroční zprávě školy. 
 
Rodinný den: 19. září 2014 se konal Rodinný den v Alešově ulici. Představena byla celá škola a její 
okolí. Oslavy se zúčastnili i starosta města Tomáš Hocke a náměstkyně hejtmana Hana Maierová. Byly 

http://www.turistika.cz/mista/horice
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přichystány ukázky hravé matematiky podle metody profesora Hejného, děti si připravily hudební 
vystoupení a zahrály na flétnu, připravena byla řada her i drobné občerstvení.  
 
Světýlka pro svatého Martina: 11. listopadu 2014 se v Turnově 2 na stadionu ZŠ Alešova setkali žáci 
školy a další zájemci, aby společně přivítali svatého Martina. Sešlo se kolem čtyř stovek lidí, většina 
nesla rozsvícené lampiony a průvod, který se vydal po stadipnovém okruhu, doprovázel flétničkový 
soubor s písničkou o svatém Martinovi. Všem byla vyprávěna legenda o svatém Martinovi, který se 
objevil na bílém koni a věnoval šálu promrzlému žebrákovi. Svatomartinské rohlíčky všem napekla, 
jako sponzorský dar, pekárna Mikula. Jednalo se o první ročník akce, kterou si vymyslely učitelky ze 
ZŠ Alešova. Doufají, že se z ní stane tradice. Bylo by to pěkné, tak uvidíme… 
 
Recyklohrajeme: Neziskové společnosti věnující se ekologickému nakládání s odpady (Asekol, Ecobat, 
Eko-kom) připravily program Recyklokraní, do které se škola zapojila. Ve škole jsou umístěny sběrné 
nádoby na použité baterie a drobné elektrozařízení. Za sesbírané odpady škola obdrží body a mohla 
si za ně nakoupit učební pomůcky. Proběhla i soutěž ve sběru starých mobilních telefonů, z nichž část 
bude repasována a poskytnuta pro charitativní účely a zbytek ekologicky recyklován. (Odborníci 
odhadují, že obyvatelé České republiky mají ve skříních a šuplíkách zhruba 8 milionů nepoužívaných 
a dosud nevyhozených mobilů. Kdyby došlo k jejich recyklaci, dostali bychom například 2 800 kg 
stříbra a 272 kg zlata!). Už na podzim roku 2013 se ve škole vybralo 192 mobilních telefonů.  
 
Mléko do škol: Od začátku školního roku začal ve škole fungovat automat na zdravé svačinky 
pořízený v rámci projektu Mléko do škol. Žáci celé školy mají nárok na 1 dotovaný výrobek denně. Ve 
škole není bufet a nejsou v ní automaty na kolové a jiné slazené nápoje. Děti mají předplacenou 
kartu, rodiče pak mohou přes internet sledovat, jakou svačinku si dítě koupilo.  
 
Zlepšujeme úroveň školních toalet: Firma Domestos (prodává čisticí prostředky) vyhlásila soutěž pro 
školy nazvanou Zlepšujeme úroveň školních toalet. Celá škola, učitelé, žáci, rodiče, se spojili 
a vytvářeli plán, jak zlepšit úroveň sociálních zařízení bez nákladných finančních řešení. Výsledný 
soutěžní projekt získal 5. místo a škola vyhrála čisticí prostředky na celý rok zdarma! 
 
Rekonstrukce věže a vstupních dveří: Před Vánocemi 2014 byla dokončena rekonstrukce věžičky na 
školní budově ve Skálově ulici, resp. její očista a výmalba. Věž byla opatřena sítěmi proti vletu ptáků 
a je připravena být občasně otevřena i pro veřejnost. Ve stejné době se do školy po několika týdnech 
vrátily historické vstupní dveře, které prošly repasí a jsou opravdu krásné. Na podzim roku 2015 
přibyla nad dveře opravená a vyčištěná vitráž. 
 
Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Skálova: Během jarních prázdnin v únoru byl opraven strop, respektive 
podhled školní tělocvičny. Původní palubky se začaly uvolňovat a hrozily pádem na zem. Celý systém 
byl došroubován a podepřen přídavnými latěmi. Oprava si vyžádala 55 000 Kč bez DPH.  
 
Věž školy ve Skálově ulici: 15. dubna se mohli zájemci z řad veřejnosti (snad) poprvé v historii 
rozhlédnout po Turnově z věže základní školy ve Skálově ulici. Věž byla na konci loňského roku 
opravena (viz Kronika města 2014 – Stavební úpravy). Během krásného slunečného dne vystoupalo 
po úzkých schodech ze školní půdy (na kterou se prochází skrz chlapecké WC v druhém patře budovy) 
okolo 150 lidí. Nejprve jim žáci školy stručně představili její historii a pak je doprovodili k záchodkům, 
kde si pro ně přišel pan ředitel, nebo pan školník a dovedli je až nahoru. Výhled byl krásný a všichni 
zúčastnění si jej pochvalovali. Proto škola uvažuje o pravidelném opakování akce. Uspořádala ji ve 
spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu turnovské radnice.  
Znovu se tato příležitost zopakovala v září v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Přišlo se 
podívat 112 Turnováků.  
(Fotografie z prvního školního dne v září 2015 viz Fotopříloha). 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 28. ŘÍJNA  

Adresa: 28. října 18  
Ředitel: Mgr. Jaromír Frič (znovu potvrzen ve funkci v konkurzu na jaře 2012) 
Charakteristika školy: Škola přivítala své žáky poprvé 23. 6. 1882, kdy byla v budově nově 
vystavěného Skálova sirotčince ve Skálově ulici zřízena měšťanská škola dívčí. Dne 28. října 1934 byla 
slavnostně zpřístupněná nově postavená budova školy v ulici 28. října, kde škola sídlí dodnes. 
Škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Je spádovou pro neúplné školy z okolních obcí, na 
druhém stupni dojíždí přibližně 40 % žáků.  
Škola není zřizována jako specifická s konkrétním zaměřením, vzdělávací program je vytvořen pro 
všeobecné vzdělávání.  
Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem 
a pozemkem školní družiny. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu s kapacitou 590 jídel a školní družinu 
pro 140 žáků.  
 
Vzdělávací program: Ve školním roce 2014/15 probíhalo vzdělávání podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu z roku 2007. S nadanými žáky pracují učitelé individuálně. Škola má široké 
a zajímavé spektrum nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit. Škola zřizuje speciální 
sportovní třídy, v nichž je dotace hodin tělesné výchovy stanovena na 6 týdně. (Rozvržení hodin 
jednotlivých předmětů a jednotlivých tříd bylo uvedeno v kronice za rok 2014.)  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2014/15 měla škola 25 tříd a vzdělávalo se tu celkem 598 
žáků. Škola měla celkem 58 zaměstnanců, z toho 43 pedagogických pracovníků a 15 
nepedagogických. Týdně se odučilo 747 hodin.  
Na konci školního roku neprospěli tři žáci a třídu museli opakovat. Po dokončení školní docházky 
pokračovalo 9 žáků na víceletém gymnáziu, 11 na čtyřletém gymnáziu a 74 na středních odborných 
školách.  
 
Školní psycholog: V březnu začal ve škole pracovat školní psycholog. Jednou týdně byl k dispozici 
učitelům, žákům i rodičům a řešil s nimi problémy školní, prospěchové, vztahové mezi žáky 
i problémy rodinné. Služba se škole osvědčila.  
 
Školní parlament: Ve druhém pololetí byl zřízen pod vedením p. Brichové a Veberové školní 
parlament, ve kterém se pravidelně scházeli zástupci všech tříd druhého stupně. Diskutovali 
o požadavcích spolužáků, například zrcadla na WC, sortiment školního bufetu, pořádek v prostorách 
školy, spolupráce s nižšími ročníky, barevné dny před Velikonocemi, požadavky na školní jídelnu… 
Studenti se aktivně zapojili do dění školy, učili se jednat, klást požadavky, i hledat jejich řešení. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Kompletní přehled akcí v roce byl pro představu uveden v kronice 2013. 
Během roku se konají desítky akcí pro děti – přednášky, výlety, dílny, sportovní utkání a další.  
Škola se také účastní řady soutěží – výtvarných a literárních, zejména však sportovních, její žáci 
se v nich pravidelně umisťují na vítězných pozicích.  
 
Návštěva hejtmana: 10. října 2014 navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta Základní školu 
28. října. Liberecká občanská společnost zde v rámci projektu Občanská půjčovna Europe Direct 
zorganizovala besedu hejtmana se žáky 8. a 9. tříd (tato turnovská beseda byla poslední v řadě besed 
uskutečněných ve školách Libereckého kraje). Po krátkém úvodu začali žáci zahrnovat hejtmana 
dotazy, týkající se širokého spektra naší společnosti. Zajímaly je otázky financování sportu, kultury, 
řešení silniční dopravy v Turnově, ptali se na stavbu sportoviště v Maškových zahradách, ale také na 
osobní historii hejtmana či jeho plat (hejtman přiznal, že má plat 83 000 Kč hrubého, který se 
stanovuje podle počtu obyvatel kraje). 
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Žáci se ptali i na obtížnost přijímacích zkoušek na gymnázia (řízená krajem) a bylo jim doporučeno se 
pečlivě připravovat. Beseda se protáhla z plánovaných 45 minut na hodinu a půl. Na závěr návštěvy 
navštívil hejtman školní jídelnu a poobědval holandský řízek s bramborem.  
 
Oslavy 80 let existence školy: 31. října a 1. listopadu se konaly oslavy 80 let od založení školy, 
kterého se zúčastnila i partnerská škola z polského Jawora. Probíhal den otevřených dveří, turnaje ve 
fotbale a florbale, pásmo o historii školy v podání dětí 1. i 2. stupně, vystoupení dramatického 
kroužku a flétnové a kytarové koncertíky. Připraveno bylo občerstvení i nově vydaný almanach.  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOVA 

Adresa: Žižkova 518  
Ředitel: Mgr. Ivo Filip (znovu jmenován od 1. 8. 2013) 
Charakteristika školy: Základní škola v Žižkově ulici je nejmladší turnovskou školou. Byla otevřena 
3. 1. 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Areál školy zahrnuje hlavní budovu školy, 
školičku, tělocvičny a jídelnu, hřiště a dětskou zahradu. Venkovní prostory obsahují dvě hřiště, 
parkoviště a dřevěné dětské hřiště. Součástí školy je knihovna s pěti tisíci svazky. Škola není 
bezbariérová. Škola provozuje školní družinu a školní klub. Ve škole se nachází bufet. 
Škola je úplnou základní školou pro 1. až 9. ročník. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je po třech 
a dvou paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je po třech a dvou paralelních třídách. Škola je 
spádová pro okolní obce. 
Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dovážela z kuchyně nedaleké Obchodní a Hotelové školy. 
Strávníci si mohli pomocí internetu vybírat ze dvou jídel. Ve sledovaném roce obědy objednávalo 517 
žáků a 48 zaměstnanců školy. 
V budově školy funguje prodejna potravin, částečně určená pro žáky a zaměstnance školy. 
Škola klade důraz na počítačovou gramotnost a využití informačních a komunikačních technologií. 
Pro výuku ICT jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Počítače v hlavní budově jsou propojeny do 
lokální počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy 
a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro 
ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2014/2015 měla škola 569 žáků (v předchozím roce 
517). Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve 
sledovaném roce bylo integrováno 19 žáků (v předchozím roce 21). Většinu z integrovaných žáků 
tvoří žáci se specifickými poruchami učení – především dyslexií. Pedagogický sbor tvořil ředitel, 
zástupkyně ředitele, 32 učitelů, z toho 2 výchovní poradci (pro každý stupeň školy), 4 vychovatelky 
a 1 vychovatel školní družiny, 1 vedoucí školního klubu (knihovnice) a 1 asistent pedagoga.  
Na střední školy odešlo celkem 50 žáků, z toho 5 žáků na gymnázium. Osm žáků z 5. ročníku a 1 žák 
z 6. ročníku odešli na víceletá gymnázia. 
 
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.  
 
20 let od stěhování: 27. března se ve školní jídelně konalo vzpomínkové setkání, které připomnělo 20 
let od přestěhování školy z Výšinky do budovy zrekonstruovaných kasáren. Stěhování proběhlo přes 
zimní prázdniny 1994/1995 a slavnostní otevření se uskutečnilo 3. ledna 1995. Při této příležitosti 
vydala škola speciální kalendář.  
 
Vynášení Morany: 15. dubna vynášeli prvňáci a druháci Moranu z města a snažili se tak urychlit 
příchod jara. Slaměnou pannu si děti vyrobily na výtvarném semináři, oblékly ji do šatů z prostěradel, 
na hlavu uvázaly šátek a krk ozdobily náhrdelníkem z vejdunků (vyfouknutá vejce). Hodily ji do Jizery 
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z mostu v Dolánkách, Morana se však dlouho nechtěla hnout, držel se kamene a ne a ne se pustit. 
Nakonec se přece jen umoudřila a odplula.  
 
Školní jarmark: 23. května se ve škole konal tradiční školní jarmark se dnem otevřených dveří. 
Slavnostního a zábavného programu se zúčastnila celá škola a vystoupily desítky dětí z jednotlivých 
tříd. Byly připraveny stánky s drobnostmi, které vyrobili pro prodej žáci, bleší trh, soutěže, tombola 
i občerstvení. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Rytířka krásného slova: 3. června se konalo slavnostní pasování vítězů dvouletého projektu Rytíř 
krásného slova, vyhlášeného Klubem dětských knihoven ČR a Národní knihovnou ČR. Jeho tématem 
bylo motto Nejmoudřejší je číslo. Žáci psali pohádky, bajky, básně, příběhy a své práce také ilustrovali. 
Ve škole Žižkova vznikla kniha Ty jsi ale ČÍSLO… čítající téměř 200 stran. Byla převedena i do digitální 
podoby a žáky namluvena. Za krásné ilustrace knihy byla na Rytířku řádu krásného slova za Liberecký 
kraj nominována Martina Kněbortová z 9. B. Pasování proběhlo v Zrcadlové kapli Klementina v Praze, 
kam odjelo devět žáků školy. Pasování provedl Tadeáš Matěcha z Turnova. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MAŠOV 

Adresa: U Školy 56 
Ředitelka: Mgr. Renáta Šulcová (od 1. 8. 2012) 
Charakteristika školy: Základní škola pro 1. až 5. třídu se nachází na okraji města Turnova. Jedná se 
o budovu s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, 
dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Školu navštěvují především žáci z okrajových částí Turnova – 
Mašova, Pelešan, Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně. 
Vyučování začíná v 07.45 hodin. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní je dvacetiminutová. Dopolední 
blok vyučování končí ve 12.20 hod. Odpolední vyučování začíná ve 12.50 hodin. Mezi dopoledními 
a odpoledními aktivitami jsou žáci vždy pod dohledem vyučujících nebo vychovatelek. Součástí školy 
je školní družina, kterou navštěvovalo 60 žáků. Provoz družiny je do 16.00 hodin. 
 
Vzdělávací program: V roce 2014/15 probíhala výuka podle vlastního výukového programu. Cílem 
školy je udržet trend malé školy rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší 
kolektiv, má dlouholeté zkušenosti se zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 87 žáků, školní družiny 60 žáků (pro 1. až 3. ročník), ve 
školním roce 2014/15 navštěvovalo školu 86, (45 chlapců, 41 dívek). Počet integrovaných žáků 
s handicapem byl 3, jeden vzděláván podle individuálního programu. Dva žáci byli přijati ke studiu na 
víceleté gymnázium – hlásili se čtyři.  
Pracovalo zde pět pedagogů, jeden učitel ICT na částečný úvazek, 2 vychovatelky v družině 
(1,5 úvazku) a 2 provozní zaměstnanci.  
 
Zájmové kroužky školy: Počítače (Tomáš Špinka) / Sportovní kroužek I. a II. (Tomáš Špinka) / Základy 
hry na flétnu (Jana Vildová) / Výtvarný kroužek I. (Eva Hlaváčová) / Výtvarný kroužek II. (Veronika 
Brožková) / Základy hry na flétnu (Jana Vildová). 
 
Přehled akcí a aktivit (kompletní):  

 Kulturní akce: Evropský den bez aut / Putování po památkách Turnova / Folkový koncert 
Slávka Janouška / Vlastivědná exkurze Praha – 5. ročník / Hedvábná stezka – dílna v muzeu / Jak se 
dělá hudba – výchovný koncert / Mexiko – diashow / Vánoční dílna v muzeu / Autorské čtení – ve 
škole Pasování na čtenáře, 1. ročník / Pohádky s písničkou, 1. ročník / Velikonoční dílna v muzeu / 
Indonésie – cestopis / Projektový den ve škole – Velikonoce / Slavnost Slabikáře, 1. ročník / 
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 Divadelní představení: O Krakonošovi, 1. a 2. ročník / Princezna se zlatou hvězdou, 1. až 3. 
ročník / Chytrá kmotra liška, 1. a 2. ročník / Malostranská pohádka, 3. ročník / Hvězdička betlémská, 
1. až 3. ročník / Pověsti pro štěstí, 4. a 5. ročník / Sůl nad zlato, 1. až 3. ročník / Naivní divadlo 
v Liberci, 3. až 5. ročník / Pohádky ze starého mlýna (v sokolovně). 

 Další akce: Návštěva s programem v Ekologickém centru Sedmihorky / Park Šťastná země 
v Radvánovicích / Skláři ve škole – ukázky výroby figurek ze skla / Vynášení Moreny. 

 Školní výlety: Hrad Kost s historickým programem, 1. – 3. ročník / Říp a Mělník, 4. a 5. ročník / 
Rozloučení 5. ročníku se školou – dvoudenní pobyt Kdanice u Sobotky (chalupu zapůjčili 
bezplatně rodiče žákyně). 

 Významné akce pro veřejnost: Kulturní program žáků školy pro veřejnost u příležitosti 
slavnostního otevření rekonstruované mašovské návsi – 28. října / Ples školy, oblíbená tradiční akce 
v obci / Flétnový koncert pro děti MŠ Mašov. 

 Oblast sportovní: Vybíjená, Přepeře / Sportovní přebory 5. ročníků vesnických škol / 
Velikonoční turnaj ve vybíjené v Přepeřích / Atletický trojboj malé školy, okrsek i okres, do krajského 
kola postoupila žákyně Nicol Náhlovská – v krajském kole 2. místo, Jakub Šafář 4. místo / Turnaj ve 
snajpru v Příšovicích / Orientační běh v okolí školy / Bruslení v Turnově / Kopaná v Přepeřích / 
Přebory škol v plavání / Běh olympijského dne / Štafetový pohár družstev / Florbalový turnaj 
v Turnově. 
 
Koncert klasické hudby: 18. února se děti účastnily koncertu Ensemble Martinů, který pro ně hrál 
v místní sokolovně. Koncert, který byl pro většinu dětí prvním setkáním s klasickou hudbou a byl 
koncipován jako výchovný, byl zajištěn a zaplacen sponzorem.  
 
Sběr papíru: Škola opětovně zvítězila v soutěži turnovských škol ve sběru starého papíru. 
 
Ocenění pedagožky školy: U příležitosti Dne učitelů Libereckého kraje bylo předáno ocenění za 
dlouholetou tvůrčí pedagogickou 
činnost paní učitelce Libuši Šmucrové. Ocenění získala i při setkání nejlepších pedagogů Turnova se 
starostou města. 
 
Den s bývalými zaměstnanci: 2. října se v mašovské škole setkali u příležitosti 70. výročí založení 
školy její současní i bývalí zaměstnanci. Společně si prohlédli školu a nad bohatým občerstvením 
zavzpomínali. Bývalí zaměstnanci dostali květinu a dárky, které jim vyrobili současní žáci.  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ  

(dříve Speciální školy Turnov, ZŠ Sobotecká, od 2015 označována jako ZŠ Zborovská) 
Adresa: Zborovská 519 (v tomto roce poprvé) 
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková (znovu jmenována v roce 2012) 
 
Charakteristika školy: Škola byla zřizována Libereckým krajem, od 1. ledna 2015 se jejím zřizovatelem 
stalo město Turnov, školní rok 2014/2015 byl zahájen v nových prostorách v budově Obchodní 
a Hotelové školy ve Zborovské ulici.  
Škola zajišťuje následující činnosti: základní školu praktickou, základní školu speciální a školní družinu. 
Škola přestala provozovat školní jídelnu a Speciálně-pedagogické centrum se zaměřením na 
odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. To se stalo součástí nové organizace, vznikla 
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Nádražní 213, 
Semily.(pracoviště 28. října 1872).  
V létě roku 2014 došlo ke stěhování školy na jinou adresu – Zborovská 519, Turnov. V budově této 
školy škola získala podnájem dvou pater budovy s vlastním vchodem, žáci se stravují ve školní jídelně. 
Přes prázdniny pracovníci školy s pomocí rodičů školu přestěhovali, 1. září 2014 byl zahájen nový 
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školní rok v prostorách školy. Pro výuku pracovního vyučování si škola pronajala prostory pro dílnu na 
Základní škole Skálova. Jako sklad materiálu (jízdní kola, zahradnické potřeby, nepotřebné lavice atd.) 
si pronajala skladovací prostory v ZŠ Žižkova. 
 

 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. Byly otevřeny 
3 třídy. 

 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. Byly otevřeny 4 třídy. Na konci školního roku 
bylo integrovaných 5 žáků, dalších 6 žáků bylo vyučováno dle individuálních vzdělávacích 
plánů bez integrace, operativně upravovaných v souvislosti s měnícím se zdravotním stavem 
dítěte. 

 
Vzdělávací program: Stěžejním programem školního vzdělávacího program je environmentální 
a ekologická výchova. Školní Ekoteam, který tvoří učitelé, žáci i provozní zaměstnanci dbá na 
důsledné šetření energiemi a na důkladné třídění odpadu. Praktická škola se učí podle ŠVP Škola 
J. Patočky a škola speciální podle ŠVP Krok za krokem. Pro integrované žáky a pro další žáky na 
základě doporučení PPP nebo SPC pedagogové vypracovávají Individuální vzdělávací plány (na 
základě dohody s rodiči), respektující individualitu a potřeby dítěte se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Vyučující pracují podle měsíčního tematického plánu, který aktuálně doplňují. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2014/2015 měla škola 10 pedagogů, 3 pracovnice 
speciálně pedagogického centra (dva psychologové, jeden speciální pedagog), 2 pracovnice školní 
jídelny, 1 vychovatelku školní družiny, 2 provozní zaměstnance, školník a uklízečku. Ke konci školního 
roku byl ukončen pracovní poměr provozním zaměstnancům a pracovnicím školní jídelny. 
Pedagogický sbor pracoval nadále ve stejném složení i na nové adrese, pracovnice SPC přešly pod 
nového zaměstnavatele (úprava pracovních úvazků). Škola otevřela 7 tříd (4 v praktické a 3 ve 
speciální škole), které navštěvovalo 76 žáků. 
Na závěr roku všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího ročníku. Školní docházku ukončilo 17 žáků, 
z toho 12 žáků bylo ze vzdělávacího programu základní školy a 5 žáků ze vzdělávacího programu 
základní školy speciální. 
 
Zahájení školního roku: Zahájení školního roku proběhlo v nové budově, a to společně s „domácími“ 
žáky Obchodní a hotelové školy.  
 
Kopidlenské poupě: 10. října 2014 se konala každoroční přírodopisná soutěž, které se zúčastnily i dvě 
tříčlenná družstva žáků 7. až 9. tříd. Čekala je náročná soutěž, která prověřila nejen jejich znalosti 
z přírodopisu, poznávání rostlin, ale i zručnost a tvůrčí vazačské schopnosti. Jedno z družstev získalo 
1. místo (Michal Mišák, Kateřina Nožičková a Anežka Kalfeřtová). Jako jednotlivci byli oceněni 
Barbora Hlavová, Michal Zaml a Lukáš Najman. 
 
Vánoční soutěž s hadem Edou  
Vánoční soutěž s hadem Edou o nejzajímavější obrázek, básničku nebo 
jiný výtvor na téma Oblékáme hada Edu – do školy bezpečně 
a ekologicky vyhrála Základní škola Zborovská. Žáci školy ušili hadovi 
kamaráda a poslali básničku. Soutěž je organizována Centrem 
dopravního výzkumu, Besip a dalšími. (Foto 
z www.trafficsnakegame.eu). 
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Den otevřených dveří: 20. února 2015 proběhl ve škole den otevřených dveří. Zájemci se mohli 
zúčastnit výuky s ukázkami speciálně-pedagogických metod výuky, prohlédnout si prostory školy 
a zhlédnout divadelní a hudební vystoupení žáků. Připraveny byly výtvarné dílny a překážková dráha. 
Součástí kulturního vystoupení byl i pořad Zpíváme si s knížkou, který připravila Eva Kordová spolu 
s Alešem Resslerem. Během dne probíhal bazar s dětským oblečením a výrobky žáků, jehož výsledky 
byly určeny na nákup naslouchátek pro jednoho z prvňáčků. Podařilo se shromáždit 7 150 Kč, k tomu 
přibyl výtěžek ze vstupného na kluziště v poslední den jeho existence (viz Turnov – Kalendárium 
25. února), který přidala Městská sportovní (5 069 Kč).  
 
Projekt školní zahrady: Nadační fond obchodního domu Tesco vyhlásil projekt Pomáháme s Vámi, 
pomocí kterého by měl být vyřešen problém s chybějící školní zahradou. Škola o ni přišla při 
stěhování se ze Sobotecké ulice. Zahrada byla důležitou součástí vzdělávání žáků školy. Nacházela se 
na ní naučná stezka s jezírkem, keltský kalendář či bylinkový záhon, skleník, cvičné záhony 
a kompostéry. V meteorologické stanici se žáci učili pracovat s meteorologickými přístroji a v rámci 
volitelného předmětu ekologické výchovy sledovat a předpovídat počasí. Environmentální výchově se 
škola věnuje zejména prakticky, žáci ji vnímají jako zábavnou a zajímavou. Škola v projektu Tesca 
neuspěla.  
 
ZŠ Zborovská obhájila titul Ekoškola: Již počtvrté (v roce 2007, 2009, 2011, 2015) obhájila Základní 
škola Zborovská titul Ekoškola, který stvrzuje, že se škola a její žáci starají o životní prostředí. 
Mezinárodní vlajku Ekoškoly a titul převzali zástupci školy v červnu 2016 ve Valdštejnském paláci 
v Praze.  
 
Změna u Speciálně-pedagogického centra: 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 
speciální. (Viz Zdravotnictví a sociální péče). 
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Střední školy 

 
Základní informace 
Ve městě působí čtyři střední školy, které zřizuje Liberecký kraj. Jsou to: 1. Gymnázium, 2. Střední 
zdravotnická škola, 3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola a 4. Obchodní 
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov. Celková kapacita středních škol ve městě 
je 2 280 žáků, v daném školním roce je navštěvovalo 1 341 studentů. 
 
Počty studentů: 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 209. Kapacita školy je 250 studentů. 

 Gymnázium Turnov: Celkový počet žáků 363. Kapacita je 450 studentů. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 130 (+30 VOŠ). Kapacita střední 
školy je 200 studentů, VOŠ 24 studentů. 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 585. Kapacita 
školy je 1 003 studentů. 310 přihlášek, 251 přijato.  

 
Maturitní zkoušky – státní maturity: Letošní maturity dopadly nejhůře od roku 2011, kdy se začala 
skládat tzv. státní maturita. V jarním (hlavním) termínu propadlo 24,3 % studentů, nejhůře se vedlo 
u zkoušky z němčiny, kterou nesložilo 26,3 % zkoušených. Z matematiky propadlo 24 % studentů, 
z češtiny 11,8 %. Neúspěšní studenti mají možnost zkoušky skládat znovu. Počet těch, kterým se to 
nepodaří ani v opravném termínu, se pohybuje okolo 8 %. 
 
Burza středních škol: 4. listopadu proběhl 21. ročník Burzy středních škol, která je určena dětem 
závěrečných ročníků základních škol a nabízí jim přehled dalšího možného studia. Na burze se 
prezentovalo čtyřicet škol z Libereckého kraje i okolí.  
 

GYMNÁZIUM TURNOV 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra (znovujmenován 1. 8. 2012) 
Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. 
V současnosti existuje víceletá (osmiletá) a čtyřletá forma (kapacita) studia s následnou specializací 
na technické, přírodovědné, nebo humanitní zaměření. Gymnázium spravuje školní knihovnu s 6 500 
svazky beletrie a 16 500 svazky odborné literatury. Součástí školy je i malý bazén, který je, jako jediný 
v Turnově, v omezené míře přístupný i veřejnosti a spravuje jej Městská sportovní. 
Gymnázium Turnov je Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje (celoživotního vzdělávání dospělých) a je členem Vzdělávacího centra 
Turnov, o. p. s. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Škola vznikla v roce 1908, do nové 
budovy se stěhovala v roce 1930 a od roku 1990/91 je její součástí i víceleté gymnázium. Školní 
budova na Výšince patří městu, kraj ji pro školu pronajímá. 
Škola spolupracuje se švýcarským Sarganzem a holandskou Goudou, studenti pořádají výměnné 
pobyty.  
 
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 363, z toho 199 
chlapců a 164 dívek (v předchozím roce 356), z toho do 1. ročníku čtyřletého studia nastoupilo 29 
(30) studentů a do 1. ročníku (primy) víceletého studia 30 (32) studentů. Odmítnutých žadatelů bylo 
celkem 69. Na víceleté studium se hlásilo 72 zájemců, uspělo 30 z nich, na čtyřleté se hlásilo 64 



Kronika města Turnova 2015  |174 

 

uchazečů, přijato bylo 29. Na čtyřletém gymnáziu studovalo 126 žáků (z toho 87 dívek), na víceletém 
gymnáziu 237 žáků (z toho 112 dívek).  
Ve škole pracovalo celkem 39 zaměstnanců. Pedagogických pracovníků bylo 28.  
 
Maturity: Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci státních maturit. 
Maturitní zkoušky skládalo 58 studentů (čtyřleté studium – 32, víceleté studium – 26). 
S vyznamenáním je složilo 31 z nich. Zkoušku složili všichni maturanti. Všech 58 maturantů nastoupilo 
k dalšímu studiu na vysoké škole. 
 
Z akcí ve školním roce: 
(kompletní přehled akcí je uveden ve výroční zprávě, pro představu byl uveden v kronice za rok 2014.  
 
Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání: Celostátní 
projekt, kterého se gymnázium účastní v části Rozvíjení nových metod a forem práce s nadanými 
žáky, která je určena pro žáky 8.–9. tříd a 1.–2. ročníku SŠ, v tomto školním roce úspěšně skončil. Pro 
nadané žáky probíhaly workshopy v těchto oborech: informatika, biologie, chemie, fyzika, technický 
základ, tvůrčí psaní, rétorika a debatní klub, anglický debatní klub. Na závěr každého semestru 
absolvovali nejstarší studenti e-learningový kurz s problematikou kariérového poradenství a praktický 
workshop Jak dál?, který se týkal dalších možností studia na VŠ, studia v zahraničí, stáží 
a nadstavbových kurzů. 

 
T-Centrum: Škola se aktivně zapojila do projektu T-Centra, které organizuje Vzdělávací centrum 
Turnov, o.p.s. Cílem projektu je rozvoj talentovaných žáků zatím z 1. stupně základních škol 
v tematicky zaměřených workshopech. Ve spolupráci s výchovnými poradci a třídními učiteli ZŠ byli 
vytipováni nadaní žáci 3. až 5. tříd turnovských i spádových škol, se kterými jednou měsíčně pracovali 
odborní učitelé z gymnázia i z praxe. Součástí bude i spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze 
a místními firmami. Projektu se účastnilo 32 žáků.  
 
Exkurze a zájezdy: Škola každoročně pořádá vzdělávací exkurze zejména do Francie a Itálie. I v tomto 
školním roce se konala exkurze do Provence.  
 
Soutěže (kompletní): 
Sportovní soutěže: 

 Atletický pohár SŠ, okresní kolo 17. 9., Turnov, chlapci – 1. místo, dívky – 1. místo  

 Atletický pohár SŠ, krajské kolo, 24. 9., Turnov chlapci – 6. místo, dívky – 4. místo  

 Malá kopaná, SŠ, okresní kolo, 7. 10., Turnov, chlapci – 3. místo  

 Pohár Josefa Masopusta (velká kopaná), 21. 10, okresní kolo (SŠ) Železný Brod okresní kolo – 
2. místo  

 Basketbal, SŠ okresní kolo, Jilemnice, 18. 11., chlapci – 1. místo, SŠ krajské kolo, Jablonec n/N, 
9. 4. 2015 chlapci – 2. místo  

 Volejbal okresní kolo, SŠ, chlapci – Semily, 26. 11. – 1. místo = postup na kraj, SŠ, dívky – 
Semily, 27. 11. – 1. místo = postup na kraj  

 Florbal, krajské kolo, SŠ, LBC 26. 1., SŠ, chlapci – 2. místo, krajské kolo, SŠ, LBC 26. 1., dívky – 
2. místo  

 Volejbal krajské kolo, SŠ, chlapci – LBC, 28. 1. – 3. místo, krajské kolo, SŠ, dívky – LBC, 27. 1. – 
3. místo  

 Házená, starší žákyně, krajské finále, Liberec, 12. února 1. místo, postup do kvalifikace 
o postup na republikové finále starší žákyně, kvalifikace o postup na republikové finále, Jičín, 
26. února, 1. místo, postup na RF Velká Bystřice, starší žákyně, republikové finále, Velká 
Bystřice, 8.– 10. dubna 5. místo, naprosto unikátní výsledek, který je třeba zaznamenat 
i z hlediska dlouhé historie školy  
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 Memoriál Zuzany Krejčové, 30. 4., LBC, celkově 1. místo, hlavní závod – Wolf, Tomešková – 2. 
místo  

 Pohár rozhlasu, okresní kolo – 12. 5., mladší žáci – 8., starší žákyně – 2., starší žáci – 7., mladší 
žákyně – 5. místo. 

Dějepisné soutěže:  

 Čihulková Radka (IV.) – 3. místo okresní kolo DO  

 Čihulková Radka (IV.) – 4. místo krajské kolo DO  

 Čihluková (IV.), Konopková M., Valenta (oba VI.) – 6. místo v krajském předkole Dějepisné 
soutěže gymnázií Cheb  

Biologická olympiáda – kategorie C  

 Kristýna Rašová (4. A) – 3. místo v okresním kole, účast v krajském kole  

 Václav Koutek (3. A) – 5. místo v okresním kole 
Biologická olympiáda – kategorie D  

 Jana Pekařová (2. A) – 1. místo v okresním kole, účast v krajském kole  

 Eliška Drbohlavová (2. A) – 2. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole  

 Tereza Šobrová (2. A) – 7. místo v okresním kole  

Biologická olympiáda – kategorie A  

 Ondřej Špika (7. A) – účast v krajském kole  

 Kristina Hakenová (7. A) – účast v krajském kole  
Chemická olympiáda – kategorie D  

 Kateřina Sulková (4. A) – 1. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole  
Matematická olympiáda – kategorie P (krajské kolo)  

 Pavel Krupař  

 Michal Buček  
Olympiáda v českém jazyce okresní kolo:  

 kategorie – Radka Čihulková (4. A) 4. místo (náhradník na postup)  

 kategorie – Anna Šteklová (6. A) 1. místo 31  
Olympiáda v českém jazyce krajské kolo:  

 II. kategorie – Anna Šteklová (6. A) 9. místo  
Literární soutěž Náš svět pořádaná Národním institutem pro další vzdělávání  

 Jana Pekařová (2. A), ocenění za zdařilou tvorbu (oceněno 9 soutěžících ze 116 v příslušné 
kategorii)  

Fyzikální olympiáda Kategorie A:  

 4. místo Bára Čepelíková, 8.A, úspěšná řešitelka  

 5. místo Jan Zima, 8.A, úspěšný řešitel  
Fyzikální olympiáda Kategorie C  

 5. místo Mikuláš Jech, 2.C, úspěšný řešitel  
Fyzikální olympiáda Kategorie D  

 4. místo Johana Stárková, 5.A, úspěšná řešitelka  
Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo  

 Tomáš Sláma 1. místo (II.B)  

 Daniel Zikmund 2. místo (II.B)  

 Šimon Klus 1. místo (III.A)  

 Vojtěch Fišar 3. místo (III.A)  
Olympiáda v anglickém jazyce krajské kolo  

 Daniel Zikmund 1. místo (II.B)  

 Tomáš Sláma 8. místo (II.B)  

 Šimon Klus 7. místo (III.A)  
Olympiáda v anglickém jazyce celostátní kolo  

 Daniel Zikmund 11. místo (II.B) 32  
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Matematická olympiáda  

 Lenka Libenská (7.A) obsadila v kategorii A 7. místo v krajském kole.  
Olympiáda v německém jazyce kategorie II B krajské kolo 

 Daniel Zikmund (kvarta) – 2. místo  

 Kristýna Křapková (kvarta) – 3. místo  
Olympiáda v německém jazyce kategorie III A krajské kolo  

 Mikuláš Jech (2.C) – 2. místo  

 Ondřej Drobník (3.C) – 7. místo  
Olympiáda v německém jazyce kategorie III B krajské kolo 

 Anna Brichová (septima) – 6. místo  
Soutěže ve španělském jazyce krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce SS I: 

 Andrea Valjentová, 2. C – 2. místo  

 Eliska Chytková, 4. A – 5. místo  
Soutěže ve španělském jazyce krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce SS II:  

 Vít Frič, 7. A – 2. místo  

 Matěj Pokorný, 7. A – 4. místo  
celostátní soutěž v recitaci španělsky psaných textů:  

 Eliška Chytková – 7. místo 
  

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

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

 Obchodní akademie, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet tříd 4, počet žáků 105 

 Hotelnictví, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet tříd 3,68, počet žáků 105 

 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet tříd 4, počet žáků 114 

 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet tříd 2,64, počet žáků 51 (otevřeno 
třetím rokem, s praxí ve firmě Sklostroj) 

 Ekonomika a podnikání, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet tříd 0,68, počet žáků 17 

 Nástrojař, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 2,63, počet žáků 68 

 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 0,24, počet žáků 10 

 Jemný mechanik – optik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 1,80, počet žáků 35 

 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 3, počet žáků 81 

 Prodavač, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 0,33, počet žáků 5. 
 

Obor Ekonomika a podnikání je oborem dobíhajícím, bude uzavřen po absolvování současných 
studentů. Škola nabízí studentům řadu kurzů a seminářů, např. základní barmanský kurz, kurz 
studené kuchyně, flair barmanský kurz, kurz sommelier-kadet, kurz funkčního čtení – odborný kurz 
pro žáky 1. ročníků školy, kurz cukrářských technologií, seminář o čokoládě, školení o ginu, carvingový 
kurz, seminář na téma Tradiční kuchyně v moderním pojetí. 
Škola má navázanou spolupráci se skotskou vyšší odbornou a vysokou školou Banff and Buchan 
College ve skotském Fraserburghu, kde studuje několik absolventů turnovské školy.  
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Teoretická výuka nástrojářů probíhá ve škole, odborný výcvik na odloučeném pracovišti ve firmě 
Sklostroj Turnov CZ, s. r. o., kde žáci běžně při této výuce pracují na frézce FCM, soustruhu CTX 
310 CNC, učí se pracovat v programu SOLIDWORKS na modelování a vytváření programů pro 
obrábění na CNC stroji. Žáci také spolupracují s místními firmami, kde absolvují dlouhodobé praxe. 
Jedná se přibližně o 12 firem. 
 

Rekvalifikační kurzy: Daňová evidence / Účetnictví / Prodavačské práce / Základy obsluhy osobního 
počítače / Kovoobráběčské práce / Obsluha CNC strojů / Kuchařské práce / Český jazyk pro 
administrativu / Správná hygienická a výrobní praxe / Efektivní komunikace / Obchodní 
korespondence / Právní minimum pro obecní úřady (Specializační studium pro zaměstnance 
obecních úřadů, členy obecních rad, zastupitele obecních úřadů) / Český jazyk pro cizince. 
 
Maturity a závěrečné zkoušky: Maturitní zkoušku skládalo 89 studentů, v prvním kole 62 prospělo, 
27 neprospělo. Závěrečné zkoušky konalo 46 žáků a neprospělo jich 9 (po opravných zkouškách 6).  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od splynutí celkem 1 003 žáků, ve sledovaném 
období školu navštěvovalo 591 (v předcházejícím roce 589). V budově ve Zborovské ulici se vyučovalo 
280 žáků a v Alešově ulici 307 žáků. Ve škole pracovalo 85 zaměstnanců (62 žen), z toho bylo 55 
pedagogů a 30 provozních zaměstnanců.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a absolvují řadu exkurzí, a to podle oborů svého studia.  
 
Barmanský kurz: 23.–27. února proběhl ve škole barmanský kurz, který pořádala 1. česká barmanská 
akademie. Pod vedením zkušeného lektora, zakladatele a majitele akademie Miloše Trettera, získali 
žáci bohaté teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru barmanství. 
 
Stáž ve Velké Británii: Od 14. března do 11. dubna pobývalo deset žáků ze třetích ročníků studijních 
oborů Hotelnictví, Obchodní akademie a Cestovního ruch na stáži ve městě Portsmouth ve Velké 
Británii u partnerské firmy (The IBD Partnership Business & Education Consultancy), která jim zajistila 
uplatnění po dobu stáže. Cílem stáže bylo sbírání zkušeností a zlepšení se v anglickém jazyce. Někteří 
studenti vykonávali praxi v hotelech (Holiday Inn, Ibis Budget), jiní v kancelářích firem (IBD Office, Lib-
Dem Office, Conservative Office), další připravovali propagační materiály pro Groundlings Theatre. 
 
Burza středních škol: 4. listopadu proběhl 21. ročník Burzy středních škol, která je určena dětem 
závěrečných ročníků základních škol a nabízí jim přehled dalšího možného studia. Na burze se 
prezentovalo čtyřicet škol z Libereckého kraje i okolí.  
 

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 
Plošné a plastické rytí kovů, Umělecké zámečnictví a kovářství, Zlatnictví a stříbrnictví, Broušení a rytí 
drahých kamenů a Umělecké odlévání a v rámci VOŠ tříleté denní studium zakončené maturitou 
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v oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů, stejný obor je možné absolvovat ve čtyřletém 
kombinovaném studiu.  
Přehled vyučovaných předmětů viz Kronika 2014. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 200 žáků střední školy, 24 studentů vyšší odborné školy. 
V domově mládeže může bydlet max. 55 žáků. Ve sledovaném školním roce navštěvovalo školu 
celkem 160 žáků v sedmi třídách, z toho 130 střední a 30 vyšší odbornou. Konalo se šest kol 
přijímacího řízení, do kterých se přihlásilo 48 uchazečů, v prvním kole byli přijati všichni, v dalších 
kolech bylo odmítnuto 19 zájemců. Na VOŠ se hlásilo 11 uchazečů v jednom kole, přijato bylo 8. 
Během roku 12 studentů přerušilo vzdělávání, 5 opakovalo ročník a 2 byli vyloučeni.  
Na škole pracovalo v přepočtu na plné úvazky 28,1 pedagogů, 8,57 nepedagogických pracovníků 
a 5,81 pracovníků v domově mládeže.  
 
Maturitní zkoušky: Maturitu skládalo celkem 31 studentů, 11 studentů neuspělo. Do opravného 
termínu se přihlásilo 22 studentů, z nichž 15 zkoušku složilo. Tři studenti skládali absolutorium, 
všichni úspěšně.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr): 
Studenti se účastní odborných praxí, restaurují předměty v řadě muzejních institucí po celé republice. 
Škola pro studenty organizuje řadu odborných přednášek. (Pro představu je jejich kompletní přehled 
uveden v Kronice 2013, témata se opakují, kompletní přehled prezentačních akcí školy v kronice 2014).  
 
Veletrh v Mnichově: 19.–23. února se škola poprvé účastnila mezinárodního veletrhu zlatnictví 
a klenotnictví Inhorgenta v Mnichově, který je určen pro odbornou veřejnost. Vystavovala v sekci 
inovativní školy, kde se prezentovalo 15 škol z celého světa. Přínosem účasti na veletrhu je navázání 
několika cenných kontaktů, domluva možných výměnných pobytů s jinými školami, nabídka 
podnikatelů na studentské praxe. Škola vypravila na veletrh autobus se studenty i učiteli.  
 
Střední roku: Škola vyhrála 2. místo v anketě o nejlepší střední školu v Libereckém kraji – Střední 
roku 2015. Cenu uděluje Česká studentská unie. Titul škola získala na základě veřejného hlasování na 
webových stránkách www.StredniRoku.cz organizované Asociací studentů a absolventů. Hlasovalo se 
od 15. ledna 2014 do 15. ledna 2015.  
 
15. dubna: Keňa, Tanzanie, Zanzibar – velkoplošná cestovatelská diashow Václava a Lenky 
Špillarových 
 
Dny otevřených dveří: 30. a 31. května se konaly dny otevřených dveří, během kterých do školy 
dorazily stovky návštěvníků. Kromě tradičního programu – módní šperkařské přehlídky, výstava 
maturitních prací atd. Letošní dny se specializovaly na nožířství. Ve výstavním sále školy byly k vidění 
nože jedinečných tvarů a zdobení. Je to v posledních letech stále populárnější artikl, na kterém žáci 
předvádějí svoji invenci a šikovnost. V souvislosti s výstavou proběhly i přednášky zkušeného nožíře 
z Liberce pana Petráčka, který seznámil zájemce nejen s historií nožů, ale hovořil o materiálech, 
zdobení a různých dalších zajímavostech souvisejících s tímto tématem. Vedle výstavy nožů byla 
prezentována díla absolventů (Pavel Hübsch, Lucie Bandíková, Marta Švajdová, Jindřich Beneš, Jiří 
Hanuš, autor medaile k 25. výročí sametové revoluce, která byla realizována v České mincovně, 
Pavlína Čambalová, známá svým rytým sklem. Samostatnou expozici instaloval absolvent Asamat 
Baltaev, jeden z největších medailérských talentů poslední doby). Poprvé byl návštěvníkům otevřen 
prostor dvora. Probíhal zde 1. ročník akce s názvem Metal Scrap Art Workshop. Na třech stanovištích 
vytvářeli absolventi, Filip Skrbek s otcem Davidem Skrbkem, František Bláha s Vojtou Havránkem 
a Petr Vaněk, plastiky na volné téma z různých materiálů, ale především z kovového odpadu. Jedna 
z nich byla instalována hned v sobotu večer u školy, další se objevily za týden u Epsteinovy vily 
(BB restaurace).  
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Poezie v ulicích: 9. listopadu se konala malá akce, která se díky tomu, že byla prezentována na 
stromech v parku vedle šperkařské školy, týkala i veřejnosti. Studenti zavěsili na 
stromy papíry s texty svých autorských básní. K akci se připojili i žáci ZŠ Skálova 
z třídy 8. B, kteří skládali limeriky. Akci zaštítila Městská knihovna Antonína Marka.  
 
Zlaté ručičky Českého ráje: 23. května byla otevřena sezonní výstava ve dvou 
patrech tzv. Epsteinovy vily, která je dnes majetkem pana Hlubůčka, majitele 
protilehlého baru BB. Ve spolupráci se žáky školy byla připravena výstava Zlaté 
ručičky Českého ráje. Byla zaměřena na současnou tvorbu umělců a řemeslníků z Českého ráje. 
 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  

Adresa: 28. října 1390 
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková (od 1. 9. 1996, 2012 byla znovujmenována) 
Charakteristika školy: Škola začala v Turnově působit v roce 1961, kdy došlo k reorganizaci okresů 
a v jejím důsledku byla zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do semilského okresu. 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 (130 lůžek, počet ubytovaných ve školním roce byl 82) 
s přilehlým víceúčelovým hřištěm. Celý areál se nachází ve výhodné poloze v sousedství Panochovy 
nemocnice Turnov a naproti domovu důchodců Pohoda, kam docházejí žákyně a žáci na hodiny 
praktické výuky.  
 

Vzdělávací program: V současné době se žáci vzdělávají v oborech zdravotnický asistent, 
zdravotnické lyceum, sociální činnost (čtyřleté denní s maturitou, lyceum připravuje žáky přede vším 
k dalšímu vzdělávání na VOŠ a VŠ) a ošetřovatel (tříleté denní s výučním listem).  
Uplatnění absolventů je dobré. Pracovní uplatnění ve zdravotnictví totiž lze nalézt vzhledem 
k trvalému nedostatku pracovníků v tomto resortu.  
 
Maturity: U maturitních zkoušek v roce 2015 pokračoval nebývalý pokles úspěšnosti. Ze třídy 
zdravotnického asistenta z 18 žáků a žákyň po podzimním termínu zůstává bez maturitního 
vysvědčení 8 a ve třídě zdravotnického lycea z celkového počtu 23 žáků a žákyň neprospělo 5. 
Z opravujících z minulých ročníků (pouze 2. a 3. termíny) byla úspěšnost necelých 50 %. Závěrečné 
zkoušky v oboru ošetřovatel se konaly již automaticky jako jednotné závěrečné zkoušky zadávané 
centrálně. Úspěchem třídy bylo už to, že se jí podařilo ukončit v termínu 3. ročník a až na jednu žákyni 
(zdravotní důvody) přistoupit k ZZK v jarním řádném termínu. Úspěch byl částečný, po podzimním 
termínu zůstali z 18 žáků a žákyň bez výučního listu 3 žáci a žákyně. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 250 žáků. Ve škole pracovalo 34,5 osob (resp. 
pracovních úvazků). Počet pedagogů na škole byl 26,4 pracovních úvazků. Školu navštěvovalo 209 
žáků. Otevřeno bylo 10 tříd zahrnujících všechny obory. První ročníky navštěvovalo: v oboru 
zdravotnické lyceum 25 žáků, v oboru zdravotnický asistent 15 žáků, v oboru sociální činnost 13 žáků 
a v oboru ošetřovatel 7 žáků. V domově mládeže bylo ubytováno 75 dětí. 
(Fotografie z oslav 30. výročí existence domova mládeže viz Fotopříloha.) 
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Z akcí ve školním roce (výběr): 
Návštěva v Niesky: Žákyně 3. ročníku zdravotnického lycea navštívily německé partnerské město 
Turnova Niesky a během dvou dnů zavítaly na exkurzi do nemocnice, domova seniorů, zařízení pro 
duševně a tělesně postižené a seznámily se se systémem zdravotní a sociální péče v zařízeních 
spravovaných církevní evangelickou diakonií Emmaus. Zdravotnická škola již několik let spolupracuje 
s tamější církevní zdravotnickou školou Medizinische Berufsfachschule. Spolupráce spočívá právě 
především v organizaci výměnných pobytů studentů i učitelů.  
 
Příměstský tábor: Škola uspořádala třídenní příměstský tábor plný her, zábavy a poznání v oblasti 
poskytování první pomoci, který byl zaměřen na děti od šesti do patnácti let. Tábor se konal 
v termínu od 29. června do 1. července v prostorách školy, cena byla 600 Kč.  
 
Podnikatel junior: Žákyně 1. ročníku oboru ošetřovatel se umístily na 3. místě v soutěži Podnikatel 
junior v rámci projektu ESF Firmičky „Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti“. 
Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 68 mini podniků. S konkrétní realizací projektu bylo spojeno 
založení Senior klubu při SZŠ v Turnově, ve kterém žákyně s pomocí vyučujících získaly zkušenost 
s vedením podniku zaměřeného na sociální aktivizaci klientů – seniorů. 
 
Soutěž v předlékařské první pomoci: 26. června se v areálu školy na pěti stanovištích soutěžilo 
v předlékařské první pomoci. Na jedné straně tříčlenná družstva, která testují své znalosti 
a dovednosti, na straně druhé týmy maskující modelová zranění a dramaticky ztvárňující danou 
situaci (nutno podotknout, že herecké výkony byly velmi slušné!). Mezinárodní účast zajistila 
přítomnost pozvané partnerské střední školy Medizinische Berufsfachschule Niesky. 
 
Den otevřených dveří: 25. září proběhl Den otevřených dveří k oslavě 30. výročí vzniku internátu. Na 
programu byla prohlídka prostor domova mládeže, nově vybudovaných přírodovědných učeben 
a učebny psychologie. K vidění bylo také „muzeum“ ošetřovatelství (za dobu existence totiž škola 
nashromáždila řadu velmi vzácných předmětů a pomůcek z medicíny a ošetřování nemocných). 
Konalo se též setkání bývalých studentů. (Foto viz Fotopříloha). 
 
 



Kronika města Turnova 2015  |181 

 

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.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Realizační tým centra tvořilo 8 zaměstnanců (přibyly dvě projektové 
manažerky), učitelé pracují externě. Počty žáků jsou uvedeny u jednotlivých kurzů. 
 
Vzdělávací programy: Konalo se 70 kurzů pro místní firmy. 
 
Jarní semestr 
Proběhlo 20 kurzů jazykových kurzů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 142 studentů: 11 kurzů 
anglického jazyka, 3 kurzy francouzského jazyka, 1 kurz španělského jazyka, 1 kurz německého jazyka, 
1 kurz čínského a 2 kurzy italského jazyka a pro budoucí studenty 4 přípravné kurzy českého jazyka 
a matematiky. V srpnu se konal kurz angličtiny, kterého se zúčastnilo 5 osob. 
 
Podzimní semestr 
Proběhlo 23 kurzů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 112 studentů. Z toho 21 jazykových kurzů 
(12 kurzů anglického jazyka, 4 kurzy francouzského jazyka, 1 kurz španělského, 2 kurzy německého 
jazyka, 1 kurz italského jazyka, 1 kurz čínského jazyka), 1 kurz IVT a 1 kurz genealogie (10 klientů).  
 
Projekty: (Vše v rámci dotačního programu EU – Operační program Vzdělávání pro budoucnost) 

 Aktivně a kreativně ve školce – realizace od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015. Cílem projektu bylo 
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v Libereckém kraji prostřednictvím 
průběžného a provázaného vzdělávání.  
1. června 2014 byl zahájen projekt určený pro pedagogy z mateřské školy. Již dříve Vzdělávací 
centrum realizovalo projekt Nově a jinak v mateřských školách. Cílem současného projektu je 
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v rámci Libereckého kraje 
prostřednictvím jejich průběžného a provázaného vzdělávání. Celý projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, takže všechny vzdělávací programy jsou 
pro účastníky zdarma. V rámci tohoto projektu probíhají čtyři klíčové aktivity: Lektorské 
a prezentační dovednosti, semináře s technickým zaměřením, dílny a workshopy. 

 Učíme se pro život – realizace od 1. 8. 2014 do 30. 6. 2015. V rámci projektu Učíme se pro život, 
který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, probíhalo 
bezplatné vzdělávání pro obyvatele menších obcí. Do projektu se zapojilo celkem 27 obcí ze tří 
krajů a nabízených kurzů se zúčastnilo více než 600 osob. Největší zaplněnost kurzů byla v obcích 
Radostná (až 18 v jednom kurzu) a Mírová pod Kozákovem (v průměru 10 osob), Bozkov (až 15 
osob v kurzu), Všelibice (až 14 osob), Poniklá (až 20 osob), Kněžmost (14 osob), Martinice 
v Krkonoších (až 15 osob v kurzu), Chotyně (12 osob) a Lučany nad Nisou (20 osob v kurzu). 
Během školního roku se naučilo více než 200 lidí základní ovládání počítače. Více než 300 osob 
navštívilo kurzy, které vzdělávaly v oblasti práva a ochrany spotřebitele, občanském zákoníku, 
pracovním a rodinném právu. Velice přínosný byl i kurz o financích, kde si každý mohl spočítat 
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svůj rozpočet a dozvědět se více i o méně příjemných tématech, jako např. jak se dostat 
z dluhové pasti, jak předejít exekuci apod. Ohlasy účastníků byly vesměs velmi pozitivní, mnozí 
vyjádřili své přání pokračovat v obdobných kurzech dalšími tématy. Kladně byly hodnoceny 
i informační a studijní materiály, které účastníci v průběhu kurzů získali. Výuku v projektu 
zajistilo celkem 15 lektorů. 

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

 
T-Centrum: Centrum se zaměřuje na nadané žáky 1. stupně, pro které organizuje programy různého 
zaměření. 19.–20. června pobyt 18 dětí z T-centra na Malé Skále. Logické hry, fyzika, pokusy. 
Anglický tábor: O prázdninách se konal 7. ročník příměstského tábora s výukou anglického jazyka. 
Proběhl v areálu Klubu lyžařů ve Struhách. Zúčastnilo se 9 dětí.  
Kurzy pro seniory: S podporou Nadačního fondu manželů Klausových se konalo 7 kurzů pro seniory 
v Pěnčíně, Radimovicích, Nové Vsi nad Popelkou, Žďáru u Mnichova Hradiště, Libštátě, Karlovicích 
a Všelibicích. Celkem se zúčastnilo 70 seniorů. 
Výroční zpráva, která je podkladem pro zápis, byla zpracována za kalendářní rok 2015 (ne školní 
2014/2015).  
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  

Adresa: náměstí Českého ráje 5 
Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl (od roku 2003, znovu potvrzen ve funkci v konkurzu na jaře 2012) 
Charakteristika školy: Základní umělecká škola Turnov byla založena v prosinci 1945 jako Městská 
hudební škola. Do roku 2001 bylo sídlo školy v Husově ulici čp. 77 a od roku 2001 škola sídlí na 
náměstí čp. 5. Školu zřizuje město Turnov. Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury. 
Žáci ji navštěvují v odpoledních hodinách po dopoledním povinném vyučování v základních školách.  
 
Vzdělávací obory: Obory: hudební (oddělení klávesové, smyčcové, dechové a ostatní nástroje, sólový 
zpěv, pěvecké sbory, hudebně-teoretické předměty, hudební soubory), výtvarný, taneční (balet), 
literárně-dramatický. Škola nabízí vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale zařadila 
i novější druhy umění (populární hudbu, jazz, folk). Žáci měli možnost účinkovat v orchestrech 
a pěveckých sborech Karmínek, Turnováček a Carmina, ve školním big bandu, komorním orchestru, 
kytarovém orchestru a žesťovém souboru.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 690 žáků, ve sledovaném školním roce byla naplněna. 
Hudební obor navštěvovalo v individuální výuce 394 žáků (z toho 1 dospělý), v kolektivní výuce 
108 žáků, výtvarný obor 83 žáků, literárně-dramatický 47 žáků a taneční 55 žáků (stav k 1. 9. 2014). 
Na škole působilo 41 zaměstnanců, z toho 37 pedagogických, většina ne na celý úvazek. Tři 
pedagogové školy se věnují dětem se zrakovým postižením (Klára Jozífková, Monika Szántó a Martin 
Hybler – flétna, klarinet a komorní a orchestrální hra, zpěv).  
 
Přijímací řízení se uskutečnilo 4. a 16. 6. 2014, přijato bylo 89 žáků. Z toho na hudební obor 45, 
výtvarný obor 12, taneční obor 22 a literárně-dramatický obor 10. 
Absolventi: 25. června absolvovalo veřejným koncertem 33 žáků, výtvarné práce absolventů 
výtvarného oddělení byly vystaveny v červnu ve výstavní síni školy a absolventi LDO měli 18. června 
závěrečné vystoupení v atriu Muzea Českého ráje. 
Uplatnění absolventů: 2 na státní konzervatoři (Konzervatoř Praha: Martin Jozífek – klavír (učitel 
Hybler) a Benjamin Gabriel Szántó – ladič klavírů (učitelky Ptáčková a Faltusová) a 2 žáci byli přijati na 
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výtvarné školy a střední umělecko-průmyslové školy: Barbora Hübnerová a Eliška Bretšnajdrová 
(učitelka Mastníková). 
 
Přehled akcí a aktivit: 
15. ledna: IDA, projekce polského filmu, kterým bylo připomenuto tragické výročí transportu 
turnovských Židů do vyhlazovacích táborů. Projekci připravily Turnovské památky a cestovní ruch. 
22. ledna: Koncert ve škole, absolventka violoncellistka Michaela Vitáková a houslistka Pavla 
Mazancová 
23. ledna: Koncert orchestrů ZUŠ (smyčcové orchestry pod vedením Vladimíry Vydrové a Šárky 
Košťálové, dechový orchestr pod vedením Jiřího Richtera a Big Band pod vedením Václava Sajbta) 
28. ledna: Školní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v oboru sólový zpěv 
a orchestrální hra 
17. března: Eva Mastníková dětem – výstava knižních ilustrací turnovské výtvarnice a pedagožky 
školy. Výstava byla zahájena hudebním vystoupením pedagogů a žáků školy (sál ZUŠ do 15. května) 
7. dubna: Koncert ve škole – v sále ZUŠ vystoupili žáci učitele Jiřího Richtera a studenti Pražské 
konzervatoře ze třídy pana profesora Petra Hernycha 
10. dubna: Zpíváme si pro radost – 17. ročník postupové přehlídky a festivalu. Koncert turnovských 
pěveckých sborů Carmina ze ZUŠ Turnov, Musica Fortuna a PS Antonín Dvořák, který představil své 
nové CD. Galerie Muzea Českého ráje 
30. dubna: Koncert ve škole – klavírní Quasi trio 
2. a 3. června: Závěrečné koncerty žáků Základní umělecké školy. Představili se žáci hudebního, 
tanečního a literárně dramatického oboru 
5. června: Pánové, končíme! Závěr jazzové sezony 2015. Big Band ZUŠ Turnov, Lédl Jazz Q, Duo Dim, 
Kařena a její dědové a Meckie Messer Band. Atrium Muzea Českého ráje 
8. června: Závěrečné vystoupení pěveckých sborů ZUŠ (Karmínek, Turnováček, Carmina). Sál SUPŠ 
15. října: Interní koncert žáků ZUŠ, koncertní sál školy  
5. listopadu: Interní koncert žáků ZUŠ, koncertní sál školy 
Prosinec: Výstava prací žáků výtvarného oboru, výstavní síň ZUŠ 
1. prosince: Koncert ve škole – Edgar Cardoso, koncert portugalského klavíristy 
15. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ v dětském oddělení knihovny. Představili se žáci učitele hry 
na kytaru Petra Kostky a žáci hry na dechové nástroje učitele Jindřicha Bady 
 
Podrobnější informace k uvedeným akcím a některé další kulturní pořady jsou uvedeny 
i s fotodokumentací v kronice školy. V městské kronice za rok 2014 je uveden kompletní přehled akcí 
školy, pro představu o její bohaté činnosti.  
 
Letní interpretační dílny: Na začátku prázdnin se opět konaly Letní interpretační kurzy. (Více viz 
Kultura – Přehled nejvýznamnějších akcí – Dvořákův Turnov a Sychrov).  
 
Výsledky soutěží: 
Národní soutěž ZUŠ vyhlášená ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
1. místa s postupy v okresním kole: 
Zpěv: Lenka Maryšková – p. u. Lédlová, Lucie Preislerová – p. u. Lédlová, Kristýna Poláková – p. u. 

Lédlová, Tereza Kábelová – p. u. Kutek, Kristýna Poláková a Tereza Kábelová – p. u. Lédlová 
Hra na dechové nástroje: Marie Kavková – p. u. Szántó, Filip Knížek, Anna Šteklová – p. u. Bada, 

Václav Hořák, Radek Houba, Vojtěch Urban, Michael Lachman, Hana Libenská, Kristýna 
Poláková, Šárka Špiková – p. u. Richter 

Hra na bicí: Hubert Kašák, Joshua Pekař – p. u. Tomáš 
Taneční obor: soubor mladších žáků – p. u. Šlapanská 



Kronika města Turnova 2015  |184 

 

1. místa v krajském kole: 
Sólový a komorní zpěv:  Lenka Maryšková – p. u. Lédlová, (1. místo), Kristýna Poláková – p. u. Lédlová, 

(1. místo s postupem), Kristýna Poláková a Tereza Kábelová – p. u. Lédlová (1. místo 
s postupem) 

Hra na dechové nástroje: Radek Houba – p. u. Richter (1. místo s postupem), Vojtěch Urban – p. u. 
Richter (1. místo), Michael Lachman – p. u. Richter (1. místo) 

Orchestrální hra: Smyčcový soubor – p. u. Vydrová (1. místo) 
Celostátní kolo:  
Sólový a komorní zpěv: Kristýna Poláková – p. u. Lédlová, (2. místo),  Kristýna Poláková a Tereza 

Kábelová – p. u. Lédlová (2. místo) 
Hra na dechové nástroje: Radek Houba – p. u. Richter (čestné uznání)  
 
Výtvarný obor: Ocenění na přehlídce celostátního kola ve Šternberku za animovaný film Cirkus. 
 
Soutěže LDO:  
Dráčci – učitelky Tomášová a Zemenová (ocenění na přehlídce Dětská scéna 2015, postup na krajskou 
přehlídku) 
Kámoš Drámoš – učitelka Tomášová (ocenění na přehlídce Dětská scéna 2015 a postup na krajskou 
přehlídku) 
Torzo na druhou – učitelka Zemenová (ocenění na přehlídce Dětská scéna 2015) 
Bezefšeho – učitelka Tomášová (ocenění na přehlídce Dětská scéna 2015, postup na krajskou 
přehlídku) 
Dráčci – učitelka Tomášová a Zemenová (ocenění na krajské přehlídce) 
Kámoš Drámoš – učitelka Tomášová (ocenění na krajské přehlídce) 
 

STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽLUTÁ PONORKA  

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

 Hlavním sídlem Žluté ponorky je od roku 2000 budova v Husově ulici. Na kroužky pravidelně 
každým týdnem přicházelo kolem 300 dětí. Prostory jsou také pronajímány k dalším činnostem. 
Sídlí zde i Loutkářský soubor Na Židli, bohoslužby zde organizuje Křesťanské společenství, 
zkoušejí zde hudební skupiny a taneční soubor dospělých Keltský tygr (výnos cca 80 000 Kč 
ročně). V pravé části přízemí vznikl volnočasový klub.  

 Tábořiště v Krčkovicích u Hrubé Skály čítá nových 30 stanů s podsadou a s pevnými zařízeními 
kuchyně a sociálních zařízení. V létě se zde vystřídalo 5 denních táborových turnusů (dva vlastní, 
tři v pronájmu) Vytíženost byla 100%. Existuje projekt na stavbu nového zázemí. 

 Hvězdárna na Výšince, kterou využívá astronomický kroužek ve spolupráci se Spolkem 
astronomů Libereckého kraje. Znovuotevřena byla v roce 2013 díky společnosti Sundisk. Během 
zatmění Slunce (jaro 2015) navštívilo hvězdárnu přes 300 lidí. 

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

 Keramická dílna v ZŠ Žižkova, kam byla na jaře pořízena nová elektrická keramická pec, scházelo 
se zde pravidelně 56 dětí a dílnu využívala i škola.  

 Výtvarná místnost v ZŠ Alešova, kde probíhaly 2 výtvarné kroužky – Tvořínek a Hrátky s textilem.  
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Vzdělávací program: Podle zřizovací listiny by se organizace měla věnovat žákům i středoškolským 
studentům, skutečností ale je, že stále 90 % klientů tvoří děti ve věku 6–12 let. Probíhá snaha náplň 
činnosti rozšířit i na další skupiny (proběhl další ročník kurzu kresby pro dospělé a víkendové kurzy 
videoanimace. Pro předškoláky se organizace podílí na festivalu Turnovská mateřinka).  
Ve školním roce 2014/2015 bylo otevřeno 49 zájmových kroužků, které navštěvovalo 654 klientů. 
Ponorka zorganizovala 24 akcí pro veřejnost s návštěvností 4 090 osob, 6 soutěží a přehlídek s účastí 
1 026 osob a 9 táborů a pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 248 dětí. Na dopravním hřišti se 
během 39 dnů vystřídalo 1 298 dětí.  
 
Přehled kroužků, jejich učitelé a počet účastníků: pro přehled viz Kronika 2014. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Jádro Žluté ponorky tvoří malý tým stálých zaměstnanců rozdělený na 
vedoucí pedagogy, kteří spolu s ředitelem zajišťující kromě pedagogické činnosti i práci organizační, 
propagaci + PR a projekty. Druhá část týmu zajišťuje účetní agendu, chod kanceláře, správu budov 
a vybavení a úklid. Hlavní činnost, zájmové vzdělávání v kroužcích, je zajišťována z velké části 
externími pedagogickými pracovníky. (Od školního 2015/2016 roku došlo k rozdělení činnosti do čtyř 
oddělení podle zaměření.) Stálý tým tvoří ředitel, dva pedagogové a dva nepedagogičtí pracovníci, 
dále externí správce a dalších 29 externích pedagogů. Celkem se jednalo o 4 pracovníky víc než 
v předchozím roce.  
Soutěže kulturní: Turnovská mateřinka – festival mateřských škol (30.–31. března, 9 představení, 162 
dětí, 300 diváků) / Turnovský štěk – divadelní přehlídka (18. března, 9 představení, 119 účastníků, 
120 diváků) / Turnovský kos – pěvecká soutěž (28. dubna, 2 sály, 70 soutěžících, 100 diváků). 
 
Soutěže sportovní: Turnovský plavecký přebor – okrskové kolo (13. listopadu, 8 základních 
a středních škol, 132 závodníků) / Pohár Českého rozhlasu – okresní přebor v atletice (12.–13. května, 
13 základních škol, 578 dětí) / Vybíjená – okrskové (1., 8, 15. dubna, 6 základních škol, 183 dětí) / 
Atletický 4boj žactva – okresní kolo (1. října, 259 dětí základních škol) / Okresní kolo Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů (6. května, 6 disciplin, 11 základních škol, 128 dětí) / Trojboj 
všestrannosti s Adamem – okrskový, okresní a krajské kolo (22. a 27 května a 3 a 17. června, 23 
základních škol, 716 dětí) /Atletický středoškolský pohár Corny (16. září, 7 středních škol, 172 
závodníků). 
 
Tábory: Letní tábory Krčkovice malý a velký (1.–18. července, 38 + 55 dětí) / Letní výtvarný tábor 
Dolní Mísečky (13.–23. srpna, 35 dětí) / Zimní příměstský tábor Turnov (2.–6. února, 14 dětí) / 
Odpolední týdenní taneční kurz (29. června až 3. července, 15 dětí) / Víkendové pobyty a přespávání 
(14 nocí, 128 osob). Pobyty se nejvíce rozvíjí v rámci kroužků OB a Křesťanský dorost. 
 
Evropské projekty  
Česko-polská hra králů – šachový projekt dětí z Turnova a Jawora 
European Volunteer Service – Žlutá ponorka se od tohoto roku stala akreditovanou organizací 
European Volunteer Service. Dobrovolná služba je jednou z aktivit programu Erasmus+. Její účastníci 
mohou strávit až 12 měsíců v evropské zemi při dobrovolné práci.  
 
Přehled dalších akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  

 2.–6. února: Příměstský tábor s ponorkou. Denní programy plné her, výletů a sportování 

 10. února: Hurááá karneval. Výtvarná tvůrčí dílna, tvorba karnevalových masek 

 22. února: Velký rodinný festival. Karneval v ledovém království 

 19. května: Malé velké sochání. Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost 

 13. června: Den dětí s ponorkou. Skákací atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, živá zvířata, 
ukázky techniky, občerstvení pro velké i malé. Vstup zdarma. Park za letním kinem 

 1. června: Besídka amerického stepu 
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 13. června: Dětský den s ponorkou. Skákací atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, živá zvířata, 
ukázky techniky, občerstvení pro velké i malé 

 29. června – 3. července: Podvečery v rytmu irských tanců. Výuka pro děti i dospělé 

 21. a 22. listopadu: Kurz stop motion animace – animace objektů. Lektor Alena Novotná 

 1. září: Rodinné odpoledne na kolečkách, pro nepřízeň počasí malá účast 

 24. listopadu: Frotáž 100x jinak. Výtvarná dílna pro veřejnost 

 4. prosince: Mikulášská nadílka v ponorce 
 
Dětský den s ponorkou: 13. června se v parku za letním kinem konala akce pro děti – Dětský den 
s ponorkou. Park, resp. jeho část blíže sídlu Žluté ponorky byl plný atrakcí a hlavně dětí. Připraveny 
byly skákací atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, živá zvířata, ukázky hasičské techniky, včelařství 
i občerstvení pro velké i malé. Akce se zúčastnilo kolem 1 500 lidí. 
 
Návštěva dětí ze saského města Ottendorf-Okrilly: Od 23. do 25. září do Turnova přijelo 25 dětí 
z Ottendorf-Okrilly, které se spolu se žáky ZŠ Žižkova účastnily společného projektu Malí přírodovědci 
bez hranic. Organizátorem setkání byla Žlutá ponorka. Děti se zúčastnily bohatého programu plného 
exkurzí (muzeum, Galerie Granát), a dílen (mineralogické s Ing. Cuchým a Dominikem Koškem, 
technické s Pavlem Jirmanem – při té si vyráběly vlastní zmrzlinu, přírodovědné s Hanou Kačírkovou). 
Užily si sportu, navštívily Liberec IQ Landii i turnovský židovský hřbitov. Akce navázala na loňský 
česko-saský přeshraniční projekt Společná cesta k přírodním vědám.  
 
Lampionový průvod: 7. listopadu se v parku u letního kina konal tradiční lampionový průvod, který 
připravila Žlutá ponorka ve spolupráci s Jednotou bratrskou (Nová naděje) a Rodinným centrem 
Bouda. V 16.00 začala v ponorce lampionová dílna, na které si mohli účastníci vyrobit vlastní lampion, 
v 17.00 průvod vyrazil na cestu. Účastnilo se ho kolem čtyř stovek dětí. Dětí s rodiči a se svými 
lampiony prošli od Žluté ponorky přes park (kde ze světýlek vznikla velryba) na atletický stadion 
(původní trasa musela být změněna, protože pršelo). V „podzemí“ pod atletickým stadionem je 
čekaly pohádkové bytosti. Nakonec zazpíval pěvecký sbor Turnováček.  
 
Další akce, na kterých se Žlutá ponorka podílí: Vyhlášení ankety o Nejlepšího sportovce města 
Turnova (viz Sport) / Česko-polský výtvarný salon Turnov–Jawor (Kultura – muzeum) / Zatmění Slunce 
na hvězdárně / Čarodějnice Na Lukách (Kalendárium) / Noc s Andersenem – spaní na Valdštejně. 
 

PARLAMENT MLÁDEŽE 

Parlament mládeže města Turnova je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo z jejich vlastní 
iniciativy. (K historii viz Kronika 2013). 
V roce 2015 Parlament mládeže projevil více aktivity než v roce 2014. Tak bohaté aktivity, jako 
parlament vykazoval v roce svého založení (2013), však neprovozoval. Webové stránky jsou víceméně 
neaktuální a parlament nevydává žádné vlastní tiskové zprávy.  
18. června se v budově městského úřadu konala schůze s novými zájemci o členství a práci 
v parlamentu.  
21. září se konala druhá schůze, opět v budově městského úřadu, na které se sešlo 15 žáků 
a studentů společně s jejich školními garanty a diskutovali téma dalšího fungování parlamentu. 
Dohodli se na dalších schůzích a tématech, kterými by se rádi zabývali.  
21. října se ve Žluté ponorce konala schůze s volbou předsedy, které se zúčastnil jako host i starosta 
města. Parlament se zabýval návrhem úprav městského parku. Předsedou parlamentu se stal 
Nataniel Mansfeld, místopředsedou Karel Jiří Sengr, zástupkyní místopředsedy Hana Bažilová 
19. listopadu se zástupci parlamentu sešli s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, když 
navštívil Turnov.  
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Zdravotnictví a sociální péče 

 
Struktura sociálních služeb v Turnově 
Příspěvkové organizace Města Turnova 

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

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

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

Organizace se sídlem v Turnově 

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

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

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

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

Organizace se sídlem mimo Turnov, které zde poskytují služby 

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

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

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

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

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

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

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

 Celia (zaměřuje se na pomoc lidem trpícím celiakií) 

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

 Český červený kříž 
Ostatní organizace, které ve městě působí 

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

 První turnovská chráněná dílna (firma zaměstnávající lidi s handicapem) 

 Oblastní charita Liberec 

 Naděje Jablonec nad Nisou  

 Most k naději (organizace řeší drogovou problematiku) 

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

 
Katalog sociálních služeb 
V roce 2015 byl vypracován nový katalog sociálních služeb, který pro občany shromažďuje 
a aktualizuje všechny potřebné informace v sociální oblasti. Dokument je zpřístupněn na webových 
stránkách města nebo v podobě vytištěné brožury a slouží i k práci jednotlivých odborníků. Vznikl ve 
spolupráci s městy Semily a Jilemnice. 
 
Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova 
Výzva byla vypsána na tyto okruhy: podporu aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob 
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů / podporu 
aktivit směřujících ke zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci / podporu vytváření zdravého 
životního stylu / podporu rodin s dětmi / podporu zdravotních preventivních a léčebných programů 
na území města vedoucích k prevenci civilizačních onemocnění.  
 
V rozpočtu města pro rok 2015 byla schválena částka 1 400 000,- Kč, zůstatek z minulého období byl 
66 000,- Kč, celkem tedy bylo pro rok 2015 k dispozici 1 466 000,- Kč. Rozděleno bylo 1 210 000 Kč. 

 Most k naději – Terénní programy pro lidi ohrožené drogou: 80 000 Kč 

 Oblastní charita Liberec – Domovy pro matky s dětmi v tísni: 5 000 Kč 

 Středisko pro ranou péči Liberec – Poskytování preventivní sociální služby rané péče ve městě 
Turnov, příspěvek na činnost: 5 000 Kč 

 Fokus Turnov – Podpora sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním handicapem: 

350 000 Kč 
 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – Výlet po Českém ráji pro 54 členů: 7 000 Kč  

 Svaz postižených civilizačními chorobami – Nákup permanentních vstupenek do bazénu 
v Turnově: 7 000 Kč  

 Slunce všem – Centrum denních služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením 
a autismem, příspěvek na činnost: 250 000 Kč  

 Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa v Žírči – komplexní péče 
o nemocné roztroušenou sklerózou, příspěvek na činnost: 5 000 Kč  

 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Komplexní odborná ambulantní 
a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji, příspěvek na činnost: 
2 000 Kč  

 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Komplexní terénní sociální služby těžce 
zdravotně postiženým občanům a seniorům města Turnov: 18 000 Kč 

 Zdravý zoubek – příspěvek na projekt: 5 000 Kč  

 „D“ občanské sdružení – Občanská poradna Turnov: 25 000 Kč  

 Centrum pro rodinu Náruč – příspěvek na činnost: 350 000 Kč  

 Občanské sdružení D.R.A.K. – Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 36 000 Kč  

 REP, občanské sdružení – Poradna pro rodinu a děti: 5 000 Kč  

 Hospicová péče sv. Zdislavy – Pracovník v sociálních službách, doprovázení umírajících na 
Rodinném pokoji v nemocnici v Turnově: 20 000 Kč  

 Sbor Jednoty bratrské v Turnově – Rodinné centrum Bouda: 20 000 Kč  

 Spokojený domov – Osobní asistence v ZŠ speciální třídě pro zdravotně handicapované žáky, 
občany Turnova: 20 000 Kč  
 



Kronika města Turnova 2015  |189 

 

 

Nový ředitel turnovské nemocnice 
Od 1. ledna má turnovská nemocnice nového výkonného technického ředitele. 10. prosince proběhlo 
výběrové řízení, které vyhrál bývalý místostarosta města Otakar Špetlík. Do výběrového řízení se 
přihlásilo celkem dvanáct zájemců, do užšího kola postoupili tři, z nichž jeden dobrovolně odstoupil 
(Ing. Petr Soudský). „Zdravotnickým ředitelem“ zůstává Martin Hrubý. Technický ředitel řídí 
každodenní provoz nemocnice, odpovídá za plnění plánů výnosů a nákladů schválených vedením 
společnosti, podílí se na stanovování dlouhodobé strategie nemocnice Turnov, k řízení využívá 
podpory jednotlivých odborných útvarů společnosti. (Foto viz Fotopříloha – únor). 
 
Dny zdraví s Krajskou nemocnicí Liberec 
7. června proběhly v areálu BB restaurace a atletického stadionu Dny zdraví s Krajskou nemocnicí 
Liberec s programem pro děti i dospělé, který zahrnoval soutěže a konzultace s odborníky 
z Panochovy nemocnice Turnov. Akce zájem Turnováků nevyvolala. 
 
Babybox v nemocnici 
12. srpna byl oficiálně zahájen provoz tzv. babyboxu – schránky, kam mohou rodičky odložit své 
narozené dítě, pokud se o něj nechtějí nebo nemůžou starat. Turnovský babybox je naistalován 
v nemocnici. V republice jich je už 66. Zřízení babyboxů je financováno pomocí dárců, Turnov je 
prvním městem, kde se zřizovateli Ludvíku Hessovi nejprve nepodařilo získat od dárců ani korunu, až 
po dalších výzvách přispěly na tři desítky dárců, například Ing. Jan Gold, společnost BusLine, a. s., 
AQUA Program, s. r. o., či Zikuda – vodohospodářské stavby, s. r. o. A město Turnov přispělo 
symbolickou korunou za každého obyvatele města. (O babyboxech a jejich zakladateli více viz Kronika 
2013 – Česko kalendárium 30. prosince, foto viz Fotopříloha).  
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Zdravotnické organizace působící v Turnově 

 

CELIA 

Sídlo: Nová Ves 198 
Ředitelka: Helena Sasová 
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 (6x), Jablonci nad Nisou (6x) a v Turnově (12x). Další akce proběhly 
v Litoměřicích, Brně, Českých Budějovicích a v Mladé Boleslavi. Probíhají také individuální 
poradenství.  

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 

Adresa: Skálova 540 (v budově sokolovny) 
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková  
Charakteristika: Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena 
v roce 2000, je členem Sítě mateřských center a nositelem ocenění Společnost přátelská. Hlavní 
činností je provoz rodinného centra. Náruč nabízí prostor pro setkávání malých dětí a rodičů, 
organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro osobní i odborný růst, tvůrčí aktivity pro děti a dospělé, 
společné výlety, slavnosti, pobyty, besedy a semináře, poradenství, hernu, miniškolku. Centrum je 
otevřené široké veřejnosti. 
Pravidelně se v něm konají přednášky pro ženy a matky o psychologii dítěte, o výchově, o gynekologii 
apod. V roce 2014 zahájila pobočnou činnost i v Mnichově Hradišti.  
Město Turnov přispělo na činnost sdružení v roce 2015 částkou 350 000 Kč, Liberecký kraj 
129 000 Kč, na dalších příspěvcích získalo centrum 3 654 030 Kč.  

 
Z aktivit v roce 2015 (výběr): 
 
Návštěvnost: Během roku se konalo celkem 996 akcí, které navštívilo 10 737 osob.  
 
Pravidelný program 

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

. Pro děti od 3 do 7 let: Šikovné ručičky – kreativní kroužek / Tanečky – pohybová a taneční 
průprava / Jóga pro děti – relaxační aktivita / Dokolečka s pohádkou – pohyb + zpěv. 

. Pro rodiče: Jóga / Powerjóga / Gravidjóga / Pilates / Angličtina  
 
Veselá školička: Pro děti, které mají nějaký handicap oproti většině ostatních, který by jim znemožnil 
být úspěšnými ve škole, připravuje Náruč již několikátým rokem kroužek, který jim má pomoci. Děti 
jsou vytipovány ve spolupráci s turnovským oddělením sociálně právní ochrany dětí a pedagogicko-
psychologickou poradnou. V malých skupinách si jednou týdně procvičují mluvení, motoriku, sociální 
a pracovní dovednosti, grafomotoriku apod. Pro takto připravené dítě je pak přechod do běžné školy 
o poznání snazší. O děti se starají speciální pedagogové a psychologové. Jejich práce i potřebné 
pomůcky jsou placeny z dotace Krajského úřadu. Rodiče přispívají jen minimálně. 
 
Oslava 15. narozenin: V lednových dnech oslavilo Centrum pro rodinu Náruč své patnácté 
narozeniny. Jeho zakladatelky, Hana Hajnová a Petra Houšková a parta nadšených rodičů, se poprvé 
začali scházet v prostorách waldorfské školy v Daliměřicích. Později se několikrát stěhovala – několik 
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let pobyla ve Žluté ponorce, poté v hasičárně v Daliměřicích založili pobočku a od září 2008 sídlí 
v prostorách sokolovny (v přízemí směrem ke stadionu).  
Přibližně od roku 2008 se Náruč stará také o přípravu pro pěstounskou péči a pěstounům zajišťuje 
odbornou i lidskou pomoc. Brzy vzniklo Centrum podpory pěstounských rodin, které je v současnosti 
oficiálně pověřeno výkonem sociálně-právní ochrany dětí.  
V současnosti se Náruč věnuje řadě aktivit. Nabízí pomoc každé rodině, která se potýká s nějakým 
problémem, organizuje přednášky, poradny, rukodělné dílny, cvičení atd. Organizuje projekty: 
Veselou školičku, Přijďte mezi nás, Dáváme rodinám šanci a Znáte svá práva?. 
Činnost Náruče podporuje řada zdejších podniků a organizací. V roce 2014 to byly například dotace 
z Města Turnov, Libereckého kraje i Ministerstva práce a sociálních věcí a dary od nadací (Nadace 
Euronisa a Nadace B. J. Horáčka), místních firem (družstvo Granát, AQUA Program s. r. o., RESIM, s. r. 
o.). 
 
Příměstský tábor pro pěstounské děti: V létě proběhl třítýdenní tábor pro děti z pěstounských rodin. 
Skupina nejmenších dětí se každý den přesunula korábem z Turnova až na daleký oceán, na neznámé 
ostrovy, kde se z dětí stali plavčíci a z hlídacích tet kapitáni – téma tábora není těžké uhodnout: 
Vzhůru na palubu! Starší děti si zase užívaly především pohybových a vědomostních her – tematicky 
zaměřených na zvířata a rostliny. Některé „akční“ děti se přidaly ke skupině souběžně probíhajícího 
tábora turnovského Povyku, kde jsou aktivity přece jen trochu adrenalinovější. V tropických dnech se 
chodily zchladit do Dolánek k Jizeře, byly u Zrcadlové kozy, ve Struhách, navštívily výstavu Zlaté 
ručičky Českého ráje, hrály divadlo, promítaly pohádky. Díky grantu Nadace Terezy Maxové (česká 
světově známí modelka – zakladatelka a organizátorka velmi úspěšné nadace) mohla být dětem 
dopřána arteterapeutická výtvarná dílna (malovalo se na tělo, na kameny, vyráběli se fuskloví 
panďuláčci) a canisterapie se dvěma pejsky – fenkou zlatého retrívra Majou a českého strakatého psa 
Dášeňkou. Na závěr šly děti do restaurace BBejby na pořádnou maxipizzu.  
 
Pravidelná setkání celiaků – jednou měsíčně. 
 
16. ledna: Návrat na trh práce (jak se nalíčit) 
17. ledna: Informační setkání pro zájemce o náhradní rodičovství. 
23. ledna: Rituály ve výchově. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou 
3. února: Martina Trchová trio. Koncert písničkářky s kapelou 
8. února: Karneval v sokolovně, živá hudba, soutěže 
13. února: Zdraví jako vášeň. Beseda na téma zdravé hubnutí, zdravá výživa 
20. února: Stravování dítěte. Beseda 
3. března: Zubní hygiena nejen u dětí 
9. března: Vyvíjím se dobře? 
13. března: Screening vývojových vad u dětí 
20. března: Dětská řeč 
24. března: Dětská agresivita a zlobení 
10. dubna: Screening vývojových vad u dětí 
13. dubna: Návrat na trh práce po mateřské dovolené 
18. dubna: Setkání dvojčat 
21. dubna: Komunikace v rodině 
22. dubna: Zdravé přebalování 
28. dubna: Vstup dítěte do mateřské školy 
5. května: Jak správně mluvit na děti do tří let 
15. května: Oslavme společně 15. narozeniny a den rodiny. Zábavný program pro celou rodinu 
(ukázkové hodiny našich kroužků, bohaté občerstvení, mini zoo, překvapení na závěr…)  
7. června: Den dětí na hradě Valdštejně 
13. června: Dětský den s ponorkou v rámci Boudy na ulici 
1.–15. července: Výtvarné dílny na Valdštejně pro celou rodinu, pořádala Náruč 
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10.–14. července: Letní tábor na kolech v Pleskotech. Tábor pro rodiče s dětmi 
2.–14. srpna: Příměstský tábor pro předškoláky – Vzhůru na palubu! 
10.–21. srpna: Příměstský tábor pro děti od 6 do 14 let. Ve spolupráci s Povykem 
1. října: Hledáme rodiče – mít domov a rodinu 
6. října: Jak se učit s dětmi? Beseda 
19.–23. října: Tradiční podzimní bazárek a sbírka 
24. října: Setkání dvojčat 
4. listopadu: Kde se tvoří i boří sebevědomí dětí 
11. listopadu: Martinská světýlka (více viz Kalendárium) 
24. listopadu: Kurz výroby šperků a ozdob háčkovaných z drátků 
26. listopadu: Výroba adventních věnců 
1. prosince: Kurz výroby šperků a ozdob háčkovaných z drátků 
Zdroj: Internetové stránky organizace, výroční zpráva 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – MÍSTNÍ SKUPINA TURNOV 

Společnost Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; 
existuje ze zákona. Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek 
pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na 
světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.  

D – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Adresa: Švermova 32, Liberec. Pobočka Turnov: Skálova 466 
Předsedkyně: Ing. Romana Lakomá 
Charakteristika: Liberecké občanské sdružení bylo založeno v roce 1998 a postupně začalo působit ve 
Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Novém Boru a v Jilemnici. Od 13. ledna 2014 působí 
liberecká občanská poradna i v Turnově. V kraji působí už 13 let, a to nyní na sedmi místech (v Liberci, 
Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, České Lípě, Novém Boru, Turnově a Jilemnici). Cílovou skupinou pro 
tuto sociální službu jsou občané, kteří se dostali do obtížné životní situace a nejsou schopni ji řešit 
vlastními silami (osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima 
a národnostní menšiny). Občanské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou 
pravomoc. Provozní doba poradny je 4 hodiny dvakrát do měsíce (každé druhé pondělí od 10:30 do 
14:30). 
V roce 2015 proběhlo na pracovišti v Turnově celkem 70 konzultací (doba trvání jedné konzultace je 
v průměru 45 minut), poradkyně zodpověděla celkem 93 dotazů. Nejvíce dotazů se týkalo 
problematiky zadlužování, exekucí, rodiny a mezilidských vztahů, otázky vlastnictví, výživného 
a bydlení. Naprostá většina uživatelů má bydliště v Turnově (62), po jednom pak přišli z okolních obcí 
(Svijany, Jenišovice, Rovensko pod Troskami, Malá Skála, Liberec, Železný Brod, Pěnčín a Újezd pod 
Troskami). Služba je ze zákona bezplatná. Město Turnov poskytlo této organizaci na rok 2014 finanční 
prostředky na činnost ve výši 12 000 Kč a v roce 2015 pak 25 000 Kč z Fondu na podporu sociální 
oblasti Města Turnova. 

DĚTSKÉ CENTRUM TURNOV 

Adresa: Kosmonautů 1641 
Ředitelka: Marie Macháčková 
Charakteristika: Dětské centrum Turnov je příspěvková organizace města Turnova, která poskytuje 
komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami od 2 do 26 let, které pro trvalé 
změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou ambulantních, denních 
a týdenních cyklů a může být hrazena ze zdravotního pojištění. V dopoledních hodinách slouží 
především pro děti z MŠ a ZŠ Sluníčko.  
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Přehled služeb:  
Rehabilitační péče byla poskytována klientům Základní školy speciální a mateřské 
školy speciální na základě doporučení odborného lékaře (ortopeda nebo neurologa). 
U dětí starších 10 let je možná pouze konzultace nebo zácvik rodičů. 
Fyzioterapeutky a sestra provádějí cvičení Vojtovou metodou, na rotopedu, 
kondiční cvičení, senzomotorické cvičení, vodoléčbu, procvičení jemné motoriky, 
míčkování, canisterapii (terapie se psy – tj. zlatý retrívr Mája majitelky Jany 
Chmelíkové, jednou týdně – bez nároku na honorář, foto z výroční zprávy). 
K dispozici je infrasauna (pořízená v roce 2013), multisenzorická místnost 
(zatemnění, podřimování, interakční podněty).  
 
Statistika:  
O činnost organizace se v roce 2015 staralo 7 zaměstnanců (6,5 úvazku), z toho 2 fyzioterapeutky, 
3 zdravotní sestry, 1 pomocná síla a 1 externí lékař-ortoped (MUDr. Pavlína Hodíková). Příspěvek 
města na činnost tvořil 1 669 139,54 Kč, další 1 160 404,58 Kč získalo centrum prodejem služeb.  
 
Rok 2015 nepřinesl organizaci žádné zásadní změny. Postupem času také můžeme pozorovat změnu 
v diagnózách dětí – v poslední době se zcela objektivně snižuje počet diagnostikovaných fyzických 
hendikepů, u kterých je stěžejní „klasická“ denní rehabilitace (Vojtova metoda) a naopak přibývá dětí 
s diagnózami autismu, těžkých vad řeči, poruch chování apod., pro které je rehabilitace pouze 
doplňkovou terapií. 
V organizaci je prováděna i terapie laserem pro širokou veřejnost – tyto služby jsou zpoplatněné 
a v roce 2015 přinesly tržbu ve výši 16 310 Kč.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

DOBROMYSL – DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC 

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. 
Počty dobrovolníků: Registrovaných dobrovolníků bylo 47, z toho 37 
alespoň jednou navštívilo pacienty. V Liberci proběhlo celkem 109, 
v Turnově 60 (probíhají pouze na oddělení následné péče). Dobrovolníci 
celkem (v obou nemocnicích) pobyli 686 hodin. K dobrovolníkům 
působícím v Turnově patří Rút Dvořáková (37 návštěv, foto z výroční 
zprávy), Alena Svobodová (12) a Ivana Stránská (11).  
 
Dobrovolnický program:  
Řada akcí se koná pouze v Liberci, zde nejsou vyjmenovány.  

 Návštěvy hospitalizovaných pacientů dobrovolníky – klíčový program organizace. Ze všech 
dobrovolníků vyniká paní Rút Dvořáková působící na oddělení následné péče v Turnově, která 
pacientkám předčítá z knížek, recituje říkanky či zpívá písničky. V roce 2015 je navštívila celkem 
37krát.  

 Dobrovolnická služba v gastroenterologické ambulanci – cílem je doprovázet pacienty během 
endoskopických vyšetření a eliminovat tak jejich strach a obavy. V roce 2015 zajišťovaly s velkou 
svědomitostí, pečlivostí a zodpovědností tuto službu držitelka ceny Křesadlo 2015 paní Dagmar 
Poláková, Anna Šmídová a Božena Svobodová. 

 Charita & solidarita – dobrovolnické centrum obdrželo během roku 2015 celkem 3 věcné dary 
(bicí soupravu od heavymetalové skupiny V. A. R., plyšové hračky od občanského sdružení Dobrotety 
a sadu hraček od neznámého dárce). Pacientům pomáhaly i nemateriální formy darů. Zpříjemnit jim 
hospitalizaci přišli herci Divadla F. X. Šaldy J. Hejret Vojtková, M. Maléř, J. Stránská a J. Albrecht, děti 
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z Mateřské školy Klášterní, členové taneční skupiny Divokej Ir, bubeník Jeny a kytarista Šupy ze 
skupiny V. A. R. a účastníci celostátního skautského sletu Obrok 2015. 

 Nikdo by neměl být opuštěný – projekt realizovaný ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Mozaika Železný Brod. Z důvodu finančních nesnází se konal pouze adventní koncert dětí pro 
pacienty oddělení následné péče v Turnově a dvě výstavy souborů dětských kreseb v prostorách 
cerebro-vaskulárního centra v Liberci. 

D.R.A.K., ZAPSANÝ SPOLEK 

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

FOKUS TURNOV 

Adresa: Skálova 415 
Předsedkyně: Luďka Kanclířová 
Charakteristika: Fokus Turnov je nestátní nezisková organizace (původně občanské sdružení, od roku 
2015 zapsaný spolek), jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním 
postižením starším 16 let při jejich začleňování do společnosti. Vzniklo 22. listopadu 1994 a je tedy 
standardní součástí turnovského života, od roku 2002 se Fokus Turnov stal členem celorepublikového 
Sdružení Fokus. 
V současnosti má registrováno provozování těchto sociálních služeb: 1. ambulantní sociální službu 
Centrum denních služeb, 2. sociálně terapeutické dílny a 3. nově vzniklou terénní formu sociální 
služby Podpora samostatného bydlení.  
Provozuje dvě rehabilitační dílny, kde pracují klienti podle druhu postižení denně od 8.30 do 15.30 
hodin. Součástí těchto dílen je i kuchyň, kde si nacvičují jednoduché úkony v domácnosti, vaří, pečou 
a podobně. K dispozici je i zahrada, kde někteří uživatelé nacvičují jednoduché práce včetně sekání 
trávy. V roce 2013 byl otevřen krámek přímo v prostorách sdružení, kde úspěšně nabízí k prodeji 
výrobky klientů. Ty jsou nabízeny také na mnoha kulturních akcích ve městě a okolí. Klienti pracují 
s keramikou, papírem, proutím a pedigem, s hedvábím, nově také smaltují – pod jejich rukama 
vznikají šperky, oděvní doplňky, bytové dekorace i funkční košíky.  
Kromě rehabilitačních dílen mohou uživatelé využít i různých volnočasových aktivit, např. práce na 
počítači, biblioterapie, trivium a další. V letních měsících také pořádáme jednodenní výlety do 
blízkého i vzdálenějšího okolí. V roce 2015 byli s CK Monatour na šestidenním pobytu v maďarském 
Hajdúszoboszló v termálních lázních. 
V roce 2014 byl dům ve Skálově ulici č.p. 415 převeden z majetku Libereckého kraje do majetku 
Města Turnov. Tím se završil dlouholetý problém s trvalým umístěním naší organizace. Nyní je třeba 
tento objekt postupně zrekonstruovat a celý zpřístupnit uživatelům Fokusu. 
Sdružení zaměstnává na celý úvazek sociálního pracovníka, 6 pracovnic v sociálních službách, tři 
externisty (účetní, údržbář, supervizor) a 2 dobrovolné pracovnice. Přijímá provozní dotaci, v roce 
2015 činila 2 743 000 Kč. 
V roce 2015 služby organizace využívalo 11 osob s mentálním postižením (Centrum denních služeb), 
16 osob s duševním onemocněním (Sociálně terapeutická dílna) a 15 osob s mentálním postižením 
a s duševním onemocněním (Podpora samostatného bydlení).  
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HOSPICOVÁ PÉČE SVATÉ ZDISLAVY 

Organizace sídlí v Liberci a stará se o umírající osoby. Jejich posláním je doprovázení těžce 
a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické 
a duchovní podpory. V současné době poskytuje své služby v domácím prostředí svých klientů 
v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí do 30 km. V roce 2015 zaměstnávala 42 zaměstnanců v počtu 
úvazků 24,9. Při nemocnicích v Liberci, Turnově a České Lípě provozuje rodinné pokoje a nabízí služby 
Poradny Zdislava. Svou prací se snaží o to, aby pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí, aby za všech 
okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstali 
osamoceni. Od roku 2014 spolupracuje s dobrovolnickým centrem Dobromysl.  
V Turnově provozuje rodinné pokoje v turnovské nemocnici (jsou určeny umírajícím pacientům 
a jejich rodinným příslušníkům nebo blízkým, kteří nemají možnost postarat se o umírajícího doma) 
a poradnu Zdislava (nabízí bezplatnou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období – těm, 
jejichž život končí i jejich blízkým, kteří o ně přicházejí). V roce 2015 rodinné pokoje v Liberci, Turnově 
a České Lípě využilo 97 klientů. 

PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV 

Jednatel společnosti: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.  
Náměstek pro lékařskou péči: MUDr. Martin Hrubý 
Provozní manažer nemocnice Turnov: Mgr. Otakar Špetlík (od 1. 1. 2015) 
Hlavní sestra: Bc. Eva Krejčí 
Adresa: 28. října 1000 
Charakteristika: Panochova nemocnice byla nástupnickou organizací Městské nemocnice Turnov 
a vznikla k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2014 se stala součástí Krajské nemocnice v Liberci. Oficiální 
název již tedy není „Panochova nemocnice“, ale Krajská nemocnice Liberec – Nemocnice Turnov. 
(Únorová tisková konference vedení viz Fotopříloha). 
 
Dobrovolnické centrum Dobromysl (viz Zdravotnictví – Dobromysl). 
 
Primáři a vrchní sestry jednotlivých oddělení: 
Interní MUDr. Jiří Tomášek, Eva Kubíková / Chirurgické MUDr. Dobroslav Berndt, Bc. Miriam 
Mazurová / Anesteziologicko-resuscitační MUDr. Jiří Patka, Milada Nováková / Ortopedické MUDr. 
Dalibor Ďurďa, Martina Šestáková / Rehabilitační MUDr. Ivan Bašta, Lenka Honců / Radiodiagnostické 
MUDr. Zuzana Marková, Ivana Bumbová / Klinické biochemie a hematologie RNDr. Petr Brzák, 
Zdeňka Drobníková / Následné ošetřovatelské péče MUDr. Daniel Pospíšil, EuSpLm, Kateřina Bulířová 
/ Operační sály – vrchní sestra Ivana Zimová.  
Bez primářů: Gynekologická ambulance / Centrální sterilizace MUDr. Martin Hrubý, Kateřina Raušová 
/ Bariastická chirurgie.  
 
Oddělení nemocnice a jejich kapacita 
V roce 2015 bylo 176 lůžek (129 standardních, 11 intenzivních, 36 lůžek následné péče).  
Anesteziologicko-resuscitační oddělení: 5 lůžek s umělou plicní ventilací, 3 lůžka intenzivní péče, 
4 lůžka sledovací a pooperační. 
Chirurgické oddělení: 38 akutních lůžek, 2 intenzivní lůžka, 1 nadstandardní pokoj. 
Gynekologické oddělení: 14 standardních lůžek, 1 nadstandardní pokoj. 
Interní oddělení: 40 standardních lůžek, 6 intenzivních lůžek, 1 nadstandardní pokoj. 
Rehabilitace: 25 standardních lůžek. 
Rodinné pokoje: 2 
 
Catering Krajské nemocnice Liberec 
Nemocnice provozuje úspěšný catering – tedy přípravu jídla, který slouží i jiným než nemocničním 
účelům. V Liberci např. provozuje, spolu s pivovarem Svijany, restauraci Radniční sklípek (v podzemí 
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radnice). Po sloučení turnovské nemocnice s libereckou se uvažovalo o ukončení provozu turnovské 
kuchyně, zásobování měla převzít právě liberecká centrála. Nakonec k tomu nedošlo a provoz 
turnovské kuchyně (pod hlavičkou Cateringu Krajské nemocnice Liberec) vzkvétá. Mj. zásobuje obědy 
i některé provozy v Turnově, např. továrnu Ontex.  
 
Z činnosti v roce 2015: 
Výsledky hospodaření v roce 2015 
Hospodaření nemocnice skončilo se ziskem téměř 46 milionů korun, V Liberci to bylo +40,394 milionů 
a v Turnově +5,49 miliony. Z vlastních zdrojů zaplatila KNL stavební investice a vybavení ve výši 100 
milionů korun a za dalších 210 milionů korun nakoupila přístrojové vybavení, které z velké části 
uhradila z evropských fondů. 
 
Počet zaměstnanců a průměrná mzda 
Personální náklady vzrostly v roce 2015 o 7 %, u lékařů tak mzdy vzrostly o 9,9 % a u sester o 6,3 % 
a nezdravotnických profesí o 6,7 %. 
Průměrná mzda u lékařů v Liberci byla 76 045 Kč a u sester 30 520 Kč. Turnovští zaměstnanci 
vydělávali v průměru o něco méně – lékaři 70 041 Kč a sestry 29 160 Kč. V turnovské nemocnici 
pracovalo 42 lékařů a 122 sester a dalších 163 pracovníků, celkem 327 zaměstnanců.  
 
Počet pacientů 
Počet hospitalizovaných pacientů se v Turnově v roce 2015 dosáhl čísla 7 007.  
 
Nový ředitel turnovské nemocnice: Od 1. ledna má turnovská nemocnice nového výkonného 
technického ředitele. 10. prosince proběhlo výběrové řízení, které vyhrál bývalý místostarosta města 
Otakar Špetlík. (Více viz Přehled nejdůležitějších událostí). 
 
Zákaz návštěv v nemocnici: 23. ledna vyhlásilo vedení nemocnice zákaz návštěv pacientů na 
odděleních akutní i následné péče, a to v souvislosti s prudkým nárůstem respiračních onemocnění 
v regionu. 7. února se k zákazu připojil i domov seniorů Pohoda. Zákaz byl odvolán 23. února. 
 
Nová revmatologická ambulance: 6. května byla v Panochově nemocnici otevřena revmatologická 
ambulance s ordinační dobou každou středu. 
 
Dny zdraví s Krajskou nemocnicí Liberec: 7. června proběhly v areálu BB restaurace a atletického 
stadionu Dny zdraví s Krajskou nemocnicí Liberec s programem pro děti i dospělé, který zahrnoval 
soutěže a konzultace s odborníky z Panochovy nemocnice Turnov. Akce zájem Turnováků nevyvolala. 
 
Ředitel liberecké nemocnice byl obviněn z korupce: 24. června zasahovala v Krajské nemocnici 
Liberec protikorupční policie. Její pracovníci obvinili ředitele a předsedu představenstva nemocnice 
Luďka Nečesaného z přijetí úplatku. Měl přes firmu své manželky prát špinavé peníze získané na 
úplatcích za nákup zdravotnické techniky. Nečesaný vinu popírá, ale podal na svou funkci rezignaci. 
Dozorčí rada se za něj však postavila a Nečesaný zůstal ve funkci dál, i během vyšetřování.  
 
Babybox v nemocnici: 12. srpna byl oficiálně zahájen provoz tzv. babyboxu – schránky, kam mohou 
rodičky odložit své narozené dítě, pokud se o něj nechtějí nebo nemůžou starat. Turnovský babybox 
je naistalován v nemocnici. (Více viz Přehled nejdůležitějších událostí). 
 
Nová lékárna: 1. září byla otevřena nově zrekonstruovaná lékárna Dr. Max, která byla obohacena 
o prodejnu zdravotnických potřeb. Lékárna je v nájmu do roku 2018, záměr rozšíření sortimentu 
vzešel od vedení nemocnice. O náklady se nemocnice s provozovatelem podělily. 
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Movember – zdarma vyšetření prostaty: Již několik let se v listopadu ve světě koná kampaň 
Movember, jejímž cílem je upozornit na nezbytnost prevence rakoviny prostaty. Letos poprvé se k ní 
připojila i turnovská nemocnice tím, že nabízela mužům starším 45 let zdarma vyšetření krve, které 
stanovuje tzv. index zdravé prostaty. Vyšetření nehradí pojišťovny a stojí kolem 400–500 Kč.  
 
Návštěva hejtmana: 19. listopadu navštívil Panochovu nemocnici hejtman LK Martin Půta. (Více viz 
Turnov – Kalendárium).  

MOST K NADĚJI 

Organizace vznikla v roce 1995 v Mostě, dodnes tam sídlí. Jedná se o občanské sdružení. Samotný 
vznik organizace byl motivován zhoršující se situací v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS, dále 
pak sociálně vyloučenými komunitami a lokalitami v nejpostiženějších částech severočeského 
regionu. Aktivně začali řešit nejen problematiku menšin (etnických i sexuálních), drogových závislostí 
(specifikace na nelegální omamné a psychotropní látky), prostituce (ženské, mužské a dokonce 
i dětské), lichvy, prevence šíření krví a pohlavně přenosných chorob se zaměřením na žloutenky typu 
C a na HIV/AIDS tzv. STD chorob. Organizace se stará i o Linku duševní tísně – telefonickou linku 
bezplatné pomoci. 
Specifikem drogové scény v Turnově je její uzavřenost. Lidé užívají drogy především v bytech. Velice 
sporadicky proto také dochází k nálezům odhozených injekčních stříkaček. Pouliční užívání, tak jak je 
znají pracovníci z větších měst, v Turnově prakticky neexistuje, nebo k němu dochází jen ve velmi 
malé míře.  
V roce 2015 navštěvovali pracovníci Turnov každý čtvrtek v době od 13.30 do 17 hodin. Výjimkou se 
staly sudé týdny v druhé polovině roku, během nichž zajížděli do nedalekých Semil a čas strávený ve 
zmíněných terénech dělili podle potřeby – dohodnuté kontakty, návštěvy úřadů atd. V Turnově 
působí terénní formou dva pracovníci, vždy jeden muž a jedna žena, kvůli možnosti výběru klíčového 
pracovníka klientem.  
Počty klientů v Turnově: v roce 2013: 23, v roce 2014: 31, v roce 2015: 23. 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA V SEMILECH A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 

Adresa: Semily / Elokované pracoviště Turnov, 28. října 1872 
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 speciální nyní sídlící v ulici 
Zborovská).  
V Turnově zaměstnává 4,5 pracovníků.  
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.  

PORADENSKÉ CENTRUM PRO NEVIDOMÉ A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ  

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

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY LIBEREC 

Adresa odloučeného pracoviště Turnov: Žižkova 2030 
Vedoucí poradny: PhDr. David Cichák 
Charakteristika: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací 
Libereckého kraje. Jako odborné pracoviště spadá do sítě zařízení Centra intervenčních 
a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Hlavní sídlo organizace je v Liberci, Tanvaldské ulici, 
odloučené pracoviště v Turnově bylo zřízeno v Žižkově ulici v budově penzionu pro seniory, další 
pracoviště je v Semilech. Organizace se ve velké míře věnuje žadatelům o adopci dětí či 
o pěstounskou péči. Konzultace a péče jsou bezplatné.  
Statistika: V organizaci byl navýšen znovu počet pracovníků na 12,35 psychologů a 5 sociálních 
pracovnic. V Turnově (v organizaci celkem) bylo registrováno 89 (1 011) nových případů, celkový 
počet vedených případů byl 200 (2 079), bylo odvedeno 3 223 (24 072) intervencí a 97 (1 041) 
případů bylo uzavřeno.  
V roce 2015 se otevřelo celkem 6 skupin Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči, z toho jedna 
zaměřená pouze na adoptivní rodiče, dvě zaměřené pouze na pěstouny, dvě zaměřené na pěstouny 
na přechodnou dobu a jedna smíšená (pěstouni plus adoptivní rodiče). 

PRVNÍ TURNOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA 

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

REP, PORADNA PRO RODINU A DĚTI 

Adresa: Trávnice 902 (od roku 2014) 
Ředitelka: Mgr. Zdenka Flugrová  
 
Občanské sdružení poskytuje bezplatnou službu odborného sociálního poradenství, je určena 
především pro děti do 18 let a jejich rodiče. Společně s rodinou pomáhá dětem a mladistvým 
vyrovnat se s nepříznivou sociální situací a měnit návyky a způsob života, který by mohl vést ke 
konfliktu se společenskými normami. Projednáváním protiprávních činů účinně přispíváme k tomu, 
aby se děti a mladiství nadále nedopouštěli protiprávního jednání. Posláním organizace je podpora 
a pomoc obětem trestných činů a ochrana společnosti. Organizace zaměstnává čtyři pracovníky. 
Služby poskytuje ve třech okresech (SM, JBC, MB), ve městech Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice 
nad Popelkou, Rokytnice, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou, Železný Brod 
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a Tanvald. Klienti se mohou na poradnu obrátit sami, bývá jim však i nařizována některými orgány, 
např. soudem.  
Hlavní programy jsou:  

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

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

V roce 2015 poskytla organizace pomoc 48 klientům (8 v Turnově) v celkovém počtu 2 537 intervencí. 
K tomu jsou poskytovány telefonické konzultace a provozována internetová poradna.  

SPIRÁLA TURNOV 

Adresa: Dělnická 243, Semily, pobočka Turnov:  
Předseda: Mgr. Milan Návoj 
Občanské sdružení vzniklo v roce 2011 s hlavním posláním v oblasti celoživotního vzdělávání 
a podpory aktivit zaměřených na adaptabilitu a uplatnění na trhu práce zejména lidí, kterým hrozí 
sociální vyloučení (např. osoby se zdravotním handicapem, osoby nad 50 let apod.). 
Výroční zpráva nebyla dodána. 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI ČESKÉ REPUBLIKY 

Adresa: Studentská 1598 
Statutární zástupce: Božena Zajíčková 
Charakteristika: Svaz je nezávislé občanské sdružení. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany - 
kardiaky, diabetiky, respiriky, lidi s onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí. 
Členové se scházejí v Klubu důchodců v Žižkově ulici (členové výboru jednou měsíčně), ale zejména 
na četných přednáškách, besedách, výstavách a zájezdech, výletech po okolí. 
Svaz má hodně členů, čísla nejsou k dispozici, ale je jich přes 100. Svaz má svůj výkonný výbor, revizní 
komisi, 17 úsekářů a dvě dvojice, které navštěvují jubilanty.  
Kompletní přehled aktivit: 
Leden – vycházka na výstavu do turnovského muzea (42 členů) 
Únor – návštěva libereckého divadlo / vycházka od nemocnice na Hruštici do kostela sv. Matěje, káva 
v kavárně Eldorádo na Výšince 
Březen – vycházka od vlakové zastávky přes Pelešany, Vrchhůru na Výšinku. Zastávka v tenisové hale.  
Duben – členská schůze s účastí 146 členů / divadlo Liberec / vycházka z Podháje kolem Vústry do 
Kacanov 
Květen – Divadlo Liberec / zájezd do Průhonic / vycházka z Rovenska do Radvánovic / tři zájezdy po 
Českém ráji, vždy pro 27 členů s pohybovými problémy 
Červen – zájezd na zámek Lemberk a do Jablonného v Podještědí / vycházka z Vrbového dolu 
k Zrcadlové koze a do Turnova 
Srpen – ozdravný pobyt pro 16 členů v Sezimově Ústí 
Září – ozdravný pobyt pro 6 členů v Jánských lázních / vycházka do zámku Hrubý Rohozec (55 členů) 
Říjen – Divadlo Liberec / vycházka z Besedic přes Kalich na Malou Skálu 
Listopad – vycházka z Jenišovic přes Malý Rohozec do Turnova 
Prosinec – vánoční koncert V. Hybše v Liberci / vycházka na výstavu do turnovského muzea / 
Adventní koncert pro seniory pořádaný sociálním odborem. 

SLUNCE VŠEM 

Adresa: Brigádnická 2260 
Předsedkyně: Marcela Kurfistová, vedoucí zařízení: Bohuslava Charousková 
 
Charakteristika: Spolek Slunce všem vznikl v Turnově v roce 2004. Hlavní náplní činnosti byla péče 
a pomoc osobám s mentálním postižením a autismem a jejich rodinám (jedná se o jediné zařízení pro 
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autisty v celém Libereckém kraji). V roce 2012 se stal poskytovatelem sociálních služeb a v září téhož 
roku otevřel Centrum denních služeb. (Více k historii viz Kronika 2013). Spolek se zabývá 
volnočasovými aktivitami pro dětské a dospělé autisty, provozuje zájmové kroužky – výtvarný, 
pracovní či hudební, pořádá různé akce a výlety. Výrobky klientů pak prodává na trzích a akcích ve 
městě.  
Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv. systém piktogramů, kde má každý připravený 
denní režim. Individuální plán je vždy připraven přímo na potřeby a schopnosti každého klienta 
a přání rodiny. V CDS je i klidová místnost, kterou využívají klienti v případě momentální nepohody za 
dozoru asistentky.  
 
Rok 2015: 
V roce 2015 členové a příznivci spolku odpracovali celkem 364 brigádnických hodin v jeho prospěch. 
Na sponzorských darech spolek získal 156 610,- Kč. 
 
Nové centrum pro autisty:  
15. 12. 2014 byla spolku SLUNCE VŠEM předána dokončená stavba Centra denních služeb (CDS). 
Objekt se musel připravit (úklid, instalace nábytku…), takže samotné stěhování do nových prostor 
proběhlo od pátku 13. 2 do neděle 15. 2 2015 (z ulice Jana Palacha do ulice Brigádnická). Vzhledem 
k velkému nasazení zaměstnanců CDS a členů spolku nedošlo k omezení činnosti centra. Provoz 
v novém objektu byl zahájen 16. 2. 2015. 
12. března bylo v Turnově slavnostně otevřeno nové centrum denní péče pro klienty s autismem, 
jehož stavbu inicioval a bude provozovat spolek Slunce všem. Vyrostlo v Brigádnické ulici a dostalo 
čp. 2260. Slavnosti k zahájení provozu se zúčastnilo kolem sedmdesáti hostů, v čele s hejtmanem 
Libereckého kraje Martinem Půtou, jeho náměstkem Markem Pietrem, radním Petrem Tulpou 
a náměstkyní hejtmana Lenkou Kadlecovou. Za město Turnov se zúčastnil starosta Tomáš Hocke, 
místostarostka Jana Svobodová a mnoho turnovských zastupitelů a radních. Nechyběli samozřejmě 
pracovníci příslušných odborů kraje i města, zástupci organizací sociální péče z celého území kraje 
a další. 
Stavbu centra provedla firma Ing. Červy z Turnova za 5,2 milionů korun podle projektu turnovské 
firmy Profes projekt. Příspěvek na stavbu od Libereckého kraje činil 4,5 milionů korun, město 
darovalo pozemek a dalších 400 000 korun a poskytlo půjčku ve výši 200 000 korun. Na stavbu 
přispěly i obce Pěnčín a Ohrazenice, jejichž občané centrum využívají. Zbytek uhradil spolek ze svého 
rozpočtu. 
V průběhu jara a léta byly na zahradě centra instalovány hrací prvky pro klienty (houpačky a kreslicí 
tabule), dále zakoupeny dřevěné lavice. Také byl postaven zahradní domek na skladování venkovního 
vybavení a dalšího. Dřevěný stůl dostal spolek darem. Vše bylo hrazeno z peněz sponzorů a dárců. 
 
Den otevřených dveří: 19. června se v nových prostorách centra pro autisty Slunce všem konal den 
otevřených dveří. 
Hejtmanský ples: 27. února se zástupci spolku zúčastnili jubilejního 10. hejtmanského plesu 
konaného v Liberci, kde jim byl předán hejtmanem Martinem Půtou a radním Petrem Tulpou finanční 
dar (charitativní výtěžek plesu), a to ve výši 35 070,- Kč. 
Mikulášský hrabák: 6. prosince se v hale TSC konal bleší trh na podporu činnosti centra. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a její internetové stránky 

SPOKOJENÝ DOMOV V TURNOVĚ 

Adresa: Lhotická 159, 295 01 Mnichovo Hradiště; Turnov: Zborovská 519 (budova hotelové školy) 
Ředitelka: Bc. Kamila Sedláková; vedoucí turnovského pracoviště: Marie Kočová 
provozní ředitel Spokojeného domova: Jaromír Veselý  
Charakteristika: Spokojený domov začala fungovat již před deseti lety. V roce 2013 organizace 
otevřela pobočku i v Turnově (bez pobočky zde ale působila už od roku 2009). Organizace poskytuje 
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následující služby: Odborné sociální poradenství, Osobní asistence, Pečovatelská služba 
a Odlehčovací služby. Věnuje se především starším občanům a občanům s handicapem, kterým 
poskytuje pečovatelské služby spočívající nejen v zajištění nákupů a dovozu obědů, ale i v jednoduché 
výpomoci v domácnosti, prádelnu, krejčovské služby atd. Smyslem je, aby lidé odkázaní na pomoc 
jiných lidí nemuseli trávit konec života v hospicích či domovech důchodců. Organizace působí 
i v nejmenších vesnicích regionu, vždy zhruba v okruhu zhruba 15 km od kontaktních míst v Mladé 
Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově, Kněžmostě, Jinolicích u Jičína a od března 2015 v Jičíně. 
V roce 2014 organizace zaměstnávala 23 pracovníků v hlavním pracovním poměru a 35 osob na 
krátkodobé smlouvy a dohody. Organizace vydává dvouměsíčník – zpravodaj Spokojený senior. Mezi 
početné sponzory organizace patří i firma Ontex a turnovská pobočka Partners. 
 
Aktivity v roce 2015 (turnovský výběr):  
Pro rok 2015 nezískala organizace dotaci na poskytování služeb v Libereckém kraji. Své služby proto 
musela omezit, ale neustala v nich úplně. Několika nejpotřebnějším klientům v Turnově poskytovala 
služby i ve ztížené ekonomické situaci. Zcela bez omezení fungovaly další služby Spokojeného 
domova, především odlehčovací služby, jejichž cílem je zajistit po přechodnou dobu odpočinek 
pečující rodině a osobní asistence, která spočívá v péči o handicapované všech věkových kategorií. 
Kromě asistence u handicapovaných v domácnostech poskytoval Spokojený domov asistenci 
autistickým a jinak vážně zdravotně handicapovaným dětem při výuce v základní škole ve Zborovské 
ulici. 
Služby Spokojený domov poskytoval celkem 95 klientům ve více než třech desítkách obcí na území tří 
krajů – Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého.  
 
Nové auto: 23. června proběhlo v prostorách pobočky setkání, které slavilo nákup nového vozidla, 
které bude sloužit k péči o seniory a handicapované. Vozidlo Dacia Dokker bylo zakoupeno díky 
sponzorům, kteří přispěli částkami od pěti do čtyřiceti tisíc korun. Slavnostního předání automobilu 
se zúčastnily také děti ze Základní školy ve Zborovské ulici, které si za pomoci učitelek a asistentek 
připravily krátký kulturní program. Na auto pro sociální služby přispěly převážně turnovské firmy: 
Pneu Polák, Barvy Landyšová, Oční optika Bíma, Pivovar Rohozec, Ontex, FAS Rakousy, Hydroenergo, 
Agba, STK, Formplast, Znak Malá Skála, Spokojený domov, Pohřební služba Křelina, Coors Tek, SPS 
Bakov n. J., Kamax, Final Příšovice, Moštovna Lažany, Obalplast Smrčí, Profimix, Juta, KV Final Čtveřín, 
Seaberg Příšovice, Grupo Antolin, Batlička, Vyva Plast, Stavební práce Novák, Pamico, Vodatop, 
Preisler – jeřábnické práce, Stavebniny Kvapil, Višňovský Loukov, Unipress, Elkovo Čepelík, Autosklo, 
Bipo Příšovice, ZLS Příšovice, Obec Koberovy, Topení, voda, plyn Kořínek, Sempra, Hotel Paradis, 
Kontakt – služby motoristům, Zea Roudný, Zemní práce Kůtek, Cidlinský, Mixánek, Nábytek Jamall, 
Truhlářství Bartoň. 

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV 

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

žijí a dostává se jim pravidelné pomoci. V těchto domovech obvykle žijí senioři, kteří jsou ještě 
v dobrém duševním i fyzickém stavu (penzion pro důchodce v Žižkově ulici a dům s pečovatelskou 
službou na Výšince). 

 Domovy se zvláštním režimem: jsou domovy pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách, a osoby se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc zaměstnanců domova (DD Pohoda u nemocnice – 74 lůžek).  

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

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

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

 
O celkem 288 uživatelů v 5 službách se staralo celkem 87 zaměstnanců. Od 1. června byl Radou 
města navýšen počet zaměstnanců na 90, a to v souvislosti s rozšířením počtu lůžek na odlehčovací 
službu a s rozšířením pečovatelské služby do večerních hodin a o víkendech. Průměrný plat ve 
Zdravotně sociálních službách Turnov byl v roce 2015 18 784,- Kč. 
 
Statistika pečovatelské služby za rok 2015 (údaje ke konci roku): 

 Domov důchodců Pohoda: v roce 2015 v domově žilo 73 osob s průměrným stářím 85 let.  

 Centrum denních služeb a terénní pečovatelská služba. Počet uživatelů centra denních služeb 
byl 15 a terénní služby 97. 

 Úsek Výšinka (bývalý dům s pečovatelskou službou) – 75 uživatelů. Kapacita domu je 122 
osob, 93 bytů, z toho je 64 garsoniér a 29 dvougarsoniér. V roce 2015 narůstaly problémy 
v soužití obyvatel domu (dům je využíván i pro jiné osoby – např. ty v tíživé sociální situaci), 
situací se muselo v roce 2016 zabývat i město. 

 Úsek Žižkova (bývalý domov pro seniory) – 91 uživatelů. Kapacita domu je 152 osob, ve 
4 domech se nacházelo 92 garsoniér a 30 bytů 1+1 pro manželské páry. 

 
Přehled akcí (výběr):  
Značka kvality 
9. ledna se v sídle turnovských Zdravotně-sociálních služeb v Domově důchodců Pohoda konala 
slavnost, během které předal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký 
zaměstnancům organizace certifikát o přidělení Značky kvality s maximálním počtem pěti hvězd. 
Turnovská organizace je jedinou v České republice, která vlastní už dva certifikáty s nejvyšším 
možným oceněním. Vypovídá to o vysoké kvalitě poskytovaných služeb všemi zaměstnanci jak 
seniorům v Turnově, tak i spádových oblastech. Slavnostního předání se zúčastnil starosta Tomáš 
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Hocke, místostarostka Petra Houšková, vedoucí odboru sociálních věcí Hana Kocourová a za Krajský 
úřad Libereckého kraje Marcela Veitová, vedoucí oddělení sociálních služeb. Ocenění převzal ředitel 
ZSST Jaroslav Cimbál, který poděkoval svým zaměstnancům za jejich práci. 
Na konci února obhájily Zdravotně-sociální služby Turnov Značku kvality v oblasti pobytových služeb. 
Tu získaly na tři roky už v roce 2011 a bylo nutné ji obhájit, tentokrát na čtyři roky. (Foto viz 
Fotokronika). 
 
Pečovatelská služba pracuje i o víkendech 
Od února rozšířily Zdravotně-sociální služby svou komplexní pečovatelskou službu v terénu 
i v domovech i na víkendy. Dosud byla služba přístupná v týdnu o 7.00 do 19.00 hodin a o víkendech 

pouze rozvážela obědy. Nově budou o víkendu a ve svátky nabízeny všechny služby – pomoc při péči 
o vlastní osobu, při osobní hygieně, přesun klienta z lůžka na vozík, zajištění stravy nebo dohled nad 
dospělou osobou, včetně dalších potřebných úkonů. 
 
Chřipková hrozba 
Kvůli šířícímu se chřipkovému onemocnění byly v únoru zakázány návštěvy v Domově důchodců 
Pohoda. O pár dní dříve byly zakázány návštěvy v nemocnici. Oba zákazy byly odvolány 23. února. 
Takové opatření se opakuje čas od času z důvodu ochrany zdraví klientů.  
 
Návštěva členů Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
24. dubna přijela do Turnova návštěva z Parlamentu republiky. Setkání se zúčastnili starosta města 
Tomáš Hocke, místostarostka Petra Houšková, vedoucí oboru sociálních věcí Hana Kocourová a za 
Zdravotně sociální služby ředitel Jaroslav Cimbál. 
Tématem diskuze byla problematika sociálního bydlení – město řeší potřebu sociálních služeb pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, případně sociálně vyloučené (bez přístřeší, s nízkými příjmy, 
bez příjmu). Do budoucna je potřeba řešit koncepčně a celokrajsky služby pro osoby 
s neurodegenerativním onemocněním a pro osoby s psychiatrickou diagnózou. Na závěr si všichni 
prohlédli prostory Pečovatelského domu Pohoda. 
 
Soukromé důvody k pýše, to je náš výlet do zoologické zahrady v Liberci 
Říká se, že v životě potřebujeme mít alespoň jednu nekritizovatelnou věc, 
nebo zážitek, který je naším pokladem a zdrojem vnitřní síly 
v okamžicích, kdy se potřebujeme přesvědčit, že to, co děláme, není 
marné, ale dává hluboký smysl, energii a chuť do dalšího života. A proto 
hned v úvodu je naší povinností vyjádřit děkovná slova řediteli Jiřímu 
Kovalčíkovi a jeho úžasné skupině dobrovolníků ze Severočeských 
vodovodů a kanalizací za zorganizování jedinečného výletu do nejstarší zoologické zahrady v České 
republice v rámci firemního dobrovolnictví. Výletu se zúčastnilo 16 klientů Zdravotně sociálních služeb 
Turnov, resp. Domova důchodců Pohoda. 
Bylo to 16 nádherných zážitků, 16 bezděky vyvolaných vzpomínek a radostných emocí, které doznívají 
dodnes. 
Už před vstupem do zoologické zahrady nás rozněžnila skupinka dětí z mateřské školy, kdy jedna 
holčička povídá paní učitelce. „Jé ty babičky se mají, že se můžou vézt, to je nebudou bolet nožičky 
jako nás.“ 
Paní Košková se narodila dva roky po založení liberecké zoologické zahrady a na její prohlídce byla 
jako malá osmiletá holčička. Nyní se sem vrátila po 85 letech a dojemně vzpomínala na příhodu 
u klece s paviány. „Stál tam pán s klacíkem v ruce a strkal ho do klece. Pošťuchoval paviána a ten se 
snažil klacík chytit. Jenže pán vždy ucukl. Když to udělal poněkolikáté, pavián se naštval, otočil se 
a vystrčil na pána červený zadek. Pamatuji se, jak se všichni dlouho srdečně smáli.“ 
Tenkrát to ještě nebyla klasická zoologická zahrada, ale jakási výstavka zvířat. Mnohá zvířata se na 
podzim prodávala, aby se ušetřilo a na jaře se sbírky opět doplňovaly. Příležitostně byla v zahradě 
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vystavována i zvířata z hostujících cirkusů. 
Další z turnovských návštěvníků, pan Kulhánek, navštívil zoologickou zahradu před 65 lety s budoucí 
manželkou. To mu bylo 24 let. Vypůjčil si prý auto, které se mu cestou do Liberce porouchalo. Bylo to 
velmi dobrodružné, vždyť tenkrát ještě nejezdilo tolik aut, nebyla ani dálnice. Bylo pět let po válce, 
pohraničí, vracelo se sem vysídlené české obyvatelstvo a s ním i další, kteří zde hledali nový domov 
a práci. V této těžké době se rozhodovalo i o další působnosti zoologické zahrady, či jejím zrušení 
vzhledem k velice špatnému stavu objektů a zdecimovanému zbytku zvířat. Jen díky peněžním 
a hmotným darům byla zoologická zahrada v Liberci zachována. Nejen pan Kulhánek obdivoval, jak se 
zahrada rozrostla, jaké obrovské a jistě staleté stromy tu rostou, ale i paní Chládková s paní 
Pavlíčkovou se nechaly omámit vůní jasmínu a různobarevných rododendronů. 
To pan Bělík se procházel nádherným lesoparkem zoologické zahrady poprvé v životě a paní Dagmar 
Černou přišel pozdravit vnuk Radim, který zde pracuje. Plni dojmů a zážitků jsme odpočívali v cukrárně 
v samém centru zahrady a káva se zákuskem byla jako třešnička na dortu tohoto krásného 
a neopakovatelného dne.  
A právě toto jsou ty chvíle, na které jsme právem pyšní a za co náleží velký dík všem, kteří se na tomto 
výletu podíleli.  
Martina Kunčíková, Zdravotně sociální služby Turnov 
 
Místostarostka se setkala se seniory 
14. května zavítala místostarostka Petra Houšková do Domu s pečovatelskou službou Výšinka, aby 
pohovořila s místními seniory. Setkání se zúčastnila i vedoucí odboru sociálních věcí Hana Kocourová, 
ředitel Zdravotně sociálních služeb (správce Domu s pečovatelskou službou) Jaroslav Cimbál a Jana 
Čejková – vedoucí úseku. Po seznámení seniorů s děním ve městě a plány, proběhla diskuze. Senioři 
vyjádřili spokojenost se službami zdravotně-sociálních služeb a služby turnovské nemocnice 
(s výjimkou čekacích dob). Trápí je také nekryté autobusové zastávky, protože na autobusy 
nedobíhají na poslední chvíli, ale čekají tam delší dobu.  
 
Soutěž Přijďte s námi přivítat léto v celé jeho kráse  
25. června se na zahradě DD Pohoda konala soutěž pěti týmů po pěti členech (2 týmy z DD Pohoda, 
1 z Centra denních služeb, 1 z DD Výšinka a 1 reprezentoval pečovatelskou službu). Soutěžilo se ve 
skládání kapesníků na čas, hrály se ruské kuželky, shazovaly se plechovky. Zajímavou soutěží byl hod 
kroužků na body a hod do koše. Připraveno bylo občerstvení a na závěr děti ze ZŠ Žižkova zahrály 
divadlo. S celkovým počtem 359 bodů se na prvním místě umístil týl TPS – úsek Žižkova, stříbrnou 
medaili získal tým TPS – úsek Výšinka s celkovým počtem bodů 223. Na třetí stupínek pomyslně 
vystoupal tým Centra denních služeb s 210 body a čtvrté a páté místo se 188 a 180 body patřilo 
soutěžním týmům Domova důchodců Pohoda. Nejenom medaile a diplomy, ale i nádherné fialky 
a dary od sponzorů Lékárna pod radnicí v Turnově a SCA Tena potěšily všechny zúčastněné. Na závěr 
se grilovalo, pilo pivo a víno a tančilo.  
 
Den otevřených dveří 
7. října se v rámci akce Týden sociálních služeb, uskutečnil Den otevřených dveří ve všech zařízeních, 
kde poskytují služby, tj. Domov důchodců Pohoda a Centrum denních služeb, 28. října 812 a dále 
v Penzionu v Žižkově ulici a Výšince. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace, webové stránky organizace a internet 
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Turnovské firmy a podnikatelé 

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

Firmy spojené s městem 

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

 Městská teplárenská Turnov 
 Technické služby Turnov 
 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 
Jednatel: Ing. Vladimír Konopka 
Charakteristika: Společnost vznikla zrušením státního podniku TEPLO Turnov k 1. 1. 1997. Po 
rozsáhlých rekonstrukcích, které proběhly v letech 1993–1997, došlo k plné plynofikaci výtopen 
a celkovému přechodu na teplovodní vytápění.  
Společnost vlastní licence na výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie, výrobu elektřiny a na 
výrobu a dodávku tepelné energie. Dále nabízí topenářské práce a práce s montážní plošinou.  
Objekty: Tepelná energie byla vyráběna a rozváděna ze šesti míst – z teplárny Výšinka, výtopny 
Nádražní, výtopny Žižkova, výtopny Přepeřská, kotelny 5. května a kotelny Výšinka II. 
 
Činnost v sezoně 2014/2015 (od září do srpna): 
Cena tepla: V topné sezoně 2014/2015 byla cena stanovena na 550 Kč za gigajoule, což bylo stejně 
jako v minulé sezoně. Cena tepla v patnáctitisícovém Turnově patří v kraji dlouhodobě mezi nejnižší. 
V topném období 2014/15 platil průměrně byt za vytápění pod 7 725 Kč za rok. 
Počet zaměstnanců: stav k 31. 8. 2015: celkem: 10 (z toho muži 7, ženy 3, dělníci 5).  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, S. R. O. 

Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby 
města Turnova k 1. lednu 1997. Jediným společníkem je Město Turnov. Společnost se stará o odvoz 
odpadů, čistotu města a údržbu místních komunikací, veřejné osvětlení, údržbu hřbitovů, výlep 
reklamních plakátů na vlastních plakátovacích plochách a provoz několika veřejných WC. Zároveň 
příležitostně zajišťuje další služby – drobné stavby, reklamní činnost apod. Nosným střediskem 
společnosti je odpadové hospodářství, které tvoří 62 % celkových nákladů.  
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Příjmy v roce 2015 
Práce realizované v základní smlouvě byly ve výši 9 910 000,- Kč a ve smlouvě na odpady ve výši 
11 118 000,- Kč. Celkový objem prací pro Město Turnov v obou uvedených smlouvách činil 
21 093 000,- Kč. Ostatní příjmy ve výši 21 127 000,- Kč byly naplňovány od ostatních subjektů ve 
městě a jeho okolí.  
 
Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2015 
Vybudování nového chodníku Na Kamenci – Výšinka (SČVAK Turnov) 374 000 Kč (Foto viz 
Fotopříloha)/ Zhotovení asfaltových povrchů chodníků na Daliměřicích (Firma Liška) 462 000 Kč / 
Opravy komunikací (Zikuda – Vodohospodářské stavby) 89 000 Kč / Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Na Kamenci (Eurovia Liberec) 65 000 Kč / Osvětlení okružní křižovatky Vesecko (ŘSD Liberec) 142 000 
Kč / Rekonstrukce veřejného osvětlení v Rovensku pod Troskami (SOSLATS) 172 000 Kč / Opravy 
komunikací (SOLSATS) 147 000 Kč / Opravy překopů v komunikacích (SČVAK Turnov) 126 000 Kč / 
Opravy komunikací v areálu firmy Dovosstrans Turnov 79 000 Kč / Oprava parkovacích ploch v areálu 
Panochovy nemocnice (KNL) 134 000 Kč / Opravy komunikací a stavební práce (Obec Kacanovy) 
194 000 Kč. 
 
Činnost jednotlivých středisek v roce 2015: 

 Komunikace 
Díky mírné zimě bylo možné věnovat se opravám celý rok. Při realizaci veškerých oprav bylo celkem 
spotřebováno 351 tun živičné směsi. Při opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 
102 tun asfaltového recyklátu. Drobné závady vzniklé v komunikacích zajišťovala firma Stojaník 
Šumperk, a to pomocí tryskové metody. V okrajových částech města pracovníci Technických služeb 
prováděli opravy komunikací drcenou živicí. Jedná se o opravy komunikací v lokalitě na Bukovině, 
v Dolánkách atd.  
Celkové výnosy střediska byly za rok 2015 ve výši 4 782 000 Kč. 
 

 Odpady 

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

 Za rok 2015 vozidla na přepravu odpadu svezla následující počet jednotlivých druhů nádob: 
287 kusů nádob o objemu 1 100 litrů / 286 kusů nádob o objemu 240 litrů / 3 469 kusů nádob 
o objemu 110 litrů / 2 316 kusů odpadových pytlů. Za rok 2015 bylo svezeno celkem 5 503 tun 
komunálních a objemných odpadů. Doprava odpadů je zajišťována pomocí tří vozidel 
s velkokapacitními kontejnery, kterých má organizace celkem 58 kusů. Část těchto kontejnerů se 
využívá na sběrném dvoře na Vesecku, kam občané umisťují vytříděné složky dle jednotlivých druhů 
odpadů. Zbylá část kontejnerů je umístěna v prostoru společnosti v Sobotecké ulici a je využívána 
k dopravě pro místní firmy a občany, kteří si naši službu objednají.  

 Odpadkové koše ve městě: Zajišťování vývozu odpadkových košů probíhalo dle sjednaných 
intervalů. Na území města je rozmístěno 274 košů. Vývoz 39 košů byl zajišťován pro externí firmy. 
Například Kulturní centrum Turnov, s. r. o., společnost BusLine, a. s., atd. Celkem se Technické služby 
staraly o vývoz 313 košů. 

 Bioodpad: Vyváženo bylo celkem 920 kusů nádob, ze kterých bylo do kompostárny odloženo 
425 tun bioodpadu. Svoz bioodpadu byl prováděn i pro obce Ohrazenice a Hrubá Skála. Na 
zpracování biologicky rozložitelného materiálu byl pořízen míchací vůz značky SEKO s traktorem NEW 
HOLLAND.  
Kompostárna: V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce kompostárny na zpracování bioodpadů na 
Malém Rohozci. Otevření se uskutečnilo od 1. července 2015 a její kapacita je nastavena na 
zpracování 2 700 tun bioodpadu za rok. Nová kompostárna přijímá bioodpady jak od místních občanů 
a firem, tak i od obcí a firem z okolí. Rovněž je zde přijímán odpad z údržby městské zeleně. 
Kompostárna využívá moderní technologie zpracování bioodpadů za přispění řízeného 
provzdušňování. První vyrobený kompost byl prodán v měsíci říjnu pod obchodním názvem 
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Turnovský kompost – organické hnojivo. Po dobu výstavby kompostárny byl bioodpad odebírán na 
sběrném dvoře na Vesecku. 

Za rok 2015 bylo do kompostárny přijato 963 tun bioodpadu a navštívilo ji celkem 2 641 občanů. 
 Sběrný dvůr: Sběrný dvůr navštívilo za rok 2015 celkem 17 327 občanů. Finanční náklady na 

provoz sběrného dvora činily 1 134 000,- Kč. 

 Po celém městě je vybudovaná síť 64 míst pro separovaný odpad, na kterých je umístěno 311 
kusů kontejnerů. U externích firem, drobných podnikatelů a okolních obcí je sváženo 172 kusů 
separačních nádob. Celkem Technické služby zajišťují svoz 483 kontejnerů na tříděný odpad. Za 
sledované období bylo vyseparováno celkem 926 tun druhotných surovin. 
 
Úspěch v celorepublikové soutěži O křišťálovou popelnici 2014 
10. června se v Hradci Králové konalo vyhlášení celorepublikové soutěže O křišťálovou popelnici 2014, 
která je určena všem obcím, které jsou zapojeny v třídění opadů se společností Eko-kom. Turnov se 
umístil na 2. místě za Dvorem Králové nad Labem. V soutěži je hodnocen systém, který obec svým 
občanům pro třídění nabízí, i množství vytříděného odpadu. Turnov získal odměnu 100 000 korun. 
 
Motivační systém třídění odpadů 
Každý občan, který se na odboru životního prostředí registroval, obdržel kód a pytle na odpad. Po 
celý měsíc lidé shromažďovali papír, plast, tetrapack a kovy do barevných pytlů, na které nalepili 
štítek s kódem. Za takto vytříděný odpad je pak jednotlivcům přiznána sleva na povinné platbě za 
odvoz odpadů. (Více viz Kronika 2014 a změny, které nastaly od roku 2016). 
V roce 2015 bylo v systému registrováno 1 169 účastníků, od kterých bylo svezeno 23 893 pytlů.  
 

 Veřejné osvětlení 
Na území města se organizace stará o veřejné noční osvětlení, v roce 2015 je zajišťovalo 2 555 zdrojů 
– lamp. Tento počet v souvislosti se vznikem nových lokalit narůstá.  
Středisko zajišťuje také vánoční výzdobu umisťovanou na sloupy veřejného osvětlení. Jedná se 
o světelné hvězdy, stromečky a další obrazce s vánoční tematikou. Organizace zajišťovala údržbu 
osvětlení v obcích Ohrazenice, Hrubá Skála a Radvánovice.  
Významné práce, realizované v roce 2015 pro Město Turnov: rozšíření veřejného osvětlení 
v lokalitách na Výšince a Károvsku / Vybudování veřejného osvětlení Na Kamenci (Eurovia Liberec) 
65 000 Kč / Vybudování veřejného osvětlení v Rovensku pod Troskami (SOLSATS) 172 000 Kč / 
Osvětlení okružní křižovatky Vesecko (ŘSD Liberec) 142 000 Kč. 
Celkové výnosy střediska byly za sledované období 1 870 000,- Kč. 
 

 Čistota města 

 Úklid města: Organizace zajišťuje úklid města, a to pomocí strojů i ručního čištění. K dispozici 
má tři zametací vozy, kropicí vůz a k úklidu psích exkrementů motocykl Yamaha s vysavačem (2–3x 
týdně). Na jaře pravidelně dochází k celkovému úklidu města, poté se uklízí jen v některých částech 
(hlavně v centru) 1x za 14 dní a v dalších částech jen několikrát do roka. Ruční úklid v nepřístupných 
místech zajišťují pracovníci, využíváno bylo i pomoci nezaměstnaných občanů v rámci rekvalifikací 
a dotovaných pozic z Úřadu práce.  

 Středisko zajišťuje úklid i pro okolní obce, a to v Ohrazenicích, v Kacanovech, v Karlovicích, 
v Bílé a v Rovensku pod Troskami. Uklízí i v areálech firem Kamax, Preciosa, Šroubárna Turnov 
a Sklostroj.  

 Zimní údržba: Organizace udržuje komunikace pro auta i pěší v zimních měsících, a to dle 
schválených plánů buď solí, nebo inertním materiálem. Organizace se starala o 80 km komunikací. 
V roce 2015 bylo spotřebováno 87 tun soli a 154 tun inertního materiálu.  
Organizace zajišťovala zimní údržbu i pro obce Ohrazenice, Kacanovy, Modřišice a firmu Kamax, 
Panochovu nemocnici, BusLine, Trima, pro Krajskou správu silnic a dálnic a Kulturní centrum Turnov.  
Celkové výnosy střediska byly za sledované období 6 316 000,- Kč. 
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 Hřbitovy: 
Středisko zajišťuje sedm hřbitovů na katastru města (Bukovina, Hruštice, Hruštice – Urnový háj, 
Mariánské náměstí, Mašov, Nudvojovice, Pelešany). 
Na nich se v roce 2015 nacházelo 3 245 hrobů, z toho 2 778 placených a 467 neplacených nebo 
opuštěných. V kolumbáriu na Mariánském hřbitově bylo 96 míst. Všechna jsou využívána. 
Celkové výnosy hřbitova byly ve sledovaném období 1 811 000,- Kč. 
 

 Výlep plakátů:  
Pro soukromé objednatele zajišťuje organizace výlep reklamních plakátů na k tomu účelu zřízených 
plakátovacích plochách. Těch bylo v roce 2015 celkem 32, z toho 20 v centru města. Výlep probíhá 
v úterý a v pátek.  
Celkové výnosy střediska byly ve sledovaném období 382 000,- Kč. 
 

 Veřejné záchodky 
Organizace provozuje veřejná WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží a na Mariánském 
hřbitově.  
Celkové výnosy střediska byly za sledované období 813 000,- Kč. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV 

Adresa: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01 (druhé pracoviště v Semilech) 
Ředitelka: Markéta Červová, Předseda sdružení: Ing. Milan Hejduk (bývalý starosta města) 
Charakteristika: Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený dle zákona 
o obcích a je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury členských obcí. Bylo založeno v roce 1995. 
Hlavní náplní sdružení je investiční činnost a zajištění systému provozování a rozvoje 
vodohospodářského majetku v členských obcích (výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních 
vod a dalších vodních děl). V regionu se jedná o 480 km vodovodů, 240 km kanalizací, čistírny 
odpadních vod a další zázemí v úhrnné hodnotě 2,5 miliardy Kč. 
Řídícím orgánem je rada Vodohospodářského sdružení Turnov, která měla 28 členů – zástupců všech 
členských obcí. Členskými obcemi ke konci roku 2014 byly Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad 
Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, 
Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, 
Chuchelna, Benecko. V roce 2015 měla organizace sedm stálých zaměstnanců.  
Cena vodného a stočného byla pro rok 2015 stanovena takto: vodné 51,90 Kč/m3 (2014: 51,18 Kč/m3, 
2013: 48,54 Kč/m3) a stočné 45,95 Kč/m3 (2014: 44,80 Kč/m3, 2013: 42,32 Kč/m3), včetně daně. 
Celkem 97,85 Kč/m3. Voda v Turnově je nejdražší v České republice (občas se udává, že druhá 
nejdražší). 
 
Přehled hlavních aktivit v roce 2015: 
Společnost se věnuje řadě stavebních i jiných aktivit, zde jsou uvedeny pouze ty, které souvisejí 
s Turnovem. 
Společnost v roce 2015 investovala v součtu 143,2 milionů korun do oprav a investic, z toho téměř 
8,8 milionů v Turnově.  

 Oprava vodovodu a kanalizace nad supermarketem Lidl – realizace (2,15 mil. Kč) 

 Vodovod Maškova zahrada (1,9 mil. Kč) 

 Vodovod Sportovní ulice (2,4 mil. Kč) 

 Vodovod Daliměřice (172 tis. Kč) 

 Další drobné stavby a opravy, projektová příprava, generel kanalizace, nákup pozemku, 
výtokové stojany… 
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V roce 2015 bylo opraveno 215 poruch na vodovodní síti, 23 na kanalizaci, 73 na vodovodních 
přípojkách a 8 na kanalizačních přípojkách. V 2015 bylo vydáno 19 zákonů a vyhlášek s obecným 
vlivem na vodohospodářskou problematiku.  
 
Nová naučná stezka Pojďme za vodou 
28. května byla slavnostně otevřena nová naučná stezka, kterou vytvořilo Vodohospodářské sdružení 
Turnov. Výchozí bod stezky je u mateřské školy ve Zborovské ulici, odkud trasa pokračuje na 
Károvsko, nově zřízeným sestupem k výletní restauraci Zrcadlová koza, odtud podél Jizery k čerpací 
stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod hruborohozeckým zámkem až k sídlu zdejšího pracoviště 
Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK, a. s.) na Kotlerově nábřeží. (Foto viz Fotopříloha).  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
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Turnovské firmy 

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

AGBA, S. R. O.  

Vesecko 488 
Majitelé: Milan Pozdníček (zemřel při požáru firmy), Jan Holas 
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) 
Založení firmy: 1990 
Výbuch plynu a obří požár firmy Agba: 3. prosince o půl osmé ráno vybuchl v areálu firmy Agba plyn 
isobutan. (Více viz Turnov – Kalendárium).  

AGENTURA A TISKÁRNA PROMOTION 

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

AQUA PROGRAM, S. R. O.  

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

BATLIČKA OVOCE ZELENINA, S. R. O.  

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

BELDA A SPOL., S. R. O.  

Adresa: Nádražní 1073, provozuje obchod v Praze: BeldaFactory, Mikulandská 10 
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Majitel: Jiří Belda 
Obor činnosti: šperkařství 
Výrobky: zlaté a stříbrné autorské šperky, šperky z titanu, oceli, umělých hmot 
V současnosti se zabývají výrobou vlastních autorských šperků, zejména z kovů. Část produkce také 
tvoří výroba replik šperků z 19. století podle návrhů Alfonse Muchy. Šperky byly již několikrát 
nominovány na ceny Czech grand design. Kolekce Classic byla oceněna Dolce Vitou (prestižní web 
věnující se architektuře a designu) jako nejlepší šperk roku 2014. (Historie viz Kronika 2013). 
Výročí 100 let: V roce 2015 firma oslavila stoleté výročí. 
Fotbalista roku: 29. března 2015 bude již po padesáté vyhlášen v hotelu Hilton nejlepší fotbalista 
roku. Putovní korunu pro nejlepšího fotbalistu navrhl a vyrobil Jiří Belda starší. Je to nejdéle udílená 
cena v naší republice! 
Legacy of Beauty – 100 let krásy, vášně, řemesla, touhy a tradice: retrospektivní výstava v domě 
U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze (do 15. 11. 2015).  

CATLEE CHOCOLATES 

Adresa: Žižkova 562 (Vila Šárka) 
Společník: David Meixner 
Ruční výroba čokolády a pralinek. Provozuje internetový obchod. „Když říkáme, že vyrábíme ručně, 
myslíme tím opravdu ručně. Každá pralinka projde našima rukama, každá čokoláda nese vzkaz 
poctivé ruční práce. Pracujeme pouze s nejkvalitnější belgickou čokoládou, nejlepšími ořechy či 
ovocem, které jsou v bio kvalitě. Naše výrobky mají i košer certifikát. Vše probíhá pod přísným 
dozorem Martina Pokorného, v současné době asi nejlepšího českého chocolatiera, který má bohaté 
zkušenosti i ze svých pracovních misí po Evropě.“ (Citace z webových stránek).  

CRYTUR, S. R. O.  

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

DIAS TURNOV, S. R. O.  

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

DIOPTRA, A. S.  

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



Kronika města Turnova 2015  |212 

 

DRINGS 

Adresa: 28. října 554, Turnov 
Ředitel: Ing. Václav Brožek  
Obor činnosti: Firma vznikla v roce 1992 s cílem věnovat se organizačnímu poradenství a vývoji 
softwaru. Brzy přibyly další poradenské obory a začala prodávat a instalovat hardware. Postupně se 
připojili další tři společníci a také několik zaměstnanců. První zakázky byly pro menší firmy z regionu, 
později zahájili spolupráci s velkými firmami, např. celostátní elektrárenská společnost ČEZ (v roce 
1994, trvá dodnes), Telefónica O2, RWE TRANSGAS, DOPRAVNÍ PODNIK HL. MĚSTA PRAHY. V prvních 
letech 21. století poradenství rozšířila i na systém environmentálního managementu (ISO 14001), 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) i na české obranné standardy pro dodavatele 
armád NATO. V oblasti SW vytvořila novou verzi systému HERAKLES (řízení výrobní firmy), novou 
verzi programu RECEPCE (provoz recepce autocampingu) a vytvořila i verze programu JETRO, později 
ORGIS (organizace řízení), OBES (evidence smluv). 
Firma zřizuje prodejnu hardware ve Skálově ulici čp. 66. V současnosti zaměstnává cca 10 
zaměstnanců. 

DUVEMARO – KOVOVÝROBA, S. R. O.  

Adresa: Vesecká 485 
Jednatel: Zdeněk Vegner  
Obor činnosti: Kovové stavební prvky, spojovací materiál 
Výrobky: klempířské prvky, plechy, střešní krytiny, doplňkové střešní prvky, fólie, izolace, hřebíky, 
nýty, krycí kloboučky, nářadí 
Počet zaměstnanců: cca 40. 

FORMPLAST, S. R. O.  

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

GRANÁT, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY 

Adresa: Výšinka 1409  
Předseda družstva: Ing. Miloslav Šorejs 
Obor činnosti: šperky, šperkové kameny, upomínkové předměty, těžba českých granátů 
Výrobky: největší výrobce granátových šperků, fazónové šperky, broušení šperkových kamenů 
Počet zaměstnanců: cca 260 (starší, neověřený údaj) 
Družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. Družstvo provozuje 
prodejny v Praze (3), v Liberci, Turnově, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Na náměstí 
Českého ráje provozuje galerii Granát s ukázkami broušení granátu a výstavami obrazů. 
DUV Granát vydává již pět let reprezentační kalendář. Vyrábí trofeje pro ceny Zlatý slavík.  
Návštěva hejtmana: 19. listopadu v rámci návštěvy Turnova. (Viz Turnov – Kalendárium).  
Speciální Zlatý/Český slavík z DUV Granát: 28. listopadu se předávaly, již po padesáté, ceny české 
populární hudby Český slavík Mattoni 2015. Již dlouhá léta vyrábí ceny předávané vítězům turnovské 
DUV Granát. (Více viz Turnov – Kalendárium, Foto viz Fotopříloha). 



Kronika města Turnova 2015  |213 

 

GRUPO ANTOLIN TURNOV, S. R. O.  

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

HOYA LENS, A. S.  

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

JOSEF DRAHOŇOVSKÝ – STUDIO ŠPERK, S. R. O.  

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

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

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

JUTA, A. S. 

Adresa: Palackého 457 (Závod 08 Turnov). Sídlo firmy ve Dvoře Králové nad Labem 
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Janata (majitel firmy – senátor Jiří Hlavatý) 
Obor činnosti: textilní průmysl 
Výrobky: netkané textilie, geotextilie a sítě, přírodní izolace 
Počet zaměstnanců: cca 90 
Výrobní závod byl založen v roce 1872 jako akciová společnost zaměřená na výrobu motouzu. 
Původní pohon zajišťoval parní stroj o výkonu 600 HP. Po roce 1930 závod zpracovával výhradně 
přírodní materiály. Značné množství produkce bylo určeno na export (Anglie, SSSR a Balkán) 
a společnost prosperovala velmi dobře. Závod 08 je nedílnou součástí JUTA, a. s., Dvůr Králové nad 
Labem. 
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Podle zprávy časopisu E15.cz z 22. 6. 2016 klesly v roce 2015 tržby i čistý zisk. Podle dat ze zveřejněné 
výroční zprávy společnost loni utržila 7,017 miliardy korun a vytvořila čistý zisk 471,6 milionu korun. 
V roce 2014 činily tržby 7,03 miliardy korun a čistý zisk dosáhl výše 560,4 miliardy korun. Za poklesem 
zisku podle komentáře ve výroční zprávě stály vyšší náklady na materiál, energie, odpisy či 
zaměstnance. Průměrná mzda v podniku v loni vzrostla o dvě procenta z 23 721 korun na 24 243 
korun.  

KADLEC KOVOVÝROBA, S. R. O. 

Adresa: Vesec 42, Mírová pod Kozákovem, Provozovna: Hrubý Rohozec, Turnov 511 01 
Jednatel: Bohuslav Kadlec 
Společnost Kadlec byla založená Bohuslavem Kadlecem před více jak 22 lety jako středisko traktorové 
stanice v Turnově. Rodinná společnost Kadlec, s. r. o. se již 20 let zabývá kovovýrobou, a to od malých 
strojních součástí až po velké svařované a montované sestavy pro tuzemský i zahraniční trh. 
Z původních několika zaměstnanců vyrostla firma do současné velikosti čítající přes 60 kmenových 
pracovníků. Základní portfolio výrobků tvoří svařované a montované sestavy včetně povrchové 
úpravy pro zemědělské, lesnické a stavební stroje. V současnosti je firma zaměřena z více jak 90% 
proexportně a svoje výrobky dodává do několika evropských zemí.  

KAMAX, S. R. O. 

Adresa: Nudvojovická 1474 
Jednatelé: Ing. Vladimír Košíček a Pavel Musil 
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 
 
Každým dnem se z areálu na Vesecku odvezou k zákazníkům zhruba čtyři miliony pevnostních šroubů 
o váze 100 tun. Areál zahrnuje plochu 10 ha, v roce 2016 by se mělo přistavovat prostory pro 
expedici v zadní části areálu, v roce 2017 je plánována stavba lisovny.  
Turnov vrátil Kamaxu 5 milionů korun 
Za pochybení při správním řízení o záboru orné půdy musí Turnov vrátit společnosti Kamax 
5,5 milionu korun. Případ se táhne od roku 2012, kdy Kamax začal na Vesecku budovat nový závod. 
Za její trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu měl Kamax, podle výměru městského úřadu za 
plochu 103 592 m2, zaplatit skoro 51 milionů. Kamax tuto částku na základě špatně vypočítaného 
záboru rozporoval a Nejvyšší správní soud mu dal za pravdu. Respektive konstatoval, že částka za 
zábor půdy byla stanovena dobře, ale při řízení došlo k procesním chybám, takže Kamaxu náleží 
vrácení částky. 
Návštěva prezidenta: 26. března navštívil firmu prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě 
Turnova. Ocenil úsilí firmy a vyjádřil jí podporu při sporech s Rohozeckým okrašlovacím spolkem. 
Kamax – veřejné projednání: 14. dubna se v sídle Obchodní a Hotelové školy ve Zborovské ulici 
konalo veřejné projednání záměru Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. 
Veřejné projednání je uloženo zákonem. Podrobnou dokumentaci si mohli lidé předem nastudovat 
na webových stránkách ministerstva životní prostředí.  
Den pro rodinu: 29. srpna se konal již čtvrtý Den pro rodinu pro rodiny zaměstnanců firmy Kamax. 
Letos byl den spojen s oslavami 80. výročí založení rodinného podniku v Německu. Při této příležitosti 
se setkání na Vesecku zúčastnily i vnučky zakladatele podniku Vanessa a Victoria Kellermann a šéf 
nejvyššího centrálního vedení firmy Rolf Hengstenberg. Přítomen byl také hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta a starosta Turnova Tomáš Hocke. 
Podle informací ředitele si turnovský Kamax vede v rámci jedenácti závodů roztroušených v Evropě, 
USA a Asii nejlépe. 
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KAŠÍR, S. R. O.  

Adresa: Daliměřice 480 (oficiální sídlo: Vlnitá 890/70, Praha-Braník) 
Jednatelé: Miroslav Kořínek, Tomáš Pažout 
Obor činnosti: plasty pro stavební průmysl 
Výrobky: laminování (kašírování) kovových a plastových povrchů pro stavební průmysl, parapety, 
lišty, lamely. Firemní výrobek, držák na květinové truhlíky do oken, byl inzerován formou reportáže 
v pořadu Rady ptáka Loskutáka televize Nova. Založení firmy: 2000. 

KOMERČNÍ SLÉVÁRNA ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY  

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

KV FINAL, S. R. O., A KV FINAL RALSKO, S. R. O. 

Adresa: Doubí 44, Čtveřín 
Jednatelé: Ing. Oldřich Vlček sr, Ing. Oldřich Vlček jr.  
Společnost byla založena v roce 1991 a sídlila v Krátké ulici v Turnově. Založili ji pánové Vlček a Kozák 
a během roku svůj tým rozšířili na 15 zaměstnanců. Dnes se firma zabývá specializovanou výrobou 
kovových dílů pro automobilový průmysl, především vývojem a konstrukcemi, výrobou lisovacích 
nástrojů, sériovou výrobou lisovaných dílů a výrobou obráběných dílů na CNC strojích. Orientuje se 
zejména na složitější celky a sestavy. Součástky do tlumičů, nerezové koncovky výfuků a dalších 
zhruba 150 různých dílů do automobilů vyváží převážně do zahraničí. Závod v Doubí, který byl 
vystavěn v roce 1999, zaměstnává 350 lidí.  
Nová továrna v Ralsku: Vedení firmy se rozhodlo vystavět novou továrnu v Ralsku-Kuřívodech, kde 
získala 11 ha plochy. Továrna by měla být vystavěna během roku 2015 a nabídnout práci 100 lidem, 
v budoucnu až třem stovkám. 27. listopadu 2014 byl polořen slavnostní kámen závodu, slavnosti se 
zúčastnil hejtman LK Martin Půta, starosta města Ralsko Miroslav Králík a náměstek hejtmana 
Libereckého kraje pro životní prostředí Josef Jadrný. Investice firmy je zatím největší v nové 
průmyslové zóně Ralska, která nabízí 75 ha. Město se potýká s velkou nezaměstnaností svých 
obyvatel (přes 10 %) a snaží se najít využití opuštěných vojenských areálů. 
Článek o firmě v novinách Turnovsko v akci vyšel v prosinci 2014 pod názvem Dvě firmy z Turnovska 
významně oživují oblast Ralska. 

MARMELÁDY Z RÁJE 

Majitel: Jan Kakos 
Prodejna: 5. května 61 
Malá firma vyrábí domácí marmelády z kvalitních surovin a prodává maloobchodně v několika 
spřízněných prodejnách.  
Citronová marmeláda s výtažkem z levandule získala v roce 2015 stříbrnou medaili na mistrovství 
světa ve vaření marmelád Dalemain Marmalades Awards. 
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MAVEX TURNOV, S. R. O. 

Adresa: Pelešany 100 
Majitel: Václav Hejral 
Hodinářský velkoobchod vznikl v roce 1995, je jedním z hlavních dodavatelů hodinářského zboží 
a potřeb pro hodináře. 

MONSTRANZ, S. R. O.  

Adresa: Mašov 141 
Jednatelé: Martin Zdeněk, statutární orgán: Milan Zdeněk, Zdeňka Zdeňková 
Restaurování drahých a obecných kovů, výroba a restaurování liturgických předmětů, výroba kopií 
historických přístrojů, výroba filmových a divadelních rekvizit, zakázková pasířská výroba z mědi 
a mosazi, výroba orientačních systémů, gravírování do kovů, plastů, dřeva a skla, výroba drobných 
upomínkových předmětů. 
Firma vznikla v roce 1990. Vyrobila např. pohár pro vítěze fotbalové Gambrinus ligy, který je 
zhotoven z poniklované mosazi, váží 15,5 kilogramu a měří 69 centimetrů. Firma má na svém kontě 
řadu zajímavých zakázek, mj. předměty pro muzeum hvězdáře Tycho de Brahe ve Švédsku, 
restaurování unikátních vědeckých přístrojů pro Národní muzeum, kopie korunek Pražského 
Jezulátka (resp. korunek na kopie Jezulátka), obnovu doplňků na liberecké radnici a také např. 
rekvizity do filmů (např. do filmů Poslední Romanovci, Lazebník sibiřský, Aféra s náhrdelníkem a Opičí 
král). 
Restaurování relikviářů: Zaměstnanci firmy letos, během pouhých dvaceti dnů, restaurovali šest 
domečkových relikviářů na ostatky patronů naší země (sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Prokopa, 
sv. Cyrila a sv. Ludmily), které jsou součástí hlavního oltáře chrámu sv. Víta v Praze. Všechny oltáře ze 
zlacené mědi vznikly v roce 1873 a nyní se jednalo o jejich druhou opravu. Došlo k sejmutí starých 
laků, byly doplněny chybějící kameny a smalty a opravena drobná poškození. Firma zakázku získala ve 
výběrovém řízení.  
Významné zakázky: Ostatkový relikviář františkánů z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, kopie 
Pražského Jezulátka, předměty pro muzeum hvězdáře Tycho de Brahe ve Švédsku. 

ONTEX CZ, S. R. O.  

Adresa: Vesecko 491 
Ředitel: Charles Bouaziz, ředitel turnovského závodu: Jiří Lukeš 
Firma byla založena v Belgii v roce 1979, dnes se jedná o koncern, který má 15 poboček ve třinácti 
evropských zemích a patří k největším světovým výrobcům hygienických potřeb, které vyrábí pro 
mnoho prodejních značek. V roce 1997 otevřel turnovskou pobočku na Vesecku. K výrobkům patří 
mj. široký sortiment značky Helen Harper – anatomické, ultratenké a slipové vložky a hygienické 
tampony, dětské pleny a vlhčené ubrousky, přebalovací podložky, prsní tampony, papírové 
kapesníčky, odličovací tampony, vatové tyčinky a intimní ubrousky 
V současné době firma zaměstnává 850 lidí – je největším zaměstnavatelem na Turnovsku. Roční 
obrat činí zhruba 6 miliard korun, 95 % produkce je určeno na vývoz. Významní odběratelé jsou 
v Polsku, Francii, Německu, Velké Británii, Itálii, ale třeba i v Rusku a Rumunsku. Výrobky z Turnova 
putují také mimo Evropu, např. do Izraele, Austrálie nebo do Mongolska. 
Ontex otevřel novou administrativní budovu: 5. ledna byla otevřena nová, v loňském roce vystavěná 
třípodlažní budova firmy Ontex na Vesecku. V přízemí budovy je jídelna a v dalších patrech kanceláře. 
Cena stavby je okolo 20 milionů korun. Slavnostního otevření nového objektu společnosti se 
zúčastnili členové nejvyššího vedení velkého koncernu Ontex Group. 
Zdroj: Článek Slavnost v Ontexu za účasti nejvyššího vedení mezinárodní společnosti v novinách 
Turnovsko v akci 1/2015. 
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PEKÁRNA A CUKRÁRNA MIKULA  

Adresa: Studentská 1558 
Majitel: Jiří Mikula 
Pekárna byla založena v roce 1994. Zboží rozváží do prodejen ve městě i okolí. Majitel pekárny Jiří 
Mikula se stal v roce 2014 zastupitelem města. V poslední době začal pořádat akce pro veřejnost, 
které slaví úspěch – kromě velkých oslav 20. výročí to byly zejména už dva ročníky Koulení chleba či 
soutěž o nejlepší marmeládu Českého ráje.  
Prodejny: 5. května 468 Turnov, 5. května 30 Turnov, Jana Palacha 804 Turnov, Nádražní 1121 
Turnov, Studentská 1064 Turnov (cukrárna), Daliměřice Vesecko 491 Turnov, Mírová pod Kozákovem 
39, Komenského 24 Rovensko pod Troskami, Vyskeř 50, Nádražní 359 Semily, Belgická 4983 Jablonec 
nad Nisou, Masarykova 11 Železný Brod (s cukrárnou), Nádražní 621 Železný Brod, Masarykovo 
náměstí 243 Mnichovo Hradiště (s cukrárnou), Na Labi 197 Malá Skála, Jičínská 1349 Mladá Boleslav. 
Mikulův pecen: V soutěži Regionální potravina, kterou organizuje ministerstvo zemědělství na 
podporu malých a středních zemědělců, se mezi šest nejlepších výrobků Libereckého kraje dostal 
chléb z pekárny Mikula, který se prodává pod jménem Pecen. Má v průměru půl metru a váží přes tři 
kila. Prodává se po čtvrtkách. Je to stejný pecen, se kterým pekárna pořádá soutěž v koulení chleba 
po sjezdovce ve Struhách.  
Firma roku Libereckého kraje: V první říjnový večer byly v libereckém hotel Clarion Zlatý lev 
vyhlášeny výsledky krajské části soutěže Vodafone firma roku 2015. O vítězích rozhodla odborná 
porota. Vítězem se stala turnovská Pekárna a cukrárna Mikula. Majitel firmy Jiří Mikula si zakládá na 
nezávislosti pekárny na obchodních řetězcích a na poctivém řemesle: „Vše, od zpracování mouky až 
po prodej koncovým zákazníkům, si zajišťujeme sami“. Nejslavnějším produktem pekárny je tříkilový 
bochník chleba (se kterým se např. koulí ve Struhách) a krom toho nabízí přes dvě stovky dalších 
vlastních výrobků v mnoha prodejnách v kraji.  
Dílčí cenu Odpovědná firma roku získala firma Wassa, s. r. o. z Mírové pod Kozákovem. 
9. prosince se na Žofíně v Praze konalo vyhlášení celostátních výsledků, firma se umístila na 5. místě, 
resp., jak bylo zveřejněno v tisku, „mezi pěti nejlepšími“.  
Koulení chleba: 17. října proběhl na sjezdovce ve Struhách 3. ročník Koulení chleba. Zúčastnily se ho 
téměř tři stovky lidí. Hlavní soutěží byl slalom s tříkilovým pecnem, který absolvovalo 67 soutěžících 
všech věkových kategorií, včetně moderátora akce, bývalého desetibojaře Romana Šebrleho. 
Návštěva hejtmana: 19. listopadu navštívil firmu hejtman Libereckého kraje Martin Půta. (Foto viz 
Fotopříloha). 

PIVOVAR ROHOZEC 

Adresa: Malý Rohozec, čp. 29 
Jednatel: František Jungmann 
Pivovar byl založen kolem roku 1846 Ferdinandem Ungerem. V roce 1948 byl pivovar v Malém 
Rohozci znárodněn a stal se součástí národního podniku Severočeské pivovary. Poté byl krátce 
samostatným, aby se posléze stal provozovnou trutnovského pivovaru a následně součástí 
Východočeských pivovarů Hradec Králové. V roce 1994 byl pivovar privatizován ve veřejné soutěži 
vyhlášené Fondem národního majetku. Špatné hospodaření tehdejších majitelů přivedlo pivovar až 
téměř ke krachu. 1. července 2004 byla založena nová společnost Pivovar Rohozec, a. s., a byly 
zahájeny významné investice směřující k zajištění vysoké kvality piva. Výstav je zhruba 70 tisíc 
hektolitrů ročně. 
Ceny a ocenění: Pivo České republiky – 3. místo mezi výčepními pivy s pivem Podskalák. 
8. května: Dětský pohár Rohozec. Dětský cyklistický závod se koná v kempu Příhrazy  
Rohozecké prázdniny (konají se v areálu pivovaru, obvykle od 20.00 do 24.00 hodin) 

 5. června: Michal David revival a Monika Agrebi. Michal David revival v podání Honzy 
Bartoše 

 20. června: XVIII. slavnosti piva Rohozec 

 3. července: Waldovy Matušky. Písně Waldemara Matušky  
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 17. července: Rouden Band. Repertoár Odyssea classic, Keks, Karamel, Kečup, Walda gang, 
Harley, Argema, Komunál, Aleš Brichta, Turbo 

 31. července: Jam&bazar. Živelná, pódiová show let sedmdesátých i osmdesátých. Repertoár: 
ABBA, Boney M, Suzi Quatro, Baccara, Blondie, Donna Summer, Bee Gees, ale také hity české 
pop music 

 srpna: Kapka. Dechovka (od 14.00 do 17.00 hod.) 

 14. srpna: Vaťák (revival Kabát) a Rouden Band 

 15. srpna: Turnovanka. Dechovka. Od 14.00 do 17.00 

 28. srpna: Mackie Messer Band. Repertoár: Jimmie Dale Gilmore, Tony Bennett, Nick Cave, 
Westlife, Michael Buble, Sting 

Slavnosti Pivovaru Rohozec: 20. června odpoledne a večer se v areálu Pivovaru Rohozec konaly již 
18. slavnosti piva, na které je vstup volný. Připraveno bylo 15 druhů piv a hudební vystoupení kapel 
Elán revival, Crossband, Deratizéři, De Bill Heads, zpěváka Luboše Odháněla, kapel Lignit a Těla. 
Návštěvníky večer rozvážel autobus ve směru na Turnov a Jablonec nad Nisou. Akce se zúčastnilo 
několik tisíc. 
Rohozecké loučení s létem: 19. září se na náměstí konal již poosmé program rohozeckého pivovaru 
nazvaný Loučení s létem. Návštěvníci mohli ochutnat všechny druhy piv, které se v pivovaru vaří. 
Speciálně bylo nabízeno pšeničné pivo uvařené jen pro tuto příležitost. 

POLPUR, S. R. O.  

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

POLYGRAF, S. R. O.  

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

PRECIOSA, A. S.  

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

Adresa: K. Světlé 1195 
Jednatel: Jaroslav Kováč 
Firma provádí úklidové práce v domácnostech i kancelářských a průmyslových objektech od roku 
1995, a to nejen v Turnově, ale i v okolních regionech (Liberecko, Semilsko, Železnobrodsko 
a Jablonecko). 

SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S.  

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

RESIM, S. R. O.  

Adresa: Nudvojovice 2257 (od 19. srpna 2014), dříve Nádražní 1062 
Jednatelé: Ing. Marek Špika, Josef Vlk, obchodní ředitel Luděk Kobrle 
Obor činnosti: průmyslová automatizace 
Výrobky: řízení linek pro výrobu obalového skla, elektronické odstávky, řízení dávkovačů skloviny, 
paletizace a doprava, monitoring výroby, manipulační a kamerové systémy atd. 
Společnost RESIM, s. r. o., vznikla v roce 1993 a zaměřuje se na průmyslovou automatizaci 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. 
Významné projekty roku:  

 Inteva Liberec – stanice kompletace, lubrikace a navíjení pružinových motorů roletek a stropních 
zástěn vozů S Class  

 Grupo Antolin Nanjing China – formátovací stanice pro netkané textilie vč. krycí linky pro 
výrobu sendvičových stropních konstrukcí osobních vozů BMW  

 SŠT Přerov – Brousicí a lešticí stroje Lapicam pro rovinné úpravy speciálních optických materiálů 

 Crytur Turnov – Elektroinstalace, SW řízení, regulace a monitoring pěstovacích pecí safíru 

 GRUPO Antolin Crimmitschau Germany – Kontrolní stanice montážních linek dveřních výplní 
VW – kompletní test zapojení elektrických obvodů E Check 

 Pronix Praha – Výroba a instalace NN rozváděčů řízení záložního napájení projektu 
Superpočítače 4IT Ostrava 

 OAZA Net LB – Návrh a výroba NN rozváděčů distribučních obvodů a kompenzace jalového 
účiníku Sigmaplast Liberec  

 UPGI Taiwan – Návrh, výroba, řízení a instalace odstávek obalového skla. 
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SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, S. R. O.  

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

SEKOPROJEKT  

Adresa: Čechova 1271 
Majitel: Ing. Vítězslav Sekanina 
Obor činnosti: výroba z plastů, čištění vody 
Výrobky: Odlučovače lehkých kapalin, lapáky tuků, odlučovače tuku a oleje, šachty, nádrže, jímky, 
ekoslužby, lapoly. Firma vyrábí plastové odlučovače již od roku 1992.  

SFS INTEC, S. R. O.  

Adresa: Vesecko 500 
Jednatelé: Petr Gillar a Guillaume Bernard Pasquier (od roku 2015) 
Obor činnosti: stavebnictví 
Výrobky: systémy upevnění pro opláštění staveb, systémy upevnění pro ploché střechy, pro 
transportní průmysl, systémy upevnění konstrukčních dřevostaveb, technika závěsů dveří a oken, 
průmyslové systémy a výroba oken, upevňovací prvky pro výrobce elektrických a elektronických 
zařízení. Firma je součástí švýcarského konsorcia s padesátiletou tradicí, v České republice působí od 
roku 1995 a v Turnově na Vesecku otevřela provoz v roce 2008.  
Počet zaměstnanců: cca 100 (turnovská provozovna, starší neověřený údaj). 

SKLOSTROJ TURNOV CZ, S. R. O.  

Adresa: Přepeřská 210   
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 230 
Firma byla založena v roce 1950. V roce 1994 byla společnost privatizována. Pětadevadesát procent 
obratu firmy je generováno exportem. Skupina SKLOSTROJ má čtyři společnosti. První z nich je 
výrobní firma Sklářské stroje Znojmo se 150 zaměstnanci, další se nazývá Sklostroj Turnov RU, ltd. 
a sídlí v Moskvě, kde poskytuje servis a náhradní díly místním zákazníkům. Třetí je dceřiná společnost 
Sklostroj International, s. r. o. Ta slouží pro mezinárodní operace a sídlí na teritoriu základní 
společnosti Sklostroj. Poslední součástí Sklostroje je Sklostroj Kempten GmbH, který sídlí v Německu 
a zajišťuje servisní a technologickou podporu. 
Návštěva hejtmana: 19. listopadu navštívil firmu hejtman Libereckého kraje Martin Půta. (Více viz 
Turnov – Kalendárium). 

SOLSATS, S. R. O.  

Jednatelé: Jiří Šnajdr a Jan Šnajdr 
Sídlo: Sobotecká 2055 Turnov, Sýkořice 14 Rovensko pod Troskami 
Firma provádí stavbu sloupů elektrického vedení, výkopové práce na kabelové vedení, zimní údržbu 
pozemních komunikací a jiné výkopové, montážní a údržbové práce. 

file:///E:/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!.htm
file:///E:/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!.htm
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ŠROUBÁRNA TURNOV, A. S.  

Adresa: Bezručova 788 
Předseda představenstva: Irina Ishchuk, ředitel: Ing. Jaroslav Vávra 
Obor činnosti: spojovací materiál 
Výrobky: šrouby, podložky, soustružené díly, povrchové úpravy kovů, tepelné zpracování kovů 
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.  

TOPTEC 

Adresa: Sobotecká 1660 
Ředitel: Ing. Vít Lédl, Ph.D. 
Nejedná se o firmu, ale o odborné pracoviště. Regionální Centrum speciální optiky 
a optoelektronických systémů (Turnovské OPToElektronické Centrum) je přímým rozšířením 
optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i ., v Turnově (dříve známým jako Vývojová 
optická dílna AV ČR). Projekt tak navazuje na více než 40letou tradici výzkumu a vývoje optiky 
v turnovském akademickém pracovišti. Centrum TOPTEC je v současnosti jediným výzkumným 
a vývojovým pracovištěm se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v ČR. 
Vizí tohoto projektu a jím ustaveného Centra je zařadit se do roku 2018 mezi pětici nejlepších 
výzkumných a vývojových center se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v Evropě 
a participovat v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. Ze stávajících organizací můžeme 
jmenovat například ESA (European Space Agency), se kterou spolupracujeme na řadě projektů. 
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. 
Dny otevřených dveří: 6. a 7. listopadu otevřelo Výzkumné centrum speciální optiky 
a optoelektronických systémů TOPTEC, sídlící v budově Dioptry, své dveře veřejnosti, aby se mohla 
seznámit s činností centra. V pátek se účastnily předem objednané skupiny, v sobotu pak široká 
veřejnost. Návštěvníci viděli mj. nejmodernější zařízení pro návrh, vysoce přesnou výrobu, testování 
a měření unikátních optických dílů a systémů; laboratoř pro prototypovou a experimentální výrobu 
jemnomechanických konstrukcí a odlehčených struktur včetně technologie jednobodového 
diamantového obrábění (SPDT); metrologickou laboratoř pro ultra přesné měření mnoha fyzikálních 
veličin vybavenou mimo jiné 11osým asférickým interferometrem (ASI); oddělení depozice tenkých 
vrstev s vakuovými komorami pro napařování a naprašování tenkých vrstev.  
Centrum TOPTEC je v současnosti jediným výzkumným a vývojovým pracovištěm s tímto zaměřením 
v České republice.  

TREVOS, A. S.  

Adresa: Mašov 34, adresa závodu: Nová Ves 34 
Předseda představenstva: Lukáš Vyhlídko 
Obor činnosti: svítidla 
Výrobky: plastová a kovová svítidla, podhledová svítidla, nouzová a orientační svítidla, záložní 
bateriové zdroje 
Počet zaměstnanců: 250  
Společnost vznikla v roce 1990 v Semilech. Sériovou výrobu svítidel pro všestranné použití zahájila 
v roce 1993. (Více viz Kronika 2013). Patří k významným evropským výrobcům, obchoduje s 60 státy 
Evropy. Obrat firmy v roce 2014 činil 600 milionů korun, 70 % tvoří export. Výrobní plocha firmy je 
7 275 m2, skladové plochy 3 819 m2, administrativní 918 m2 a pronajaté plochy 1 352 m2. 
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TRIMA, S. R. O.  

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

TRUHLÁŘSTVÍ ANTOŠ 

Adresa: Na Perchtě 1631 
Jednatel a majitel: Jiří Antoš 
Dlouholeté turnovské truhlářství se v současnosti zaměřuje na produkci dětských prolézaček a hřišť. 
Majitel firmy založil v roce 2012 Milovicích nad Labem dětský zábavní park Miraculum, který je 
v současnosti největší v České republice. 

UNIPRESS, S. R. O.  

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

VYVA PLAST, S. R. O.  

Adresa: Sobotecká ul. 836 
Jednatelé: Jiří Karásek, Ing. Ivo Lednej 
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů 
Výrobky: zahrádkářské potřeby, kryty strojů a nástrojů, plastové díly pro dopravní prostředky, 
plastové proložky, obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýrských sítí, reklamní 
předměty 
Společnost byla založena v roce 1992. V dubnu roku 1993 byla zahájena výroba zpracování 
a recyklace plastů v pronajatých prostorách. V roce 1996 došlo k zakoupení vlastního výrobního 
závodu v Turnově v Sobotecké ulici. V současnosti firma zaměstnává 65 zaměstnanců. 
Společnost se v roce 2015 umístila mezi první stovkou nejstabilnějších firem České republiky v rámci 
udělování cen Czech Stability Award za rok 2014 od poradenské společnosti Bisnode. 

WASSA, S. R. O.  

Adresa: Bělá 166 
Jednatel: Petr Mynář 
Výrobně skladovací areál: Příšovice 157 / Skladovací areál: Chrastava, Nádražní 371 / Výrobně 
skladovací areál: Bezděčín 108. 
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů, výroba a prodej obalových materiálů 
Společnost se věnuje výrobě a prodeji obalových materiálů zejména z několikavrstvé lepenky a pěny, 
nabízí ochranné rohy, papírové dutinky, fólie, sáčky, lepicí a vázací pásky.  
Firma byla založena v roce 2007 a už v roce 2008 otevřela pobočku v Německu. V současné době je 
výroba kartonáže a zpracování šedé strojní lepenky soustředěna v Bělé u Turnova a zpracování pěny, 
plastů, kartonu a bublinkové fólie v Přešticích. 
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V současnosti zaměstnává kolem 200 zaměstnanců. 
V červnu roku 2011 byl spuštěn provoz chráněné dílny pro až 120 zdravotně postižených 
zaměstnanců. Firma nabízí jiným firmám i tzv. náhradní plnění – tedy zaměstnat za ně zdravotně 
handicapovaného zaměstnance, aby pomohla splnit zákonem stanovené normy.  
Firma získala dílčí cenu soutěže Vodafone firma roku 2015 Libereckého kraje jako Odpovědná firma 
roku.  

WRANOVSKY CRYSTAL  

Sídlo: Mírová 316, provozovna: Vesecko 490 
Majitel: Ing. Josef Wranovský 
Firma Wranovsky vyrábí kvalitní české skleněné křišťálové lustry a jiná originální moderní svítidla, 
nejen klasické, nadčasové, křišťálové lustry, ale navrhuje a vyrábí také luxusní svítidla do moderních 
interiérů. Firma také renovuje staré historické lustry.  
Firma prezentuje své výrobky na řadě světových veletrhů, např. i v Dubaji.  

ZIKUDA – VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, SPOL. S R. O. 

Sídlo: Nudvojovice 2103 
Jednatelé: František Zikuda (dlouholetý zastupitel města) a Petr Zikuda (syn)  
Počet zaměstnanců: 50 (údaj k roku 2015) 
Firma se zabývá především výstavbou a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, vodovodních 
a kanalizačních přípojek, oddrenážováním a svislými izolacemi objektů a bouracími pracemi.  
Byla založená 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, mladoboleslavského a trutnovského kraje. Hodně staví 
i v Turnově.  
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Kultura, spolky a zájmové organizace 

 
Turnov je město, ve kterém se během roku odehrává velká řada kulturních akcí a pořadů, od 
nepaměti zde funguje mnoho spolků a občanských sdružení a Turnov patří k opravdu kulturním 
obcím. V následující kapitole přinášíme přehled organizací, které se o kulturu ve městě starají, a co 
nejúplnější přehled kulturních akcí, které ve městě v roce 2015 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. 
 

Základní informace – 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. Velmi často se vede debata, zda nejsou příspěvky směřované 
do kultury nespravedlivé ve srovnání s příspěvky, kterými město podporuje sport. V tomto bodě se 
zdá, že jsou obě skupiny nesmiřitelné.  
 
Příspěvky z Kulturního fondu 
Z kulturního fondu bylo rozděleno celkem 880 600 Kč, a to v několika celcích. 
 
Akce s přímou podporou 

 Modrý kocour: 85 000,- Kč. Pořadatel Turnovská Bohéma – Turnovské divadelní studio 

 Turnovský drahokam: 17 600,- Kč. Pořadatel LS Na Židli 

 Turnovské hudební večery: 50 000,- Kč. Pořadatel Kruh přátel hudby při KCT 

 Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov: 55 000,- Kč. Pořadatel Spolek přátel hudebního 
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 

 Staročeské řemeslnické trhy: 70 000,- Kč, Pořadatel Spolek přátel Muzea Českého ráje 

 Poetika 2015: 30 000,- Kč, Pořadatel Kulturní centrum Turnov 

 Adventní koncerty: 34 500,- Kč, Pořadatel Kulturní centrum Turnov 

 Turnovská Bohéma: 12 000,- Kč (na činnost spolku) 

 Regenerace 2 – šperk a drahokam: 27 000,- Kč, Pořadatel Muzeum Českého ráje  
 
Podpora činnosti spolků 
Jednotný příspěvek 3 000 Kč obdržely tyto spolky: Pekařova společnost Českého ráje / LS Na Židli / 
Kruh přátel hudby při KCT / Nothingham / Turnovské orchestrální sdružení / Pěvecký sbor Antonín 
Dvořák / O. s. Paměť Českého ráje a Podještědí / Trnky – amatérský taneční soubor / Turnovské 
divadelní studio / Fotoklub Safír Turnov / Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna / Spolek rodáků 
a přátel Turnova / Klub přátel železnice. 
Další příspěvky:  

 Celia – život bez lepku: 5 000 Kč  

 Český svaz chovatelů Turnov I. z. s.: 15 000 Kč  

 Český svaz chovatelů II. Turnov: 6 000 Kč  

 Český svaz včelařů: 10 000 Kč  

 Ilma spolek: 5 000 Kč  

 Klub přátel železnic Českého ráje (podpora významné akce oslav 150 let tratě Turnov – Kralupy 
nad Vltavou dne 5.–6. září): 30 000 Kč  

 Konfederace politických vězňů ČR, pobočka 55 Turnov: 12 000 Kč  

 Místní skupina Českého červeného kříže Turnov: 3 000 Kč  

 Myslivecká společnost Vesecko–Turnov: 10 000 Kč  
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 Povyk, z. s.: 10 000 Kč  

 Spolek rodáků a přátel Turnova: 15 000 Kč  

 Společnost bloumající veřejnosti – divadelní činnost: 3 000 Kč  

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR: 15 000 Kč  

 TJ Český ráj – činnost horolezeckého spolku: 15 000 Kč  

 Turnov Lidem, z. s. (volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, výstava ve spolupráci se SUPŠ – 
Zlaté ručičky): 5 000 Kč  

Dotaci neobdržely: Myslivecké sdružení Mírová pod Kozákovem, Kulturní a divadelní spolek Jizeran, 
Rakousy, NIPI bezbariérové prostředí, Orel jednota Turnov, Mikroazyl pro opuštěná zvířata, Malý 
Rohozec 

 
Kulturní akce 
Divadelní klub D – Pohovka I: 13 000,- Kč / Divadelní klub D – Pohovka II: 13 000,- Kč / LS Na Židli – 
Prázdninové pohádkování: 8 000,- Kč / Základní umělecká škola Turnov – Turnovské kytaření: 
20 000,- Kč / ZUŠ – Mezinárodní interpretační kurzy – Festival L. Janáčka a B. Martinů: 30 000,- Kč / 
Základní umělecká škola Turnov – Zpíváme si pro radost: 24 000,- Kč / Turnovská Bohéma – Jazzové 
hody a Neformjazzfest: 20 000,- Kč / Kulturní centrum Turnov – Turnovské kulturní léto: 45 000,- Kč / 
Kulturní centrum Turnov a Napříč – Písničky Napříč: 14 000 Kč / Kulturní centrum Turnov a Napříč – 
Besídka textové dílny Slávka Janouška: 15 000,- Kč / Kulturní centrum Turnov a Napříč – Festival 
Napříč: 15 000 Kč / Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově – Edukativní dílny pro žáky, studenty 
a veřejnost: 16 000,- Kč / Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově – Výtvarný salon pro seniory, 
děti a dospělé: 13 000,- Kč / Žlutá ponorka – Turnovský kos 2015: 7 000,- Kč / Žlutá ponorka – 
Turnovský štěk 2015: 11 000,- Kč / Žlutá ponorka – Turnovská mateřinka 2015: 18 000,- Kč / Městská 
knihovna Antonína Marka – Večery s osobnostmi: 27 000,- Kč / Městská knihovna – Výtvarné a tvůrčí 
dílny pro rodiče s dětmi: 16 000,- Kč / Městská knihovna – Knihovna otevřená rodině: 25 000,- Kč / 
Soukromá osoba – Graffiti Jam Turnov: 6 000,- Kč / SUPŠ – Majáles 2015: 10 000,- Kč / Muzeum 
Českého ráje – 300 let zpracování drahých kamenů v Turnově: 16 000,- Kč / Turnovská Bohéma – 
Turnovské divadelní studio – Pohádka z lucerny (premiéra): 10 500,- Kč / Soukromá osoba – Koncert 
Martina Trchová Trio: 7 500,- Kč / Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa – Koncert 
v mariánském kostele Dvořákovo Oratorium svaté Ludmily: 13 000 Kč 
Neschváleno: Spolek rodáků a přátel Turnova – Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skále 
 
Publikační činnost 
Muzeum Českého ráje v Turnově – Paměti sedláka Josefa Dlaska z let 1800–1853 (kniha): 15 000 Kč / 
Paměť Českého ráje a Podještědí – Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám: 5 000 Kč / Soukromá 
osoba – Štěstí je pěkně tlustá masařka (CD): 5 000,- Kč / Soukromá osoba – publikace Básničky nejen 
pro Anežku: 4000 Kč / Soukromá osoba – Ladislav Karoušek: 15 000 Kč / Spolek rodáků a přátel 
Turnova – Náš Turnov: 3 500 Kč. 
 
 
Příspěvky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 
 
Pro rok 2015 bylo z rozpočtu města vyčleněno na Příspěvek VADM 150 000 Kč. Doručeno bylo 18 
žádostí, vyhověno bylo čtrnácti. Většina akcí vykazuje i příjmy, dotace často dorovnává rozdíly. 
Celkem bylo rozděleno 109 290 Kč. 
 

 Oddíl Judo TSC Turnov – Letní sportovní tábor dětí, Prackov 2015, datum konání 22. 7. – 1. 8. 
2015, dotace: 25 100 Kč (celkový rozpočet 256 100 Kč)  

 Příměstský sportovní inline tábor, datum konání 27.– 31. 7. 2015, 24.– 28. 8. 2015, dotace: 
10 690 Kč (celkové výdaje 55 590 Kč)  

 Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov – Letní skautské příměstské tábory, 
datum konání 29. 6. – 30. 8. 2015 (9 běhů), dotace: 18 000 Kč (celkové výdaje 298 000 Kč)  
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 Místní skupina Českého červeného kříže Turnov – Příměstský tábor se zdravotnickým 
zaměřením, datum konání 1. – 3. 7. 2015, dotace: 3 000 Kč (celkové náklady 15 000 Kč)  

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov – Dětský den v Mašově, datum konání 30. 5. 2015, dotace: 
3 000 Kč (celkové výdaje 10 000 Kč)  

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov – Mašovské „Čarodky“, datum konání 30. 4. 2015, dotace: 
3 000 Kč (celkové výdaje 10 000 Kč)  

 Rohozecký okrašlovací spolek – Pálení čarodějnic a zábavné odpoledne pro děti, datum konání 
30. 4. 2015, dotace: 4 000 Kč (celkové výdaje 5 000 Kč)  

 Rohozecký okrašlovací spolek – Tradiční drakiáda na Pískách a dračí dílna, datum konání 17. 10. 
2015, dotace: 4 000 Kč (celkové výdaje 4 000 Kč)  

 Rohozecký okrašlovací spolek – Dětské letní kino na Černavě + badmintonový turnaj, datum 
konání 24. 7. 2015 a 29. 8. 2015, dotace: 4 000 Kč, (celkové výdaje 4000 Kč)  

 Rohozecký okrašlovací spolek – Mikulášská nadílka, datum konání 5. 12. 2015, dotace: 3 500 Kč, 
(celkové výdaje 3 500 Kč)  

 Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov – Sv. Jiří, patron všech, datum konání 
25. 4. 2015, dotace: 10 000, (celkové náklady 15 000 Kč)  

 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov – Mikulášská taškařice, datum konání 
5. 12. 2015, dotace: 5 000 Kč (celkové výdaje 20 000 Kč)  

 Sbor dobrovolných hasičů Bukovina – Dětský maškarní bál a vánoční nadílka, datum konání 
14. 3. 2015 a 5. 12. 2015, dotace: 5 000 Kč (celkové výdaje 7 000 Kč)  

 TJ Turnov – Prezentace volejbalu jako náplně volného času pro žáky turnovských ZŠ, datum 
konání 4. 5. – 9. 5. 2015, dotace: 11 000 Kč (celkové výdaje 11 000 Kč).  

 
Neschváleno: Světlo Slunečnice, spolek Paceřice – Letní taneční tábor Rovensko pod Troskami 2015 
(nekoná se v Turnově) / TaPŠ Ilma – 30 let tance v Turnově, aneb 30 let od založení taneční skupiny 
Den Balet a 25 let od založení TaPŠ Ilma (není dětská akce) / Vzdělávací centrum Turnov – Příměstský 
tábor s angličtinou a Příměstský tábor T-Centrum (příjmy převyšují výdaje) / Soukromá osoba – 
Pohádkový park pro školky (příjmy převyšují výdaje). 

 
 
Příspěvky na zahraniční spolupráci 
Komisi pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci bylo doručeno celkem 12 žádostí, komise se 
rozhodla vyhovět 10 žádostem.  
 

 Český svaz chovatelů – Výstava okrasného ptactva, říjen 2015 v Žitavě, Německo: 1 500 Kč 

 Ilma – Mistroství Evropy a Světový pohár, 13.–14. 6. 2015 v Mikolajky, Polsko: 10 000 Kč 

 Klub přátel železnic Českého ráje – 150 let Turnovsko-kralupské dráhy, dne 4.–6. 9. 2015 
v Turnově: 10 000 Kč 

 LS Na Židli – XXV. Turnovský drahokam, 13.–15. 3. 2015 v Turnově: 3 000 Kč 

 Střední zdravotnická škola – Mezinárodní soutěž v předlékařské první pomoci, 26. 6. 2015 
v Niesky, Německo: 2 000 Kč 

 SUPŠ a VOŠ Turnov – Obnova výuky řemeslných technik v Egyptě, červen 2015 v Turnově: 
3 000 Kč 

 TJ Sokol Turnov – World Gymnaestrada 2015, 12.–18. 7. 2015 v Helsinkách, Finsko: 8 500 Kč. 
 
Neschválené žádosti: Spolek rodáků a přátel Turnova – Slavnosti chleba, srpen 2015 (město vypraví 
oficiální autobus na vlastní náklady) / ILMA – ME World Artistic Dance Federation, 14. – 15. 3. 2015, 
Moskva, Rusko (bylo přiděleno v loňském roce). 
 
Regenerace městských památkových zón  
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
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Příspěvky města na opravu nemovitostí v městské památkové zoně 
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
 

Přehled nejvýznamnějších akcí  

Většina kulturních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – kulturních organizací  
 
Modrý kocour 2015 
Od 26. února do 1. března probíhal v Turnově 20. ročník mezinárodního divadelního festivalu Modrý 
kocour. Přehlídka je krajskou postupovou přehlídkou pro Liberecký a Ústecký kraj na tři celostátní 
přehlídky, a to Šrámkův Písek (přehlídka experimentujících divadelních souborů), Mladou scénu Ústí 
nad Orlicí a Divadelní piknik Volyně (klasická činohra). Přehlídky se zúčastnily soubory z Čech, 
Slovenska (vůbec poprvé), Polska a Německa. Představení se konala v divadle a na Střelnici. 
Hlavní organizátor Petr Haken postupně začíná shánět někoho, kdo by převzal produkci přehlídky, 
aby se sám mohl věnovat pouze dramaturgii.  
Odborná porota doporučila pro postup na Šrámkův Písek představení Nudle se krájí jemně souboru 
D.R.E.D. Náchodsko-Kladsko-Pražsko a představení Nestyda souboru Oldstars Praha. Na Divadelní 
piknik do Volyně se podívá domácí soubor Společnost bloumající veřejnosti Turnov s představením 
Klozet. Na Mladou scénu pojedou soubory Oldstars Praha, Magdaléna Rychnov a Vydýcháno Liberec. 
 

 Čtvrtek 26. února 
19.00 Dobrý pejsek nikdy neumře!, soubor Stopa Liberec (městské divadlo) 
20.00 Ach ta Julie, Podio Semily (studio KC Střelnice) 
21.30 Poctiví společníci, Svatopluk Benešov (městské divadlo) 

 Pátek 27. února 
8.30 Návštěva u Adonise, Hynkovo hravé divadlo Litoměřice (městské divadlo) 
15.00 Už nikdy sami, Vydýcháno Liberec (městské divadlo) 
16.00 Máj, Dívadlo Praha (studio KC Střelnice) 
17.30 Kloset, Společnost bloumající veřejnosti Turnov (městské divadlo) 
19.30 Szare eminencje zachwytu, Teatr Promotor Lubaň (studio KC Střelnice) 
20.30 Letní den, Broukovcovo Kamdivadlo Č. Kamenice (městské divadlo) 
22.00 Szekspir – made in Poland, Walny teatr Warszawa (studio KC Střelnice) 

 Sobota 28. února  
10.30 Matka, Makov u Litomyšle (městské divadlo) 
13.30 15 minut slávy, Vydýcháno Liberec / Král Maciuš První, TDS Turnov (studio KC Střelnice) 
15.00 Oněgin byl Rusák, Magdalena Rychnov (městské divadlo) 
16.30 Nudle se krájí jemně, DRED Náchodsko-Kladsko-Pražsko (městské divadlo) 
17.30 Cesta je cíl, Ojebad Praha (studio KC Střelnice) 
19.30 …dlouhá cesta, Rádobydivadlo Klapý (městské divadlo) 
21.00 Request Stop, The Wild Bunch Berlín (studio KC Střelnice) 
22.45 Psie srdce, Divadlo „A“ a Shanti Prievidza (městské divadlo) 

 Neděle 1. března  
10.00 Rána pod pás, Broukovcovo Kamdivadlo Č. Kamenice (městské divadlo) 
12.00 Vyskočit z kůže, Oldstars Praha (studio KC Střelnice) 
13.30 Všechna sláva polní tráva, Hamlet Železný Brod (městské divadlo) 
14.45 Nestyda, Oldstars Praha (studio KC Střelnice) 
16.30 Kupci, Kladina Kladno (městské divadlo) 
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Nová kniha o Turnově 
27. února byla v turnovském muzeu pokřtěna nová kniha o Turnově, jmenuje se Z Velkého Turnova – 
Podoba města v časech nedávno minulých a jejím autorem je muzejní historik David Marek. 
Slavnostní křest se uskutečnil v průběhu vernisáže výstavy o MUDr. Jiřím Šolcovi, kterého se 
zúčastnila celá řada příslušníků Šolcovy rodiny. Kmotry knihy byli náměstkyně hejtmana Hana 
Maierová, starosta města Tomáš Hocke a muzejní kolegyně (kronikářka města) Alžběta Kulíšková. 
Kniha vyšla v nákladu 1 000 ks a byla brzy vyprodána. Byl připraven dotisk. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Turnovský drahokam 
O víkendu 13.–15. března se konal 25. ročník divadelního loutkářského festivalu Turnovský 
drahokam. Představilo se na něm 15 souborů z Libereckého a Královéhradeckého kraje a jeden 
soubor ze Slovinska se 110 účinkujícími. Festival je regionální postupovou přehlídkou pro Liberecký 
kraj a Český ráj s postupem na Loutkářskou Chrudim. Všechna představení se konala v městském 
divadle. Letošní ročník navštívilo více než 1 100 diváků – nejvíce v historii soutěže. 
Přímou nominaci na Loutkářskou Chrudim získal soubor Vozichet z Jablonce nad Nisou. Doporučení 
získal Michal Černík Šíro Lázně Bělohrad a Za dveřmi ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Putovní cenu 
dětského diváka získalo představení Bajky souboru Za dveřmi ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. 
Každoročně je také udělena cena pro nejpilnějšího diváka, dítě, které ji získá, dostane za odměnu 
dort, dítě na druhém místě maňáska Kašpárka a další děti získají drobné upomínkové ceny. V porotě 
zasedli Alena Exnarová, bývalá ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, Mirka Vydrová, 
loutkoherečka a principálka divadla Bořivoj, známá jako Zdravotní klaun, a Luděk Richter, nestor 
loutkového divadla a principál divadla Kejklíř Praha. Pozorovatelem a fotodokumentátorem byl 
Michal Drtina-pracovník Nipos-Artama Praha. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Na Turnovský drahokam již tradičně dopředu upozorňují výlohy řady turnovských obchodů, které 
Petr Záruba z místního LS Na Židli vyzdobí loutkami. Je to velmi milý zvyk.  

 13. března 
Tři prasátka a vlk. Na Židli Turnov 

 14. března 
Na řadě je Šípková. Čmukaři Turnov (pro děti od 3 let) 
Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Spojáček Liberec (pro děti od 5 let) 
Rytíř smutného ducha i postavy. ZUŠ Hradec Králové (pro děti od 9 let) 
Krabicové pohádky. Michal Černík Šíro Lázně Bělohrad (pro děti od 4 let) 
Rdeča Kapica – Červená karkulka. Smolički Slovenija (pro děti od 4 let) 
Krása nesmírná. Veselé loutky Jablonec nad Nisou (pro děti od 5 let) 
Bajky. Za dveřmi ZUŠ Chlumec nad Cidlinou (pro děti od 5 let) 
Karmen. Vozichet Jablonec nad Nisou (pro děti od 12 let) 
…a dobru noc. Pufry ZUŠ Chlumec nad Cidlinou (pro děti od 10 let) 

 15. března 
O slůněti aneb Cestou z Afriky. Divadélko z proutěného koše Liberec (pro děti od 4 let) 
Kocour v botách. Maminy Jaroměř (pro děti od 3 let) 
Čaroděj. Blechy Jaroměř (pro děti od 3 let) 
Král Maciuš první. Turnovské divadelní studio (pro děti od 8 let) 
O dvanácti měsíčkách. Jakodivadlo Stružinec (pro děti od 3 let) 
Pohádky o pejskovi a kočičce. Na Židli Turnov (pro děti od 3 let)  
 
Turnovský štěk 
18. března se v městském divadle uskutečnil 14. ročník tradiční přehlídky dramatických dětských 
souborů, během kterého se odehrálo devět představení souborů z Turnova, Benešova u Semil 
a Libštátu. Všechna vítězná rozhodnutí byla směřována k souborům turnovské Základní umělecké 
školy. Přípravka ZUŠ získala cenu za představení Pohádka pro uplakanou muchomůrku (převedení 
lyrického textu do dramatické podoby), školní soubor Kámoš Drámoš si za hru Kuřecí svět odnesl 
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nominaci na postup na krajskou přehlídku do Jablonce nad Nisou a cenu poroty. Na krajskou 
přehlídku byly nominovány i další soubory ze ZUŠ – Draci a Bezefšeho. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Noc s Andersenem 
27. března se konal 15. ročník Noci s Andersenem, která patří v Turnově k důležitým a hojně 
navštěvovaným kulturním akcím. Akce byla zahájena fanfárami trubačů u historicky prvního stromu 
Pohádkovníku, který byl zasazen před 10 lety před Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově. 
Pohádkový průvod plný dětí v pohádkových kostýmech čekal na příchod královského páru a po 
zábavném zahájení se vydal na svou tradiční pouť Skálovou ulicí na náměstí. V průvodu šli Rytíři 
turnovského meče, mažoretky Perličky Turnov, královská družina a Trubači Českého ráje, ale 
i představitelé kraje a města. V parku u Kamenářského domu, v rohu nového průchodu z Františkovy 
zahrady do parku, byl zasazen nový strom Pohádkovník, tentokrát mišpule, jehož kmotrem se stal 
redaktor Českého rozhlasu a televize Václav Žmolík. Na náměstí pak předal starosta vládu nad 
městem všem účastníkům Noci s Andersenem, tedy jen pro tuto jednu noc. Následovala ohňová 
show v podání Rytířů turnovského meče v dobových rytířských kostýmech. Další program následoval 
v kině Sféra (v hlavním sále, kde se většinou program koná, se ve stejnou chvíli konala Extraliga 
v šachu). Dětem byla promítnuta pohádka Nejkrásnější hádanka, a to na počest 100. výročí narození 
spisovatele Jana Drdy. Zhruba dvacítka dětí se vydala večerní cestou na hrad Valdštejn, kde je čekalo 
dobrodružné setkání a spaní přímo v hradních prostorách. 
 
Turnovská mateřinka 
30. a 31. března proběhl v Městském divadle 14. ročník oblastního festivalu mateřských škol 
z Turnova a okolí. Zúčastnilo se jej velké množství účinkujících i diváků. Moderování se ujali Mach 
a Šebestová a nechybělo ani utržené sluchátko, které přivolávalo děti na jeviště. 
 
Kytara v Českém ráji 
23. a 24. dubna proběhl 10. ročník festivalu kytarové hry. V sále ZUŠ a v galerii turnovského muzea 
proběhly tyto akce: Vystoupení prof. Jiřího Jirmala 
v předvečer jeho 90. narozenin. Legendě kytarové školy 
v České republice bylo předáno ocenění za celoživotní 
přínos v oblasti výuky hry na kytaru. Ke gratulantům se 
připojili i studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka 
v Praze z kytarové třídy prof. Jaromíry Ježkové 
(absolventky prof. J. Jirmala), kteří se 
představili repertoárem „napříč žánry“ a v různých 
nástrojových kombinacích uvádějících skladby Jiřího 
Jirmala, Baden Powella, Laurinda Almeidy, Milana Tesaře, Máximo Pujola a dalších (Jan Kapic, Jiří 
Havlíček, Jonáš Kaufmann, Jiří Chmela a Matěj Bok).  
V prostorách ZUŠ se uskutečnila přednáška prof. Jirmala věnována systému základů techniky hry na 
kytaru určená nejen pedagogům uměleckých škol, ale i všem zájemcům o hru na tento nástroj. Další 
koncert přinesl vystoupení světoznámého italského kytarového virtuosa Aniello Desideria, vítěze 
mnoha prestižních mezinárodních soutěží, profesora na hudební akademii v italské Cosenze. 
Vystoupili i studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, z kytarové třídy prof. Jaromíry Ježkové 
(absolventky prof. J. Jirmala), kteří se představili repertoárem „napříč žánry“ a v různých nástrojových 
kombinacích uvádějícím skladby Jiřího Jirmala, Baden Powella, Laurinda Almeidy, Milana Tesaře, 
Máximo Pujola a dalších. Účinkovali: Jan Kapic, Jiří Havlíček, Jonáš Kaufmann, Jiří Chmela a Matěj 
Bok. Konalo se i vystoupení světoznámého virtuosa Aniella Desideria. (Fotografie převzata 
z webových stránek festivalu, vlevo Jiří Jirmal, uprostřed Bohuslav Lédl a moderátorka Eva Kordová).  
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Zahájení turistické sezony – Český ráj dětem 
25. dubna se konal 12. ročník zahájení letní turistické sezony v Českém ráji. Český ráj tradičně láká 
rodiny s dětmi pod heslem Český ráj dětem. Zahájení sezony pak proběhlo s také již tradiční hrou Za 
pověstmi Českého ráje. Sešlo se přes 5 000 účastníků, kteří vyrazili ze sedmihorských lázní přes 
Hruboskalsko do Šťastné země v Radvánovicích (od 8.45 do ca 14.30 hodin). Zde převzal král Granát 
s královnou a celou svojí družinou z rukou starostky Karlovic Vlasty Špačkové vládu nad pohádkovou 
krajinou Českého ráje na nadcházející turistickou sezonu. Připraven byl doprovodný program 
s pohádkovými postavičkami, losováním o zajímavé ceny (tou hlavní byl iPhone od společnosti 
Partners market Turnov a letní tábor od ARA TÁBORY, s. r. o.), divadelní představení a příchod 
královské družiny v čele s králem Granátem. Do cíle jezdily i pohádkové autobusy a parní vláček. (Foto 
viz Fotopříloha). 
 
Nová socha 
5. května byla v městském parku za letním kinem slavnostně odhalena nová plastika Adam a Eva, 
kterou vytvořila absolventka turnovské SUPŠ (v současné době studentka Akademie výtvarných 
umění v Praze) Dagmar Morová. Plastika vznikla ve spolupráci autorky, Střední umělecko-průmyslové 
školy a Vyšší odborné školy v Turnově a firmy Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov. Práce na 
plastice, která váží 2,5 tuny a na výšku má 3,5 metru, zabraly jeden rok. Odhalení se zúčastnily na tři 
desítky příznivců umění, vedení města, představitelé turnovské slévárny i ředitelka SUPŠ. Plastika má 
sloužit nejen na okrasu, ale děti ji mohou využívat i jako prolézací a herní prvek. 
 
Krajinou s Vladimírem Mertou & Janem Hrubým 
8. května se konala zvláštní pouť Českým rájem s hudebními poctami stromů v provedení dvou 
skvělých hudebníků. Jednotlivé zastávky proběhly v 12.00 hodin u Brány do Českého ráje pod 
Hlavaticí, v 13.30 na Valdštejně, v 15.00 na Kopicově statku a v 18.00 hodin program vyvrcholil na 
Vyskři u kaple sv. Anny. Na pouť, kterou organizovaly Svobodná škola umění a občanská společnost 
Radost, se vydalo několik desítek lidí. Nápad se zrodil přímo u Vladimíra Merty, když se před Vánoci 
procházel Českým rájem a zaskočilo jej masivní kácení stromů. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Dalibor Cidlinský získal cenu EMBA 
Hudebník Dalibor Cidlinský získal v Mnichově prestižní cenu Evropské bluegrassové asociace EMBA za 
preparátorství bluegrassové hudby. Je teprve čtvrtým, takto oceněným Čechem. Dalibor Cidlinský 
založil s manželkou hudební uskupení DuoCIS, dlouhá léta pořádal folkový festival Noc na Frýdštejně, 
v Turnově vedl vlastní hudební školu Ciskotéka a nyní spravuje rodinný statek v Ondříkovicích a nově 
otevřenou restauraci Kovárna na Frýdštejně. Jeho dva synové jsou také aktivními muzikanty, mj. 
vystupují v kapele s Xindlem X, Jan doprovází písničkářku Radůzu, Dalibor skládá hudbu a vlastní 
hudební studio DC SOUND. 
 
Nová kulturní kavárna 
23. května byl zahájen provoz nové kavárny v budově kulturního domu 
Střelnice. Kavárnu provozuje Kulturní centrum Turnov ve vlastní režii. 
Kavárna KUS – KUlturní Střelnice – nabízí nekuřácké prostředí 
a lákavou nabídku občerstvení a nejrůznějších dobrot. V kavárně se 
začaly pravidelně pořádat koncerty menšinových žánrů od jazzu po 
metal, autorská čtení i literární večery, promítání, diskuze a koncerty 
regionálních kapel. Na slavnostním zahájení vystoupil hudebník DJ 
Mardoša ze skupiny Tata Bojs, dorazilo několik desítek lidí, bylo 
nachystáno občerstvení, popíjely se Svijany a tančilo se a hrálo až do tří do rána. (Přehled akcí 
konaných v kavárně viz KC – Střelnice). 
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Staročeské řemeslnické trhy s rekordní návštěvností 
O víkendu 30. a 31. května proběhl 21. ročník Staročeských řemeslnických trhů, které pořádá Spolek 
přátel Muzea Českého ráje, tedy prakticky jen zaměstnanci muzea. Kulturní program připravuje 
Marcela Beranová a začíná s tím už někdy v říjnu, řemeslníky vybírá a organizuje Vladimíra 
Jakouběová, a ti jsou obesíláni několik měsíců předem. Provozní oddělení staví za pomoci brigádníků 
ze šperkařské školy stánky pro řemeslníky (někteří řemeslníci si přivezou vlastní stánky), letos jich 
bylo minimálně 150. Ostatní kolegové pomáhají až během samotných trhů – vybírají vstupné, 
prodávají v muzejních stáncích, obsluhují v kavárně, točí pivo apod.  
Letošní ročník byl velmi povedený a dočkal se rekordní návštěvnosti – téměř 9 500 platících 
návštěvníků, ke kterým je potřeba připočíst stovky dětí (do 6 let mají vstup zdarma, přestože je pro 
ně nachystaná řada programů), desítky volných vstupenek či řemeslníky a jejich rodiny. V sobotu 
odpoledne návštěvníky rozparádila babypanková kapela Kašpárek v rohlíku, drsná hudba pro děti, 
které pod podiem tančily v kotli obklopeny stovkami dospělých. Nálada se zklidnila následným 
koncertem Hany a Petra Ulrichových a Javorů. Atmosféra prostě byla skvělá. (Foto viz Fotopříloha). 
Sobota 30. 5. 2015 Park 

 10.00 Hudba u města Vídně a Spolek jabloneckých dam a pánů 
12.00 Waldovy Matušky  
13.00 Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje  

 13.15 Tme divadlo Hombres na cestách – představení na chůdách 

 14.00 Kašpárek v rohlíku Bejbypank 

 16.00: Hana a Petr Ulrychovi a Javory beat 
Po celý den probíhala přehlídka auto-moto veteránů Tatra Veteran Car Clubu Semily 
Sobota 30. 5. 2015 Atrium: Písničkářská scéna 

 11.00 Pranic 
12.30 Zrcadla 
14.00 Ivo Jahelka 
15.30 Vozichet: Karmen – opera pro děti 

 16.00 Vozichet: Černý mstitel 
17.30 Josef Klíma a Na vlastní oči band 

Neděle 31. 5. 2015 Park: Festival worldmusic a alternativní hudby 

 10.30 Poletíme? original banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém stylu 

 12.00 Los Perdidos: punk s latinskoamerickým folklorem 

 13.30 Jiří Schmitzer 

 15.00 MDŽ volné trio Beata Bocek, Lucie Redlová, Jitka Šuranská 

 16.30 Cigánski diabli světová špička etno a world music 
Neděle 31. 5. 2015 Atrium: Program pro děti 

 10.30 Divadlo Rolnička: Řemeslnické písničky 
11.30 Honza Onder a Taneční hrátky 

 13.30 Divadlo Emillion: Cirkus plný loutek 

 15.15 Divadlo Emillion: Indiánská pohádka 
 
Dvořákův Turnov a Sychrov – 60. let 
V červnu proběhl 60. roční festivalu, který je připomínkou pobytů Antonína Dvořáka v Českém ráji 
v letech 1877–1896, kdy dojížděl za svým přítelem Aloisem Göblem na Sychrov. Turnovskému 
zpěváckému spolku věnoval Dvořák Čtyři smíšené sbory, op. 29. Festival pořádá Spolek přátel 
hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 

 6. června: Slavnostní zahájení festivalu v 16.45 u pamětní desky Antonína Dvořáka na Sychrově 
Zahajovací koncert 60. ročníku hudebního festivalu v 17.00 v zámecké kapli na Sychrově. 
Vystoupili: Martin Matoušek (baryton), Radek Krejčí (basbaryton), Vladimír Jelínek (varhany). 
Průvodní slovo pronesl Jiří Žák. 
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 17. června: Sólový klavírní recitál Iva Kahánka v 19.30 v Městském divadle. Ivo Kahánek si jako 
interpret nevšední emocionální síly a hloubky získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců 
své generace a je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. 

 18. června: PIDIPIKNIK v 19.00 v atriu Muzea Českého ráje v Turnově. Závěrečná vystoupení 
žáků literárně dramatického oboru ZUŠ Turnov pod vedením Aleny Tomášové a Romany 
Zemenové. 

 19. června: Recitál Anny Hlavenkové a Leoše Čepického v 19.30 v Městském divadle. Účinkovali: 
Anna Hlavenková (zpěv), Leoš Čepický (housle), Ivo Kahánek (klavír) a Bohuslav Lédl (klavír). 

 20. června: Závěrečný koncert Interpretační hudební dílny mladých 2015 v 18.00 v Městském 
divadle. Vystoupili frekventanti Interpretační hudební dílny mladých 2015 v oborech hra na 
klavír, housle a sólový zpěv. 

 21. června: Závěrečný koncert 60. ročníku hudebního festivalu v 19.30 v Městském divadle. 
Vystoupili: Veronika Lédlová (trombón), Adam Pechočiak (viola), Yuya Sakuma a Šárka Petříková 
(housle), Anna Kalhausová (violoncello). 

 (Foto z hudební dílny mladých viz Fotopříloha). 
 
Funkin´ Turnov 2015 nově 
19. června se konal 11. ročník festivalu Funkin´ Turnov, tentokrát poprvé v prostoru před Kulturním 
centrem Střelnice, přičemž se spolupořadatelem stalo Kulturní centrum Turnov (v předchozích letech 
probíhal festival v atriu muzea). Na letošním ročníku vystoupily kapely The Cupcake Collective, Pitch 
Bender a místní Funk Corporation. Hlavním pořadatelem akce je turnovská kapela Funk Corporation, 
která letos oslavila patnácté narozeniny. U zrodu festivalu Funkin´ Turnov stál v roce 2005 tým kolem 
Václava Brožka a jeho agentury Organon. Díky jeho úsilí a skvělým fanouškům se podařilo uspořádat 
deset úspěšných ročníků, na kterých vystoupily špičky českého funku, soulu, hip-hopu a ska. Letošní 
ročník přilákal kolem dvou stovek posluchačů – vyznavačů kvalitní hudby. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Hudební festival a Letní hudební kurzy B. Martinů a L. Janáčka 
1.–10. července. V rámci dílen proběhnou koncerty vždy od 19.30 hodin v městském divadle:  
1. 7. Jan Mráček – housle a klavír / 5. 7. Graffovo kvarteto / 7. 7. Baiba Kuusela a Štěpán Graffe – 
housle a violoncello / 10. 7. Závěrečný koncert – účinkují frekventanti kurzů.  
 
Kámen a šperk v Českém ráji 
4. července se konal 11. ročník městských slavnosti Kámen a šperk v Českém ráji. Původně 
několikadenní akce, připomínající tradici turnovského kamenářství a šperkařství, byla zúžena na 
jeden den. Na náměstí bylo pódium, na kterém probíhaly koncerty brazilské hudby, Jazz Kvintet Pepy 
Uchytila. Večer byl v letním kině promítán film Jak dostat tatínka do polepšovny (zdarma). Po městě 
jezdil malý elektrický vláček, který vozil, účastníky programu po zajímavých místech Turnova 
(Skálovou ulici, Husovou ulicí, přes kruhový objezd do ulice Kinského, ulicí 28. října, ulicí Markova 
opět na náměstí a dále pak do ulice Hluboká, Krajířova, Trávnice, Jiráskova a skončil opět na náměstí 
před budovou Spořitelny), v Kamenářském domě probíhala brusičská dílna s brusičem Tomášem 
Štefánkem. Otevřeny byly i všechny turnovské katolické kostely i návštěvnické centrum DUV Granát 
na náměstí a šperkařská škola.  
 
Filmový víkend ČSFD.cz 
7.–9. srpna se v prostorách letního kina konal 4. ročník Filmového víkendu ČSFD.CZ (Československá 
filmová databáze – webový portál shromažďující informace o veškeré české a československé filmové 
produkci). Pořadatelem bylo Kulturní centrum Turnov. Do letního kina přilákala tato akce kolem 
patnácti stovek návštěvníků, z nichž někteří strávili v kině celý víkend. Nachystáno pro ně bylo 
i stanové městečko v Dolánkách (a v sobotu dopoledne i doprovodný sportovní program s výletem na 
koloběžkách na Malou Skálu). Filmy se promítaly v noci (tzn. po setmění) a byly to tyto: Kingsman: 
Tajná služba, Špion a Jurský svět, Šílený Max: Zběsilá cesta, Vincentův svět a Méďa 2. (Foto viz 
Fotopříloha). 
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Básníci ticha 
5. září se před KC Střelnicí konal 4. ročník festivalu Básníci ticha. Představuje zajímavé domácí 
i zahraniční interprety, stojící mimo pozornost mainstreamových médií. Vystoupily kapely Ladě, 
Pavoon, Garage & Tony Ducháček a Tornado Lue. Vstupné bylo 190, resp. 250 Kč. Festival se 
v předchozích letech konal v letním kině, tentokrát poprvé před Střelnicí. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Oslavy 150 let turnovsko-kralupské dráhy 
5. a 6. září se konala velkolepá železniční oslava. Na trať Turnov – Kralupy nad Vltavou a Praha – 
Neratovice vyjely historické vlaky tažené parními lokomotivami 310.0134, 354.195, 464.102, 
434.2186 a 213.902. Motorové vlaky byly vedeny motorovými vozy M131.1081, M240.056 
a lokomotivou T435.0111. Ve stanicích Turnov, Příšovice, Loukov, Mnichovo Hradiště, Bakov nad 
Jizerou město, Kropáčova Vrutice, Neratovice a Kralupy nad Vltavou byl připraven doprovodný 
kulturní program. Bohatý program probíhal i v turnovském lokomotivním depu, kam zájemce každou 
půlhodinu odvážel motoráček.  
Doprovodný program v Turnově v sobotu 5. září: 7.45 Broďanka (dechová hudba), 8.10 zahájení, 8.15 
křest knihy, 8.20 zdravice radních a hejtmana, 8.40 vypravení vlaku, 8.45 Broďanka, 8.50 odjezd 
protokolárního vlaku, 8.50 taneční vystoupení Taneční a pohybové školy Ilma, 9.20 Broďanka, 9.40 
Ilma, 10.00 Broďanka, 10.42 příjezd prvního historického vlaku M131.1 „Hurvínek“, 11.00 Ilma, 11.20 
Broďanka, vypravení vlaku, 11.42 odjezd druhého parního vlaku, 11.42 Broďanka, 12.00 Ilma, 13.00 
vypravení vlaku, 13.05 odjezd třetího vlaku, 13.45 přivítání protokolárního vlaku z Kralup, 14.04 
příjezd dalšího vlaku, 14.05 Big Band ZUŠ Turnov, 14.45 Ilma, 14.50 odjezd vlaku, 14.50 Big Band, 
15.30 vypravení vlaku, 17.49 příjezd vlaku, Big Band, 18.02 odjezd vlaku, 19.30, 21.00 Snap Call 
(rock). 
Neděle 6. září v Turnově: 7.45 DJ Mrázek, 8.25 Ilma, 8.40 vypravení vlaku, 8.50 odjezd protokolárního 
vlaku, DJ Mrázek, Ilma, 11.20 vypravení vlaku, 11.42 odjezd druhého parního vlaku, další vlaky 
odjížděly v 13.05, 14.50 a 18.02 hodin, prostor mezi odjezdy a příjezdy vlaků vyplnila Ilma a DJ 
Mrázek. 
 
Evropský týden mobility 16.–22. září 
(Do programu jsou zahrnuty téměř všechny kulturní akce odehrávající se v tomto týdnu ve městě – 
jejich přehled viz v běžném kalendáriu). 

 16. září: ZŠ Skálova – otevřená věž 

 17. září: Putování po památkách – program pro 4. ročníky základních škol. Děti zahájily 
putování u kostela Narození Panny Marie, pokračovaly do synagogy, Rývových sadů a na Dlaskův 
statek 

 18. září: Nordic Walking – lekce chůze se speciálními holemi. Sraz zájemců v Rývových sadech 

 19. září: Kompostárna Turnov – Den otevřených dveří 

 20. září: Kino Sféra – film zdarma (Divočina, drama USA, titulky) 

 22. září: Evropský den bez aut. Bohatý program ve Skálově ulici  
Martin Šimůnek – biketrialové vystoupení a exhibice trojnásobného mistra světa a reprezentanta ČR 
/ Žlutá ponorka – jízdy zručnosti na kole a výtvarná dílna / Oddíl orientačního běhu TJ Turnov – 
běžecká soutěž / Elektrowin, a. s. – představení společnosti, soutěže pro děti (občané mohli přinést 
staré nepotřebné drobné elektrospotřebiče a za jejich odevzdání do systému tříděného odpadu 
obdrželi dárek) / EKO-KOM a jeho program Tonda obal na cestách, program pro děti i dospělé 
zaměřený na téma třídění odpadů / FOKUS – prezentace sdružení, prodej výrobků a soutěže pro děti 
/ Policie ČR – prezentace činnosti, ukázka techniky / Střední zdravotnická škola Turnov, místní 
organizace Českého červeného kříže a Zdravý zoubek – ukázky první pomoci, měření tlaku a ukázky 
správné techniky čištění zubů / Sbor hasičů města Turnova – ukázky techniky / Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje – ukázka zásahu a techniky / Městská policie Turnov – ukázka techniky 
a výstroje / Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje – prezentace, ukázka techniky / 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR – prezentace / Městská knihovna Antonína Marka – malé 
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soutěže v malování a znalostech dětí z knížek na téma doprava / Centrum pro rodinu Náruč – jízda 
zručnosti pro nejmenší (odstrkovadla, kola, tříkolky) 

 Celotýdenní program 
Městská policie – kontrola u přechodů v době dopravní špičky (náměstí Českého ráje, ul. 28. října, 
ul. Hluboká) / Městská sportovní Turnov – Skautský ostrov – dopravní hřiště – v dopoledních 
hodinách – výuka dopravní výchovy pro děti ze základních škol (16. 9. – 18. 9. a 21. 9. – 22. 9.). 
(Foto viz Fotopříloha). 

POETIKA 2015 
12. listopadu proběhl na Střelnici galavečer Poetika – závěr 16. ročníku recitační soutěže Poetika. 
Soutěž je určena dětem a mládeži do 25 let, pořádá ji Městská 
knihovna ve spolupráci s KC Střelnice. Vystoupili mj. Jiří Hásek 
Krchovský a slovenská zpěvačka Katarzia. 
 
Koncert v železničním depu 
20. listopadu se v železničním depu konala hudební akce – 
koncert několika místních kapel, který uspořádal Klub přátel 
železnic Českého ráje ve spolupráci s kacanovským sdružením 
Radosti. Inspiroval je k němu zájem, který železničnímu depu 
věnovali návštěvníci během oslav 150 let železnice Turnov – 
Kralupy nad Vltavou. Vystoupily kapely Waldovy Matušky, FD 
band a The Boband a jako překvapení proběhla módní přehlídka. 
Návštěvníky přivážel do depa motorový vůz řady 152, takže auta 
mohli nechat před vlakovým nádražím. Akce se zúčastnilo kolem 
čtyř stovek návštěvníků, a tak byla možná zahájena nová tradice. 
Lokomotivové depo bylo v provozu do roku 2001. Od roku 2005 
se o ně stará Klub přátel železnic Českého ráje. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Vánoční trhy 
Ve dnech 11. a 12. prosince se na náměstí konal další ročník Turnovských vánočních trhů, který 
společně připravily KC Turnov (kulturní program), Muzeum Českého ráje (řemeslníci, organizace 
tržiště, program v Kamenářském domě – rybí dílna) a město Turnov. Trhy se po dvou letech, kdy se 
konaly ve Skálově ulici, vrátily na náměstí, což bylo vesměs pozitivně přijato. Díky organizaci tržiště 
působila pravá strana náměstí (u spořitelny), na které se konaly, jako samostatné městečko, doprava 
je téměř nerušila. Všichni řemeslníci patří k výrobcům, a tak se kvalita prodávaných výrobků výrazně 
lišila od podobných trhů v okolních městech, kde se prodávají často velmi nekvalitní výrobky a figurují 
na nich překupníci a vietnamští prodejci. Na turnovských trzích navíc tradičně prodávají své zboží 
i občanská sdružení typu Fokus či Slunce všem, základní školy, skauti, lesní školka a další neziskové 
organizace.  
V pátečním kulturním programu vystoupili žáci turnovských škol, v sobotním pak místní kapely 
a vrcholem byla Rybova Česká mše vánoční v podání Pěveckého sboru Antonín Dvořák. Kulturní 
program, především divadla pro děti, se konal v galerii muzea, kde byla k vidění výstava Kapr, sumec, 
štika. V kašně ve Skálově ulici pak plavali tři kapři, které tam umístili muzejníci (kapři se pak stali jejich 
občerstvením na muzejním vánočním večírku 18. prosince). V muzeu se křtily i dvě nové knihy – 
Zápisky sedláka Josefa Dlaska v pátek a Život na provázku v sobotu. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Křest knihy Zápisky sedláka Josefa Dlaska 
11. prosince v 17.30 proběhl v muzejní galerii křest knihy Zápisky sedláka Josefa Dlaska – Měl jsem 
nestálé štěstí. Jedná se o první kompletní edici tzv. Dlaskovy kroniky. Jelikož editorkou knihy je 
kronikářka – tedy já, podám tuto zprávu subjektivně. Připravit k vydání Dlaskovu kroniku bylo mým 
přáním už od chvíle, kdy jsem ji získala do své kurátorské péče. Dlouho se však zdálo, že přání zůstane 
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přáním, protože se vždy našla jiná práce, která spěchala víc a dostala přednost. Před pár lety však do 
muzea dorazil dopis, ve kterém pisatelka z Prahy psala, že by velmi ráda přispěla k tomu, aby muzeum 
zápisky znovu vydalo. Připravila dokonce sazbu přepsanou podle edice Františka Kutnara z roku 1941. 
Její dopis byl impulzem, který mě nakonec k práci na nové edici přiměl. Nejprve jsem však o její 
užitečnosti musela přesvědčit vedení muzea, což trvalo dva roky. Poté bylo nutné sehnat peníze – 
sepsala jsem žádost o dotaci na ministerstvo kultury, která byla letos na jaře schválena a cesta 
k vydání knihy byla otevřená. V té době už jsem několik měsíců pracovala na přepisu originálního 
textu písmeno po písmenu, který jsem dokončila někdy před prázdninami. V srpnu jsem se věnovala 
především pátrání v matrikách, abych mohla sestavit genealogii rodiny Dlasků. Zároveň jsem začala 
připravovat transkripční přepis, tedy úpravu textu do čitelné (konečné) podoby a doplňovala 
poznámky a úvodní texty. Tuto práci jsem dokončila na konci září a čekal mě říjen, během kterého 
jsem knihu sázela a řešila, kdo ji bude tisknout. V tu dobu už mě poněkud tlačil čas, bylo potřeba 
sazbu dodat do tiskárny co nejdříve, aby se stihla vytisknout před Vánoci. Bylo už také stanoveno 
a zveřejněno datum křtu, připravoval se plakát a pozvánky, a představa, že nakonec budeme křtít bez 
hotové knihy v ruce, mě v následujících týdnech dost mučila. Kniha nakonec z tiskárny dorazila 
9. prosince. Úplně první exemplář, na který jsem si sáhla po rozbalení palety s knihami, jsem si 
nechala pro sebe a byl to také ten, který jsem použila během křtu – stopa po šampaňském na něm 
stále ještě je. Trocha sentimentu snad neškodí.  
Kmotry knihy se stali současní „hospodáři“ Dlaskova statku – moji muzejní kolegové – Eliška Vélová 
a Martin Kašpar a s nimi redaktor Českého rozhlasu Sever David Hamr, který návštěvníkům přečetl 
několik ukázek z knihy. Program křtu trval více než hodinu, během kterého jsem vyprávěla o kronice 
a důvodech, proč je „slavná“, čím je zajímavá a proč ji znovu vydáváme, mé povídání střídal pan Hamr 
s ukázkami a hudební doprovod nám zajistil částečně turnovský smyčcový kvartet Ad libitum. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Křest knihy Život na provázku 
12. prosince byla v galerii muzea pokřtěna drobná knížka o loutkářství a loutkářích libereckého kraje, 
kterou napsal Jaroslav Kříž, novopečený ředitel městské knihovny, a vydalo turnovské muzeum. 
Impulsem byl grantový výzkum loutkářů. Kmotry knihy byli turnovští loutkáři Jaroslav Ipser (Čmukaři) 
a Petr Záruba (Na Židli) spolu s Františkem Pešánem z Mnichova Hradiště. Asistovaly jim loutky 
a autor knihy byl oceněn „Řádem stříbrného Kašpárka“. (Foto viz Fotopříloha). 
 

FESTIVALY 

Kytara v Českém ráji 
23. až 24. dubna proběhl 10. ročník festivalu kytarové hry. (Více viz Přehled nejdůležitějších událostí).  
Kozafest 2015 
13. června: 8. ročník festivalu u Zrcadlové kozy. Vystoupily kapely: Deathward, Adaptace, Hallodrn, 
Rain, Enola guy, Piranha, All Friends Dead, Snap Call, Silent Session, Nasty Heaven, Doktor 
Triceratops. (Foto viz Fotopříloha). 
Funkin`11  
19. června proběhl 11. ročník festivalu Funkin´ Turnov – poprvé v Kulturním centru Střelnice. 
Vystoupily kapely The Cupcake Collective (tvoří ji studenti pražských konzervatoří a hraje moderní 
jazz/funky), Pitch Bender (hrají soul, jazz i alternativní hudbu, je to formace složená z hudebníků 
pocházejících od Košic až po Karlovy Vary) a nechyběla ani pořádající turnovská kapela Funk 
Corporation. 
Festival Dolánky 
18. července v areálu pod Dlaskovým statkem. Představilo se celkem 11 kapel, mj. Krausberry 
a australští Cash Savage And The Last Drinks. Doprovodný rodinný program, soutěže pro celé rodiny 
(surfový trenažér, trampolíny, lezecká stěna, upoutaný balon a další). 
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PLESY 

 7. ledna: Ples mašovských hasičů, sokolovna Mašov. K tanci a poslechu zahrála kapela Veselí 
pozůstalí. Ples organizoval Sbor dobrovolných hasičů Mašov. 

 9. ledna: Maturitní ples Střední zdravotnické školy, KC Střelnice 

 16. ledna: Maturitní ples Gymnázia Turnov, KC Střelnice 

 17. ledna: Volej-Basket bál, KC Střelnice. Hrála kapela Levou rukou 

 23. ledna: Maturitní ples OA, HŠ, SOŠ, KC Střelnice 

 24. ledna: Sokolský ples v Mašově, sokolovna Mašov. Zahrála skupina Reflex 

 30. ledna: 6. Městský ples, bohatá tombola, kulturní program i půlnoční překvapení, KC Střelnice 

 7. února: Hasičský ples, sokolovna Mašov, Vystoupili Veselí pozůstalí 

 6. března: Reprezentační ples TJ Turnov. KC Střelnice 

 7. března: Absolventský ples Gymnázia Turnov. KC Střelnice 

 14. března: Erotický ples. KC Střelnice 

 6. března: Sokolské šibřinky – ples v maskách. Pořádal TJ Sokol, sokolovna. Téma rock, hrála 
kapela Žízeň 

 

PRÁZDNINY 

Prázdniny nabízejí turistům i Turnovanům velké množství aktivit, které částečně koordinuje 
Regionální informační centrum. Část aktivit je pravidelných, odehrávajících se vždy v daném dni 
týdne. (Nejedná se o kompletní výpis prázdninových aktivit). 

 Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů (Foto viz Fotopříloha 

 Úterý: Putování po židovských památkách 

 Středa: Magický Turnov – noční prohlídka města (včetně synagogy).  

 Čtvrtek: Komentovaná prohlídka hradu Valdštejna; výlet s průvodcem (Nordic Walking) 

 Pátek: Podvečerní koncerty před KC Střelnice 

 Sobota: Řemeslné soboty v muzeu 

 Neděle: Loutkáři na Dlaskově statku. 
 
Kamenářské řemeslné soboty – Řemeslnické dílny pro veřejnost (vždy 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 
40 Kč) v Kamenářském domě v areálu Muzea Českého ráje 

 4. 7. Řezání a broušení drahých kamenů (brusič Tomáš Štefánek) 

 11. 7. Smaltovaný šperk – výroba šperku netradiční metodou (zlatnice Marta Švajdová) 

 18. 7. Měděný šperk – šperkařská dílna (lektor Šárka Eršilová) 

 25. 7. Mýdlová dílna – výroba voňavých bylinkových mýdel (lektorka Marie Pešková) 

 1. 8. Olivínový šperk – výroba šperku se vsazeným olivínem 

 8. 8. Pytlíček na poklady z prázdnin – řemeslně-výtvarná dílna, barevný tisk na látkový pytlíček 
(lektorka Marie Pešková) 

 15. 8. Granátové srdce – šperkařská dílna, výroba šperku se vsazenými granáty (lektorka Ludmila 
Pleštilová) 

 22. 8. Olivínový šperk – výroba šperku se vsazeným olivínem 
 
Loutkáři na Dlaskově statku 
5. 7.: O kominíku Josífkovi. Divadýlko Matýsek Nový Bor 
12. 7.: O slepičce kropenaté. LS Na Židli Turnov 
19. 7.: O slůněti aneb Cestou z Afriky. Divadlo z proutěného koše Liberec 
26. 7.: Za každým rohem jeskyňka. LS Čmukaři Turnov 
2. 8.: Rytíř Brumla a maličká víla. LS Maminy Jaroměř 
9. 8.: Žebrákova nevěsta. LS Spojáček Liberec 
16. 8.: Datlování. Divadýlko Matýsek Nový Bor 
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23. 8.: Krabicové pohádky. LS Šíro Lázně Bělohrad 
30. 8.: Tři prasátka a vlk. LS Na Židli Turnov. 
 
Parním vlakem Českým rájem  
Jízdy parního vlaku taženého turnovskou lokomotivou řady 310 mezi Turnovem a Rovenskem pod 
Troskami a Turnovem a Bakovem nad Jizerou. K vlaku již tradičně připojen speciální divadelní vagon.  
11. července, 25. července, 8. srpna, 29. srpna. 
 
Turistické autobusy 
1. června byl zahájen provoz části letních turistických autobusů v Českém ráji, a to už po pošestnácté. 
V rámci turistických linek byly o prázdninových sobotách provozovány i retro spoje autobusů 
(v podobě historických autobusů 706 RTO a ŠL 11) na trase Turnov – Libuň – Jičín s přestupem na 
historické vlakové spoje v Libuni. (Podrobnosti viz Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku). 
 

VÁNOCE 

Ježíškova pošta 
Již tradičně mohou děti napsat dopis přímo Ježíškovi, ve kterém mu svěří svá přání. Dopisy se 
Ježíškovou poštou odesílají z Regionálního turistického informačního centra, které sídlí na náměstí. 
Dopisy, které zde děti napíšou, jsou pak „tajně“ odeslány jejich rodičům.  
 
Strom splněných přání 
Od 30. listopadu do 20. prosince probíhal už jedenáctý ročník akce Strom splněných přání, již potřetí 
v muzeu v Kamenářském domě. Jeho organizátorka, paní Vlaďka Paráková, která dříve provozovala 
restauraci u muzea (naproti muzeu), zkontaktuje několik dětských domovů, jejichž malí obyvatelé 
sepíšou požadavky na dárky, které by rádi našli pod stromečkem. Jejich přání jsou pak zavěšena na 
stromečku a lidé si je, rozdělené dle finanční náročnosti, vyberou, dárek koupí a přinesou zpět pod 
stromeček. Před Vánocemi jsou dárky doručeny k těm, kteří si je přáli. V roce 2014 viselo na 
stromečku 500 přání, z nichž Turnováci splnili 278. 
 
Skauti rozdávali Betlémské světlo 
Již se stalo tradicí, že turnovští skauti přivážejí do Turnova Betlémské světlo a rozdávají ho zájemcům 
za doprovodu zpěvu vánočních koled v podání skautského sborečku. Tradice převozu světla 
z Betléma se udržuje od roku 1986, čeští skauti vyzvedli světlo ve Vídni 12. prosince a rozváželi ho po 
českých městech. Do Turnova světlo z Betléma dorazilo v sobotu 19. prosince, a to rychlíkem č. 1268 
z Pardubic. Zájemci si ho mohli vyzvednout už po příjezdu vlaku. Další možnost se jim nabídla 
19. prosince v 16.00 v Ohrazenicích, 20. prosince v 14.00 na Valdštejně a vyvrcholením bylo setkání 
na náměstí s inscenací živého betléma 23. prosince v 17.00 hodin, kde se akce zúčastnilo kolem tří 
stovek lidí. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Vánoční kalendárium 

 5. listopadu: Kapr, sumec, štika – zahájení vánoční výstavy v Muzeu Českého ráje 

 26. listopadu: Betlémy ze sbírky Josefa V. Scheybala – zahájení výstavy v Kamenářském domě 
v Muzeu Českého ráje 

 29. listopadu: 1. adventní koncert – Zámecké saxofonové kvarteto. Slavné písně G. Gershwina, 
J. Ježka. Kostel sv. Mikuláše v Turnově od 15.00 hodin, vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 
80 Kč.  
29. listopadu: Rozsvícení vánočního stromu, s programem od 16.30 

 4. prosince: Vánoční koncert pro seniory. Musica Fortuna, vstupné volné, hrazeno Odborem 
sociálních věcí turnovské radnice 
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 6. prosince: Sbor Cantemus. Ženský komorní sbor zazpíval skladby V. A. Michny z Otradovic, 
Franco Guerrera, Lájose Bárdose, Václava Trojana a dalších. Chrám Narození Panny Marie 

 10. prosince: Musica Fortuna – vánoční koncert v divadle 

 11.–12. prosince: Vánoční trhy na náměstí a v muzeu (více viz výše – Přehled nejvýznamnějších 
akcí) 

 12. prosince: Společné vánoční zpívání v kapli na Valdštejně. Připravil spolek PROVAZ (PRO 
Vánoční zpívání) 

 12. prosince: Vánoční vystoupení mažoretkového souboru Perličky Turnov a jeho hostů. 
Tělocvična ZŠ v ulici 28. října  

 13. prosince: Gadrew Way. Koncert dívčího smyčcového kvarteta přinesl skladby Maurice 
Ravela, Astora Piazzolla, Maca Manuse nebo Jeremy Cohena. Kostel sv. Františka z Assisi 

 17. prosince: Vánoční odpoledne pro rodiče, žáky a přátele dívčí školy (ZŠ v ulici 28. října) 
v Městském divadle 

 19. prosince: Adventní čas s vévodou Albrechtem z Valdštejna na hradě Valdštejně 

 19. prosince: Vánoce s Choreou Bohemicou v Městském divadle. Koncert špičkového souboru 
hrajícího tradiční folklorní hudbu 

 22. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ v Městském divadle 

 24. prosince: Vánoční koncert Carminy a Turnováčku s dechovým orchestrem. Kostel Panny 
Marie od 14.00 hodin 

 24. prosince: Štědrý den na hradě Valdštejně. Vánoční koncert pěveckého sboru I Dilettanti 
z Liberce od 14.00 hodin 

 26. prosince: Musica Fortuna. Vánoční koncert na Valdštejně 

 26. prosince: Vánoce s Mackie Messer Bandem a jeho hosty v restauraci Divizna 

 26. prosince: Funk Corporation. Funky Vánoce v kavárně KUS 

 27. prosince: Vánoční koncert komorní hudby v mašovské kapličce. Uspořádali jej mašovští 
dobrovolní hasiči. Vystoupilo smyčcové kvarteto Ad Libitum v doprovodu sólového zpěvu 

 28. prosince: Varhanní koncert Radka Rejška v doprovodu Víta Janaty na trubku, skladby starých 
mistrů na hradě Valdštejně 

 1. ledna: Novoroční ohňostroj Na Lukách (více viz Kalendárium) 
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Ostatní 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,  
 
DOMOVY PRO SENIORY 
V turnovských domovech důchodců (Penzion v Žižkově ulici čp. 2030, 2032 a 2037, DD na Výšince 
v Granátové ulici čp. 1897 a DD Pohoda u nemocnice v ulici 28. října 812) se koná velké množství 
pořadů pro jejich obyvatele i veřejnost. Pravidelné kulturní přednášky organizuje paní Eva Kordová 
z turnovské knihovny. Většina uvedených pořadů se postupně konala ve všech penzionech a reprízuje 
i v domě Na Sboře. Není-li uvedeno přesné datum, pořad se uskutečnil ve všech domovech v průběhu 
jednoho dvou týdnů. 
leden: Setkání pro seniory s příběhem a písničkou. Pořad o lidové písničce, vyprávění příběhů, 

pohádek a pověstí. Vystoupili Eva Kordová a Jarmila Enochová 
leden: Rodokmen – naše kořeny. Setkání s genealožkou Blankou Lednickou, autorkou knihy Sestavte 

si rodokmen, aneb Pátráme po svých předcích 
únor: Putování ostrovem Srí Lanka – cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum 
březen: Beseda s bývalým velvyslancem ČR v Helsinkách Ing. Janem Maruškou o životě seniorů ve 

Finsku (Penzion Žižkova) 
březen: Z Velkého Turnova – Podoba města v časech nedávno minulých. David Marek představil 

svou novou knihu 
duben: Cestopisná přednáška pro seniory – Finsko. Přednášel Ing. Jan Maruška, bývalý velvyslanec 

České republiky v Helsinkách 
květen: Turnov ve válečných letech a květnové události roku 1945. Zajímavé mapování minulosti 

města Turnova s muzejním historikem Davidem Markem 
4. června: Aktivní senior – Jak šel život. Odpoledne s první televizní hlasatelkou Jarmilou Šusterovou-

Horčičkovou a Danielem Růžičkou, autory knihy „Každý den jsem měla premiéru“ – o televizi, 
o životě v hlasatelně, o dětech a o rozhlasovém režisérovi J. Horčičkovi. 

červen: Cestovatel Čeněk Paclt. Cestovatele připomněl Jaroslav Kříž 
září: Sychrov – Rohanové, princové královské krve. Vyprávění PhDr. Miloše Kadlece, ředitele 

Národního památkového ústavu a státního zámku Sychrov 
1. října: Za tajemstvím obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Přednáška Alžběty Kulíškové o tom, 

kde se vzal obraz a co a proč je na něm namalováno. Pouze DD Žižkova 
5. října: Od Karibiku k mayským pyramidám (Mexiko, Belize, Guatemala). Cestopisná přednáška. 

Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum. Pouze DD Žižkova 
listopad: Poezie – Dar života. Komponované pořady slova a hudby pro širokou veřejnost. Účinkovali 

Eva Kordová (recitace) a František Lamač (hudební doprovod na housle) 
26. listopadu: Martina Bittnerová – Lásky Boženy Němcové. Uvedení nové knihy spisovatelky 

Martiny Bittnerové, citace textů Eva Kordová (pouze DD Žižkova) 
1. prosince: Tři zastavení s Antonínem Markem. Přednáška Květoslavy Hnízdové ke 230. výročí 

narození významné osobnosti 
10. prosince: Vánoční tvořivá dílna. Lektorky Edita Nožičková a Simona Bakešová 
prosinec: Vánoční čas. Komponovaný pořad slova a hudby s Evou Kordovou (mluvené slovo) 

a hudebním doprovodem na kytaru Ondřeje Halamy. 
 
DŮM NA SBOŘE, Na Sboře čp. 80 
Dům vlastní a spravuje turnovská Jednota bratrská, kulturní programy připravuje Městská knihovna, 
resp. knihovnice Eva Kordová. 
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 22. ledna: Rodokmen – naše kořeny. Setkání s genealožkou Blankou Lednickou, autorkou knihy 
Sestavte si rodokmen, aneb Pátráme po svých předcích 

 10. února: Večer Na Sboře: Putování ostrovem Srí Lanka – cestovatelé Petr Kvarda a Pavel 
Chlum 

 24. února: Večer Na Sboře: Rok 1945 v české literatuře – PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., Eva 
Kordová, Petr Pešek. Hudební doprovod Jaroslava Petrásková a Martin Hybler 

 10. března: Večer Na Sboře: Historik Josef Pekař. Komponovaný pořad u příležitosti výročí 
turnovského rodáka a českého historika. Vystoupily Květoslava Hnízdová, Jitka Petrušková a Eva 
Kordová 

 24. března: Večer Na Sboře: Z Velkého Turnova – Podoba města v časech nedávno minulých. 
David Marek představil svou novou knihu 

 7. dubna: Večer s RNDr. Václavem Větvičkou – beseda se známým botanikem o krásách přírody, 
knihách a životě. Doplněno autorským čtením a prodejem knih  

 21. dubna: Večer Na Sboře: Zdeněk Kalista – český historik a básník. Programem provedla 
PhDr. Květoslava Hnízdová, osobní vzpomínky MUDr. Josef Černý, citace textů Eva Kordová, Petr 
Pešek. Hudební doprovod Jaroslava Petrásková a Martin Hybler 

 12. května: Večer Na Sboře: Židé, křesťané, muslimové: Co se děje v dnešním světě? Zamyšlení 
Terezie Dubinové (bývalé správkyně turnovské synagogy) o současné světové situaci, která 
vypadá hrozivě, média nás zahrnují zprávami o islámském terorismu a hrozbě střetu civilizací. 
Jaké jsou kořeny a souvislosti současné napjaté situace? Můžeme ji nějak ovlivnit, a pokud ano, 
jak?  

 26. května: Večer Na Sboře: Turnov ve válečných letech a květnové události roku 1945. 
Zajímavé mapování minulosti města Turnova s muzejním historikem Davidem Markem. Hudební 
doprovod na kytaru Petr Kostka 

 11. června: Večer Na Sboře: Mistr Jan Hus. Komponovaný pořad slova u hudby k 600. výročí 
upálení mistra Jana Husa. Průvodní slovo: Jiří Polma, kazatel Jednoty bratrské; Oldřich Bezděčík, 
farář Církve československé husitské a Ondřej Halama, farář Ochranovské jednoty bratrské. 
Hudební doprovod Martin Hybler, citace textů Eva Kordová. 

 22. září: Tři zastavení s Antonínem Markem. Průvodní slovo PhDr. Květoslava Hnízdová, citace 
textů Eva Kordová a Petr Pešek. Hudební doprovod Monika Szantó. 

 6. října: Český ráj to na pohled. Večer s mineralogem Václavem Zieglerem. Uvedení knihy bylo 
spojeno se vzpomínkou na Tomáše Řídkošila. Hudební doprovod Monika Szantó a Martin Hybler. 

 22. října: Stromy. Uvedení nového CD spisovatelky Marie Hruškové s čestným hostem, pražskou 
herečkou Barborou Hrzánovou. Vyhlášení soutěže Rozkvetlý Turnov 

 10. listopadu: Autorský večer s básníkem Jiřím Žáčkem, který oslaví se svými čtenáři 
70. narozeniny. Hudební doprovod Martin Hybler 

 26. listopadu: Martina Bittnerová – Lásky Boženy Němcové. Uvedení nové knihy spisovatelky 
Martiny Bittnerové, citace textů Eva Kordová 

 20. prosince: Vánoční koncert k poctě Antonína Marka. Jitka a Ondřej Koláčných a Veronika 
Vildmanová 
 

GALERIE GRANÁT, náměstí Českého ráje, čp. 4 
Celoroční ukázky výroby granátových šperků a broušení českých granátů a výstava granátových 
šperků. V letní sezoně byla vystavena i prestižní cena pro české zpěváky Český slavík a kopie závěsu 
s českými granáty Vejce, který získal ocenění Grand prix na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu 

do 29. ledna: výstava kresleného humoru Pavla Starého 
do 30. března: obrazy z Egypta Vladimíra Čeřovského 
do 30. května: Janka Schmidtová – podmalby na skle  
do 31. srpna: Květuše Burešová z Mladé Boleslavi – olejomalby 
do 31. října: Jan Vybíral – práce turnovského řezbáře 
do 31. prosince: Aneta Konopáčová – Jsoucno 
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GALERIE U ZLATÉHO BERÁNKA, náměstí České ráje, čp. 26 
Galerie se nachází v 1. patře domu, nad regionálním turistickým centrem. 

do 15. ledna: Grafické návrhy maturitních prací Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší 
odborné školy Turnov 
do 31. března: Proměny – výkresy studentů SUPŠ a VOŠ 
do 31. května: Stromy – fotografie Evy Matyldy Jiřičkové doplněné básnickými texty  
do 27. srpna: Výstava návrhů maturitních a předmaturitních prací studentů SUPŠ a VOŠ 
do 31. října: Naše světy propojené jsou – výstava obrazů Evy Matyldy Jiřičkové 
do 31. prosince: Perokresby Ivety Kleinové 

 
HASIČÁRNA V BUKOVINĚ 
Posezení při dechovce s Turnovankou: 8. srpna 
 
HASIČÁRNA V DALIMĚŘICÍCH 
Posezení při dechovce s Turnovankou: 31. ledna, 28. února, 14. března, 28. března, 25. dubna, 
17. října, 31. října, 14. listopadu, 28. listopadu, 12. prosince 

 
HVĚZDÁRNA 
Hvězdárnu využívá kroužek astronomů při turnovském gymnáziu, vedený profesore Vladimírem 
Kafkou. Vstupné bylo stanoveno na 40 Kč, resp. 20 Kč zlevněné. Pro školy 30 Kč za žáka.  

 Vzácná návštěva 
Na začátku července navštívil turnovskou hvězdárnu známý astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., který se 
zde zastavil na své cyklopouti po českých hvězdárnách. (Putuje po nich se svými přáteli z Česka 
i zahraničí již přes 30 let). Dr. Grygar zavzpomínal u pamětní desky na svého přítele dr. Jiřího Šolce 
a vyjádřil obdiv nad geniem loci tohoto místa. Do knihovny hvězdárny daroval publikaci Na kole ke 
hvězdám, do níž vepsal věnování. Jiřímu Grygarovi byl také neustále v patách studentský štáb filmařů, 
kteří o něm natáčejí dokument, který by měl být hotov v roce 2016 (o dokumentu už poté nebylo 
slyšet). 
 

 13. ledna: Pozorování komety C/2014 Q2 

 1. února: Výjimečné pozorování Slunce, sešlo se asi deset zájemců 

 20. března: Částečné zatmění Slunce. Slunce vyšlo po 6. hodině ráno a první kontakt temného 
měsíčního kotouče nastal až o tři a půl hodiny později, v 9.38 hodin. Slunce se v té době 
nacházelo 30 ° vysoko nad jihovýchodním obzorem a Měsíc ho v té chvíli začal „ukrajovat“ 
z pravého horního okraje. Silueta Měsíce se postupně přesouvala doleva přes horní polovinu 
Slunce. Maximum úkazu, kdy Měsíc překryl téměř 75 % slunečního průměru, se odehrál v 10.47 
hodin. Slunce do té doby vystoupalo do výšky 37 ° nad jiho-jihovýchodní obzor. Po dosažení 
maximálního zákrytu se Měsíc začal pomalu odsouvat k levému hornímu okraji, kde v 11.58 hod. 
sluneční kotouč opustil. 

 Návštěva ZŠ pro tělesně postižené z Liberce: Žáci, včetně vozíčkářů, které se podařilo dostat až 
do kupole, pozorovali Slunce mnoha různými způsoby.  

 30. června: Sblížení Venuše a Jupiteru, nejtěsnější 1. července k ránu 

 6. září: Pluto očima sondy New Horizons. Přednáška Mgr. Martina Gembece 

 1. listopadu: Pozorování Slunce a přeletu ISS ve 14.39 SEČ 
 
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. (Foto jednoho z exponátů z webové prezentace muzea).  
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RESTAURACE BBejby 
Restaurační prostor v zahradě Epsteinovy vily v Žižkově ulici, čp. 544, zřízený majitelem protějšího 
podniku BB bar v roce 2013. Nabízí venkovní posezení, dětské prolézačky, posezení na trávě atd. 
Pořady jsou přístupné zdarma.  

 1. července: Rytířské odpoledne se soutěžemi pro děti 

 1. července: Dílnička pro děti (výroba zvonečku pro štěstí), střelnice 

 9. července: Loutkové divadlo Čmukaři, ruční dílnička, střelnice pro děti 

 15. července: Tematické rytířské odpoledne se soutěžemi a dalším doprovodným programem 

 16. července: Dílnička (zdobení skleněného talířku), střelnice pro děti, loutkové divadlo Čmukaři 

 23. července: Loutkové divadlo Čmukaři, dílnička (lepený obrázek a koláž), střelnice pro děti 

 12. srpna: Tematické rytířské odpoledne se soutěžemi 

 13. srpna: Odpoledne plné her s mladými hasiči z SDH Příšovice 

 20. srpna: Loutkové divadlo Čmukaři, ruční dílnička, střelnice pro děti 

 26. srpna: Tematické rytířské odpoledne se soutěžemi 

 1. září: Čmukaři. Rozloučení s létem 
 
BB Art – Zlaté ručičky Českého ráje 
V 1. patře a podkroví Epsteinovy vily byla v létě 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. K vidění byly vyřezávané sochy, acháty a výrobky 
z nich, vypalovaná keramika, výrobky regionálních řemeslníků, obrazy (Květuše Burešové) a díla žáků 
školy – především kovové plastiky. Tři velké kovové plastiky byly umístěny i před vchodem do vily. 
Výstava byla částečně prodejní a byla zpřístupněna zdarma.  
 
RESTAURACE DIVIZNA, 5. května, čp. 63 
16. října: Mackie Messer Band – zahájení nové hudební sezony / 26. prosince: Vánoce s Mackie 
Messer Bandem a jeho hosty 
 
RESTAURACE KAREL IV., Žižkova, čp. 501 
11. dubna: The Hot Club Hájek – koncert pražské jazzové kapely 
 
RESTAURACE MAŠKOVKA, Sobotecká, čp. 2051 

 25. ledna: Jazzový podvečer. Lédl Jazz Q ve složení: Marek Buble – sax, Ivan Hájek – bass, Robert 
Tomáš – drums a Bohuslav Lédl – piano. Jako host Marie a její dědové kapelníka Karla Knopa 

 18. října: Jazzový podvečer. 20. prosince: Jazzový podvečer. Jazzové koledy. Jako host vystoupil 
Jiří Hlava (trubka) 

 
RESTAURACE SALOON U SUPA, Kinského, čp. 429 
24. ledna: Waldovy Matušky. Koncert  
 
SOKOLOVNA, Skálova 
Cestovníky – pořádá KČT 

 16. ledna: Cestovník 2015 – Island, cesta po ostrově kamení, ledu, sopek a vodopádů a taky koní, 
lidí a papuchalků. Vyprávění s promítáním připravil Michal Dědek 

 30. ledna: Cestovník 2015 – Kanada a USA, work and travel. Promítání s vyprávěním Lukáše 
Michetschlägera 

 10. února: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 

 13. února: Cestovník 2015 – Západní Kanada: národní parky v barvách podzimu. Promítání Jiří 
Ulmann 

 27. února: Cestovník 2013 – Papua – Nová Guinea, Richard Čtvrteček z Liberce 

 22. září: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 
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OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE (výběr) 

 8. února: Pohodová snídaně v Kamenářském domě. Pořádá Zázemí 

 27. února: Karneval na sněhu ve Struhách. Rozloučení se zimní sezonou. Testování lyží značek 
Blizzard a Fischer. Pořádal Klub lyžařů 

 14. března: Karneval v dívčí škole (ZŠ 28. října) 

 5. dubna: Křesťanské společenství uspořádalo netradiční bohoslužbu v kostelíčku Na Poušti nad 
Železným Brodem 

 8. dubna: Markéta Schley Reindlová – koncertní repertoár od J. S. Bacha po P. Ebena. Chrám 
Narození Panny Marie 

 11. dubna: Burza sběratelů pivních etiket a pivních suvenýrů. Hasičárna Daliměřice od 7 do 11 
hodin 

 2. května: Pohádkový les na Drábovně – 5. ročník Po trase na vás čekají čarodějnice, vodník, 
čerti, loupežníci a plno dalších pohádkových bytostí 

 9. května: Nejen řemeslné trhy v Ábelově mlýně v Dolánkách, resp. na vedlejší louce 

 30. května: Drahý kámen – Turnov 2015. Tradiční prodejní výstava drahých kamenů, minerálů, 
šperků a fosilií 

 27. června: Turnovská voříškiáda. 27. června se na ploše za autobusovým nádražím Na Lukách 
konal 4. ročník Turnovské oříškiády, akce plné soutěží i ankety diváků o nejlepšího voříška (tj. 
psího krasavce smíchané rasy) 

 4. července: XIV. ročník letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa v Hrubé Skále: 
komorní soubor Josef Suk Ensemble. Doprava byla zajištěna turistickými autobusy z Turnova. 
Pořádal Spolek rodáků a přátel Turnova 
15. července a 19. srpna: Magický Turnov. Večerní prohlídka města, zákaznického centra DUV 
Granát a synagogy za svitu svící 

 1. srpna: 9. Pohoř open air 2015. Dětský, divadelní a hudební festival 

 19. září: Jarmark v Abelově mlýně v Dolánkách. 4. ročník 

 12. listopadu: Autogramiáda kuchařských knih Ládi Hrušky v Knize Českého ráje v Hluboké ulici 

 13. a 27. listopadu: Cestopisy západem USA křížem krážem. Cestovatelé Edvard, Zdena 
a Veronika Miškejovi provádějí účastníky dvanácti národními parky USA. Velký sál sborového 
domu ČSAD Turnov, Nádražní ul. 1130  

 

VÝZNAMNĚJŠÍ KULTURNÍ AKCE V OKOLNÍCH OBCÍCH 

 25. dubna: Traktoriáda na Vyskři (9. ročník Fuchsoil traktoriády) 

 2. května: Pohádkový les na Drábovně. 5. ročník. Na 5km trase čekali účastníky čarodějnice, 
vodník, čerti, loupežníci a plno dalších pohádkových bytostí 

 16. května: Devět let Tibetu v Kacanovech. 9. ročník festivalu na podporu Tibetu, pořádal spolek 
Radost na louce u koupaliště (Lety mimo, Ovčie kiahně, Rozumbrothers, Soundfall, Zrní a Michal 
Hrůza a kapela Hrůzy). Dorazilo kolem pěti set návštěvníků 

 5. a 6. června: Bousovfest Dolní Bousov. Hudební festival 

 19.–21. června: Festival horolezeckých filmů Hrubá Skála a Lázně Sedmihorky. Projekce 
soutěžních, ale i historických a amatérských filmů. Besedy, výstavy fotografií, koncerty 

 11. července: Slavnosti svijanského piva. Areál ve Svijanském Újezdu. Na dvou scénách mj. 
vystoupili Václav Neckář, David Koller, Aleš Brichta a další. Pivo ze 160 píp 

 11. července: Klokočský hudební festival. Areál na návsi, pořádaly obecní úřad, sbor 
dobrovolných hasičů a Český červený kříž. Vystoupily: Taneční a swingový orchestr (ZUŠ, Železný 
Brod), Big Band (swing Železný, Brod), O. V. J. DIXIE (dixieland, Liberec), Stagnace (big beat, 
Turnov), Countdown to Madness (hard rock/metal, Jablonec n. N.), Hallodrn (village core, 
Chuchelna), Funk Corporation (funky, Turnov), Silent Session (rock, Turnov), Těla (legendární 
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kapela, Liberec), Rouden Band (rock, Český ráj). V průběhu všemožná překvapení, bubenická 
show, a ohňostroj 

 18. července: Vranov Pantheon – Duro Nux - koncert středověké muziky spojený s trhem 
místních řemeslníků a noční prohlídkou hradu 

 1.–5. července: 17. všeňské kulturní léto  

 V budově základní školy výstava Historická expozice a výtvarné dílo akademického malíře Jiřího 
Salaby. 4. července: 37. přehlídka dechových kapel v areálu Kopanina. Vystoupily: Dechová 
hudba Jaroslava Kužela z Markvartic, Dechová hudba Český ráj, Všeň, Dechová hudba 
Jilemničanka, Dechová hudba Podzvičinka. Konferoval Roman Korolevyč, odpolednem provedly 
Bábrdlinky. 5. července: v chrámu sv. Filipa a Jakuba recitál vynikajících pěvců Renée 
Nachtigallové a Jakuba Pustiny. 

 24.–26. července: Benátská! Hudební festival. 

 1.–2. srpna: Čertovské slavnosti na Troskách 

 12. září: Pochod po stopách paraskupiny Antimony. Rovensko pod Troskami. Start a cíl pochodu 
v kempu Palda nad Rovenskem. Na výběr tři trasy, všechny vhodné i pro kočárky.  

 13. září: 5. obnovená prackovská pouť.  
 
Maloskalská noc 
6. června se na fotbalovém stadionu v Malé Skále konal další ročník festivalu Maloskalská noc. 
Festival se profiluje jako pohodový rodinný festival. Vstupenky stály 350 Kč. Odpoledne se konala 
neckyáda na Jizeře a ve 14 hodin začal hudební program, jehož hlavním hostem byl Peter Nagy & 
Indigo. Dále vystoupily BSP, Mňága a Žďorp, Debbi, Jelen, Legendy se vrací, J. A. Náhlovský a Big Band 
ZUŠ Turnov. 
 
Šťastná země 

 28. června: Zahájení prázdnin ve Šťastné zemi – koncert kapely Kryštof. Otevření repliky hradu 
Trosek 

 23. července: zahájení Slavností slámy 2015 – Staročeské trhy, Koncert Xindl X s kapelou. 
Tématem byla říše zvířat a hmyzu.  

 23. 7. – 31. 8.: Slavnosti slámy 

 17.– 23. srpna: Dřevo-sochařská dílna  

 23. srpna: Veřejná aukce děl dřevo-sochařské dílny. Staročeské trhy, soutěže a hry pro děti 
i dospělé, Koncert Marka Ztraceného 

 12. září: Babí léto ve Šťastné zemi. 
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Kulturní organizace ve městě 

 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV 

Adresa: Markova 311 
Jednatel společnosti: Mgr. David Pešek (od 2. 9. 2013) 
Charakteristika: Kulturní centrum Turnov bylo založeno v září roku 2001 jako hlavní kulturní instituce 
města. Stoprocentním vlastníkem je Město Turnov. KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice 
a Městské divadlo v Turnově (to je v majetku Města Turnov). V péči má také budovu bývalého kina 
Bio Ráj v Žižkově ulici (budova je nevyužívaná, neúspěšně nabízená městem k prodeji), smuteční síň 
a parkoviště U Raka. Pod křídly Kulturního centra Turnov fungovala dvě dobrovolná zájmová 
uskupení: Kruh přátel hudby pro příznivce klasické hudby a jeho abonentní řada koncertů Turnovské 
hudební večery a Filmový klub pro aktivní filmové fanoušky. (Přehled jejich aktivit je zaznamenatelně 
včleněn do přehledu akcí). 
 
Hlasy a ohlasy Turnovska 
Kulturní centrum zajišťuje i vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska, kterému nikdo neřekne 
jinak než HOTy. Od roku 2014 vychází v novém formátu, v nákladu 7 550 ks a je distribuován zdarma 
do všech domácností města Turnov a okolí. Rozsah časopisu je 28 stran a jeho obsah tvoří zejména 
podrobné informace o pořadech KCT a informace škol, knihovny, muzea, ZUŠ a dalších organizací 
neziskového charakteru v Turnově a okolí působících. 6 stran je věnováno informacím z radnice.  
 
KUS – Nová kulturní kavárna 
23. května byl zahájen provoz nové kavárny v budově kulturního domu Střelnice. Kavárnu provozuje 
Kulturní centrum Turnov ve vlastní režii. (Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších akcí, přehled 
akcí viz níže). Konala se zde nová řada koncertů Malé (domácí) scény, cyklus metalových koncertů 
Metal for hope, pořad U zavěšené knihy na cestách, který v Turnově představuje každý měsíc přední 
české literáty a v roli moderátora vedoucího kulturní redakce zpravodajství České televize Petra 
Vizinu, spolupořádání festivalu Funkin´ Turnov a též vlastní festival Básníci ticha 
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
O chod organizace se stará 16,5 zaměstnanců, o 6 pracovníků se počet navýšil kvůli otevření vlastního 
gastroprovotu (kavárna KUS). Pro rok 2015 činil příspěvek Města Turnov na činnost 6 326 000 Kč. 
Dalších 88 pracovníků (resp. 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 restaurace (v ekonomickém pronájmu) a výstavní plochy ve foyer 
a v 1. patře. 

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

 
Hudební programy:  

 Nedělní odpolední čaje – především pro seniory, místní kapely 

 Setkání s dechovkou – především pro seniory, místní kapely 
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 Básníci ticha – hudební festival (více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí) 

 Turnovské hudební večery 

 Turnovské kulturní léto + nově sobotní poslechové večery před kavárnou KUS – program se 
vrátil před Střelnici, zaznamenal velký zájem návštěvníků. Novou podobu vytvořilo Kulturní centrum 
ve spolupráci s Muzeem Českého ráje a loutkářským souborem Na Židli a po všechny prázdninové 
víkendy byl nabízen bohatý kulturní program všem turnovským občanům i návštěvníkům města z řad 
turistů 

 Malá (domácí) scéna 

 Spolupráce se sdružením Napříč – Písničkářky Napříč, Festival Napříč 

 Adventní koncerty 
CELKEM: Proběhlo 75 hudebních pořadů, které navštívilo 8 236 diváků. (Rozpis viz výroční zpráva 
organizace). 
 
 

KCT – Střelnice 
 
Kromě vlastních pořadů se na Střelnici v roce 2015 formou pronájmu konalo 11 plesů, 1 diskotéka, 
4 firemní večírky turnovských firem, 3 odborné semináře, vyhlášení nejlepšího sportovce roku, 11 
zasedání městského zastupitelstva, setkání s prezidentem, setkání s hejtmanem, 2 festivaly (Modrý 
Kocour a Zpíváme si pro radost), Národní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, 2 šachové turnaje, 
konalo se zde také finále extraligy v šachu, 4 burzy sběratelů, 4 filmové projekce, 1 divadelní 
představení. V klubovnách probíhaly kurzy českého jazyka pro cizince, školení úřadu práce, výuka 
autoškoly, další semináře, školení a přednášky. V zrcadlovém sále se tančily orientální tance pro děti 
i dospělé a africké tance. 
 
Přehled vlastních akcí (snaha o kompletní výčet): 
Hlavní sál 
Podrobnosti o akcích, profily hudebníků, divadelníků a dalších jsou zveřejňovány v Hlasech a ohlasech 
Turnovska. 

 25. ledna: Dechová hudba Broďanka, dechová kapela ze Železného Brodu pod vedením Rudy 
Müllera 

 5. února: Hradišťan. Koncert folklorního souboru pod vedením Jiřího Pavlici 

 6. února: Bigbítek + Zabeat! Koncert ve stylu úderného folkového rocku (v malém sále) 

 11. února: The Beatles Veteran Club. Jičínsko-turnovská kapela, revival Beatles 

 16. února: Dida Pelled trio. Izraelská zpěvačka s izraelským bubeníkem Danem Aranem a basistou 
Lukášem Kytnarem. Jazz, blues 

 8. března: Písničkářky Napříč, akustické blues, folk, jazz a šanson. Jana Šteflíčková z Prahy, Petra 
Šany Štanclová a Zuzana Mikulcová 

 11. března: Aneta Langerová – Na Radosti. Koncert oceňované české zpěvačky u příležitosti 
vydání jejího čtvrtého alba (bylo vyprodáno) 

 20. a 21. března: Neform Jazz Fest. 16. ročník festivalu. Vystoupili Jazz kvintet Turnov Pepy 
Uchytila, Marie Puttnerová (členka skupiny Jablkoň), Lédl jazz Q. Avizovaný Marián Varga 
(zakladatel kapely Collegium Musicum) nedorazil kvůli onemocnění 

 22. března: Nedělní odpolední čaje – kapela Kaleidoskop z Jablonce nad Nisou 

 24. března: Dívčí válka. Divadelní představení Františka Ringo Čecha v podání pražského divadla 
Artur 

 26. března: Setkání s prezidentem republiky (více viz Turnov – kalendárium) 

 26. března: Čtenář roku – Táta čtenář. Vyhlášení tří nejlepších tátů-čtenářů a jejich dětí proběhlo 
před zasedáním zastupitelstva města (více viz Kultura – kalendárium) 

 4. dubna: Burza sběratelů (foyer Střelnice) 
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 9. dubna: Tara Fuki. Ženské duo. Hudba z pavoučích vláken země snů tiše rozplétá melancholický 
eros krajiny a v něm odkrývá hlasy, které konejší 

 19. dubna: Písničky Napříč – René Souček hostem Ondřeje Halamy. Muzikant hrál vlastní tvorbu 
na kytaru a ukulele 

 11. dubna: Zpíváme si pro radost. Festival – Turnováček ze ZUŠ Turnov, Kamínek ze ZUŠ Vysoké 
Mýto, Čekanky Semily, Pueri gaudentes Praha 

 26. dubna: Celestýnka. Taneční odpoledne s dechovkou 

 28. dubna: Bratři Ebenové – Čas holin. Bratři Ebenové představili v Turnově své nové album 

 12. května: Jaroslav Samson Lenk a Radim Zenkl. Netradiční koncert dvou zdánlivě nesourodých 
hudebníků. Samson Lenk je český folkový a trampský písničkář, Radim Zenkl je světovým 
mandolinistou a flétnistou 

 26. května: Žlutý pes. Koncert známé kapely s frontmanem Ondřejem Hejmou 

 19. června: Funkin´ Turnov. 11. ročník festivalu, který tentokrát pořádalo Kulturní centrum ve 
spolupráci s kapelou Funk Corporation poprvé v atriu KC Střelnice 

 20. června: Československá diskotéka 

 28. června: Setkání s dechovkou. Turnovanka 

 1. září: Naše světy jsou propojené. Koncert Evy Matyldy Jiřičkové, Karel Jiroš a Martin Witkowski 

 5. září: Básníci ticha. Hudební festival 

 11. září: Diskotéka 

 15. září: Napříč: Dalibor Cidlinský – muzikant z Frýdštejna 

 28. září: African Project. Tria Moussa Cissokho – Jan Galega Brönimann – Omri Hason spojuje 
tradiční i moderní hudbu Afriky, Evropy a Blízkého východu 

 3. října: Zahájení tanečních kurzů pro dospělé pod vedením tanečního mistra pana Mertlíka. 
Kurzovné 1 650,- Kč 

 15. října: Michal Horáček – Na cestě. Turné textaře a producenta, na kterém byla připomenuta 
především éra s Petrem Hapkou. Kapela vedená Petrem Maláskem s hosty Františkem Segradem, 
Lenkou Novou, Ondřejem Rumlem, Naďou Válovou a dalšími 

 23. října: Diskotéka 

 25. října: Sonet. Nedělení taneční odpoledne 

 16. listopadu: Inflagranti a Josef Vojtek. Elektrické smyčcové trio Inflagranti s doprovodnou 
kapelou. Jako speciální host vystoupil s hudebnicemi zpěvák kapely Kabát Josef Vojtek 

 20. listopadu: Diskotéka – Bondovská párty 

 21. listopadu: Nothingham. koncert turnovské kapely. Letos na jaře zamíchali muzikanti sestavou 
a připravili zbrusu nový hudební materiál v trochu jiném hávu než by se dalo čekat. Na pomoc při 
jeho prezentaci si přizvali liberecké doom metality Source of Sadness a novou turnovskou formaci 
Anarchia, která se rovněž hlásí k metalovým kořenům 

 27. listopadu: Napříč. Festival zahájilo vystoupení skupiny XXLive, která charakterizuje svou hudbu 
jako „pouliční akustický nářez, groove jízdu na dvě španělky a bednu whiskey a tak trocha 
hrdelního zpěvu“. Druhým vystupujícím byl David Stypka & Bandjeez, muzikanti z Frýdku-Místku 
(jako speciální host se představila Lucie Redlová). Vrcholem festivalu byla znovu obnovená kapela 
Dunaj, která vystoupila pod jménem Dunajská vlna 

 29. listopadu: Dechová hudba Český ráj. Přesné založení dechové hudby není známo, prvním 
doloženým kapelníkem byl Josef Vocásek z Kacanov, po jeho smrti pak člen souboru Karel Egrt 
z Mladostova, který vedl soubor 40 let. Jeho nástupcem se stal František Adamec z Vyskře, od 
roku 1976 držel taktovku pan Josef Adam z Kacanov, který řídil orchestr až do roku 1984. Nynější 
kapelník Jaroslav Raulin vede soubor od roku 1985. Svým hlasem kapelu krášlí Markéta 
Bismilerová a Václav Brož. Setkání s dechovkou ze Všeně 

 5. prosince: Burza sběratelů pohlednic, známek, mincí a ostatních sběratelských oborů, pořádal 
Klub filatelistů 
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KUS – Nová kulturní kavárna 
23. května byl zahájen provoz nové kavárny v budově kulturního domu Střelnice. Kavárnu provozuje 
Kulturní centrum Turnov ve vlastní režii. (Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších akcí). 

 5. června: Vzpomínka na Filipa Topola v podání básníka, písničkáře a prozaika Jana Buriana. 
Součástí  

 večera byla výstava studentských děl inspirovaných touto významnou osobností české moderní 
historie 

 12. června: HB trio. Elektrické kytarové blues. Zpěvák, kytarista a kapelník Jiří Hušek, bubeník 
Miloslav Bernat a baskytarista Michael Bernat 

 12. září: DE~LA~MOLDAU. Koncert (zpěvačka Markéta Melechovská a turnovský pianista Michal 
Špína). Duo hraje a zpívá písně, balady a protestsongy z celého světa 

 25. září: Kaleidoskop Jana Rejžka. Poslechový pořad hudebního teoretika 

 7. října: U Zavěšené knihy na cestách. Moderátor Petr Vizina se spisovatelem Jiřím Paděvětem, 
autorem knihy Průvodce protektorátní Prahou, oceněné cenou Magnesia Litera 

 16. října: Metal for hope. Turnovské hnutí Metal for hope připravilo ve spolupráci s KCT 
metalový benefiční koncert Light in the Darkness vol. 2, jehož výtěžek putoval na podporu 
Centra denních služeb Slunce všem. (Foto viz Fotopříloha). 

 30. října: Ba Naopank. Koncert místní kapely 

 1. prosince: U Zavěšené knihy – setkání se spisovatelkou Ivou Pekárkovou. 

 1. prosince: Metal for hope. 3. pokračování benefičního koncertu Light in the Darkness vol. 3, 
jehož výtěžek putoval dennímu stacionáři Sluníčko. Vystoupily kapely Nerium, Spreading Dread 
a Purnama 

 5. prosince: Anarchia – koncert metalové kapely 

 26. prosince: Funk Corporation. Funky Vánoce pro „všechny, kteří nemají náladu na stokrát 
viděné pohádky a okoralé cukroví. Možnost poslechnout si nejlepší funky kapelu na sever od 
Mnichova Hradiště v kategorii „více než devět členů” a načerpat energii tolik potřebnou k přežití 
Silvestra. Afterparty s autogramiádou do připravených památníčků zaručena!“  

 
 
TURNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
před kulturním domem Střelnice, v kavárně KUS, většinou vstup zdarma, k posezení v kavárně 

 10. července: Swing Combo Turnov. Martin Hybler na klavír, Ivan Hájek na kontrabas, Jindřich 
Bada na trombon a Robert Tomáš na bicí 

 11. července: David Bowie – Space Oddity. Poslech jednoho z nejlepších hudebních alb 

 17. července: Pohromadě Na Přehradě. Liberecká bluesová kapela 

 18. července: Barry White – Stone Gon´. Poslechový večer 

 24. července: Gazdina Roba. Brněnská kapela 

 25. června: The Beach Boys – Surf´S Up + Pet Sounds. Poslechový večer 

 31. července: Improshow. Divadelní představení – vystoupily současné špičky improvizace 
sdružené v Improlize 

 srpna: Aretha Franklin – Aretha 1961. Poslechový večer 

 7. srpna: Christopher Aycox & Panda Diplomacy. Indie rock,  

 8. srpna: Benny Goodman – The best of. Poslechový večer 

 14. srpna: Víťa Marčík – Mystéria Buffa. Víťa Marčík přiváží inscenaci, která vznikla na motivy 
knihy italského spisovatele a dramatika Daria Fo. Navazuje s ní na tradici lidových středověkých 
frašek a morálií. 

 15. srpna: Woodstock. Poslechový večer 

 21. srpna: Schodiště. Koncert kapely 

 22. srpna: Claude Debussy. Poslechový večer 

 28. srpna: Jakub Troják a spol. Improvizace poezie s účastí diváků 

 29. srpna: Michael Jackson – Thriller. Poslechový večer 
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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.  
 
Rok 2015 byl po všech stránkách zdaleka nejúspěšnějším rokem kina Sféra v jeho historii. Proběhlo 
427 promítání v kamenném kině, která navštívilo 13 973 diváků, v průměru tedy 32,72 diváků na 
jedno představení (celorepublikový průměr: 28,54).  
V letním kině bylo promítnuto 80 představení, která navštívilo 10 304 diváků. Turnovské letní kino 
bylo opět nejúspěšnějším letním kinem v republice, i když počet sledovaných kin vzrostl z 20 na 28.  
Celková návštěvnost kina v roce 2015: 507 představení shlédlo 24 277 diváků, tj. 47,88 průměrně.  
 
Speciální promítací akce 

 Přímé přenosy oper z Royal Opera House v Londýně – novinka v roce 2015, proběhly dva 
přenosy, které zhlédlo 92 diváků. Cena vstupenky je stanovena distributorem na 350 Kč, což je 
poměrně hodně.  

 Kino nejen pro seniory – v roce 2013 byl zahájen cyklus dopoledních filmových představení, 
který se soustřeďuje především na promítání českých filmů a zahraničních tzv. feel good filmů – tedy 
filmů, po jejichž zhlédnutí odcházíte z kina s úsměvem na rtech. Z původního plánu promítat jednou 
měsíčně se počet filmových setkání ustálil, pro velký zájem, na jedno týdně – vždy ve čtvrtek.  

 Horror Night 

 Půlnoční premiéry  

 Dámské jízdy – nový formát bude více rozvíjen v roce 2016 

 Filmový víkend ČSFD – největší akce letního kina (více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších 
událostí) 

 Cestovatelský klub – úspěšný formát se během roku setkal s tak velkým zájem diváků, že pro 
něj přestal stačit prostor sálu kina, proto bylo umožněno posezení i mimo sál, kam pracovníci 
kina zavedli přímý přenos. Proběhlo 13 besed, které navštívilo 1 240 diváků. 

 
Nejnavštěvovanější filmy: 26. června zhlédlo film Mimoni 713 diváků, což z něj učinilo nejúspěšnější 
samostatnou projekci roku 2015. Celkem tento film navštívilo 2 103 diváků. Na druhém místě se 
umístilo s velkým odstupem Padesát odstínů šedi s 896 diváky, na třetím pak Star Wars: Síla se 
probouzí (715 diváků), následované českým filmem Fotograf (659 diváků) a Život je život (551 
diváků). Turnováci s ve výběru filmů v ničem neliší od celorepublikových preferencí.  
 
AKCE V KINĚ 

 13. ledna: Cestovatelský klub – Rusko. Přednáška Libora Drahoňovského, studenta etnologie, 
který prožil dva roky v Rusku. Po největší zemi světa jezdil na vlastní pěst většinou autostopem, 
pobýval mezi mnichy v klášterech, pracoval jako dobrovolník v knihovně, přitom spatřil na 
vlastní oči spoustu překrásných míst a zažil mnoho nevšedních dobrodružství. 

 3. února: Cestovatelský klub – Madeira, ráj v Atlantiku. Diashow Martina Loewa 

 24. února: Cestovatelský klub – Karibik. Petr Schlindenbuchen 

 6. března: Sportovec roku 2014 (více viz Sport – Přehled hlavních událostí) 

 10. března: Cestovatelský klub – Chile a Argentina. Libor Turek 

 14. dubna: Cestovatelský klub – Irán, země boha a slunce. Luboš Vránek 

 5. května: Cestovatelský klub – Sibiř. Diashow cestovatele Tomáše Kubeše 
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 16. června: Cestovatelský klub – Benefice pro Nepál v Letním kině. Cestovatelka Pavla Bičíková. 
Výtěžek benefice putoval na pomoc nadaci lámy Dolpo Tulku Rinpoche přímo v místě katastrofy 
(o zemětřesení viz Svět – Kalendárium).  

 29. září: Cestovatelský klub – Norsko. Přednáška cestovatele, fotografa a historika umění Petra 
Štěpána 

 5. října: Cestovatelský klub – Od Karibiku k mayským pyramidám. Pavel Chlum 

 3. listopadu: Cestovatelský klub – Ekvádor, Indiáni pod sopkami. Přednáška Pavla Svobody 

 24. listopadu: Cestovatelský klub – Island. Petr Schlindenbuch 

 8. prosince: Laponskem na lyžích i pěšky. Multimediální přednáška Pavly Bičíkové 
 
Přehled filmových představení (kompletní):  
V přehledu jsou vypsány všechny tituly uvedené v daném měsíci, a to pouze jednou, není uveden počet 
repríz. Zkratkou FK jsou označeny filmy promítané v rámci Filmového klubu. 
Začátky promítání v 19.30, s výjimkou představení pro seniory (od 10.00 hodin).  
Jsou-li uvedeny dva údaje (dabing a titulky, 2D a 3D) je to způsobeno opakovaným promítáním 
s jinými podmínkami. Kino se snaží vyhovět všem divákům. 
 
Leden, vstupné od 100 do 140 korun (FK 80,- Kč pro členy, kino pro seniory 50,- Kč) 
Exodus (3D, historický film, VB, USA, ESP, titulky) / Tři bratři (česká hudební pohádka) / Burácení 
(motorkářské drama ČR, USA) / Odpad (drama BRA, VB, titulky) / Hobit (2D, 3D, dobrodružný film 
USA, NZ, titulky, dabing) / Dva dny, jedna noc (FK; drama BEL, I, F, titulky) / Ranhojič (Kino pro 
seniory; německý dobrodružný film, titulky) / Fotograf (český film o Janu Saudkovi) / Tučňáci 
z Madagaskaru (2D, 3D, animovaný film USA, dabing) / Sedmý syn (3D, dobrodružný film VB, USA, 
CAN. CI) / Kukuřičný ostrov (FK; drama GRU, F, N, SW, ČR, vítěz Zlatého globu na MFF Karlovy Vary 
2014, titulky) / 96 Hodin zúčtování (francouzský akční film, titulky) / Paddington (rodinná komedie 
VB, F, CAN, dabing) / Saint Laurent (francouzské životopisné drama, titulky) / Sama nocí tmou (FK; 
romantický horor íránské režisérky, USA, titulky) / Jak jsme hráli čáru (Kino pro seniory; český film) / 
Hacker (akční film USA, titulky) / Sněhová královna (3D, animovaná pohádka USA, dabing) / Velkolepé 
muzeum (FK; rakouský dokumentární film, titulky) / Babovřesky 3 (česká komedie) / Velká šestka (3D, 
Animovaný film USA, dabing) / Kód Enigmy (drama VB a USA, titulky).  
 
Únor, vstupné od 100 do 155 Kč (FK 80,- Kč pro členy, kino pro seniory 50,- Kč) 
Velká šestka (3D, 2D, Animovaný film USA, dabing) / Babovřesky 3 (česká komedie) / Kód Enigmy 
(drama VB a USA, titulky) / Okno do dvora (FK, kultovní thriller A. Hitchhocka, titulky) / Ať žije 
svoboda! (Kino pro seniory, italská komedie, titulky) / Jupiter vychází (3D, Sci-fi USA, titulky) / 
Spongebob ve filmu – Houba na suchu (3D, animovaný film USA, dabing) / Nezlomný (životopisné 
drama USA, titulky) / Birdman (FK, film USA a Francie, titulky) / Padesát odstínů šedi (romantický film 
USA, titulky) / Sils maria (FK, drama F, SWI, N, titulky) / Pohádkář (Kino nejen pro seniory, český film) 
/ Kingsman (britský akční film, titulky) / Vetřelec (sci-fi USA a VB, titulky) / Big eyes (životopisný film 
USA, titulky) / Vlna vs. břeh (FK, česko-slovenský dokumentární film) / Kobry a užovky (nový český 
film) / Zvonilka a tvor netvor (3D, animovaný film USA, dabing) / Teorie všeho (britský životopisný 
film, titulky). 
 
Březen, vstupné, 50, 110, 120, 135, 103, 155 
7. března: Expediční kamera – 6. ročník festivalu extrémních sportů a zážitků, probíhá ve 215 českých 
městech 
13. března: Horror Night: Vetřelec: Režisérský sestřih (sci-fi USA a VB) / Vzkříšení démona (americký 
horror) / Pátek třináctého (americký klasický horor) 
Zvonilka a tvor netvor (3D, animovaný film USA, dabing) / Kobry a užovky (nový český film) / Teorie 
všeho (britský životopisný film, titulky) / Fénix (FK, německé drama) / Kouzlo měsíčního svitu (Kino 
pro seniory, americká romantická komedie Woodyho Allena) / Fotograf (český film) / Spongebob ve 
filmu – Houba na suchu (2D, 3D, animovaný film USA, dabing) / Americký sniper (americký 
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životopisný film o válce v Iráku) / Padesát odstínů šedi (romantický erotický film podle loňského 
knižního bestselleru) / Proti přírodě (FK, norský film) / Vybíjená (česká komedie) / Asterix: Sídliště 
bohů (2D, 3D, animovaný francouzský film) / Perný den (FK, slavný hudební film s Beatles) / 
Babovřesky 3 (Kino pro seniory, česká komedie) / Rezistence (americký sci-fi film) / Velká šestka (3D, 
Animovaný film USA, dabing) / Chappie (americký sci-fi film) / Evangelium podle Brabence (FK, český 
dokumentární film, s účastí režiséra Míry Janka) / Konečně doma (2D, 3D, animovaný americký film 
pro děti).  
 
Duben: vstupné 50, 110, 120 
Divočina (FK, americké životopisné drama, titulky) / Pěna dní (Kino pro seniory, drama Francie 
a Belgie) / Rychle a zběsile 7 (akční film USA, titulky) / Zvonilka a tvor netvor (3D, animovaný film 
USA, dabing) / Druhý báječný hotel Marigold (komedie USA a VB, titulky) / Ghoul (3D, nový český 
horor) / Odpad (FK, drama Brazílie a VB, titulky) / Ovečka Shaun ve filmu (animovaný film VB a FR, 
dabing) / Lovci a oběti (nové české drama) / Město 44 (Polské válečné drama, titulky) / Divoká karta 
Sféry (FK, různé filmy) / Fotograf (kino pro seniory, nový český film) / Neutečeš (Horror Night, 
americký horor) / Spongebob ve filmu: Houba na suchu (3D, animovaný film USA, dabing) / Ozvěny 
ZOOM Zbliženia 2015 (22. dubna, FK, další ročník přehlídky krátkých filmů) / Whiplasch (hudební 
drama USA, titulky) / Birdman (Oscarový týden, film USA, titulky) / Asterix: Sídliště bohů (3D, 
francouzský animovaný film, dabing) / Grandhotel Budapešť (Oscarový týden, komedie USA a N, 
titulky) / Kód Enigmy (Oscarový týden, životopisný film VB a USA, titulky) / Teorie všeho (Oscarový 
týden, životopisné drama VB, titulky) / Chlapectví (Oscarový týden, drama USA, titulky) / Felvidék – 
Horní země (FK, animovaný dokumentární film SK a ČR) / Avengers: Age of Ultron (3D, půlnoční 
premiéra, akční film USA, sleva na vstupném při příchodu v kostýmu).  
 
Květen: vstupné 50, 100, 110, 120, 140, 170 
Avengers – Age of Ultron (2D, 3D, akční film USA) / Konečně doma (3D, animovaný film USA) / Pořád 
jsem to já (dramatický film USA, titulky) / Slídil (FK, dramatický film USA, titulky) / Velká nádhera 
(Kino pro seniory, italský film, titulky) / Ex machina (sci-fi film USA, titulky) / Ovečka Shaun ve filmu 
(animovaná komedie VB a FR) / Jimmyho tančírna (britské drama, titulky) / Petrobarvec petrklíčový 
(FK, britské drama, titulky) / Šílený Max – Zběsilá cesta (3D, australské sci-fi, titulky) /Pírkovo 
dobrodružství (3D, francouzský animovaný film) / Zabijáci (dánský krimi film, titulky) / Ladíme 
2 (hudební komedie USA, titulky) / Samba (FK, francouzský film, titulky) / Hodinový manžel (Kino pro 
seniory, nový český film) / Život je život (česká komedie) / Poltergeist (Horror Night, 3D, americký 
horor, titulky) / Malý pán (český loutkový film) / Den blbec (německý akční film, titulky) / Stále spolu 
(FK, český dokumentární film) / San Andreas (3D, dobrodružný film USA, titulky) / Konečně doma (3D, 
animovaný film USA) / Dítě číslo 44 (drama USA, titulky) / Země zítřka (sci-fi USA). 
 
Červen: vstupné 50, 80, 100, 110, 110, 120, 130  
Špion (Komedie USA) / Insidious 3 (Horror Night, horor USA, titulky) / Sedmero krkavců (nová česká 
pohádka) / Dior a já (francouzský dokumentární film, titulky) / Slepá (norské drama, titulky) / Teorie 
všeho (Kino nejen pro seniory, životopisný film VB) / Jurský svět (2D, 3D, akční film USA) / Hurá na 
fotbal (3D, animovaný film) / Divoká trojka (akční film USA, titulky) 
 
Letní kino – od 17. června  
Klub rváčů (FK, kultovní film USA, titulky) / Poutník (brazilský životopisný film, titulky) / Odebrat 
z přátel (Horor USA, titulky) / Láska na první boj (FK, francouzská romantická komedie, titulky) / Sejmi 
prezidenta (akční film Finska, VB a Německa, titulky) / Mimoni (animovaný film pro děti USA) 
 
Červenec: vstupné 50, 100, 110, 120 
Poutník – Nejlepší příběh Paula Coelha (britský životopisný film, titulky) / Méďa 2 (komedie USA, 
přístupné od 15 let) / Jak dostat tatínka do polepšovny (skvělá česká komedie natáčená v Českém ráji, 
zdarma) / Mimoni (animovaný film USA) / Šílený Max – Zběsilá cesta (australský sci-fi film, titulky) / 
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Rychle a zběsile 7 (akční film USA, titulky) / Píseň moře (FK, animovaný film IR/DK/BEL/LUX/F) / 
Babovřesky 3 (Kino pro seniory, česká komedie) / Terminátor Genisys (sci-fi film USA, titulky) / Život 
je život (česká komedie) / Bez kalhot XXL (komedie USA, titulky) / Domácí péče (česká komedie) / 
Kobry a užovky (české drama) / Nedotknutelní (FK, francouzský film, titulky) / Co jsme komu udělali? 
(Kino pro seniory, francouzská komedie, titulky) / Ant-Man (akční film USA) / Papírová města 
(mysteriózní film USA, titulky) / Bojovník (drama USA, titulky) / Mission impossible – Národ grázlů 
(akční film USA, titulky)  
 
Srpen: vstupné 100, 110 Kč 
V hlavě (animovaný film) / Věčně mladá (romantické drama USA, titulky) / Fotograf (český 
životopisný film) / Slow west (FK, britský akční film, titulky) / Mimoni (animovaný film USA) / Filmový 
víkend ČSFD.cz (filmový festival, největší filmová akce léta) / Jak jsme hráli čáru (nový český film) / 
Mission Imposible – Národ grázlů (akční film USA) / Fantastická čtyřka (akční film USA, titulky) / 
Avengers: Age of Ultron (akční film USA) / Ant-man (akční film USA) / Perný den (FK, slavný britský 
hudební film, titulky) / Padesát odstínů šedi (romantické drama USA, titulky) / Krycí jméno U.N.C.L.E. 
(akční film USA, titulky) / Vybíjená (česká komedie) / Vincentův svět (komedie USA, titulky) / Hitman: 
Agent 47 (akční krimi USA, titulky) / Jurský svět (dobrodružný film USA). 
 
Září: vstupné 90, 100, 130, 140 Kč 
Vetřelci (Horror Night, sci-fi USA, titulky) / Mune – Strážce Měsíce (3D, francouzská animovaná 
pohádka) / Daleko od hlučícího davu (drama USA a VB, titulky) / Iracionální muž (mysteriózní drama 
USA, titulky) / Dáma ve zlatém (FK, drama USA a VB, titulky) / Život je život (Kino pro seniory, česká 
komedie) / Sinister 2 (horor USA, titulky) / Gangster KA (české krimi) / Mimoni (3D, animovaná 
komedie USA) / American ultra (akční komedie USA, titulky) / Malý pán (FK, loutkový CZ a SK) / 
Labyrint – Zkouška ohněm (sci-fi film USA, titulky) / V hlavě (2D, 3D, animovaný film USA) / Cesta 
vzhůru (český sportovní dokumentární film) / Dárek (mysteriózní drama USA, titulky) / Divočina 
(životopisné drama USA, titulky) / Velká láska (FK, francouzská komedie, titulky) / Věčně mladá (Kino 
pro seniory, romantické drama USA, titulky) / Everest (3D, dobrodružný film USA a VB, titulky) / Pride 
(film VB, titulky). 
 
Říjen: vstupné: 50, 100, 110, 130, 140, 165 Kč 
Věčně mladá (Kino pro seniory, titulky, romantický film USA) / Marťan (3D. sci-fi USA) / Hotel 
Transylvánie 2 (2D, 3D, animovaný film USA) / Úžasný Boccaccio (Italsko-francouzský historický film, 
titulky) / Everest (2 D, 3D, dobrodružný film USA a VB, titulky) / Roh Figarova svatba (živý přenos 
opery z Londýna) / Vynález zkázy (FK, slavný český film z roku 1958) / Domácí péče (Kino pro seniory, 
český film) / Wilsonov (nová česká komedie) / Mimoni (3D, 2D, animovaný film USA) / Pan /3D, 
dobrodružný film USA, dabing) / Love (FK, francouzské erotické drama, titulky) / Legendy zločinu 
(britský životopisný film, titulky) / Purpurový vrch (Horror Night, horor USA, titulky) / Muž na laně 
(3d, drama USA, titulky) / Návrat do budoucnosti 1. a 2. (FK, slavná sci-fi USA, titulky) / Cesta vzhůru 
/Kino pro seniory, český dobrodružný film) / Poslední lovec čarodějnic (akční film USA, dobrodružný) 
/ Paranormal Activity – The Ghost Dimension (3D, Horror Night, Horor USA, titulky) / Mrkáček Bill 
(2D, 3D, australský animovaný film, dabing) / Lance Armstrong – Pád legendy (životopisný film USA, 
titulky) / Amy (FK, životopisný film VB, titulky) / Ztraceni v Mnichově (česká komedie) / V hlavě (2D, 
3D, animovaný film USA, dabing) / The Who – Hyde Park 2015 (záznam koncertu, VB, titulky) /  
Fajků pane učiteli 2 (německá komedie, titulky). 
 
Listopad: vstupné: 80, 100, 110, 120, 140 Kč 
V Hlavě (2D, animovaný film USA, dabing) / Fajků pane učiteli 2 (německá komedie, titulky) / Mládí 
(FK, mezinárodní drama, titulky) / Poutník / Kino pro seniory, brazilské hudební drama, titulky) / 
Spectre (akční film USA a VB, titulky) / Stážista (komedie USA, titulky) / Snoopy a Charlie Brown – 
Peanuts ve filmu (3D, animovaný film USA, dabing) / Macbeth (drama VB, USA, F, titulky) / Aferim! 
(FK, historické drama RUM, BUL, ČR, titulky) / Steve Jobs (životopisné drama USA, titulky) / Jo Nesbø 
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– Doctor Proctor a prdící prášek (3D, norský rodinný film, dabing) / Celebrity, s. r. o. (česká komedie) 
/ Berani (FK, islandské drama, titulky) / Wilsonov (nová česká komedie) / Hunger Games – Síla 
vzdoru 2 (2D, 3D, sci-fi USA, titulky) / Proč jsem nesnědl svého taťku (3D, francouzský animovaný 
rodinný film, dabing) / Black mass – Špinavá hra (krimi USA, titulky) / Takovej barevnej vocas letící 
komety (FK, český dokumentární film) / Aldabra – Byl jednou jeden ostrov (3D, český rodinný film) / 
Ganster Ka – Afričan (český krimi film) / Snow Film Fest 2015 – festival dokumentárních filmů.  
 
Prosinec: vstupné: 110, 130, 140, 150, 165, 175, 300 (opera)  
Ztracení v Mnichově (Kino pro seniory, český film) / Viktor Frankestein (horor USA, titulky) / Fajků 
pane učiteli 2 (německá komedie, titulky) / Hodný dinosaurus (2D, 3D, animovaný rodinný film USA, 
dabing) / Aldabra – Byl jednou jeden ostrov (3D, český rodinný film o přírodě) / Vánoční Kameňák 
(česká komedie, snad už probůh poslední Kameňák) / Spectre (nová bondovka, film USA a VB) / Koza 
(český životopisný film) / Sedlák kavalír, Komedianti (přímý přenos opery z Royal Opera House) / 
Most špionů (drama USA, titulky) / Malý princ (3D, francouzský animovaný film) / V srdci moře (3D, 
dobrodružný film USA, titulky) / Monty Python a svatý grál (FK, kultovní film VB) / Star wars – Síla se 
probouzí (2D, 3D, půlnoční premiéra v kostýmech, pokračování kultovního filmu USA, 12 repríz) / 
Marťan (Sci-fi USA, titulky) / Sněhová královna (2D, 3D, ruská animovaná pohádka, dabing) / Amy 
(britský životopisný film, titulky) / Bod zlomu (3D, akční film N, CHI a USA, titulky) 

 
 

KCT – Městské divadlo 
 
Městské divadlo zaznamenává setrvalý zájem Turnováků téměř o všechny typy programů.  
Kromě vlastních pořadů uskutečnili jiní pořadatelé 21 divadelních či koncertních vystoupení pro školy 
i veřejnost, 2 výroční chůze MOČRS, proběhly zde 4 přehlídky (Modrý kocour, Turnovský drahokam, 
Turnovský štěk, Mateřinka). ZUŠ a II. ZŠ zde uspořádaly své tradiční akce – vánoční a závěrečné 
koncerty, koncerty hudebních dílen a festivalové koncerty, proběhla zde tradiční akce Městské 
knihovny – Slavnost abecedy a čtení, Gymnázium zde předalo studentům maturitní vysvědčení. 
Proběhl zde také slavnostní večer k výročí 28. října a také závěrečný koncert Národního kola soutěže 
ZUŠ v sólovém zpěvu. Divadlo samozřejmě slouží i pro zkoušky ochotnických souborů, těch bylo 17. 
 
Divadelní programy:  

 Pravidelné promítání pro školy – 1. stupně, 2x v měsíci. (Druhé stupně a střední školy zatím 
na nabídku divadla příliš nereagovaly). Proběhlo 38 představení, která navštívilo 6 434 diváků 

 Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – Jednou měsíčně probíhaly úspěšné sobotní 
rodinné pohádky. Proběhlo 8 představení, která navštívilo 1 509 diváků 

 Poetika – dvě představení, 200 diváků 

 Abonentní představení – 9 představení, 1 921 diváků 

 U zavěšené knihy na cestách – literární pořady ve spolupráci s městskou knihovnou, 3 pořady 
se 76 diváky 

 Pohovka – besedy se známými herci, 8 představení s 644 diváky 

 Turnovské kulturní léto – proběhla 3 divadelní představení, 300 diváků 

 Ostatní – 6 divadelních přestavení, 300 diváků. 
CELKEM: 90 představení a 13 872 diváků.  
 
Přehled představení a akcí v roce 2015:  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
 

 7. ledna: Pohádka z mléčné dráhy, představení pro školy 

 9. ledna: Mandarinkový pokoj. Hra Roberta Thomase Obnovený divadelní spolek Jirásek 
z Olešnice, režie Miloš Marek 
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 14. ledna: Prachy!!! Situační komedie v podání pražských herců. Bylo vyprodáno 

 14. ledna: Pohovka, setkání astroložky a publicistky Věry Várady a autorky Léčivého divadla 
a herečky Gabriely Filippi 

 24. ledna: Sněhová královna. Divadlo Malé(h)ry Brno a příběh H. CH. Andersena tak, jak ho vidí 
tři uklízečky 

 1. února: Ucpanej systém. Divadelní adaptaci knihy Irvina Welshe Acid House (Barevnej svět) 
zahrálo jedno ze současných nejlepších českých divadel – Dejvické divadlo jako „nejsprostší“ 
inscenaci v historii. Bylo vyprodáno 

 1. února: Vinnetou. Nesmrtelného Vinnetoua a Old Shatterhanda vytáhlo na světlo Městské 
divadlo Kladno. Otěží se ujal režisér Ondřej Pavelka a do sedel se vyhoupli třeba Vojta Kotek 
nebo Jakub Prachař 

 13. února: Drůbeží nářez. Turnovský divadelní spolek Nakafráno 

 17. února: Pohovka. Herečka Sabina Laurynová a režisér Milan Schejbal 

 18. února: Saša Rašilov & Ensemble Martinů. Poetický a romanticky laděný koncert oslavující 

génia W. A. Mozarta a lásku k němu prostřednictvím proslulých básní Jaroslava Seiferta 

 10. února: Hanky Panky show. Travesti 

 21. února: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – Čarovná rybí kostička 

 24. února – 1. března: Modrý kocour (více viz Kultura – kalendárium) 

 1. března: Shadow quartet. Interpretace klasické hudby v netradičních úpravách 

 9. března: Rosencrantz a Quildenstern jsou mrtvi. Divadelní komedie inspirovaná Hamletem. 
Divadlo v Celetné z Prahy 

 17. března: Pohovka. Moderátorka Ester Janečková, kterou pozval Petr Vydra. Hudební 
doprovod Pavel Půta a Andy Seidl 

 25. března: Minipárty s Karlem Šípem a Josefem Aloisem Náhlovským. Talkshow s televizními 
komiky 

 28. března: Jak se Honza učil čarovat. Muzikál pro děti 

 28. března: Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Oceňované divadelní 
představení tří pražských herců, kteří sehráli všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze 
ve 120 minutách. Miroslav Táborský, Jan Vondráček a Martin Matějka (bylo vyprodáno) 

 1. dubna: Techtle mechtle a Screamers – Přijela pouť. Travesti show dvou nejznámějších 
českých skupin  

 1. dubna: Pohovka s Jiřinou Bohdalovou. Moderátor Milan Schejbal. Hudební doprovod Andy 
Seidl a Pavel Půta 
7. dubna: Ideální pár. Divadelní představení producentské skupiny Teď! Divadlo. Představení 
bylo zrušeno 

 14. dubna: Putování ztracené kapky. Pohádka o vodě, skromnosti, lásce i o tom, že nejen děti, 
ale dospělí se mají stále co učit. Divadlo Kapsa. Pro školy i pro veřejnost 

 18. dubna: Obušku z pytle ven! Divadelní společnost Julie Jurištové s pohádkou na motivy 
K. J. Erbena v muzikálovém podání 

 22. dubna: Klozet. Jednoaktová úsměvná hra maďarské spisovatelky Katalin Thuróczy v podání 
turnovského souboru Společnost bloumající veřejnosti 

 23. dubna: Beseda s Václavem Knopem, turnovským rodákem, hercem a režisérem. Pořádal 
Spolek rodáků a přátel Turnova 

 27. dubna: Pohádky ze mlýna. Divadlo Pohádka. Představení pro školy a veřejnost o strašidlech, 
která sužovala mlýn, mlynářku i celé okolí, a o vojákovi, který měl pro strach uděláno 

 30. dubna: Cry baby cry. Švandovo divadlo z Prahy 

 1. května: Do ložnice vstupujte jednotlivě. Komedie anglických dramatiků Raye Cooneye a Johna 
Chapmana 

 1. května: O víle Modrovlásce. Představení pro školy a veřejnost 

 11. května: Žena za pultem 2. Pult osobnosti. Legendární vševědoucí levicová prodavačka se 
vrací ve vizionářské komedii! Představení bylo vyprodáno 
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 14. května: Pohovka se Sašou Rašilovem. Moderátor Petr Vydra 

 21. května: Turnov bez sovětské armády – 25 let od odchodu sovětských vojsk z Turnova 
a Československa. Panelová diskuze za účasti hudebníka a politika Michaela Kocába, který byl 
jedním z hlavních iniciátorů odchodu sovětských vojsk z území Československa, prvního 
polistopadového starosty Turnova JUDr. Václava Šolce, bývalého turnovského zastupitele 
a hlavního koordinátora odchodu vojsk z Turnova Josefa Kunetky a turnovského filmového 
dokumentátora a pamětníka Milana Brunclíka. Moderovala redaktorka Českého rozhlasu Lenka 
Šumová. 

 27. května: Dvacet prstů za klavírem. Večer věnovaný klavíru na čtyři ruce. Pianisté Bohuslav 
Lédl a Martin Hybler, kteří přednesli skladby ze své vlastní tvorby a tvorby dalších autorů, např. 
Antonína Dvořáka a Morise Ravela. 

 2. a 3. června: Závěrečné koncerty žáků Základní umělecké školy. Představili se žáci hudebního, 
tanečního a literárně dramatického oboru 

 22. června: Musica Fortuna na Knop! Koncert spojený s besedou dlouholetého člena Karla 
Knopa, který nedávno vydal své celoživotní dílo s názvem Hrad Kost 

 18. září: Novecento. Divadelní představení 

 22. září: Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safíru. Představení pro školy 

 25. září: Biostory. Divadelní představení 

 26. září: Ježibaby a ženichové. Cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla 

 2. října: Besídka Textové dílny Slávka Janouška. 23. pokračování, 9. v Turnově. Hosty byli zpěvák 
a muzikant Petr Bende, kapely Ivo Cicvárek a Velký svět a Arnošt Frauenberg Trio a Orchestrion 
kočky Pandy 

 října: Pohádka o Kačence a Raráškovi. Divadlo Láry fáry 

 14. října: Pohovka s Janem Cimickým. Lékaře, prozaika, básníka a překladatele zpovídal Petr 
Vydra 

 21. října: Bohemia Balet. Mladí tanečníci vyšších ročníků Taneční konzervatoře hlavního města 
Prahy a čerství absolventi této školy hostovali v Turnově s programem Carmina burana  

 22. října: Účastníci zájezdu. Travesti show skupiny Screamers 

 24. října: Peklo s ježibabou. Pohádka o tom, jak Kašpárek čertům utekl, ježibabu vypekl 
a kobylku si vysloužil 

 27. října: Petrolejové lampy. Divadlo Petra Bezruče 

 2. listopadu: Detektor lži: Divadelní hra s herci Evou Elsnerovou, Adrianem Jastrabanem 
a Matoušem Rumlem 

 10. listopadu: Cestovatelský klub – Taje Thajska, z opičího města za královnou kobrou. Pestrá 
fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani z prostředí severního Thajska 

 18. listopadu: Pohovka s Věrou Várady a Feng-yűn Song. Setkání s publicistkou a astroložkou 
a hlasovou pedagožkou moderoval Petr Vydra 

 20. listopadu: Světáci. Klasické dílo provedené divadelním spolkem Jizeran Rakousy 

 21. listopadu: Kouzla a čáry tajemné Prahy. Pohádka pro děti od 4 let se odehrává na Karlově 
mostě 

 25. listopadu: Turnovský hudební večer. Jan Šimandl. Jeden z nejmladších českých klavíristů byl 
jako jediný Evropan vybrán na soutěž Young Artists Piano Competition v americkém Rochesteru 

 30. listopadu: Orchestr Ládi Bareše z Liberce. Program složený ze známých zahraničních 
a tuzemských vánočních písní ve swingových i jiných úpravách, které doplnila též řada 
swingových evergreenů 

 1. prosince: Vánoční koncert pro seniory. Musica Fortuna, vstupné volné, hrazeno Odborem 
sociálních věcí turnovské radnice 

 1. prosince: Na salaši zase straší. Pohádka pro děti od 4 let.  

 9. prosince: Karel Plíhal. Koncert folkové legendy 

 10. prosince: Musica Fortuna – vánoční koncert 
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 15. prosince: Pohovka s Janem Rosákem a Petrem Vydrou. Hudební doprovod tradičně Pavel 
Půta a Andy Seidl 

 19. prosince: Vánoce s Choreou Bohemicou 

 22. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ 
 
SMUTEČNÍ SÍŇ 
Smuteční síň je v dlouhodobém pronájmu Pohřební služby Křelina, což organizaci přineslo zisk cca 
90 000 Kč. 
 
PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ B. J. HORÁČKA 
KCT provozuje parkoviště, kde je parkovné stanoveno na 10 Kč za den (jedná se o záchytné parkoviště 
pro centrum města). Výnos činil v roce 2015 téměř 169 000 Kč.  
 
Zdroj: Výroční zpráva společnosti a internet 
 

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE  

Adresa: Skálova 71 
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová (znovujmenována v listopadu 2015) 
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 2015 pracovalo v muzeu 26 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci ve 
vedlejší činnosti (prodejna), další 4 pracovní místa byla dočasně vytvořena s podporou úřadu práce 
(VPP a rekvalifikační program).  
Jmenný seznam zaměstnanců viz Kronika 2014. 
Průměrný plat zaměstnanců byl 19 837 Kč – výrazně pod celostátním průměrem i pod průměrem 
platů v kulturních příspěvkových organizacích. 
 
Přehled sbírek muzea:  

 Archeologie – sbírky získané výkonem plošné archeologické památkové péče 

 Archiv (osobní fondy a ostatní fondy) – dokumentuje existenci a činnost osobností, firem, spolků 
a dalších organizací Turnovska 

 Etnologie – sbírky dokumentující kulturu všedního dne od poloviny 18. století 

 Historie – obsahuje několik podsbírek předmětů historické hodnoty (např. militária, 
numismatika, faleristika, prapory, obecná historie, nově zřízené horolezectví)  

 Historie umění – výtvarné umění od poloviny 16. století 

 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.  
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Budovy muzea: 

 Dům U Bažanta, Skálova čp. 70  
Budova bývalého barokního zájezdního hostince U Bažanta je ve správě muzea od roku 1977 
a poskytuje zázemí kanceláří pro pracovníky muzea a prodejnu s pokladnou muzea. Od roku 2013 
toto místo využívá jako svou kancelář PhDr. Jaromír Jermář, senátor Parlamentu ČR za 
Mladoboleslavsko a Turnovsko.  

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

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

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

 Centrální depozitář v Jablonci nad Nisou – Poštovní, čp. 26 
Budova slouží jako depozitář pro muzea zřizovaná Libereckým krajem (Severočeské v Liberci, 
Vlastivědné v České Lípě a turnovské), a to od roku 2012. Turnovské muzeum má v tomto depozitáři 
uloženy sbírky mineralogie, archeologie, nábytku, nářadí a náčiní. 

 Depozitáře Koňský trh, čp. 615 
Budova ve správě firmy KERI, s. r. o., slouží k uskladnění zemědělského nářadí. V roce 2014 byly 
přestěhovány do objektu další sbírkové předměty těchto fondů z Dlaskova statku v Dolánkách a další 
nové přírůstky získané od dárců. 

 
Stálé expozice:  
Ke konci roku 2015 bylo veřejnosti přístupných 8 stálých expozic v hlavní budově a jedna na Dlaskově 
statku: Klenotnice (instalace historických uměleckých prací z turnovské šperkařské školy), 
Archeologie Pojizeří, Mineralogie a drahé kameny světa, Drahé kameny a turnovští kamenáři, 
Národopis středního Pojizeří a Z kulturní historie kraje. V galerii je instalován rozměrný obraz Pobití 
Sasíků pod Hrubou Skálou (na jeho míru byla galerie postavena). V Kamenářském domě byla 
přístupná menší expozice Turnov – Idar Oberstein, města kamenářské historie.  
 
Statistické údaje:  

 Počet návštěvníků muzea: 52 047 osob (loni 53 814)  
 Počet výstav: 34 (z toho 3 v jiných institucích a 11 jiného pořadatele) 
 Počet sympozií a seminářů: 2 
 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 86 
 Počet záchranných archeologických výzkumů: 3462 
 Počet edukativních dílen: 36 
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Sbírky: 
Počet evidenčních sbírkových předmětů k 31. 12. 2013 byl 85 986, včetně souborů, což představovalo 
270 197 kusů předmětů. Muzejní a Scheybalova knihovna čítala ke konci roku 53 661 knihovních 
jednotek, a to včetně sbírkových tisků. Počty předmětů se velice špatně vyčíslují, protože neexistuje 
jednotná metodika, zatímco u trojrozměrných předmětů – jednotlivostí je to jasné, u souborů (např. 
archeologické střepové soubory), papírových dokumentů (svazek, nesvázaný materiál, soubory) se 
počty stanovují jen orientačně.  
 
Přehled výstav:  
Výstavy probíhají ve dvou hlavních sálech – v galerii „U Sasíků“ a ve výstavním sále ve 3. patře. 
Příležitostné výstavy probíhají na Dlaskově statku, v Klenotnici, v Kamenářském domě či výjimečně ve 
sklepení pod domem U Bažanta (tam v roce 2015 žádná neproběhla).  
 
V srdci Hedvábné stezky (do 16. ledna). Galerie muzea 
MUDr. Jiří Šolc – Zasloužilý lékař (26. 2. – 26. 4.). Galerie muzea 
Bitva pod Hrubou Skálou (7. 5. – 18. 10.). Galerie muzea. (Foto viz Fotopříloha). 
Kapr, sumec, štika (5. 11. – 1. 2.). Výstava o rybách a rybářích. Galerie muzea. (Foto viz Fotopříloha). 
Ušité z konopí, lnu a hedvábí (do 31. 1.). Výstavní sál 
Výtvarný salon dětí a mládeže Turnov–Jawor (29. 1.- 26. 2.). Výstavní sál 
2 + 2 Roztočil. Obrazy, keramika, šperk, restaurování. Tvorba dvou generací rodiny výtvarníků z Malé 
Skály (2. 4. – 17. 5). Výstavní sál muzea. 
300 let kamenářského cechu v Turnově (4. 6. – 20. 9.). Výstavní sál 
ReGenerace 2, netradiční propojení. Prezentace místních šperkařů. (18. 11. – 17. 1.). Výstavní sál 
 
Pavel Holas a Jiří Urban (29. 1. – 31. 3.). Kamenářský dům. (Foto viz Fotokronika). 
Za les. Sochařka a malířka Libuše Pražáková (7. 4. – 11. 6.). Kamenářský dům 
Jan Hrubý. Kreslený humor a grafika (26. 6. – 23. 8.). Kamenářský dům. (Foto viz Fotopříloha). 
Martin Kabát Táborský – Malováno světlem (4. 9. – 1. 11.). Výstava fotografií. Kamenářský dům 
Betlémy ze sbírky J. V. Scheybala. (24. 11. – 6. 11.). Kamenářský dům. 
 
Poklad!!! Poklady a depoty od pravěku po současnost (23. 4. – 7. 6.). Klenotnice muzea. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Z jednoho kmene. Tradiční způsoby zpracování dřeva (4.–30. 11.). Dlaskův statek 
Vánoce na Dlaskově statku. Tradiční prosincová výstava (1.–31. 12.). Dlaskův statek 

 
Výstavy v jiných zařízeních: Pravěká těžba v Jizerských horách, stálá výstava v Kittlově muzeu 
v Krásné / Relikty lidového kroje na Turnovsku, Dům Jany a Josefa Scheybalových / Vývoj lidového 
stavitelství v Libereckém kraji, Penzion Chřibská.  
 
Fotoklub Safír: Výstavy v koridoru muzea realizoval turnovský Fotoklub Safír. Všechny výstavy 
prezentovaly práce amatérských fotografů:  

do 30. ledna: Fotografie Petra Krejčího 
do 26. února: Zaostřeno na Jizerky. Výstava nejlepších snímků ze 4. ročníku fotografické soutěže 
do 3. dubna: A jitra jsou zde tichá. Výstava fotografií členů Fotoklubu Foton z Hradce Králové 
do 5. června: Martin Votava – Inventura 
do 3. července: Stanislav Loudát – fotografie na plátně 
do 31. července: Jiří Bartoš – experimentální fotografie 
do 4. září: Šárka Svobodová – fotografie 
do 2. října: Výstava fotografií z 35. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie 
do 23. října: O mistra Svazu českých fotografů 2014 
do 27. listopadu: Fotografové z Jelenie Góry  
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Kulturně výchovné akce (výběr z celkových 86 akcí): 

 27. února: Křest knihy Z Velkého Turnova autora Davida Marka. (Více viz Přehled 
nejvýznamnějších akcí). 

 4. dubna: Velikonoce na Dlaskově statku – Pomlázka teče okolo pece. Program omezen 
z důvodu špatného počasí. 

 21. května: Turnov bez sovětské armády – 25 let od odchodu sovětských vojsk z Turnova 
a Československa. Přednášky pro školy (dopoledne) a veřejnost (večer). (Více viz Turnov – 
Kalendárium). 

 30. a 31. května: Staročeské řemeslnické trhy. (Více viz Přehled nejvýznamnějších akcí).  

 4. června: Muzejní noc kamenářská. Animace Hledač pokladů – zážitkový program pro každého, 
kdo by chtěl najít poklad. Během tohoto interaktivního programu si zájemci vyzkoušeli, že práce 
archeologa, historika a speleologa není jednoduchá. Sáhli si na opravdovou kostru, otestovali 
detektor kovů, poznali, jak se používá archeologické síto, odhalili tajemný nápis a nakonec si 
prohlédli ty nejcennější nálezy. Pro starší účastníky byly připraveny komentované prohlídky 
výstav Poklad!!!, Bitva pod Hrubou skálou a 300 let kamenářského cechu v Turnově.  
29. srpna: Večerní prohlídka muzea. Prohlídka muzea s průvodci v dobových krojích.  

 12. září: Den Kamenářského domu. Prohlídky a tesařská dílna. Akce ke Dnům evropského 
kulturního dědictví.  

 26. září: Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku. 10.30 Zábavný program pro děti 
11.30 – 12.15 Loutkové divadlo Kozlík s pohádkou O pyšné čarodějnici 
13.00 – 13.45 Loutkové divadlo Kozlík s pohádkou Jak šel Kozlík do světa 
14.00 – 15.00 Hudba u města Vídně a Spolek jabloneckých dam a pánů, staropražské 
a kramářské písně 
15.15 – 16.00 Loutkové divadlo Kozlík s Vodnickou pohádkou  
16.00 – 17.00 Hudba u města Vídně a Spolek jabloneckých dam a pánů, staropražské 
a kramářské písně 

 11. a 12. prosince: Vánoční dílna pro veřejnost – odlévání rybiček z olova v Kamenářském domě 

 11. prosince: Křest knihy Zápisky sedláka Josefa Dlaska v galerii muzea (Více viz Přehled 
nejvýznamnějších akcí).  

 12. prosince: Křest knihy Život na provázku v galerii muzea. (Více viz Přehled nejvýznamnějších 
akcí). 

Mimo muzeum pořádají odborní pracovníci řadu přednášek. 
 
Akce v Kamenářském domě 
V Kamenářském domě působí lektorka a organizuje programy a výukové dílny pro školy a pro 
veřejnost. Každotýdenní výtvarný Salon je určen veřejnosti. Během roku se konalo 36 programů 
(některé se opakovaly). Velikonoční dílna / Řemeslnické soboty (o prázdninách) / Animační program 
„Sasíci“ / Dny Evropského kulturního dědictví – Památka znovuzrozená – Kamenářský dům / Pohledy 
/ Vánoční dílny – 1. přívěšek rybka a 2. sádrový obrázek na zeď. 

 
Akce na Dlaskově statku 
Masopust na Dlaskově statku 7. 2. / Velikonoce na Dlaskově statku 4. 4. (Foto viz Fotopříloha) / 
Loutkářské neděle (o prázdninách) / Posvícení na Dlaskově statku. 26. 9. / Vánoce na statku – 
prosincová .  
 
Sympozia a konference 

 Vědecká konference Na kolech do světa (Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří) 17. – 18. 
duben Mladá Boleslav. Konference pořádaná u příležitosti 150 let od narození Václava 
Laurina, 120 let od vzniku firmy Laurin & Klement v Mladé Boleslavi a 90 let od jejího spojení 
s firmou Škoda. V pracovní části zaznělo 26 referátů a diskusních příspěvků.  
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Publikační činnost 

 Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2015. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, náklad 1500 ks. 
ISSN: 1801–4054 

 Marek David. Z Velkého Turnova – Podoba města v časech nedávno minulých. (datace z roku 
2014, vyšlo v únoru 2015). ISBN: 908-80-87416-18-1 

 Kříž, Jaroslav. Život na provázku aneb o loutkářích a loutkách. ISBN: 978-80-87416-20-4 

 Kulíšková, Alžběta. Zápisky sedláka Josefa Dlaska – Měl jsem nestálé štěstí. ISBN: 978-80-
87416-21-1 

 Šída, Petra a Prostředník, Jan: Jistebsko, Záchranný výzkum na parcele 350/1 v roce 2009. 
ISBN: 978-80-87416-19-8 

Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje a Muzejní čtvrtletník  
 

SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE 

Adresa: Skálova 71, Turnov, 511 01 
Předsedkyně: Marcela Beranová, DiS. (od roku 2011, pracovnice MČR – Public relations) 
Spolek vznikl v roce 1995 při Muzeu Českého ráje v Turnově a jeho hlavním úkolem se stalo pořádání 
Staročeských řemeslnických trhů. Z téměř 40 členů je aktivních pouze několik – většinou ti, kteří 
zároveň pracují v muzeu.  
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA 

Adresa: Jeronýmova 517  
Ředitel: Mgr. Hanuš Karpíšek (do srpna), Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž 
Charakteristika: Druhá nejstarší městská česká knihovna odvozuje svůj původ od slavného Provolání 
Antonína Marka, v němž v roce 1820 vyzýval městské představitele k založení čtenářské besedy ve 
městě. Od té doby tradice čtenářství a veřejného půjčování knih v Turnově nezanikla. Dnes je 
knihovna veřejnou městskou knihovnou s univerzálním fondem a profesionálními knihovníky. 
Poskytuje veřejné knihovní a informační služby dle zákona.  
Knihovna dlouhodobě poskytuje zázemí a doplňkové služby nevidomým a slabozrakým občanům. 
(Více viz Zdravotnictví – Poradenské centrum nevidomých a zrakově postižených). 
Od listopadu opět začalo fungovat Informační centrum mládeže (viz dále). 
 
Rok 2015 
V roce 2015 disponovala knihovna celkem 54 998 svazky (45 100 ve volném výběru), z toho naučná 
literatura tvořila 16 554 svazků, krásná 36 008, kartografické dokumenty 146, zvukové knihy 2 212 
a jiné 78. Počet nových knih za rok 205 byl 2 796 svazků. Knihovna odebírala 142 titulů periodik.  
Registrovaných uživatelů bylo 1 946 osob, z toho 636 uživatelů do 15 let. Knihovna zaznamenala 
99 521 výpůjček. Knihovnu navštívilo celkem 45 507 osob. Knihovna uspořádala 248 kulturních a 96 
vzdělávacích akcí pro veřejnost, které navštívilo 10 296 osob.  
 
V knihovně pracovalo 9 zaměstnanců, další pět zaměstnanců na poloviční úvazek má knihovna 
k dispozici díky dotacím z úřadu práce. Na pobočkách pracují další tři knihovnice. Knihovna nově 
využívá služeb grafika.  
 
Zájmové kroužky 

 Virtuální univerzita třetího věku 

 Turnovský Granátek – zájmový literárně-dramatický kroužek pro děti od 8 do 15 let, které 
zároveň baví psát, malovat, tvořit, hrát divadlo atd. Kroužek se schází každé úterý od 14 do 
16 hodin v dětském oddělení knihovny. 
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 Klub Matýsek – literárně-zájmový kroužek pro děti z mateřských škol 

 Klub začínajících autorů – čtenářský klub vznikl na podzim  
  
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. 

 

 Pobočka Turnov II., Alešova ulice čp. 1059 v prostoru školy, prostor záměrům knihovny 
nevyhovuje. 18 m², cca 5 000 svazků knih, 7 titulů aktuálně zde odebíraných časopisů, multimediální 
počítač pro veřejnost, cca 215 stálých čtenářů. Otevřeno v pondělí, úterý a ve čtvrtek odpoledne. 

 Pobočka Mašov čp. 253, přízemí hasičské zbrojnice je zcela nevyhovující prostor. 18 m², cca 
1 000 svazků knih, 3 tituly aktuálně zde odebíraných časopisů, počítač pro veřejnost, cca 34 stálých 
čtenářů. Otevřeno v úterý od 15. do 18. hodin 

 Pobočka Malý Rohozec čp. 18 – budova MÚ, prostor vyhovuje. Koná se v něm spousta akcí 
pro děti, organizovaných místním Okrašlovacím spolkem. Pobočka knihovny zde funguje k velké 
spokojenosti (bez podrobnějších údajů). Otevřeno v úterý od 15. do 18.30 hodin.  

 Pobočka Výšinka, Granátová ulice čp. 1890, dům s pečovatelskou službou. Prostor cca 20 m2 
vyhovuje. Otevřeno ve čtvrtek od 14 do 17 hodin 

 Žižkova ulice, terénní půjčování v klubovně penzionu první pondělí v měsíci 

 Nepravidelně (většinou jednou za dva měsíce) zajíždí knihovnice paní Danuše Altová do 
pobočky SONSu v Jablonci nad Nisou se souborem zvukových knih, které se půjčují nevidomým 
a těžce zrakově postiženým. 
  
Přehled akcí v roce 2015 (výběr): 
 
Celoroční projekt Knihovna otevřená rodině – Knihovna pro všechny 
Sedmý ročník projektů, který zahrnuje celou řadu aktivit knihovny určených pro rodiny s dětmi 
a mateřské a základní školy.  
V roce 2015 uspořádala knihovna celkem 344 akcí, kterých se zúčastnilo 10 296 návštěvníků. 

 Pohádkové podvečery: Tematicky laděná setkávání rodin s nejmladšími dětmi na společné 
dramatizací textů pohádek, doplněná písničkami, soutěžemi či loutkovým 
představením se konala jednou měsíčně v pohádkovém koutku knihovny. 

 Večerníček má narozeniny: Postava Večerníčka, který již padesát 
let uvádí v televizi podvečerní krátké pohádky na spaní, byla námětem 
výtvarné soutěže pro děti od 3 do 12 let. (Foto www.ceskatelevize.cz). 

 Klub Matýsek: Tvořivá setkání pro maminky na mateřských 
dovolených, Centrum pro rodinu Náruč a mateřské školy se konala jednou měsíčně.  

 První čtení – už jsem čtenář: Cyklus pořadů pro prvňáčky spojený s výchovou ke čtenářství se 

zapojením rodiny a školy. Programy navazují na projekt Knížka pro prvňáčka. 

 Slavnost abecedy a čtení: Program na ukončení školního roku v návaznosti na projekt Knížka 
pro prvňáčka – Už jsem čtenář. 

 Turnovský granátek: Literárně dramatický kroužek pro děti se v roce 2015 stal Čtenářským 
klubem se všemi doprovodnými aktivitami. Většinou se scházel jednou týdně (úterý odpoledne od 14 
do 16 hodin). Do jeho činnosti byly nově zařazeny také literární semináře, tzv. Literární toulky 
Turnovem.  

 Noc s Andersenem: 15. ročník celostátní akce na podporu čtenářství pro rodiče s dětmi. (Více 

viz Kalendárium).  
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 Paměť národa – život pod šibenicí: Pořady pro veřejnost v rámci 70. výročí ukončení druhé 

světové války.  

 Jan Hus a jeho odkaz: Pořady u příležitosti 600. výročí od upálení mistra Jana Husa. 

 Druhé a další čtení: apod. V tomto roce byl projekt, zahrnující hodiny výchovy ke čtenářství 
pro základní školy, besedy se spisovateli a ilustrátory, uvedení nových knih, zaměřen např. na 
70. narozeniny básníka Jiřího Žáčka, sté výročí spisovatele Jan Drdy. 

 Příroda na Zemi – planeta Země: Environmentální výchova zahrnula pořady, soutěže a akce 
pro rodiny s dětmi, mateřské školy, základní školy a další spolupracující instituce. Konaly se akce 
Duben – měsíc pro planetu Zemi, Říjen – měsíc stromů či Týden mobility. 
 
Slavnost abecedy a čtení 
9. června byl slavnostně ukončen celoroční projekt výchovy ke čtenářství s názvem Knížka pro 
prvňáčka – Už jsem čtenář. Více než 300 prvňáčků si odnášelo konečnou odměnu – knížku, kterou 
speciálně pro tuto příležitost napsal básník Jiří Žáček a přijel ji dětem do Turnova předat.  
Jednotlivé aktivity projektu: 

 Literární a výtvarná soutěž Nejen aprílová škola aneb Píšeme a ilustrujeme básně 

 Knížka pro prvňáčka  

 Slavnost abecedy a čtení s Jiřím Žáčkem  

 Den čtenářů Jiřího Žáčka  

 Jiří Žáček dětem – hodiny výchovy ke čtenářství 

 Za pohádkou pohádka – veršované pohádky pro rodiny s dětmi – Pohádkové podvečery, Klub 
Matýsek  

 Čteme všichni, vypráví jen někdo (přehlídka v umění vyprávět na počest básníka) 

 Jiří Žáček a jeho přínos pro českou literaturu (hodiny literární výchovy a výchovy ke 
čtenářství)  

 Jiří Žáček dospělým (pořady poezie, aforismy pro studenty a další zájemce)  

 Ať žije Pepan! (Turnovské divadelní studio mladých) 

 Nesedejte na ježka aneb láry fáry, třesky, plesky – s Jiřím Žáčkem světem poezie  

 Žáčci i poškoláčci – Žáčkova encyklopedie pro žáčky (výstava ilustrací Jiřího Fixla, s průvodním 
slovem Jiřího Žáčka)  

 Jak se vyznáte v encyklopedii pro žáčky (pořady výchovy ke čtenářství)  

 Výstava Jiří Žáček – český básník  
 
Biblioboxy 
Na několika místech v Turnově (např. v Dolánkách u jezu, v parku za letním kinem, u autobusového 
terminálu, u nemocnice) se na konci dubna objevily drobné dřevěné budky na vysoké tyči 
(připomínají ptačí budky) s logem Městské knihovny Antonína Marka. Jedná se o biblioboxy, do 
kterých by měli lidé přinést nějaké knihy, aby si je někdo jiný mohl vzít a vyměnit zase za své. Boxy 
byly instalovány prázdné. Během roku se některé z nich pravidelně plnily novými knihami (u Jizery 
u jezu, v parku za letním kinem), zatímco jiné zůstávaly nevyužité (u autobusového nádraží).  
 
Univerzita třetího věku 
5. února byl zahájen semestr Univerzity třetího věku, v jejímž rámci proběhlo šest přednášek (cena 
400 Kč za všechny). Témata byla pestrá, mj. Barokní architektura v Čechách či Lidské zdraví. 
 
Táta čtenář 
26. března bylo během zahájení zasedání zastupitelstva města předáno ocenění ve čtenářské anketě 
Táta čtenář. Akci zorganizovala městská knihovna, která založila tradici oceňování nejlepších čtenářů 
v roce 2011. Připojuje se tak k celostátní anketě, která bývá vyhlášena při předávání cen Magnesia 
Litera. Tátové čtenáři museli mít nezletilé děti, průkazku do knihovny, kde si nejen půjčovali 



Kronika města Turnova 2015  |263 

 

dokumenty, ale i se aktivně zapojovali do činnosti knihovny. Podle ankety dětem nejčastěji čtou 
maminky (58 %), babičky (19 %) a tatínkové (16 %).  
Cenu předal oceněným tátům Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. 
1. místo obsadil Jiří Moudrý a děti Lukáš a Lucie, 2. místo Radim Pochop a syn Jáchym a 3. místo 
Ondřej Zajíc a syn Šimon. 
 
Turnovský granátek  
6. října opět zahájil svou činnost dramatický kroužek pro tvořivé děti od 6 do 15 let.  
 
Nominace knihovnice 
Knihovnice z pobočky Malý Rohozec Lenka Opluštilová se ocitla v nominaci na Knihovnici roku pro 
Liberecký kraj. 
 
VÝSTAVY 
do 31. ledna: Výstava nejlepších prací z výtvarného oboru ZUŠ 
do 31. ledna: Svět mýma očima. Výstava fotografií Davida Nožičky  
do 20. března: Malujeme s Ondřejem Sekorou. Výstava nejlepších prací dětí ze základních škol 
z Turnova z výtvarné soutěže Rok Ondřeje Sekory  
do 30. června: Jiří Fixl – Žáčci i poškoláci. Výstava ilustrací dětských knih 
do 30. září: Eva Mastníková dětem. Výstava knižních ilustrací 
do 30. prosince: Na rybářské stezce – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Turnov na téma ryby 
 
AKCE 
13. ledna: Anketa o nejhezčí knihu 
15. ledna: Cestopisná přednáška – Sicílie. Přednáší MUDr. Miroslav Holub 
27. ledna: Pohádkový podvečer – Zimní pohádky. Pohádku pro děti a jejich rodiče hrál LS Na Židli 
17. února: Klub Matýsek. Tvořivé setkání dětí z mateřských škol a jejich rodičů v hodině výchovy ke 
čtenářství 
17. února: Pohádkový podvečer. Večerníček má narozeniny. Pohádkový večer pro rodiny s dětmi ve 
znamení 50. narozenin Večerníčka 
22. února: Dílna s Večerníčkem. Tvořivá výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
5. března: Univerzita třetího věku: Beseda s bývalým velvyslancem ČR v Helsinkách Ing. Janem 
Maruškou o životě seniorů ve Finsku 
22. března: Pohádková dílna: Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi – příprava na Noc s Andersenem 
19. dubna: Včelky a bubáci z ruliček, kolíčková a vařečková dílna – tvořivá výtvarná dílna pro rodiče 
s dětmi s lektorkami Evou Šrajerovou a Ivou Dalerovou 
28. dubna: Pohádkový podvečer – Pejsek a kočička. V rámci cyklu Večerníček má 50. narozeniny. 
Vystoupil Loutkářský soubor Matičky 
6. května: Seminář o prokrastinaci 
10. května: Dílna batikování, malování na kameny a výroby medových srdíček. Dílna určená pro 
tatínky s dětmi pod vedením Ivy Dalerové, Evy Šrajerové a Lenky Zadražilové 
13. května: Infocaching v knihovně. Zajímavá cesta za poznáním Městské knihovny Antonína Marka 
prostřednictvím QR kódů 
19. května: Pohádkový podvečer – Pletené pohádky. Pohádkový podvečer k padesátým 
narozeninám Večerníčka je věnován pohádkám v podání LS Čmukaři 
17. června: Seminář o Franchisingu – podpora podnikání. V rámci ICM knihovny 
20. září: Dílna provázková a drátková. Pro rodiče s dětmi 
5.–11. října: Týden knihoven na téma Zažijte knihovnu jinak. Program pro děti, rodiny a další věkové 
kategorie návštěvníků a uživatelů. Součástí akce byl 5. ročník Maratonu čtení – Velkého říjnového 
čtení, které bylo zaměřeno na české i světové spisovatele, kteří měli v roce 2015 významné životní 
výročí 
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5. října: Od Karibiku k mayským pyramidám (Mexiko, Belize, Guatemala). Cestopisná přednáška. 
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum 
11. října: Výtvarná dílna – podzimní dýňová 
13. října: Pohádkový podvečer z pohádky do pohádky. Program ve znamení Večerníčka a jeho 
padesátých narozenin. Účinkoval LS Čmukaři 
23. listopadu: Básně ze šuplíku. Volné setkání tvůrců poezie na autorském čtení 
29. listopadu: Den pro dětskou knihu. Devátý ročník propagační akce zaměřený na výchovu ke 
čtenářství byl tradičně určen rodinám s dětmi. V programu byly výtvarná dílna, soutěže, autorská 
čtení, prodej knih, loutkové pohádky apod. 
  
Zdroj: Internetové stránky, internet, výroční zpráva nebyla dodána 
 

INFORMAČNÍ CENTRUM MLÁDEŽE 
Informační centrum pro mládež, pracující v rámci Městské knihovny Antonína Marka, je prostor pro 
mladé a kreativní lidi. Je to místo, kde se dají hledat informace a trávit volný čas. Hlavní myšlenkou 
ICM je poskytovat mládeži informace zejména z oblastí vzdělávání, volného času, brigád, profesní 
dráhy, cestování a občanských a společenských institucí. Dále se zde dají realizovat originální nápady 
všeho druhu – mladí mají možnost organizovat v ICM své akce (přednášky, vystoupení, …) nebo 
během výtvarných dílen tvořit fantastické výrobky. Turnovské ICM funguje také jako pohodlný kout, 
v němž se příjemně tráví volná odpoledne s přáteli. 
ICM vzniklo již před pár lety, ale zájem o jeho činnost byla minimální. Na podzim 2015 byla činnost 
snovými nápady obnovena. Proběhla řada přednášek, dílen a akcí. Vznikla webová stránka plná 
informací a odkazů na další zajímavé weby.  
 

TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH 

Adresa: náměstí Českého ráje 26 
Ředitelka: Ing. Eliška Gruberová 
 
Nová organizace vznikla 1. dubna sloučením odboru cestovního ruchu MěÚ v Turnově a příspěvkové 
organizace hrad Valdštejn. Součástí organizace je Regionální turistické informační centrum, Synagoga 
a hrad Valdštejn. (O nich viz níže). 
 
Turnovské památky a cestovní ruch má nové logo 
Organizace, která vznikla v loňském roce, vyhlásila v lednu soutěž o návrh 
nového loga. Soutěže se zúčastnilo 13 autorů s 36 návrhy (polovina autorů 
byla z Turnovska). Vítězem soutěže se stal Rudolf Veselý z Nové Vsi nad 
Nisou.  
 
Galerie U Zlatého beránka – v 1. patře domu na náměstí se nachází galerie, kterou organizace 
provozuje. (Přehled výstav viz Ostatní organizátoři kulturních akcí).  
 
ČINNOST ORGANIZACE 
 
Příprava a distribuce propagačních materiálů 
V roce 2015 byly vydány následující materiály:  

 Turistické noviny Český ráj 2015 – náklad 15 000 ks v české mutaci  

 Kapesní kalendářík – 5 druhů na rok 2016 (motivy: Turnov, Turnovské památky, Český ráj, „Za 
pověstmi Českého ráje – Český ráj dětem“, hrad Valdštejn) 

 Leták Hrad Valdštejn (náklad 15 000 ks) ve čtyřech jazykových mutacích (čj, nj, aj, pl) 

 Hrníčky s motivem Turnova, hradu Valdštejn, Českého ráje nebo synagogy Turnov, cena 85 Kč 



Kronika města Turnova 2015  |265 

 

 Šátek s mapou: Regionální turistické informační centrum nabídlo návštěvníkům nový 
propagační materiál – šátek z polyesterového hedvábí s natištěnou mapou Českého ráje 
v měřítku 1:50 000. Mapa je vytvořená speciální metodou transferového sublimačního potisku, 
šátek je pratelný a slouží k ozdobě i k turistickému použití. Stojí 185 korun. 

 
Veletrhy, výstavy a prezentační akce 

 Polsko: veletrh v Jelení Hoře  

 Česko: Prezentace na veletrzích Holiday World Praha (celkové zajištění těchto veletrhů pro 
region Český ráj) a Euroregiontour v Jablonci nad Nisou. 
 
Akce pro podporu cestovního ruchu (výběr) 

 Český ráj dětem – zahájení turistické sezony  
26. dubna proběhl 11. ročník akce Český ráj dětem. (Více viz Přehled nejvýznamnějších akcí). 

. Letní prázdninová nabídka – o prázdninách sestavuje Odbor seznam každodenních cílů, které 
jsou turistům v Turnově nabízeny. (Více viz přehled „Prázdniny“ v úvodu kapitoly). 

 Kámen a šperk 
5. července proběhla v Turnově tradiční turistická akce vítající začátek sezony. (Více viz 
Přehled nejvýznamnějších akcí). 

 Turnovské památky se slevou – zvýhodněné vstupné mezi synagogou a Muzeem Českého 
ráje 

 Klíč k památkám – věrnostní program pro návštěvníky památek (zapojen hrad Valdštejn) 

 Slevokarta Sedmihorky doporučují – zapojen hrad Valdštejn 
 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Informační centrum patří k síti certifikovaných informačních středisek České republiky.  
Je také součástí sítě jednotně certifikovaných informačních středisek v rámci České republiky A.T.I.C. 
(listopad 2013).  
Hlavním úkolem je především sdělování turistických informací o Turnově a Českém ráji, informací 
o turnovských firmách a organizacích, o kulturních, společenských a sportovních akcích, o dopravních 
spojích (ČD, ČSAD), o ubytovacích a stravovacích možnostech, o trávení volného času. Dále je zde 
uskutečňován prodej pytlů na odpad a vybírání poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
(v roce 2015 zde bylo vybráno na poplatcích 1 313 185,- Kč).  
Dalším úkolem je propagace regionu a prodej a nákup suvenýrového zboží.  
 
Návštěvnost Informačního centra 
Během letní sezony od května do září navštívilo Regionální turistické informační centrum 26 615 
návštěvníků. Mírně vzrostl také počet zahraničních turistů. Nejvíce návštěvníků do Turnova zavítalo 
již tradičně z Německa, Nizozemí a Polska. V posledních letech evidovali nárůst turistů z Ruska. 
O tom, že Český ráj není známý jen v evropských zemích, svědčí přítomnost návštěvníků z Izraele, 
Austrálie, Japonska, Číny, Indie či Nového Zélandu. 
Za celý rok vyšplhal počet návštěvníků informačního centra na více než 48 000 osob, což bylo o skoro 
1 600 více než v předchozím roce. V rámci celého roku počet zahraničních turistů mírně klesl, celkem 
jich dorazilo 2 604 (v roce 2014 o 136 více). Němci tvořili 64 %, Nizozemci 37 %, Poláci 25 % a Rusové 
23 %.  
 
 

SYNAGOGA 
Synagogu navštívilo 3 337 návštěvníků (nejvíce od roku 2009, kdy byl zahájen turistický provoz). 
Synagoga je otevřena od května do září. Uskutečnilo se zde 10 koncertů, tři přednášky a dvě výstavy 
na ženské galerii. Těchto akcí se zúčastnilo 475 osob. Synagogu navštívily tři skupiny z Izraele, z toho 
jedna skupina studentů z Haify (viz Turnov – Kalendárium z října). 
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Akce v roce 2015:  
Výstavy:  

 22. května – 30. června: V aleji sedmi stromů – výstava malířky Evy Hrejsemnou. 22. května se 
konal doprovodný program – hudební vystoupení písničkářky Krystyny Skalické z Prahy 
a skupiny Žen z Brna. Průvodní slovo básníka Miroslava Marusjaka z Olomouce. 

 Výstava: Synagogy v plamenech – Křišťálová noc 1938 v českém pohraničí 
Koncerty: 

 6. ledna: Cesta do Betléma, koncert dětského pěveckého sboru Drum 

 17. května: Trombenik. Kapela hrající klezmer, hudbu východoevropských Židů 

 2. června: Koncert studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka Praha 

 4. července: Pavel Koren a jeho harmonika. Koncert izraelského harmonikáře s českými kořeny 

 15. srpna: Shirim Ashirim. Koncert hebrejských písní 

 30. září: Koncert studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka z Prahy 
Přednášky:  

 10. září: Svatá země Palestina – minulost a současnost. Přednáška Pavla Rossmanna.  

 18. září: Konečné řešení cikánské otázky v Osvětimi. Přednáška historika Muzea romské kultury 
v Brně Michala Schustera 

 
 

VALDŠTEJN 
Hrad Valdštejn se stal součástí nové organizace k 1. 4. 2014.  
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelánka: Iveta Mečířová (1. ledna – 31. prosince 2015) 
Charakteristika: Majitelem hradu Valdštejna je město Turnov, které jej zřizuje jako příspěvkovou 
organizaci. Rodový hrad pánů z Valdštejna pochází ze 13. století, byl postaven mezi léty 1260–1280. 
Během dlouhé historie hrad prodělal řadu stavebních úprav, z nichž nejviditelnější jsou úpravy 
barokní, kdy byl přistavěn zámecký objekt a kaple a vzniklo nevšední poutní místo. Jeho stavitel 
Jaroslav z Hruštice byl pravděpodobně také zakladatelem města Turnova. Hrad je vyhledávanou 
turistickou atrakcí Turnovska a je také oblíbeným místem svatebních obřadů.  
(Foto turistického ruchu na hradě viz Fotopříloha). 
 
Provoz hradu pro veřejnost: 
O provoz hradu se v roce 2015 starali 3 stálí zaměstnanci (pokladní, průvodce a kastelánka) a několik 
sezonních brigádníků. Hradní sezona byla zahájena v dubnu a trvala do října.  
 
Návštěvnost:  
Celkem hrad navštívilo 56 874 návštěvníků a tržba za vstupné činila 2 282 650,- Kč. (V roce 2013 
navštívilo hrad 53 563 osob, v roce 2014 57 701 osob). V objektu bylo uspořádáno 43 kulturních akcí, 
z nichž některé byly i vícedenní, a 4 výstavy. Objekt byl zapojen do letní prázdninové nabídky 
čtvrtečním programem: Prohlídky s loupeživým rytířem Šofem. Hrad Valdštejn se zapojil i do 
republikových akcí: v květnu do Noci kostelů a v srpnu do Hradozámecké noci. Velký zájem byl 
o vánoční a novoroční koncerty. Pro návštěvníky byl doplněn informační systém o nové tabule a byl 
zpracován průvodcovský text pro zahraniční návštěvníky. 
Od června do září byl pronajat prostor kočárovny externímu prodejci zboží, což generovalo příjem 
18 000,- Kč. 
 
Expozice:  
Klasicistní palác / Romantický palác / Biliární sál / Kaple svatého Jana Nepomuckého / Středověké 
sklepení / Kočárovna. (Podrobný popis expozic viz Kronika 2014.) 
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Svatební obřady:  
V období od 1. března do 31. října se na hradě konají svatební obřady, a to buď na romantických 
terasách v areálu hradu, nebo v barokní hradní kapli sv. Jana Nepomuckého za doprovodu živé 
varhanní hudby. V roce 2015 proběhlo na hradě 42 svatebních obřadů. Poplatek za svatební obřad 
byl stanoven na 5 330 Kč (3 000,- Kč nájem slavnostního sálu, 1 000,- Kč správní poplatek za 
uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost, 1 000,- Kč výdaje města na zajištění obřadu, 
210,- Kč 21 % DPH, 120,- Kč povolení za vjezd vozidel svatebčanů ke hradnímu areálu). 
 
Stavební úpravy a investiční akce:  
Během roku bylo opraveno zdivo třetího skalního bloku a prostory bývalé Aehrentálské konírny. 
Náklady celé opravy byly ve výši 991 552,65 Kč včetně DPH. 
 
Domek na parkovišti pod Valdštejnem 
V polovině června byl dokončen domek se zázemím pro výběrčího parkovného na parkovišti pod 
Valdštejnem. Stavbu obloženou modřínovými palubkami provedla, na základě výběrového řízení, 
firma Test, s. r. o. za 480 000 Kč. Vevnitř je k dispozici i sociální zázemí pro turisty. Příjem z parkoviště 
byl nově převeden na hrad Valdštejn (předtím se parkoviště pronajímalo). 
 
Výběrové řízení na kastelána 
Do 22. srpna byla vyhlášena uzávěrka výběrového řízení na kastelána. Z 16 přihlášených účastníků 
jich 9 postoupilo k ústnímu pohovoru, ze kterého nakonec vítězně vzešla paní Iveta Mečířová. Ta 
dříve zastávala funkci ředitelky muzea ve Vysokém nad Jizerou a poté dlouhá léta ředitelky 
semilského muzea. Na Valdštejn přešla po dvouletém působení v turnovském muzeu z pozice 
průvodkyně a dokumentátorky etnografických sbírek. K 31. prosinci 2015 z funkce odešla. Novou 
kastelánkou se stala Mgr. Kristýna Licinbergová.  
 
Přehled akcí v roce 2015 (výběr): 
Výstavy:  

 do 21. června: Mandala – ozvěna ticha, autorka Věra Sufiya Valášková 

 do 31. srpna: Zdeněk Hofman – výstava kresleného humoru  

 do 31. října: Martin Táborský – Zrozeno v Českém ráji. Výstava fotografií 
Akce: 

 4. ledna: Hradecké komorní tucteto, koncert smíšeného sboru  

 27. března: Noc s Andersenem – Spaní na hradě se Žlutou ponorkou (pouze pro členy kroužků 
Žluté ponorky) 

 7. března: 5. ročník turnaje Osadníci v Českém ráji ve stolní hře Osadníci z Katanu 

 19. března: Velikonoční hrátky s pedigem. Tvůrčí dílna pro dospělé. Vedla Milena Johnová 

 24. března: Velikonoční malování. Výtvarná tvůrčí dílna pro dospělé, netradiční malování vajíček 
a výroba velikonočních dekorací 

 5. dubna: Audience s vévodou – sezonu na hrad přijel zahájit Albrecht z Valdštejna a návštěvníky 
po hradě provedl rytíř Šof. Vystoupili Trubači z Valdštejna a v kočárovně byla zahájena výstava 
mandal Věry Valáškové – program výrazně omezen z důvodu špatného počasí 

 1. května: K. H. Mácha – Máj v podání Zdeňka Zahradníka 

 2. května: Ťululum. Komedie v podání Divadelního souboru Sokol Přepeře  

 15. a 16. května: Pouť na Valdštejně. Vystoupil písničkář Dalibor Cidlinský (v pátek) a v sobotu 
proběhla pouť s vystoupením souboru KPP s jarmarečními písničkami a divadlem Františka 
Pešána (Honza v pekle). Ve tři hodiny proběhla Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého, kterou 
sloužil děkan Václav Vlasák. 
Po dobu konání poutě (od 10.00 do 17.00 hodin) jednotné vstupné na hrad Valdštejn 30,- Kč. 

 29. května: Noc kostelů na Valdštejně. Noc kostelů, celostátní projekt zpřístupňující kostely po 
celé České republice v netradičních hodinách, proběhla poprvé také na Valdštejně, ovšem bez 
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valného zájmu návštěvníků (v podstatě nikdo o ní nevěděl). V rámci programu mělo proběhnout 
hudebně-kulturní pásmo o Václavu Karlu Holanu Rovenském, barokním skladateli 
a valdštejnském poustevníkovi, v podání Alžběty Kulíškové a doprovozené Holanovou hudbou 
interpretovanou Bohuslavem a Evou Lédlovými Program se ale nekonal, protože přišli tři lidé. 
Poté proběhl varhanní koncert Radka Rejška, ten už sledovalo asi 8 lidí, návštěvníkům byla také 
zpřístupněna celá kaple i se zákristií a vyvrcholením programu byl koncert hudební skupiny 
Ritornello hrající Holanovu hudbu. Na Valdštejn během noci dorazilo jen asi 30 lidí.  

 7. června: Den dětí na hradě Valdštejně. Pořádá Náruč 

 7. června: Pohádková neděle. Hrátky a soutěže s knížkami, čtení pohádek, výtvarná dílna 
s Večerníčkem, pohádkové hrátky a další program 
13. června: Strašidelný pohádkový les. Dvoukilometrová trasa od Hlavatice k Valdštejnu. 
Program na klíč od agentury Velká dobrodružství 
28. června: Subulcus. Koncert skupiny hrající „rozličnou hudbu časů starých a písně chátry 
středověké“ 

 1.–15. července: Výtvarné dílny na Valdštejně pro celou rodinu, pořádala Náruč 

 1., 2., 5. července: Hradecké komorní Tucteto. Krátké koncerty vokálního souboru, který na 
Valdštejně působí již 19 let. Vystoupení v 11.00, 12.00, 14.15 hodin. V neděli večerní koncert od 
18.00 hodin. 

 3. července: Vernisáž výstavy, koncert kapely Duo Dexempo. Kreslí a bubnuje Zdeněk Hofman, 
hraje a zpívá Václav Tobrman, moderuje a baví Vráťa Ebr. 

 4. července: Rytíři turnovského meče. Šermířská vystoupení, ukázky palných zbraní, ochutnávka 
lokší. 
7. července: Audience s Albrechtem z Valdštejna 

 7.–8. července: Pele Mele Quintet. Krátká vystoupení vokálního kvintetu z Mariánských Lázní  

 8. července: Večerní prohlídka hradu s překvapením od 22.00 

 11.–19. července: Queentet. Krátká vystoupení během prohlídek hradu 

 21. července: Audience s Albrechtem z Valdštejna 

 22. července: Večerní prohlídka hradu s překvapením od 22.00 

 25. července: Šermíři Briganti – téma 30letá válka 

 28. července: Audience s Albrechtem z Valdštejna 

 29. července: Večerní prohlídka hradu s překvapením od 22.00 

 4. srpna: Audience s Albrechtem z Valdštejna 

 12. srpna: Večerní prohlídka hradu s překvapením od 22.00 

 15. srpna: Subulcus – hudba a divadlo pro malé i velké 

 22. srpna: Páni z Kolína. Amatérské sdružení představí období 18. století - zbraně, život, odívání, 
válečnické umění a vše, co k tomuto století patří. 

 26. srpna: Večerní prohlídka hradu s překvapením od 22.00 

 29. srpna: Hradozámecká noc. Valdštejn se zapojil do celostátní akce Hradozámecká noc. 
Program pro návštěvníky vypukl v 18 a skončil ve 22 hodin. Vystoupila taneční skupina Wings se 
salonními tanci z 19. století, po setmění se konala šermířská vystoupení Rytířů turnovského 
meče a působivá ohňová show. Po celou dobu konání akce byla otevřena hospůdka u hradu. 

 Z objektů, které spadají pod správu Památkového ústavu, uspořádaly Hradozámeckou noc ještě 
Frýdlant, Grabštejn a Hrubý Rohozec, který připravil prohlídky na téma elektrifikace – navštívilo 
je 265 návštěvníků.  

 5. září: Varhanní maraton pod vedením Radka Rejška 

 12. září: R. Rejšek - varhany, V. Janata – trubka. Koncert ke Dnům evropského kulturního 
dědictví 

 18. září: Noc netopýrů. Setkání s živými netopýry 

 20. září: Krajina básníkova zpěvu. Poetické odpoledne slova a hudby k poctě básníka Českého 
ráje Josefa Brože. Recitace Josef Kettner a František Skřípek, zpěv Veronika Vildmanová, hudební 
doprovod Jitka Koláčná-Břízová, Ondřej Koláčný  
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 26. září: Svatohubertská slavnost. Slavnostní pasování nových myslivců, ukázky, lovecká hudba, 
program pro děti 

 12. prosince: Společné vánoční zpívání v kapli. Připravil spolek PROVAZ (PRO Vánoční Zpívání) 

 19. prosince: Adventní čas s vévodou Albrechtem z Valdštejna 

 20. prosince: Tradiční i netradiční koledy v podání sborečku turnovských skautů. Předávání 
Betlémského světla 

 24. prosince: Štědrý den na hradě Valdštejně. Vánoční koncert pěveckého sboru I Dilettanti 
z Liberce od 14.00 hodin 

 26. prosince: Musica Fortuna. Vánoční koncert na Valdštejně 

 28. prosince: Varhanní koncert Radka Rejška v doprovodu Víta Janaty na trubku, skladby starých 
mistrů 

 

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ  

Adresa: Markova 311 
Ředitel sdružení: Bc. Aleš Hozdecký, předseda sdružení: Mgr. Jana Svobodová (místostarostka 
Turnova) 
Charakteristika: Sdružení Český ráj je obecně prospěšná společnost založená s cílem systematicky 
podporovat cestovní ruch v regionu. Český ráj je jedním z oficiálních turistických regionů ČR 
vymezených Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. 
Mezi aktivity SČR patří mj. koordinace marketingových aktivit podporujících především tvorbu 
a zajištění regionálních turistických programů, produktů a projektů / prezentace a propagace 
turisticky významného území / zajištění turistického informačního systému a webových prezentací / 
zajištění analytické činnosti (statistická šetření, sledování zpětné vazby realizovaných opatření 
a dopadů projektů) / budování, rekonstrukce a opravy cyklostezek, turistických stezek, informačního 
systému a další infrastruktury cestovního ruchu.  
 
Členové sdružení:  
Členská základna SČR činila k 31. 12. 2015 celkem 61 členů, z toho 39 měst a obci (64 %), 19 subjektů 
ze soukromého sektoru (31 %), 3 ostatní (5 %) + 3 přidružená členství (OSVČ). 
 
Aktuální seznam členů v roce 2015 
Agentura ARA, s. r. o. / Autokemp Sedmihorky, v. o. s. / BAART, s. r. o. / České doteky hudby EM-ART, 
o. p. s. / Hippopig s. r. o. – Horolezecká stěna Sobotka/ Hotel Jičín / Hotel Zámek Hrubá Skala / J. M. 
Schlik, s. r. o. / Jezdecký klub Ptýrov, o. s. / Kinský Dal Borgo, a. s. / Kofola, a. s. / Krajská hospodářská 
komora KH kraje / MenclPro, s. r. o. / Město Dolní Bousov / Město Jičín / Město Lomnice nad 
Popelkou / Město Mnichovo Hradiště / Město Nová Paka / Město Rovensko pod Troskami / Město 
Semily / Město Sobotka / Město Turnov / Město Železnice / Město Železný Brod / Statutární město 
Mladá Boleslav / Obec Boseň / Obec Branžež / Obec Březina / Obec Bukvice / Obec Čtveřín / Obec 
Dětenice / Obec Hrubá Skála / Obec Jenišovice / Obec Kacanovy / Obec Karlovice / Obec Klokočí / 
Obec Kněžmost / Obec Kobyly / Obec Ktová / Obec Líšný / Obec Malá Skála / Obec Mírová pod 
Kozákovem / Obec Modřišice / Obec Přepeře / Obec Rakousy / Obec Svijanský Újezd / Obec Svijany / 
Obec Sychrov / Obec Tatobity / Obec Troskovice / Obec Vlastibořice / Obec Vyskeř / Outdoor 
Discovery, s. r. o. / Pivovar Nová Paka, a. s. / Pivovar Svijany, a. s. / Pivovary Rohozec, a. s. / Pavel 
Ondráček – AR Tour Ondráček / Sundisk, s. r. o. / Tarbon spol. s r. o. / Tomovy parky, s. r. o. / 
Turnovské památky a cestovní ruch. Přidružení členové: Pivní lázně Dolní Bousov, Sdružení Bohém – 
Miroslav Kněbort, Ladislava Růžičková.  
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Z činnosti sdružení v roce 2015 (výběr): 
 
Turistické noviny 
Od loňského roku jsou noviny informující o prázdninových možnostech regionu k dispozici zdarma 
v regionálních informačních centrech i na jiných místech (hotely, restaurace…).  
 
Nové naučné stezky v Klokočí, v Příhrazích a na Kozákově 
V dubnu a v květnu byly otevřeny dvě nové naučné stezky, které vybudovalo Sdružení Český ráj pro 
CHKO Český ráj. Stezky vznikly už v listopadu 2014, ale slavnostní otevření proběhlo před začátkem 
letošní sezony. První stezka vznikla v Klokočských skalách a obsahuje 10 objektů (8 informačních 
panelů), druhá vznikla na Kozákově, kde bylo instalováno 12 objektů (z toho 8 informačních panelů). 
Stezky nejsou samostatně značené, obě využívají stávajícího turistického značení. 
Další stezka byla otevřena v Příhrazích, je určena dětem a vede od hradu Valečova. Obsahuje 
interaktivní herní prvky a informační panely a mj. využívá příběh „Zlé paní z Valečova“, který mohou 
návštěvníci poznat v rámci motivační hry Za pověstmi Českého ráje. 
 
Regionální produkt Českého ráje – noví držitelé 
Sdružení Český ráj, Muzeum Českého ráje v Turnově a CHKO Český ráj již osmým rokem certifikují 
poctivé výrobky místních producentů, kterým propůjčují značku Regionální produkt Český ráj. Na 
začátku května obdrželi certifikát další čtyři výrobci:  
David Roskovec z Hrubé Horky u Železného Brodu se zabývá ušlechtilým uměleckým řemeslem, 
vyrábí vitráže do oken, dveří i nábytku. Nabízí také restaurování historických oken církevních, státních 
i soukromých objektů. 
Petr Květoslav Veselý z Veselí zhotovuje dekorativní předměty ze dřeva a kamene. Jeho dřevěné 
náušnice, náhrdelníky, prsteny a další šperky zdobené místními drahokamy, dřevěné lžíce a vidličky 
a další zboží jsou k dostání na řemeslných jarmarcích či na e-shopu. 
Jitka Zajícová z Malobratřic u Kněžmostu vyrábí džemy, povidla a zeleninové saláty bez chemických 
konzervačních látek. Pro své produkty v maximální možné míře využívá lokální suroviny v té nejlepší 
kvalitě.  
Jan Kakos z Lestkova má v Turnově malou manufakturu na výrobu poctivých marmelád a džemů. I on 
dbá na vysokou kvalitu vstupních surovin, z nichž upřednostňuje BIO ovoce, které svou chutí a vůní 
dodá výslednému produktu jiný rozměr.  
(Převzato z www.nasepojizeri.cz). 
 
Greenway Jizera  
Kontrola ministerstva financí, která proběhla na podzim 2014, v jejímž rámci bylo ze strany 
poskytovatele dotace shledáno pochybení ve výběrovém řízení na stavební práce. To se týkalo 
údajného diskriminačního požadavku na generálního dodavatele v rámci zadávacích podmínek 
(podmínka, že má mít zkušenost s výstavbou cyklostezek). V současné době jsou podány námitky 
proti tomuto rozhodnutí. Nicméně Sdružení Český ráj byla vyměřena pokuta ve výši 1 350 000 Kč, 
které se zavázaly uhradit v dohodnutém poměru účastnické obce projektu Greenway Jizera. Na 
Turnov připadlo 873 517 Kč a zastupitelé tuto platbu schválili. Dále zaplatí Malá Skála 220 658 korun, 
Líšný 172 887 korun a Rakousy 83 037 korun. 
 
Propagační a prezentační akce, veletrhy, na kterých sdružení prezentovalo Český ráj 
v Česku: leden Regiontour Brno / únor Holiday World Praha / březen Dovolená a region Ostrava / 
březen Euroregiontour Jablonec nad Nisou / březen Infotour Hradec Králové / duben For bikes Praha 
/ duben Regiony Lysá nad Labem 
v zahraničí: leden Vakantie Utrecht / leden Reise Markt Drážďany / leden Slovakia Tour Bratislava / 
květen Tourtec Jelení Hora Polsko / listopad TC Lipsko.  
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Propagační tiskoviny 
Kalendář TOP akci / Turistické noviny Český ráj / Trhací mapy Mariánská zahrada / Zpravodaj Sdruženi 
Český ráj – 1x elektronicky / Tipy na výlety filmové a bezbariérové – letáky i elektronické / Tipy na 
pěší výlety, Tipy na cyklovýlety (dotisk letáků) / Skalní města, Hrady a zámky – reedice letáků / 
Cestoknížky – dotisk / Propagační magnety. 
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 
 

STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC 

Adresa: Státní zámek Hrubý Rohozec, Turnov, 511 01 
Kastelán: MgA. Jiří Holub (od 1. dubna 2010) 
Charakteristika: Původ rohozeckého hradu sahá do konce 13. století, kdy byl založen Jaroslavem 
z Ralska z rodu Markvarticů. Během historie několikrát změnil vlastníky, na počátku 15. století patřil 
králi, od roku 1468 jej vlastnil Ctibor Tovačovský z Cimburka a za 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. V současné době probíhá již letitý restituční spor 
(od roku 1992) mezi státem a potomky rodu Desfours-Walderode (konkrétně vdovou po Karlu 
Desfours, který zemřel v roce 2002, Johannou Kammerlandovou) o to, zda byl majetek zabaven 
právoplatně.  
 
Rekonstrukce zámeckého parku 
Na začátku roku byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce zámeckého parku, která zahrnovala vykácení 
mnoha nemocných stromů, výsadbu nových, opravu už léta se rozpadající obvodní zdi (byla 
rozebrána a vystavěna nová). Revitalizace byla dokončena ke konci března. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Expozice:  
V roce 2015 byly návštěvníkům zpřístupněny tři prohlídkové okruhy. Přibyla možnost zkrácené 
prohlídky určené pro děti.  
Podrobnější přehled expozic viz Kronika 2014.  
 
Provoz zámku pro veřejnost: 
Zámek byl veřejnosti otevřen denně s výjimkou pondělí, od dubna do října od 9.00 do 15.00, resp. 
16.00, 17.00 hodin. Prodloužená doba se týká víkendů a prázdninových měsíců. Vstupné zůstalo 
v roce 2015 stejné jako v letech předchozích (100,- Kč za 1. a 2. okruh a 50,- Kč za 3. okruh, 40,- Kč 
pro dětské prohlídky). Připlácí se za výklad v cizím jazyce a slevy na 70,- a 25,- Kč jsou určeny dětem, 
studentům, seniorům a osobám s handicapem. Zvýhodněné je rodinné vstupné a spojená prohlídka 
1. a 2. okruhu (150,- Kč).  
Sezona 2015 byla zahájena 14. března.  
Novinkou byla možnost uspořádat si piknik (nebo si jej objednat) přímo v zámeckém parku. V zámku 
půjčují piknikové deky a společenské hry.  
 
Svatební obřady:  
V období od 1. března do 31. října běžného roku se na zámku konají svatební obřady, a to buď 
v barokní kapli Nejsvětější Trojice, nebo v zámeckém parku. Poplatek za svatební obřad činí 7 210,- Kč 
(5 000,- Kč nájem zámecké kaple nebo zámeckých zahrad, 1 000,- Kč správní poplatek za uskutečnění 
obřadu mimo úředně určenou místnost, 1 000,- Kč výdaje města na zajištění obřadu, 210,- Kč 21 % 
DPH). 
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Přehled kulturních akcí (výběr):  
15. a 16. května: Houslisté na Hrubém Rohozci. Vystoupení žáků turnovské základní umělecké školy, 
během prohlídek 
5.–6. července: Móda sedmi staletí. Prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech 
6. července: Pernštejni. Šermířská vystoupení z období baroka 
11. července, 1. a 29. Srpna: Varhanní soboty na Rohozci. Varhaník Radek Rejšek seznamoval 
návštěvníky s historií a zvukem varhan v kapli 
1. srpna: Od Mikuláše k Mikuláši. Kostýmované hradní prohlídky 
29. srpna: Hradozámecká noc. Kostýmované noční prohlídky 
12. a 13. září: Putování za renesancí. Kostýmované hradní prohlídky v renesančním duchu.  
26. prosince: Vánoční prohlídky. Prohlídky v duchu posledních zdokumentovaných Vánoc šlechty 
na Hrubém Rohozci z roku 1938. 
 
Zdroj: 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: Ing. Tomáš „Podkovák“ Hocke (starosta města od roku 2013), zástupce: Dita Veselá 
(oba znovu potvrzeni na sněmu střediska v listopadu 2013) 
Charakteristika: Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky 
Vláďa Horáček založil první družinu. V Horáčkově vile (ul. 28. října) se poté začali scházet kluci, kteří 
se v roce 1919 stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. Znakem turnovských skautů je lilie se 
zříceninou Trosek. Jméno střediska bylo zvoleno na paměť jednoho turnovského skauta – Štika 
působil ve středisku přibližně v letech 1932–1950. Zasadil se o výstavbu nových kluboven a od roku 
1948 byl střediskovým vůdcem. Členové se scházejí v klubovně na tzv. Skautském ostrově.  
Celostátní skautská organizace, jejíž je turnovské středisko součástí, byla v dubnu 2015 
přejmenována na Junák – Český skaut, z. s. (zapsaný spolek). Sdružovala přes 50 000 členů, z toho 
12 000 dobrovolnických vedoucích. 
 
Skautské středisko Turnov, občanské sdružení: jedná se o spřátelenou organizaci – spolek přátel 
Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska Štika Turnov. Sdružení pomáhá se správou ostrova, na 
kterém skauti sídlí, a stará se o městský psí útulek. 
 
Členská základna střediska a oddíly: 
Středisko mělo v roce 2015 320 členů, o něco méně než v předchozím roce. Skauti v Turnově jsou 
rozděleni do čtyř chlapeckých oddílů a tří dívčích oddílů. Společně s nimi funguje také 33. oddíl 
oldskautů. Jednotlivé oddíly se obvykle scházejí pravidelně jednou týdně.  
 

 1. dívčí oddíl Dost: Vůdkyně: Zdeňka Rysová 
Oddíl v roce 2015 přijal název DOST a vzniklo nové logo. V roce 2015 měl 42 členek rozdělených do 
družin Rosničky, Dračice, Borůvky a Duhovky. Letní tábor se konal, jako vždy, společně 
s 3. chlapeckým oddílem, tentokrát na Farské louce, která se změnila na podzemní město Ember, 
které potřebovalo zachránit a objevit cestu ven.  
 

 2. dívčí oddíl Panoženky: Vůdkyně: Ivana Kiwi Šonská  
Oddíl měl v roce 2015 pět družstev (Myšky, Želvy, Hrošice a Pomněnky, páté?). Letní tábor strávil 
oddíl dohromady se 4. chlapeckým oddílem na Chřibské louce s celotáborovým námětem Stopařova 
průvodce po galaxii.  
Rangerka Eva Perník Pernicová se zúčastnila světového jamboree v Japonsku.  
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 3. dívčí oddíl Chobotnice: Vůdkyně: Dominika Skippy Hübnerová  
Aktivní družstva: Veverky (1. třída), Želvičky (3.–5. třída), Ještěrky (4.– 6. třída), Myšky (7.– 9. třída) 
a od září Tučňáci (předškolní děti). Počet členů oddílu byl v roce 2015 63.  
V roce 2015 zahájil oddíl spolupráci s libereckými Mustangy, se kterým absolvovali řadu akcí. Strávili 
s nimi i letní tábor na Farské louce.  
 

 1. chlapecký oddíl Habokawy: Vůdce oddílu: Marek „ Bubla“ Fapšo 
Stabilně fungovaly čtyři družiny – Havrani (nejmladší, chodí do 3. třídy ZŠ), Bobři, Kamzíci, Výři 
a Duchové (roveři). Jako jediný oddíl v Turnově je ryze chlapeckým oddílem po celou dobu existence. 
Specialitami jsou zimní pobyty na horách (Bosna v Pasekách nad Jizerou), v roce 2015 se konal po 
dvanácté. Letní tábor proběhl na Farské louce a byl ve znamení mafiánských intrik poválečného Los 
Angeles.  
 

 2. chlapecký oddíl: Vedoucí oddílu: Aleš Kopecký (od roku 2015) 
Nejstarší oddíl ve středisku Štika. Jeho historie sahá až do roku 1916. Lze se dopátrat až ke spolupráci 
s pražskou Dvojkou, vedenou tehdy Jaroslavem Foglarem. Symbolem oddílu je sova. Počet členů 
během roku dostoupal k 71 – je největším oddílem v Turnově. Oddíl se letos rozšířil o novou družinu 
předškoláků – Lvíčata. Oddíl pořádá řadu tradičních akcí – např. Podzimky, Western, Drakiáda, 
Oddílová vánočka, Velikonoční robinsoniáda a další. 
 

 3. chlapecký oddíl Paviáni – Vůdce: Lukáš Luxor Tábořík 
V uplynulém roce se oddíl účastnil jak akcí střediskových, tak akcí oddílových a celý rok probíhaly 
družinové i oddílové schůzky. Nově k družině Tygrů přibyla družina Orlů. Oddíl tradičně tábořil 
s 1. dívčím oddílem 
 

 4. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Marek Krab Košek (od roku 2015) 
Oddíl měl v roce 2015 37 členů s družinami Medvědi, Vlci a Divočáci. Letní tábor strávil oddíl 
dohromady se 2. dívčím oddílem na Chřibské louce. Roveři a rangers také reprezentovali náš oddíl 
a i celé středisko na celostátních akcích jako je třeba setkání roverů a rangers – Obrok 2015 ve Vesci 
u Liberce, na Třech jezech, Mimoňském pádle, Meetru, Stínadlech, ale také na střediskových akcích. 
 

 33. klub OS (old skauti): Vůdce: Tomáš „Eman“ Špinka 
Klub se skládá se 4 družin. V roce 2015 měl oddíl 19 členů a 2 hosty.33. oddíl oldskautů je určený pro 
dospělé skautky a skauty, kteří se již aktivně nezabývají činností svého „mateřského“ oddílu. Nejstarší 
oldskauti si tradičně pořádají Tříkrálové setkání a setkání na svátek svatého Jiří. Rodiče se staršími 
dětmi pořádají tábor a nepravidelnou činnost pro své ratolesti. 
 
Skautský archiv 
V letošní výroční zprávě jsou uvedeny informace o archivu skautů vzhledem k jejich důležitosti je zde 
uvádíme. Jeho správci jsou Viktor Tomek – Tóma a Marek Fapšo – Bubla. 
Turnovský skautský archív nedisponuje příliš obsáhlými sbírkami. Převažují především novodobější 
materiály (skautské časopisy, tiskopisy z ústředí, hlášení a rozkazy apod.). Mnoho cenných podkladů 
zmizelo při požáru klubovny pod spodními kasárnami (uvádí se rok 1948), další zmizely roztroušením 
pozůstalostí a část neunikla smrtonosné zkáze při povodních a zaplavení skautského Ostrova na 
počátku nového tisíciletí. Přesto se podařilo soustředit další fotografické materiály a rukopisné 
poznámky.  
 
Časopis Bezejmenný 
Již 25 let vychází interní časopis Bezejmenný. Dříve krátce vycházely časopisy Teepee, Výr, Totem. 
První jeho čísla, tehdy ještě mimo 2. chlapecký oddíl, vyšla na střediskovém táboře v Benešově v roce 
1990. Byla ručně malovaná na formátu A3 a vyšlo 6 čísel (bývalo vyvěšováno na táborový 
oznamovatel). Později jsem tuží a perkem připravoval jednotlivá čísla – mohli jsme si nechat zdát 
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o tiskárnách a počítačích… Kopie jedné strany stávala až 3 Kčs! V hlavičce zpočátku stávalo, že se 
jedná o nástěnné noviny a pod názvem bylo takové zvláštní otazníkové logo. Časem se dostalo na 
„sázení“ textu přes mechanický psací stroj, nakonec jsme po letech přešli na sken fotografií 
a počítačovou sazbu (tisk) a občas i na barevné provedení. Nakonec nás dostala doba počítačového 
skautingu a Bezejmenný se začal objevovat především v online pdf podobě, aby si ho zájemci mohli 
sami stáhnout a přečíst. V roce 2015 jsme měli na kontě již 162 čísel tohoto plátku. Ale to už se doba 
vydávání prodlužovala, přípravu převzala další a pak další generace – přesto zatím tento časopis stále 
žije. Viktor Tomeš. 
 
Majetek:  
Od 90. let minulého století středisko využívá areál ostrova v Turnově u řeky Jizery. Tyto pozemky 
dříve patřily k Maškovu zahradnickému závodu, nyní jsou ve vlastnictví TJ Sokol Turnov. Nájemní 
smlouva byla uzavřena do roku 2016. Objekty patří Junáku, a to objekt kluboven (dřevostavba), tzv. 
domeček (zděná klubovna) a samostatný objekt WC 
Spoluvlastní: tzv. saloon, tj. budovu se společenskou místností, sociálním zařízením v přízemí 
a prostorem pro správce ve 2. podlaží. Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového 
tábora. Táborový inventář má nyní hodnotu přes 500 tis. Kč a umožňuje provozování dvou 
samostatných táborů. Z 80. let je zde zachováno dopravní hřiště, které využívají základní a mateřské 
školy. Dále je zde prostor pro míčové hry. 
V roce 2012 získalo středisko darem ruinu chaty v osadě Střeleč u Mladějova, kterou začalo 
opravovat a připravovat pro užívání.  
Středisko také zakoupilo menší srub v Krčkovicích, který bude po opravě sloužit ke krátkodobým 
pobytům pro družiny.  
 
Z činnosti střediska za rok 2015 (výběr): 
 
Akce:  
Žijeme pro sebe: Zimní Tetřeví boudy / základní kolo Svojsíkova závodu / Mikulášská taškařice / 
Vyzvědač  
Žijeme s ostatními: sbírka pro potřebné / Lovci na Sychrově / Pro dobrou věc / 24 hodin vlakem / Tři 
jezy / Žirafa / MEETRO / Jamboree v Japonsku / ObRok / Živý betlém  
 
Pomozte dětem – charitativní sbírka 
V pátek 3. dubna se v Turnově konal další ročník charitativní sbírky Pomozte dětem, kterou každým 
rokem pořádají turnovští skauti pod patronací Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. 
Na sbírku skauti vyrobí velikonoční kuřátka z různých materiálů (papírová, perníková) a za dobrovolný 
příspěvek jimi obdarovávají kolemjdoucí. Letos se jim podařilo vybrat 13 767 Kč.  
 
Svojsíkův závod 
V Turnově se ve dnech 15. a 16. května konalo základní kolo celostátního Svojsíkova závodu, který se 
koná jednou za dva roky. V podvečer prvního dne byla tématem Trojská válka. Druhý den sjížděli 
účastníci Jizeru z Malé Skály do Dolánek na raftu. Na závody se sjelo několik desítek skautů nejen 
z Turnova, ale i z Jilemnice, Semil, Tatobit či Železného Brodu. Zvítězila hlídka Uzenky z Tatobit 
(chlapci) a družina Želvy z 2. dívčího oddílu z Turnova. Do krajského kola postoupily z Turnova tři 
oddíly: Medvědi z 2. chlapeckého oddílu, Želvy z 2. dívčího oddílu a Dračice z 1. dívčího oddílu. 
Krajské kolo vyhrála družina Medvědů, v celostátním se pak umístila na 8. místě. 
 
Skautský dobrý skutek 
V druhé polovině května proběhl pilotní ročník celostátní akce nazvané Skautský dobrý skutek, 
v rámci které skautské oddíly po celé republice organizovaly aktivity s přínosem pro veřejnost. 
Aktivity se týkaly sociálních, zdravotních, vzdělávacích, ekologických témat. Turnovští skauti se do 
akce zapojili prostřednictvím družiny Dračic a od 18. května do 31. května sbírali oblečení pro 
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oblastní charitu Liberec, aby tak pomohli občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi, sociálně slabým 
rodinám a bezdomovcům. Lidé mohli oblečení odevzdávat na Skautském ostrově.  
 
Letní tábory 
V roce 2015 se konalo pět oddílových táborů a dva tábory rodin s dětmi. Oddíly tábořily v Jizerských 
horách na Farské louce, v Lužických horách ve Chřibské a nedaleko Dvora Králové. 
 
Příměstské tábory  
Během léta se konalo 9 turnusů příměstských táborů, které pořádalo skautské středisko Štika. Vedli 
je jednotliví skautští vedoucí. Tábory byly určeny pro děti od 1. do 7. třídy a probíhaly na skautském 
ostrově vždy od 8 do 16 hodin. Cena jednoho pětidenního turnusu byla 1500 Kč. Témata jednotlivých 
turnusů (a jejich vedoucí) byla: Dobrodružství v ledovém království (Eva Jiřičková) / Dobrodružství 
s mušketýry (Zdenička Rysová) / Tisíc a jedna noc (Tereza Bártová) / Bilbova cesta (Kristina Hakenová) 
/ Hudební tábor (Vendula Bičíková) / Detektivní akademie (Bára Nejezchlebová) / Mimoni na 
prázdninách (Zdeňka Rysová) / Hurá do Bradavic (Ivana Šonská) / Po stopách Idefixe (Dominika 
Hübnerová). 
 
Vyzvědač – celooddílová hra 
V listopadu se konal další ročník celooddílové 
a každoroční hry, která se odehrává ve 
ztemnělých uličkách v centru města. Hry se 
zúčastnilo kolem 150 skautů všech věkových 
kategorií. (Foto převzato z webových stránek 
Junáka).  
 
Dárek pro Honzíka 
Na podzim skauti vyhlásili sbírku s názvem 
Dárek pro Honzíka, jejímž cílem bylo shromáždit peníze na elektrický vozík pro Honzíka Mohelského, 
který trpí svalovou atrofií. Během vánočních trhů, kde měli stánek se sbírkou, se podařilo vybrat 
neuvěřitelných 80 000 Kč! (Více viz Turnov – Kalendárium). 
 
Betlémské světlo 
Již se stalo tradicí, že turnovští skauti přivážejí do Turnova Betlémské světlo a rozdávají ho zájemcům 
za doprovodu zpěvu vánočních koled v podání skautského sborečku. Tradice převozu světla 
z Betléma se udržuje od roku 1986, čeští skauti vyzvedli světlo ve Vídni 12. prosince a rozváželi ho po 
českých městech. Do Turnova světlo z Betléma dorazilo v sobotu 19. prosince, a to rychlíkem č. 1268 
z Pardubic. Zájemci si ho mohli vyzvednout už po příjezdu vlaku. Další možnost se jim nabídla 
19. prosince v 16.00 v Ohrazenicích, 20. prosince v 14.00 na Valdštejně a vyvrcholením bylo setkání 
na náměstí s inscenací živého betléma 23. prosince v 17.00 hodin, kde se akce zúčastnilo kolem tří 
stovek lidí. (Foto viz Fotopříloha). 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

GEOPARK ČESKÝ RÁJ 

Adresa: Vejrichova 539, 511 01 Turnov (od června 2015) 
Ředitel: RNDr. Tomáš Řídkošil (zemřel 2. 7. 2015), Jan Čermák. Hlavní geolog: RNDr. Václav Mencl  
 
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 
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ho souřadnice 50°27´– 50°39´ N, 15°01´ – 15°20´E. Geopark Český ráj není totožný s hranicemi 
stejnojmenné Chráněné krajinné oblasti. 
Evropská síť se původně skládala ze 4 území a dnes čítá již 65 geoparků z 22 zemí Evropy. Od roku 
2004 se všechny evropské geoparky začala automaticky stávat i geoparky UNESCO. Geopark Český ráj 
byl prvním, který byl do UNESCO zapsán. 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.  
 

V roce 2015 měla společnost 3 zaměstnance, RNDr. Tomáše Řídkošila na postu ředitele (do 2. 7. 
2015), Jana Čermáka (projektový manažer, od 2. 7. 2015 ředitel společnosti) a Ing. Hanu Slavíkovou 
(vedení účetnictví). 
 
Nové venkovní expozice: Ve spolupráci s místními akčními skupinami bylo na začátku roku vytvořeno 
8 venkovních expozic – většinou drobných turistických zastavení. 1. Od pískovce k čediči (Olešnice) / 
2. Pískovcový fenomén (Kacanovy) / 3. Vyhaslá sopka Vyskeř (Vyskeř) / 4. Tatobitské kamenictví 
(Tatobity) / 5. Jak šel čas (Libuň) / 6. Prof. Fr. Pošepný (Jilemnice) / 7. Zkamenělý les (Nová Paka) / 
8. Prvohorní sopečná činnost. 
 
Geopark Český ráj byl rozšířen: V květnu bylo území Geoparku Český ráj rozšířeno o město Jičín 
a jeho okolí až ke hřbetu Veliš. Hranice českorajského geoparku jsou větší, než jsou hranice CHKO, 
a tvoří je zhruba okruh: Jičín, Sobotka, Mnichovo Hradiště, Turnov, Železný Brod, Bozkov, Jilemnice 
a Nová Paka. 
 
Geologie pro region: V únoru se v sále SUPŠ Turnov a v galerii muzea konala speciální konference. 
Proběhlo 14 přednášek, účast 65 hostů. Součástí programu byla i vernisáž výstavy Dekorační kameny 
v muzeu. 
 
Podrobné geologické mapování: Ve spolupráci s Českou geologickou službou dlouhodobě probíhá 
podrobné geologické mapování oblasti Geoparku Český ráj v měřítku 1 : 25 000. V roce 2015 byl 
dokončen list mapy 03-432 Nová Paka, probíhaly mapovací práce na dalších listech. 
 
Zdroj: Výroční zpráva.  

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ RÁJ 

Adresa: Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov 
Vedoucí: Ing. Jan Mocek (od roku 2007) 
Charakteristika: Chráněná krajinná oblast 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 oblast Maloskalska a Prachovských skal. 
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 vrchu 
Kozákova). Třetí část je nejmenší, nachází se přibližně mezi Jičínem a Mladějovem (sem spadá oblast 
Prachovských skal). 
Dlouhá léta byla CHKO Český ráj spíše symbolicky chráněným územím, když se o ni starali hlavně 
dobrovolní strážci a víc než dvacet let měla v podstatě jen jednoho pracovníka – konzervátora. Tím 
prvním byl legendární turnovský lékař MUDr. Jiří Šolc, následoval Miroslav Pojkar, za něj v roce 1975 
vznikla Správa CHKO. Následoval Jindřich Zeman, který v čele CHKO stál v letech 1977–1990 a v té 
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době už správa zaměstnávala několik lidí. Dalším vedoucím potom byl RNDr. Zdeněk Mrkáček, po 
něm Ing. Tomáš Tomsa a v letech 2000–2007 RNDr. Lenka Šoltysová.  
K 1. lednu 2015 došlo k reorganizaci struktury Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 
pod kterou CHKO spadají. Byla sloučena regionální pracoviště Lužické hory, Jizerské hory a Český ráj 
s jedním regionálním ředitelstvím v Liberci. V CHKO Český ráj je zaměstnáno 6 pracovníků. 
CHKO spolupracuje především se Sdružením Český ráj.  
Bohužel, správa CHKO Český ráj není v posledních letech příliš komunikativní, na veřejnosti se příliš 
neprezentuje, na žádosti o informace nereaguje. Informace zde uvedené jsou převzaty z jednoho 
z mála novinových článků uveřejněných v novinách Turnovsko v akci 1. března 2015. 
 

SPISOVNA MĚSTA TURNOVA 

Adresa: Žižkova 2137, Turnov, 511 01 

Spisovou službu města zajišťuje a o soudobý městský archiv se stará Spisovna města. Ta je součástí 
Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Turnova, archivářem zde je Zdeněk Kašpárek. Povaha 
materiálů uložených ve spisovně je stanovena Archivním zákonem. I materiály uložené ve spisovně 
města jsou využívány badateli, a to především v souvislosti s dokumentací stavebního úřadu. 
Spisovna ročně vyřídí kolem pěti stovek takových dotazů. Počet žádostí se zvyšuje.  
Hlavní pozornost byla i nadále věnována zpřístupňování fondu stavebního úřadu, který je nejvíce 
využíván a vykazuje nejvyšší nárůst objemu dokumentace. Konečně byla před koncem roku 
provedena dlouho očekávaná výměna regálů ve druhém depotu za regály posuvné.  
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Hudební skupiny 

Hudební scéna v Turnově je velmi bohatá, existuje řada skupin a kapel, které hrají dlouhá léta, ale 
vedle nich i řada menších, kdy se na pár sezon spojí několik kamarádů. (Charakteristika a podrobnosti 
o kapelách viz Kronika 2013, stejně jako podrobné přehledy koncertní činnosti pro představu o jejich 
aktivitě).  

TURNOVSKÁ BOHÉMA 

Adresa: Markova 311, 511 01 Turnov 
Předseda sdružení: Bohuslav Lédl (ředitel Základní umělecké školy v Turnově) 
Charakteristika: Turnovská Bohéma je občanské sdružení složené z několika spolků amatérské 
turnovské kultury. Byla založena v roce 2002 a činnost zahájila na začátku roku 2003. Zaštítila 
amatérské organizace, které do té doby působily pod Kulturním střediskem. Turnovská Bohéma má 
samostatnou účetní, která vede jednotlivým spolkům jejich agendu. 
Členové Turnovské Bohémy v roce 2014:  
Pěvecký sbor Antonín Dvořák / Turnovanka / Hitmakers / Jazz kvintet Josefa Uchytila / Turnovský Big 
Band / Lédl Jazz Kvintet / Divadelní studio / Divadelní soubor Antonín Marek / Pranic / Rebel (kapela 
nehraje od roku 2007). 
 Informace k roku 2015 nebyly dodány.  

AGENTURA ORGANON 

Adresa: 28. října 554, Turnov, 511 01 
Majitel: Ing. Václav Brožek 
Charakteristika: Organon Turnov je agentura zabývající se vzděláváním a hudbou. Pořádá vzdělávací 
akce, zejména pro manažery a interní auditory. Zastupuje hudební skupiny, pořádá hudební akce 
a vydává hudební nosiče. Poskytuje některým amatérským turnovským skupinám účetní 
a administrativní servis. V posledních letech agentura postupně a záměrně omezuje svou činnost, 
pobízí kapely, aby si zřizovaly vlastní spolky a řešily své agendy samy.  
V roce 2015 využívaly agenturu tyto turnovské hudební skupiny: 
Ad Libitum / Mackie Messer Band / Nothingham / Turnovské orchestrální sdružení. 

AD LIBITUM 

Smyčcový kvartet hraje pod vedením Jana Lochmana. Vznikl v roce 1997 při ZUŠ Turnov a hraje 
klasickou hudbu.  

BIG FISH GONE 

Turnovská kapela s vlastní autorskou tvorbou ve stylu grunge-rock. Na konci roku 2014 přestala 
existovat.  

CARMINA, PĚVECKÝ SBOR PŘI ZUŠ TURNOV 

Adresa: náměstí Českého ráje 5, Turnov 
Sbormistr: Martin Hybler (od roku 2009) 
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor Carmina při ZUŠ v Turnově byl založen Ladislavou Grundovou 
v roce 1992. Během let vznikla dvě přípravná oddělení, sbory Karmínek (vznik 1993, mladší děti, 
sbormistr Jindřich Bada) a Turnováček (vznik 1999, starší děti, vedení Ladislava Grundová). V roce 
2009 převzal řízení sboru Martin Hybler. V roce 2013/2014 bylo v Carmině celkem 36 dětí. 
Zdroj: Zpráva nebyla dodána. 
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DEATHWARD 

Kapela Deathward byla založena v roce 2012 a od jara 2015 funguje v sestavě šesti mužů – Standa 
Novák (bicí, dříve DeBill Heads), Radan Jareš (basová kytara), Mikuláš Kneys a Roman Tlustý (kytary), 
Tonda Šrajer (klávesy a samply, dříve Velvet), Jakub Sedláček (zpěvák), Michal Nožička (zvukař). 
Kapela hraje progresivní heavy metal, místy jejich tvorba připomíná filmovou hudbu. Při skládání se 
snaží dodržovat pravidla a zákonitosti muziky a hodně řeší aranže. Chtějí, aby kapela nějak vypadala 
a vystoupení měla atmosféru. Proto hrají v kostýmech a namalovaní. Atmosféru jejich vystoupení 
doplňuje originální stojan na mikrofon v podobě kovové sochy „Edgara“. 
Vyšlo první CD kapely 
Na konci roku kapela vydala své první CD nazvané CRUSH the ENEMY s třinácti autorskými písněmi. 
Během roku úspěšně koncertovala, záznam koncertu z festivalu Masters of Rock je uveřejněn na 
serveru YouTube, kde ho za sedm měsíců zhlédlo 1 621 diváků.  

FD BAND 

Kapela vznikla na počátku roku 2008, v repertoáru najdeme převážně převzaté bigbeatové skladby 
70.–90. let.  

FUNK CORPORATION 

Funky kapela, která vznikla v roce 2000, patří k těm aktivnějším. V roce 2015 odehrála cca 25 
koncertů. 

HITFAKERS 

Funková kapela hrající v albánsko-českém složení. Pro rok 2015 registrovala na webu bandzone 
pouze jeden koncert. 

JAZZ KVINTET JOSEFA UCHYTILA 

Seskupení aktivních hudebníků, hrají příležitostně v různých sestavách podle chuti, potřeby a nálady. 

LÉDL JAZZ QUINTET  

Lédl Jazz Kvintet vznikl kolem roku 1996 jako „malá parta“ Turnovského Big bandu. Několikrát do 
roka koncertují v restauraci Maškovka.  

MACKIE MESSER 

Kapela netradičního složení, hrající tradiční repertoár z oblasti dixie, jazzu, blues, world music, a to 
jinak, než je v kraji zvykem. 

MACKIE MESSER KLEZMER BAND  

Kapela akusticky hraje židovskou muziku, za dobu svého působení již patří k etablovaným kapelám. 
Vystupuje v synagogách, na festivalech židovské kultury apod.  

MUSICA FORTUNA, SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR 

Adresa: Husova 591, Turnov, 511 01 
Dirigent: Vítězslav Čapek (od založení) 
Charakteristika: Turnovský smíšený pěvecký sbor byl založen v září roku 1987.  
Přehled koncertů v roce 2015: 
22. června: Městské divadlo, Musica Fortuna na Knop!!! 
29. listopadu: Jeřmanice, 1. adventní koncert 
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4. prosince: Městské divadlo, vánoční koncert pro seniory 
5. prosince: Sychrov    
10. prosince: Městské divadlo, Vánoční koncert 17.30 
10. prosince: Městské divadlo, Vánoční koncert 20.00 
12. prosince: náměstí Českého ráje, vánoční trhy 
19. prosince: Vyskeř, adventní koncert 
26. prosince: Valdštejn, koncert v kapli 
Zdroj: Webové stránky sboru a výroční zpráva nebyla k dispozici 

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. Koncertuje pravidelně, ale vcelku málo. V roce 2015 se 
jednalo o tři koncerty. 

PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK  

Předsedkyně sboru: Ing. Libuše Marhanová (od roku 2005) 
Sbormistr: Mgr. Bohuslav Lédl 
Charakteristika: Pěvecký sbor Antonín Dvořák patří k nejstarším spolkům fungujícím ve městě. 
Navazuje na činnost Zpěváckého spolku, založeného v Turnově v roce 1861, který se tři dny po smrti 
Antonína Dvořáka (1. května 1904) rozhodl přijmout jméno skladatele do svého názvu.  
V roce 2014 měl sbor 39 členů (včetně dirigenta). 
 
Pěvecký sbor Antonín Dvořák vydal nové CD 
10. dubna, během programu Zpíváme pro radost v galerii turnovského muzea, proběhl křest nového 
CD turnovského pěveckého sboru Antonín Dvořák. Na slavnostní akci se sešly tři velké turnovské 
sbory: Carmina, Musica Fortuna a Antonín Dvořák. Nové CD sboru je jeho druhým vydaným nosičem. 
Obsahuje řadu nových i starších nastudování písní klasické hudby, na kterou se sbor zaměřuje. (Foto 
viz Fotopříloha). 
 
Koncerty a kulturní akce pořádané v roce 2015: 
27. února – Muzeum, vernisáž výstavy J. Šolc / 5. dubna – Velikonoční bohoslužba v Mnichově 
Hradišti / 10. dubna – Festival Zpíváme pro radost, vystoupení a křest CD / 6. června – festival 
pěveckých sborů Foersterova Osenice / 26. června – Hubertská mše na Valdštejně / 3. října – 
Hubertská mše v Křížanech / 16. října – Hubertská mše na Smržovce / 31. října – Hubertská mše 
v Bozkově / 6. listopadu – Hubertská mše v Hejnicích / 12. prosince – Turnovské vánoční trhy, 
Vánoční mše J. J. Ryby / 19. prosince – Vánoční koncert v Železnici / 24. prosince – Půlnoční mše 
v Železném Brodě, Vánoční mše J. J. Ryby. 

PRANIC 

Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně. V roce 2015 
odehrála deset koncertů, z toho jen dva v Turnově. 

SNAP CALL  

Kapela hraje rock and 
roll a blues. Patří 
k nejaktivnějším 
kapelám, v roce 2015 
odehrála téměř čtyřicet 
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koncertů. (Foto z webových stránek kapely). 
Debutový singl: V květnu nahrála kapela debutový singl She`s on Fire. Spolupracovali s Markem Bero 
Haruštiakem v roli producenta a Lukášem Martínkem, který zaujal pozici sound-engineera.  
Nový klip: 12. září natáčela kapela svůj první profesionální videoklip, a to písně She`s on Fire. Nejprve 
se na parkoviště u autobusového nádraží sjelo 25 amerických automobilů ze 60. let, které se po 
hodině (určené pro zvědavé diváky a automobilové fanoušky) vydaly na spanilou jízdu Turnovem. Na 
natáčení se podílel kompars 30 dívek. Klip režíroval Martin Linhart alias Marty, autor několika 
videoklipů známých českých interpretů (např. Karla Gotta). Kapela Snap Call existuje od září roku 
2012 a funguje ve složení: David Hlůže – zpěv, baskytara, Vojtěch Kořínek – zpěv, elektrická kytara, 
Lukáš Václavík – zpěv, elektrická kytara a Vítek Jíra – bubny. Skupina má za sebou mnoho úspěšných 
koncertů a jako svou inspiraci uvádí kapely The Black Keys, Artic Monkeys či zpěváka Jacka Whitea. 
Její styl je pak zajímavou směsicí rock’n’rollu, blues, hardrocku a punku. (Foto viz Fotopříloha). 
Soutěž Skutečná liga: V prosinci se kapela umístila na 1. místě v soutěži Skutečná liga, kterou 
organizuje hudební televize MusicMap.tv. Jedná se o největší českou soutěž kapel v živém hraní (tedy 
nesoutěží se s nahranými materiály, ale prostřednictvím koncertů). Vyhrála v konkurenci dalších 119 
kapel. Na základě úspěchu v soutěži nastartovala spolupráci s pořádající agenturou N.S.E. F. 
a mediální spolupráci s portálem organizátora. 

ROZUMBROTHERS 

Skupina RozumBrothers vznikla v roce 2012 spojením již dříve spolupracujících 
muzikantů a kamarádů Tomáše Štefánka, Michala Pecky, Jana Maliny a Jiřího Ištvánka. V roce2015 
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 2015 hrála kapela 16. 
května v Kacanovech na Happeningu pro svobodný Tibet, 5. července na BOUSOVFEST 2015 a 6. 
července v Kurovodicích na Festivalu bez plotů.  

TAMDOLETMA 

Hudební duo hraje tzv. folk'n'drink. V roce 2015 odehrálo 11 koncertů.  

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. Dnes v ní působí 18 stálých členů. Pravidelně vystupuje 
v daliměřické sokolovně v programu Posezení při dechovce (každý měsíc, 12 vystoupení). Dále 21. 
února na masopustu na Frýdštejně, 28. března koncert ve Vrchlabí, 10. května na pouti v Jítravě, 17. 
května koncert v Jablonci nad Nisou, 28. června odpoledne s dechovkou na Střelnici, 15. srpna 
koncert v pivovaru Malý Rohozec, 23. srpna koncert v Tyršových sadech v Jablonci nad Nisou, 5. září 
koncert ve Čtveříně, 21. listopadu – Přehlídka dechových hudeb v Jirkově, 12. prosince vánoční trhy 
v Turnově.  

TRAFFIC JAM 

Historie kapely začala v roce 2007. Hraje repertoár na převzatých, ovšem méně známých skladbách 
různých zahraničních interpretů a upravila si je k obrazu svému. Později začali členové skládat 
autorské skladby. Název je zkratkou slov TRAdiční Funk–Fusion–InspiraCe = JAsnej Mazec. V roce 
2015 kapela nekoncertovala. 
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TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ  

Předseda: Jan Lochman 
Sdružení vyvíjí činnost v několika oblastech: 1. výchova hudebníků – vyplnění mezery mezi odchodem 
ze základní umělecké školy a zahájením vlastním hudební činnosti. 2. samostatné koncertní 
vystoupení – prohloubení spolupráce s libereckým sborem Ještěd. 3. spolupráce s hudebníky 
z divadla F. X. Šaldy v Liberci. 4. spolupráce s dalšími hudebníky a tělesy (výměny členů). 5. členové 
samostatně i v menších skupinách vypomáhají při různých hudebních akcích.  
Orchestr byl založen v roce 1891, od té doby s malými přestávkami funguje a sdružuje hudebníky ze 
širšího regionu Turnova. V současné podobě hraje od roku 1993. V repertoáru převládají díla z období 
baroka a klasicismu, ale objevuje se i tvorba moderních skladatelů. Turnovské orchestrální sdružení je 
specialistou na mše, zejména vánoční – za poslední roky bylo provedeno celkem osm děl. 
Nadstandardní úroveň amatérského orchestru zajišťuje trvalá spolupráce se členy orchestru Divadla 
F. X. Šaldy v Liberci i zázemí turnovské Základní umělecké školy. 
V roce 1993 se stal dirigentem a dramaturgem orchestru Jan Novotný, od roku 2004 převzal jeho 
úlohu Ondřej Útrata. 
V říjnu nahrála kapela znělku pro základní školu Ještědská v Liberci, kterou složil Martin Hybler na 
slova Zdeňka Halíře.  
 
Přehled koncertů v prosinci 2014 (v loňské kronice neuvedeno) a v roce 2015: 
20. prosince 2014: Vánoční koncert s pěveckým sborem Carmina, Turnov, Střelnice / 26. prosince 
2014 Koncert s Pěveckým sborem Ještěd, Česká mše vánoční J. J. Ryby, Liberec, kostel sv. Antonína 
Paduánského / 26. června: Vystoupení v rámci DEDEFEST 2015, Liberec, ZŠ Ještědská / 24. října: 
Nahrávání znělky základní školy Ještědská a písně se sborem Kokrháček / další vystoupení v prosinci.  
Zdroj: Zpráva o činnosti sdružení 
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Turnovské spolky 

Turnov je už od 19. století sídlem mnoha spolků, někdy až rekordního počtu. Mnoho z nich je velmi 
aktivních, často je však jejich činnost omezena pouze na členy a z toho důvodu nemají zájem ani 
potřebu svou činnost prezentovat veřejnosti. Proto zde jednak nemůžou být podchyceny všechny 
činné spolky a u některých, jejichž existence není utajená, není k dispozici dostatek informací. Pokud 
byl k dispozici alespoň kontakt, byl spolek osloven a požádán o informace – pokud je dodal, jsou zde 
uveřejněny. Adresy sídel spolku jsou často orientační – úředně psány na adresu předsedy nebo 
jednatele, neznamená to, že by se členové v daném místě scházeli. 

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Č. 374 

Adresa: cvičiště Na Lukách 
Předseda: Jiří Zadražil 
Správce cvičiště: Ondřej Šída, jednatelka: Zdena Bártová 
Charakteristika: Svaz provozuje cvičiště pro výcvik psů Na Lukách. Výcviky psů se konaly ve středu od 
16.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 hodin pro pokročilé a od 10.00 hodin pro začátečníky. 
Středeční výcvik je pojat volnější formou, protože není určen výcvikář. Na sobotní výcvik je určen 
konkrétní výcvikář, kterému pomáhají další členové. Výše členského příspěvku byla stanovena na 
500,- Kč ročně. Členové měli za povinnost odpracovat 8 brigádnických hodin ročně (případně se 
vykoupit stokorunou za každou hodinu). Psi jsou rozděleni podle pokročilosti v tréninku. Účastnit se 
může každý pes, který má potřebné očkování, na plemeni a stáří nezáleží. Psi cvičí s nasazeným 
náhubkem, pokud není cvičitelem dovoleno náhubek sundat.  
Počet členů: Ke konci roku měl svaz 43 členů (od srpna platil stop stav), z toho 21 mužů, 22 žen 
a 9 mladých do 30 let.  
Cvičiště: 
Probíhala běžná úprava cvičiště, které se nachází v dobrém stavu, všechny úpravy a opravy byly 
odpracovány v rámci brigádnických hodin, kterých se zúčastnila většina členů během 195 hodin. Byly 
opraveny některé kotce, zrenovovány a natřeny překážky, obroušeny a nátěrem ošetřeny dřevěné 
chatky, započata oprava suchého záchodu, vyčištěny střechy na nářaďovně a chatkách, natřeno 
oplechování na střechách, uchystáno palivové dřevo, průběžně uklízena klubovna, během vegetační 
sezony byl několikrát posečen trávník cvičiště a celkově provedena údržba vegetace, během podzimu 
probíhal úklid spadaného suchého listí. 
Z akcí: 
Výroční schůze: 27. února v restauraci Divizna 
Májový psí běh: 2. května Na Lukách proběhly závody v canicrossu. Pro všechny kategorie byla 
připravená nenáročná trať v délce 4,5 km. Startovné činilo 50 Kč. Během celého závodu museli být psi 
na vodítku pod kontrolou psovoda. Po ukončení závodu bylo v areálu cvičiště připraveno posezení 
u ohně s občerstvením. Závod zvládlo všech 24 psovodů a 25 pejsků, jen některé účastníky bylo 
nutné poponést. Na 1. místě se umístil pes Chilly s psovodem Lukášem Taussigem, kteří zvládli trasu 
za 22:42 min., v dívčím družstvu se první umístila fenka Bredie s Janou Semenskou s časem 23:42 
min. Dále se umístila Lucie Šídová na 3. místě a Ondřej Šída také na 3. místě.  
Závod Jizera: 27. června pořádal oddíl 16. ročník závodu Jizera, kterého se účastní psi z širokého 
regionu. Umístili se tito členové: Jana Semenská v ZVV1 na 1. místě, Ondřej Šída v ZM na 2. místě,  
Libor David v ZZO na 3. místě, Zdeněk Babinský v kategorii ZVV1, Šídová Lucie v ZM a Monika 
Segečová v ZZO. 
Vánoční závod: 19. prosince byl uspořádán závod, umístil se David Mlejnek na 1. místě, Pavel Viták 
na 3. místě a Monika Segečová na 2. místě.  
Závody jiných pořadatelů: 
Jenišovická dvojka / Pohár Prachovských skal / Praha–Bráník / Staropacký pohár / Lomnice nad 
Popelkou / Hořice / Drahelice / Jaroměř / Doksy /  
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Zkoušky: 11. listopadu se konaly zkoušky z výkonu, kterých se zúčastnilo 8 psovodů, sedm uspělo. 
Školení šlapačů: 8. listopadu v Lukášově (úspěšně se zúčastnilo 7 členů). 
Zdroj: Zpráva jednatelky 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV 

Adresa: Kinského 383, Turnov 
Předseda: Jaromír Dědeček 
Charakteristika: Turnovský rybářský svaz sdružuje rybáře z Turnova a okolí a stará se o rybářské 
revíry v oblasti. Revír tvoří hlavně toky Jizera, Libuňka a Stebénka, dále Vazovecký potok, Veselka, 
včetně nádrží Roudný, Vražda, Jinolice a Modřišické rameno. Každý rybář platí členské příspěvky 
a odpracovává brigádnické hodiny při údržbě revíru (v posledních letech 16 hodin). Svaz se stará 
o sádky ve Vazovcích. Pro umožnění lovu ryb je nutné absolvování kurzu rybářského minima 
a ověření znalostí písemným testem. Ceny rybářských povolenek byly v roce 2015 stanoveny na 
2 300 Kč za pstruhovou pro členy a 2 300 Kč za mimopstruhovou pro členy. Slevu na 1 000 Kč měly 
děti do 15 let. Hostovské průkazky se vydávaly pouze pro mimopstruhové lovení, a to v ceně 
4 500 Kč. Ceny platily na 1 rok. Za 1 500 Kč bylo možné pořídit mimopstruhovou povolenku na 
1 týden.  
 
Přehled revírů:  
Libuňka 1 451 042: Voda mimopstruhová. Revír tvoří nádrže:  
Libuň, v k. ú. Libuň, 4,0 ha / Roudný, Roudný, 3,0 ha / Vražda, k. ú. Jinolice, 3,0 ha 
Jizera 8 451 027: 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: 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 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: Voda pstruhová. Od silničního mostu v Pelešanech až k pramenům a potok 
Stebénka. 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. Délka toku 25 km, výměra 7 ha 
Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství: Úsek od jezu v obci Borek až po kaskádu v obci 
Ktová a úsek od soutoku s Javorkou v obci Libunec až k pramenům jsou chovné – sportovní rybolov 
zakázán. Úsek na Stebence od silničního mostu v obci Sekerkovy Loučky k pramenům, úsek na přítoku 
Veselce od obcí Veselá a všechny ostatní přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. 
 
Přehled akcí v roce 2015 (výběr): 
18. dubna: Veřejné rybářské závody. Nádrž v Libuni / 6. června: Veřejné dětské rybářské závody. 
Nádrž v Libuni. Závod určen pro děti do 15 let. / Výroční schůze se konala 31. října v Městském 
divadle v Turnově.  

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 (opraveno na základě upřesněné informace od 
jednatele spolku) 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 
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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). 
V roce 2015 měla organizace 39 členů, z toho 4 čestné, přijati byli 4 noví členové. Členský příspěvek 
byl stanoven na 290 Kč ročně, za mládež a seniory nad 80 let platí příspěvek sama organizace 
a ostatním přispívá 90,-Kč.  
Konaly se tři členské schůze, kterých se účastnilo kolem 75 % členů. Výbor se schází jednou měsíčně. 
V roce 2015 bylo organizaci registrováno 312 kusů králíků 22 plemen. Kázeň členů při práci v rámci 
brigád se zhoršila. Výstavní klece jsou ve špatném stavu a spolek nemá finance na nové.  
Dozor na výstavách, které se konají v chovatelské hale u železniční zastávky Turnov-město, provádí 
turnovská veterinářka MVDr. Jaroslava Smejkalová. Sponzory svazu jsou pivovar Svijany, Květiny 
u Marušky (Ohrazenice, čp. 112), Květiny Košek (Havlíčkovo náměstí, čp. 542) a Autoservis Akademie 
(Vrchlického 1208), přispívá i senátor Jaromír Jermář. V okresním výboru ČSCH má naše organizace tři 
zástupce – přítel Málek je předsedou okresního výboru, přítelkyně Daníčková vykonává funkci 
pokladní okresního výboru a přítel Šic funkci okresní registrátora. 
 
Letní místní výstava králíků a drůbeže: se konala 27. června. Dospělí zaplatili vstupné 30 korun, děti 
starší 10 let 10 korun, menší děti mohly zdarma. Bylo vystaveno 207 ks králíků, 31 plemen 
a vystavovalo 39 vystavovatelů. Drůbež byla vystavena ve 23 voliérách, 17 plemen a od 10 
vystavovatelů. Celkem prodejných králíků 127 ks a 76 ks se prodalo. Uděleno 15 čestných cen na 
králíky a 5 na drůbež. ZO Turnov 1 získala 5 čestnou cenu za králíky a 2 za drůbež. Vzhledem 
k pěknému počasí se výstavy zúčastnilo 300 dospělých, mimo dětí. 
 
Zimní okresní výstava králíků a místní výstava holubů: se konala 28. listopadu 2015. Vystaveno bylo 
365 králíků různých plemen, velikosti, zbarvení, tvaru uší a struktury srsti, více než polovina byla 
prodejná, 41 plemen od 48 vystavovatelů, z toho bylo 29 vystavovatelů z našeho okresu. Bylo 
vystaveno 112 ks holubů od 15 vystavovatelů. 
Celkem prodejných králíků 245 ks a bylo prodáno 98 ks. Uděleno 20 čestných cen na králíky a tři ceny 
na nejlepšího samce, samici a kolekci okresní výstavy. Pro holuby 5 čestných cen a šampion výstavy. 
ZO Turnov 1 získala 6 čestných cen za králíky i všechny 3 ceny okresní výstavy. Nejlepším samcem 
okresní výstavy se stal 1.0 ZMa (zakrslý marburský) 96 b Vl. Podzimka, nejlepší samicí 0.1 Al (aljaška) 
95,5, b Ant. Daníčka, nejlepší kolekce 1.0 – 95,5 b, 1.0 – 96 b, 0.1 – 95 b ZMa Vl. Podzimek. Bylo 
zajištěno občerstvení a tombola s živými zvířaty. 
 

 Vyhodnocení okresní soutěže králíků:  
1. ZO Turnov 1: 1 136,5 b, vystaveno 170 ks  
2. ZO Lomnice nad Popelkou: 1 133,5 b, vystaveno 49 ks 
3. ZO Jilemnice: 843 b, vystaveno 29 ks 
4. ZO Roztoky u Jilemnice: 840 b, vystaveno 13 ks 
 

 Místní výstava holubů: ZO Turnov 1 získala 1 čestnou cenu a ocenění šampion místní výstavy 
holubů za King chovatele Jana Ulricha 

 
Zdroj: Zpráva jednatele 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE TURNOV 

Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
Jednatel: Eduard Fuchs 
Charakteristika: Spolek vznikl 2. března 1903, jedná se o největší základní organizaci Českého svazu 
včelařů okresu Semily. Obvod základní organizace je rozdělen mezi 16 důvěrníků. (Úkolem důvěrníka 
je zprostředkovávání informací mezi členy a výborem ZO. Důvěrník zajišťuje informace pro aktualizaci 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=msPv3A5Gu_DYh3s1M1w4jsfxEcocEvuO3PCvGNMT9zGTwZKuRr7N2jcgIeTCNGgOZFb25e9vBy0_5j6lvjO89kdprEOU-51HyizStbILqRM9R3pNkpJeWQlJ68TnEdBs
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evidence členů a včelstev, stará se o dobrý zdravotní stav včelstev v obvodu – zajišťuje léčivo 
a účastní se léčení včelstev. Jako zkušený včelař poskytuje, zejména začínajícím včelařům, radu 
a pomoc. K 31. 12. 2015 měla organizace 141 členů, z toho 11 bez včelstev, 3 neorganizované včelaře 
a dva včelaře registrované. V daném období bylo přijato 12 nových členů a 11 odešlo (zemřeli, 
přestali včelařit, nebo nesouhlasí s politikou organizace). V obvodu bylo evidováno celkem 1 113 
včelstev, z toho 1 066 patří členům organizace. Snůškový rok byl velmi povedený, byť snůška 
květového medu byla přibrzděna ochlazením v době květu stromů. V rámci organizace byla hlášena 
produkce 18 161 kg medu, což na 1 059 včelstev členů ZO činí průměr 17,15 kg medu na včelstvo, 
411 kg vosku (loni 347), vychováno 155 matek (loni 147). Otázkou je ovšem věrohodnost hlášení 
členů, neboť realita byla zcela jiná (např. z 11 produkčních včelstev byl průměr 49,7 kg). 
Spolková kronika: člen spolku Vaníček se v roce 2014 pustil do dopsání spolkové kroniky dle 
podkladů kronikáře Loudy. Jedná se o dlouhodobý úkol.  
Včelařský kroužek: Dětský kroužek byl znovu založen v roce 2012. Členové se scházejí každé pondělí 
ve výukovém včelíně, nebo v zimě ve Žluté ponorce, pod jejíž záštitou se kroužek odehrává. Výukový 
včelín je objekt v areálu bývalého depa ČD v Turnově v ulici Za viaduktem. Objekt je výhodně umístěn 
mimo zástavbu mezi poli a zahrádkářskou kolonií, dostupný pěšky cca 15 minut chůze od dopravního 
terminálu v Turnově.  
V obvodu funguje i Včelařský kroužek mládeže při ZŠ Všeň (vede přítel Jareš ze ZO Žďár). 
Krajské dotace: Liberecký kraj určil jako dotaci pro včelaře v kraji v roce 2015 1 milion korun, které 
byly určeny pro začátečníky i zkušené včelaře na pořízení nových úlů, včelařských pomůcek, 
k zakoupení včelstev či na opravy včelínů. O dotace bylo nutno zažádat. Vydávaly se 23. listopadu ve 
Žluté ponorce.  
Schůzovní místnost: Přes avizovanou pomoc MěÚ Turnov se nepovedlo zajistit trvalou schůzovní 
místnost, neboť všechny alternativně nabízené objekty jsou komerční a vyžadují poměrně značné 
nájemné. Byla navázána spolupráce se Střediskem volného času Turnov a řada schůzí byla v objektu 
Žlutá ponorka uskutečněna, vzhledem k intenzivnímu využití objektu však nelze spoléhat na trvalou 
možnost volného přístupu v potřebných termínech. Navíc i pro občasné schůze v tomto objektu je 
také požadováno nájemné, zatím hrazené z dotačních fondů ČSV a nezatěžující tedy pokladnu ZO. Pro 
schůzi výboru byl proto používán salonek restaurace U Supa. 
Kurz chovu matek 
9. května v Záholicích u chovatelského referenta Jaroslava Hanzla proběhl kurz chovu matek.  
Okresní včelařský den 
16. května v areálu ZO ČSV Lomnice nad Popelkou. Program: Kurs chovu matek – přítel Veverka ze 
stanice Kývalka / Přelarvování – chovný materiál přítele Hladíka ze Semil / Včelařská prodejna 
Stránský / Občerstvení – ZO Lomnice nad Popelkou  
11. krajský den včely a mladých včelařů 
6. června v Ekocentru Oldřichov v Hájích. Celodenní akce o včelách pro širokou veřejnost. 
Pořadatelé: Okresní organizace Českého svazu včelařů Liberec, STŘEVLIK, Liberecký kraj, Regionální 
agrární rada Libereckého kraje. Program: Ukázky živých včel – skleněný úl, chov matek / Přednášky 
o včelách a jejich chovu nejen pro včelaře / Výstava a prodej včelařských pomůcek / Představení 
včelích produktů a jejich prodej / Tvůrčí dílničky pro děti i dospělé / Tematické soutěže a hry pro děti 
/ Vyhodnocení dětských kostýmů z výtvarné soutěže  
Den včely bude připraven nejen pro včelaře, ale i pro rodiny s dětmi, které chtějí strávit příjemný den 
a poznat mnoho zajímavého ze života opylovačů rostlin i z práce včelaře. 
Dětský den v parku: 13. června – účast na akci pořádané Žlutou ponorkou.  
 
Včelařský kroužek 
Ve Žluté ponorce byla v září zahájena činnost včelařského kroužku, který byl určen pro děti i dospělé. 
Část výuky probíhala i ve výukovém včelíně, který se nachází v Turnově 2.  
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace  
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ČMUKAŘI  

Adresa: Jiráskova 121, Turnov, 511 01 
Vedoucí souboru: Jaroslav „Motýlek“ Ipser 
Charakteristika: Občanské sdružení Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla vznikl 
v roce 1976 nejprve jako Čmukaři OB Modřišice, od roku 1997 Čmukaři Turnov. Vůdčí postavou byl 
Jaroslav Ipser, po několika letech i Daniela Weissová a později Romana Zemenová – všichni setrvávají 
dodnes. Členkami v záloze jsou Michaela Kunetková a Vladimíra Strnadová. V roce 2015 odehrál 
soubor 86 představení, nejvíce za posledních 15 let. Na repertoáru měl hry: Dračí pohádky (Poslední 
drak, Dráček, Zlá princezna a hodný drak), Kašpárek chodí pěšky (Kopr, Kouzelník, Sežraná), Jak se 
víla…, Na řadě je šípková, Pletené pohádky, Vyrob si loutku, Lárk íčičok, Za každým rohem jeskyňka, 
Pidi a improvizovaná představení.  

FOTOKLUB SAFÍR 

Adresa: Alej legií 695, Turnov, 511 01 
Předseda: Břetislav Jansa (znovu zvolen na 3 roky v roce 2014) 
Charakteristika: (Historie klubu viz Kronika 2013.) 
Pravidelně vystavuje v koridoru Muzea Českého ráje. Na pořádání výstav spolupracuje se Sdružením 
českých fotografů a s Niposem.  
Přehled výstav v roce 2015: 
Fotoklub vystavuje v turnovském muzeu, v koridoru chodby ke galerii. Výstavy probíhají v přibližně 
měsíčních intervalech. Všechny prezentovaly práce amatérských fotografů (přehled výstav viz 
Muzeum Českého ráje). Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje. 

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. Senioři se v klubu scházejí každý čtvrtek od 12 do 16 hodin. S činností klubu 
pomáhají vedoucí penzionu v Žižkově ulici Vladimíra Chuchlíková, zdravotní, E. Nožičková i Eva 
Kordová z městské knihovny. 
V klubu se podle údajů předsedkyně schází týdně asi kolem 30 seniorů, o trochu méně než v roce 
loňského založení, přičemž jen asi polovinu tvoří obyvatelé penzionu. Nejvíc lidí chodí na promítání 
cestopisů a různé besedy.  
Kompletní přehled akcí: 11x křeslo pro hosta je organizováno ve spolupráci s Městkou knihovnou 
Antonína Marka (paní Evou Kordovou), 9x hudební odpoledne (k poslechu a tanci hrává František 
Adamec), 4x besedy s promítáním (p. J. Sejkora – Život pod hladinou, Nepál, Kuba, Maledivy), 3x 
tvořivé dílna (velikonoční, podzimní, vánoční), 4x interaktivní reminiscenční odpoledne – společné 
vzpomínání (tradice Velikonoc, Dekorování bytu včera a dnes, Můj koníček a moje hobby, Vánoční 
rozjímání), 3x relaxační cvičení na židli s prvky taneční terapie se sestřičkou E. Nožičkovou, 2x 
Zábavné trénování paměti se sestřičkou E. Nožičkovou, 2x společné opékání špekáčků před 
penzionem, 1x setkání s místostarostkou Mgr. P. Houškovou a vedoucí sociálního odboru 
Mgr. H. Kocourovou, 4x setkání s ředitelem ZSST Bc. J. Cimbálem, 2x společný výlet (Pěnčín kozí 
farma, cesta vláčkem na Černou Studnici a Krásnou, celodenní výlet do Průhonic s pí. Kordovou).  
 
Výběr z akcí 2015: 

 5. března: Křeslo pro hosta s Evou Kordovou 

 12. března: Hudební odpoledne s oslavou Mezinárodního dne žen, hudební program František 
Adamec 
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 19. března: Relaxační cvičení se zdravotní sestrou Editou Nožičkovou 

 26. března: Beseda Život pod hladinou moře s promítáním a vyprávěním Jana Sejkory 

 2. dubna: Veselé Velikonoce – povídání o tradicích, zvycích, místních pochoutkách, rodinné 
recepty 
9. dubna: Křeslo pro hosta – Marie Hrušková „Můj život se stromy“ 
16. dubna: Jarní tvořivá dílna se sestřičkou Editou Nožičkovou 
23. dubna: Bavíme se sami – odpoledne plné her, každého co baví, deskové hry, povídání 
s přáteli při kávě a čaji. 
30. dubna: Opékání špekáčků – čarodějnice (před klubem) 
30. dubna: Celodenní výlet do Průhonic  

 3. září: Posezení s hudebním doprovodem Františka Adamce 

 10. září: J. Sejkora – o Nepálu 

 24. září: Výlet do Pěnčína na kozí farmu, okružní cesta vláčkem na Černou Studnici a na Krásnou 
(návštěva Kittelova muzea) 

KLUB FILATELISTŮ ČESKÝ RÁJ 

Předseda: Ing. Jiří Černý, Ph.D. 
 
Historie:  
Počátkem února 1929 zveřejnil sběratel poštovních známek štábní kapitán Antonín Rakouš 
v Pojizerských listech zprávu vyzývající filatelisty z Turnova a okolí ke schůzce v hotelu U Svobodů. Na 
schůzku přišlo 14 sběratelů a bylo rozhodnuto založit sběratelský spolek s názvem Klub českých 
filatelistů v Turnově. Přípisem zemského úřadu ze dne 18. května 1929 bylo ustavení klubu povoleno. 
Prvním předsedou byl zvolen A. Rakouš, prvním jednatelem poštovní úředník A. Staněk a prvním 
pokladníkem Antonín Karč, ředitel Šperkařské školy v Turnově. Koncem 
roku 1929 měl klub 28 členů. Na druhé valné hromadě v lednu 1930 bylo 
usneseno požádat ministerstvo pošt, aby byla vydána známka s námětem 
Českého ráje. Po opakované žádosti, ke které se připojil i Klub českých 
turistů, byla v roce 1936 vydána série deseti známek, které navrhl malíř 
a grafik Karel Vik, motivem jedné z nich byl Český ráj s Hrubou Skálou 
a Troskami. V roce 1935 klub vstoupil jako jeden z prvních do tehdy 
tvořící se organizace – Ústředí českých filatelistických spolků v Praze. Klub 
měl v té době 40 členů, schůzky se konaly první a třetí středu v měsíci 
v hotelu Modrá hvězda, nově byla zavedena novinková služba, klub odebíral 3 filatelistické časopisy 
a vlastnil domácí i zahraniční katalogy.  
Po obsazení Československa v roce 1939 museli klub opustit 
všichni členové židovské národnosti. Přes tuto, pro 
Československo tragickou dobu, byla činnost klubu na velmi dobré 
úrovni. Ve dnech 5. až 12. října 1941 pořádal klub 1. výstavu 
poštovních známek v Turnově. Výstava se uskutečnila v sále 
Střelnice a byla uspořádána k 100. výročí vzniku první poštovní 
známky světa (anglická Penny black vyšla v roce 1840). Výstava 
měla velký ohlas, byly vydány obálky a dopisnice s původním dřevorytem K. Vika, také oficiální 
příležitostní razítko a katalog.  
Osvobození v květnu 1945 se promítlo také v turnovském klubu, nastaly velké změny v členské 
základně, mnoho členů odešlo z Turnova nejen do pohraničí, ale i do jiných měst osvobozeného 
Československa. Po únoru 1948, stejně jako v ostatních spolcích, končí spolkový charakter zájmové 
činnosti založený na soukromé zálibě sběratele. Dochází k zásahům státní komunistické moci proti 
činnosti mnoha členů klubu. Klub českých filatelistů v Turnově byl donucen ukončit svoji činnost dne 
16. května 1951. 
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Po společenském kolapsu padesátých let, kdy náš klub přešel jako filatelistický kroužek pod ZV ROH 
Gottwaldovy nemocnice v Turnově a vznikly další kroužky v Jutě, na poště a jinde, však mnoho členů 
přestalo známky sbírat. V polovině šedesátých let již bylo vidět, že zavedený systém v kroužcích ROH 
je nefunkční a nakonec KSČ rozhodla o založení Svazu čs. filatelistů, který byl členem Národní fronty. 
Došlo ke sloučení dosavadních kroužků a 30. března 1965 byl ustaven Klub filatelistů Český ráj 
v Turnově. Nový klub měl při svém sjednocení 106 členů. Díky snaze několika opravdových filatelistů 
došlo k vylepšení filatelistické odbornosti a spolkové činnosti klubu. V roce 1972 u příležitosti oslav 
700. let města Turnova byla vydána obálka a příležitostní razítko se znakem města. 
„Klidná hladina klubu byla v měsíci listopadu rozvířena zprávou o sebevraždě jejího dlouholetého 
a oblíbeného jednatele, učitele Václava Štrincla.“ (z kroniky spolku). K této osobní tragédii ho dohnal 
nátlak STB kvůli výměně poštovních známek s přáteli z ciziny. V roce 1977 musel na žádost KSČ 
odstoupit předseda klubu Josef Novotný, který tuto funkci vykonával v letech 1969–1977 a byl po 
dlouhou dobu hlavním organizátorem klubové činnosti. 
V roce 1979 uspořádal KF Turnov k 50. výročí založení klubu v pořadí druhou výstavu poštovních 
známek. Oblastní výstava se konala v prostorách SZŠ a muzea ve dnech 16. až 24. června. Bylo 
vystaveno 25 exponátů dospělých a 30 exponátů mládeže. Z turnovských filatelistů vystavovali 
kolegové J. Egrt, V. Feštr, V. Hartman, J. Mojsl, B. Šorejs a J. Vaic. Jednalo se doposud o největší 
a velmi úspěšnou akci klubu umocněnou vydáním katalogu, pohlednic s logem výstavy a besedou 
s rytcem J. Herčíkem. 
Od roku 1969 dochází k pokusům oživit mládežnickou filatelii, a to jak v Turnově učitelem Petrem 
Reinišem, tak i na Všeni Janem Egrtem. Práce v kroužku na Všeni úspěšně pokračovala, v Turnově, 
však po třech letech skončila. V roce 1974 obnovil činnost Klubu mladých filatelistů Turnov Jaroslav 
Mojsl st., který kroužek mladých filatelistů vedl přes 35 let. KMF Všeň v roce 1987 svoji činnost 
ukončil pro malý zájem dětí. Oba kluby byly v minulosti chloubou regionální filatelie, v květnu 1981 
uspořádal KMF v hotelu Modrá hvězda výstavu poštovních známek mladých filatelistů. Dlouholetá 
činnost KMF Turnov přinesla úspěchy v tvorbě nových sbírek a exponátů. Kvalita exponátů byla 
oceněna na mnohých výstavách u nás i v zahraničí. V roce 2000 dostal Radek Černý se svým 
exponátem o vlakových poštách pozvánku na prestižní světovou výstavu poštovních známek 
v Londýně – The stamp show 2000, kde získal stříbrnou medaili. Na světové výstavě Praga 2008 získal 
Antonín Mojsl zlatou medaili v salonu mládeže za exponát Velká Británie 1814–1901.  

  

 

 

 

Začátkem nového tisíciletí vznikly nové sbírky především Radka a Jiřího Černých, kteří se věnují dříve 
často neviděným teritoriím – Osmanské říši, známkám a kolkům indických států, Jemenu atd., ze 
kterých vytvořili originální a zajímavé exponáty. Členové klubu uspořádali v roce 2002 ve Žluté 
ponorce výstavu známek a pohlednic, které se během času staly populárním sběratelským zájmem. 
Na této výstavě byla k vidění sbírka pohledů Jana Egrta, která svým uspořádáním a ručně psaným 
písmem patřila k nezapomenutelným.  
Klub spolupracuje s kolegy z Rovenska, pořádá čtyřikrát do roka burzu sběratelů, připravil několik 
křtů v Turnově nově vytvořených poštovních známek a stále má asi 30 členů. Další propagační výstavy 
se podařilo uskutečnit v turnovském muzeu v letech 2009 a 2013. 
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 Úspěch filatelistů 
V červnu uspěli turnovští filatelisté ve dvou mezinárodních soutěžích: V polském Glogowě získal Ing. 
Radek Černý dvě zlaté medaile za kolekci známek Severního Jemenu (stal se nejlepším 
vystavovatelem z České republiky) a z maďarského města Tata přivezl zlatou medaili Antonín Mojsl za 
exponát Velká Británie 1814–1901 v kategorii do 21 let. Na těchto výstavách odborná jury hodnotí 
znalosti, kvalitu a zpracování exponátů. 

 Předvánoční sběratelská burza 

 5. prosince se v kulturním centru Střelnice konala sběratelská burza mnoha oborů. 
Návštěvníci, zejména zájemci o filatelii (poštovní známky), numismatiky, filokartii (pohlednice) či 
faleristiku (medaile, odznaky, vyznamenání) si přišli na své. K vidění byl i devadesát let starý 
turnovský odznak. Zhotovila jej turnovská (nyní již neexistující) ražební firma (V. Pecina) jako 
účastnický pamětní tzv. klopový odznak Krajinské výstavy v roce 1925.  

 Další aktivity: Klub uspořádal čtyři burzy sběratelů, které se konaly v sále KC Střelnice, 
členové se zúčastnili výstavy poštovních známek v Chomutově.  
V říjnu byly spuštěny webové stránky spolku.  
Zemřel dlouholetý člen spolku prof. Jan Touš. 
Zdroj: Historie spolku převzata z webových stránek spolku, ostatní ze Zprávy jednatele. 

KLUB PŘÁTEL ŽELEZNIC ČESKÉHO RÁJE 

Adresa: Nádražní 1109, Turnov, 511 01 
Předseda: Josef Semecký, jednatel: Ivan Novák 
Charakteristika: Klub přátel železnic Českého ráje je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993. 
Jeho cílem je záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji 
a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje. 
Přehled akcí v roce 2015 (výběr): 

 Oslavy 150 let Turnovsko-kralupské dráhy, 5. a 6. září 

 Spolupráce se zahraničními spolky, zejména s Ostsächsische Eisenbahnfreunde Löbau – 
turnovská mašina na jejich slavnostech, jejich v Turnově 

 Byla zahájena rekonstrukce historického osobního vagonu řady Ci z roku 1908, výrobce Vagonka 
Studénka.  

 15. výjezdů parním vlakem 

 25. dubna: Český ráj dětem. Turnov – Železný Brod, Turnov – Malá Skála 

 1.–3. května: Zahájení muzejní sezony v železničním muzeu Výtopna Jaroměř. Turnov – Jaroměř, 
Jaroměř – Náchod, Jaroměř – Kuks – Bílá Třemešná – Mostek, Jaroměř – Turnov 

 8.–10. května: v Löbau 

 16. května: Pohádkový les. Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět 

 26.–28. června: Prázdninové parní vlaky. Jaroměř – Náchod, Jaroměř – Hradec Králové, Hradec 
Králové – Ostroměř – Turnov 

 3.–5. července: parní víkend na zubačce. Kořenov – Harrachov 

 11. července: Parním vlakem Českým rájem. Turnov – Rovensko, Turnov – Bakov nad Jizerou 

 17.–19. července: Krakonošský parní víkend 

 25. července: Parním vlakem Českým rájem. Turnov – Rovensko, Turnov – Bakov nad Jizerou  

 30.7.–2.8.: Parní víkend v Jaroměři 

 8. srpna: Parním vlakem Českým rájem. Turnov – Rovensko, Turnov – Bakov nad Jizerou 

 29. srpna: Parním vlakem Českým rájem. Turnov – Rovensko, Turnov – Bakov nad Jizerou  

 5. a 6. prosince: Mikulášské vlaky, trasa Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou 
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KLUB VOJÁKŮ V ZÁLOZE 

Adresa: Husova 1360, Turnov  
Předseda: Jaroslav Louda 
Charakteristika:  
Klub vojáků v záloze je dobrovolná příspěvková organizace, sdružující zájemce 
o střelbu z krátkých a dlouhých palných zbraní. Byl založen 19. února roku 
1992 a u jeho zrodu stálo sedm členů. V současné době má 20 členů, 
registrovaných ve Svazu vojáků v záloze České republiky (SVZ ČR). 
KVZ Turnov pořádá střelecké soutěže v rámci Jizerské oblasti SVZ ČR.  
Z historických úspěchů KVZ Turnov je významné vítězství v soutěži družstev Memoriálu generála 
Mrázka v roce 2001, kterého dosáhlo tříčlenné družstvo ve složení Jan Hlubuček, Pavel Lichner 
a Jaroslav Louda. V posledních letech se družstva klubu umísťují na předních příčkách. 
Jednotliví členové pak v rámci soutěží Jizerské oblasti, zejména pak Jizerské střelecké ligy a dalších 
soutěží pořádaných v rámci oblasti dosáhli i mistrovské výkonnostní třídy. V klubu je činných celkem 
6 rozhodčích SVZ ČR III. třídy, jeden rozhodčí II. třídy a jedna hlavní rozhodčí, kterou je paní Květa 
Petzová. 
 
Přehled akcí v roce 2015 (výběr): 
Turnovský Perkus 2015: 4. července proběhl na střelnici v Hodkovicích nad Mohelkou premiérový 
nultý závod ve střelbě z krátkých perkusních zbraní. Jednalo se o novou soutěž v Kalendáři Jizerské 
oblasti. Ve stejném termínu se konal závod v Semilech z velkorážných pistolí, který ovlivnil účast 
turnovského závodu, kterého se zúčastnilo pouhých 11 soutěžících střelců.  
Další závody, kterých se členové zúčastnili: Král střelců / Memoriál por. Šimonky / Přesná muška / 
Střelecké revue, Vlašim, 17. října / Rychlá mířená, Jenišovice 7. listopadu / Poslední rána roku, 
Hodkovice nad Mohelkou 5. prosince. 

KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, POBOČKA Č. 55 SEMILY–TURNOV 

Adresa: Žižkova 2031, Turnov, 511 01  
Předseda: Sergěj Solovjev  
Charakteristika: Konfederace politických vězňů České republiky, dále jen KPV ČR, je dobrovolnou 
organizací, která sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa.  
(Více viz Kronika 2013).  

KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV 

Předsedkyně: Jana Zajícová, zřizovatel: Kulturní centrum Turnov 
Charakteristika: Kruh přátel hudby je dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu. Ve spolupráci 
s Kulturním centrem Turnov připravuje (ve vlastní dramaturgii) koncerty vážné hudby Turnovské 
hudební večery, kterých se každoročně uskuteční 8–10, a to obvykle v prostoru Městského divadla. 
(Více viz Kronika 2013, k historii klubu byl uveřejněn článek v Od Ještěda k Troskám). 
 
Turnovské hudební večery 
Cyklus měl téměř 100 stálých abonentů (což bylo asi o 20 % více než v roce předchozím) a řada 
dalších posluchačů jej navštěvovala bez předplatného. Průměrná návštěva koncertů bylo okolo 150 
lidí.  
Proběhlo 8 koncertů:  

 Leden – Trifoglio trio (z Listiny mladých Nadace ČHF). Žesťové trio 3 mladých dívek: Jana 
Černohouzová (klarinet), Denisa Propilková (fagot) a Jana Kopicová (hoboj) 

 Únor – Něco málo na dobrou noc. Hudebně literární večer se Sašou Rašilovem a Ensemble 
Martinů. (Změna oproti avizovanému programu) 
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 Březen – Shadow Quartet. Let čmeláka. Neobvyklé spojení nástrojů v rukou mladých 
interpretů: Štěpán Švestka (violoncello), Marek Švestka (akordeon), Michal Franta (kontrabas) 
a Ondřej Plhal (housle). Soubor mimo jiné proslul nejrychlejším provedením Letu čmeláka Rimského-
Korsakova, který v Turnově také předvedli. 

 Duben – Varhanní recitál Markéty Schley Reindlové. Jubilejní 600. turnovský hudební večer se 
konal v chrámu Narození Panny Marie a měl slavnostní ráz. Mezi hosty byli zástupci města, sponzorů 
a samozřejmě zřizovatele. Paní Reindlová přijela speciálně na toto vystoupení z bavorského 
Bambergu.  

 Květen – Dvacet prstů za klavírem. Martin Hybler a Bohuslav Lédl. Klavírista a skladatel 
Martin Hybler k sobě přibral dalšího klavíristu a ředitele ZUŠ v Turnově Bohuslava Lédla a předvedli 
skvělý program většinou z vlastní tvorby. (Změna oproti avizovanému programu) 

 Říjen – Bohemia balet a Taneční maličkosti. Oblíbený soubor pražské konzervatoře předvedl 
balet několika žánrů od klasiky pro moderní výrazové kreace se zasvěceným průvodním slovem pana 
ředitele Slavického. Hlediště bylo plné „až po střechu“.  

 Listopad – Jan Šimandl. Beethovenovy sonáty. Úžasný výkon mladého klavíristy (rovněž 
z Listiny mladých Nadace ČHF). V jednom večeru předvést Valdštejnskou, Měsíční svit, Patetickou 
a Appassionatu zvládne i fyzicky málo kdo. 

 Prosinec – Cantemus. Vánoční písně (prémie v rámci adventních koncertů) 
Zdroj: Zpráva předsedkyně. 

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR NA ŽIDLI 

Předseda: Petr Záruba 
Charakteristika: Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002, 
jeho historie však sahá až do roku 1978. Hlavní náplní je práce pro děti a s dětmi.  
Členové souboru: Petr Záruba, Věra Pokorná, Ivana Drahoňovská, Dana Salabová, Zuzana Salabová, 
Kateřina Hejtmanová, Lenka Kvintusová, Jitka Kottková, Pavel Vaněk, Roman Kaválek, Jana Kůdelová, 
Anna Kůdelová, Jiří Kůdela, Michal Škopán, Tereza Škopánová, Zuzana Škopánová, Barbora Frýdová, 
Jakub Frýda, Zdena Breuverová, Eliška Gruberová.  
Petr Záruba pracuje jako člen rady Volného sdružení východočeských divadelníků a jako člen Kulturní 
komise Rady města Turnova. Vystoupil v roli krále při zahájení letní turistické sezony v Českém ráji 
v Radvánovicích. 
 
Přehled akcí v roce 2015 (výběr): 
Soubor v roce 2015 odehrál 44 představení, návštěvníků přišlo 3 065.  
(Kompletní seznam představení i s místy, kde se konala, je pro představu uveden v Kronice za rok 
2013.)  
Soubor se zúčastnil přehlídky Boučkova Jaroměř a O cenu Matěje Kopeckého v Libčanech.  

 Turnovský drahokam 
O víkendu 13.–15. března se konal 25. ročník divadelního loutkářského festivalu Turnovský 
drahokam. (Více viz Kultura – kalendárium). 
Prázdninové pohádkování, soubor odehrál celkem 16 představení v rámci dvou níže uvedených 
programů 

 Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Pravidelný prázdninový cyklus loutkových představení se od roku 2013 přestěhoval ze zámku Hrubý 
Rohozec na Dlaskův statek v Dolánkách. Zde se hrálo každou prázdninovou neděli 3x. Na celkových 
27 představení se přišlo podívat 1 320 diváků. 
Nově zde vystupovalo Divadlo z proutěného koše z Liberce a soubor Šíro z Lázní Bělohrad. Mezi 
tradiční hosty patřilo Divadýlko Matýsek z Nového Boru, Čmukaři Turnov, Maminy z Jaroměře 
a Spojáček z Liberce. 
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 První turnovské železniční loutkové divadlo 
Parní vlak, jehož součástí je divadelní vagon z roku 1905, vyjel o prázdninách celkem 4x a odehrálo se 
v něm 10 představení, které navštívilo 492 diváků. Vlak jezdil do Bakova nad Jizerou a odehrál vždy 
jedno představení. (8. srpna hrozil požár a vlak dojel pouze do Rovenska a byl tažen dieselovou 
lokomotivou.)  
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VESECKO 

Sezona 2014/2015 
Adresa: Malý Rohozec 157, Turnov, 511 01 (střelnice) 
Předseda: Jaroslav Čapek, hospodář: Jiří Duda 
Charakteristika: Myslivecká společnost Vesecko spadá do působnosti MÚ Turnov. Honitba Vesecko 
má výměru 1 020 ha a má smíšený charakter. Střelnice je hojně využívána klubem, ostatními 
mysliveckými sdruženími z okolí pro akce soukromého charakteru.  
Počet členů: 4 +2 hosté. 
Sdružení se věnuje i myslivecké kynologii a v roce 2014 pořídilo 2 nové psy.  
Odlovy: Odlovy: 5 srnců, 2 srny, 1 srnče, 24 divokých prasat, 2 bažanti, 6 kachen, 4 lišky, 6 psíků, 
2 kuny a 7 strak. Uhynuly 2 srnci, 2 srny, 2 srnčata, 1 divoké prase. Byly uskutečněny čtyři naháňky 
a jeden hon na drobnou. Lov divočáků se během roku prováděl i individuálně.  
Zimní péče o zvěř: Nejvhodnějším krmivem je cukrová řepa, kterou dobře přijímá srnčí i černá. Oproti 
jiným rokům zvěř nežrala seno (zima bez sněhu). Jadrné krmivo bylo zajištěno z několika zdrojů. 
Sdružení obdrželo deputát jadrného krmiva pro město Turnov z AGRO Český ráj a oves byl opět 
zajištěn od spřáteleného sdružení výměnou za střelecký den na střelnici. Mírnou zimu přežila veškerá 
zvěř. 
Z akcí: 5 soutěží v brokové střelbě / Celostátní přebor sportovních střeleckých klubů Policie ČR 
konaný pod záštitou krajského prezidenta. 

PAMĚŤ ČESKÉHO RÁJE A PODJEŠTĚDÍ 

Adresa: Kosmonautů 1547, 511 02 Turnov  
Předseda: RNDr. Zdeněk Mrkáček (od roku listopadu 2012) 
Charakteristika: Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí bylo založeno 17. ledna 2000 
především díky iniciativě prvního a bývalého předsedy Václava Jenšovského.  
Hlavním předmětem činnosti sdružení je propagace a ochrana nadčasových hodnot Českého ráje 
a Podještědí (památky, příroda, tradice, osobnosti a další), a to hlavně prostřednictvím vlastního 
vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám. Také v roce 2015 vycházel čtvrtletně v nákladu 1 000 
kusů a měl více než 400 stálých předplatitelů z Turnova, Lomnice nad Popelkou, Železného Brodu, 
Jičína, Liberce, Prahy, Českého Dubu, Mnichova Hradiště, Mladé Boleslavi, Nové Paky, Sobotky 
a Semil. Jednotlivci se nacházejí na celém území republiky a několik i v zahraničí. V roce 2015 mělo 
sdružení 82 členů, uskutečnila se čtyři jednání výboru a čtyři zasedání redakční rady sborníku.  
Zdroj: Výroční zprávu sdružení nezpracovalo. 

PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE 

Adresa: Skálova 71, Turnov 511 01  
Předsedkyně: PhDr. Eva Bílková (od roku 2011) 
Jednatelka: Jitka Petrušková 
Charakteristika: Občanské sdružení Pekařova společnost Českého ráje navazuje na činnost spolku 
s názvem Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje, založeného v roce 1936 a obnoveného 
v roce 1990. Pekařova společnost usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti a jejích znalostí 
historických a kulturně historických, zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje. 
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Pekařova společnost měla ke konci roku 2015 108 členů a z toho 6 kolektivních, např. muzea 

a střední školy, dále Městskou knihovnu Antonína Marka v Turnově a Spolek rodáků a přátel Turnova.  

Přehled aktivit v roce 2015: 

 7. března – Valná hromada v Jičíně, přednáška Mgr. Barbory Klipcové Největší radostí Jeho 
Milosti knížete na tomto světě je hřebčín – Albrecht z Valdštejna jako milovník a chovatel 
koní. 

 10. března – Večer k 145. narození Josefa Pekaře a 25 let Pekařovy společnosti – Dům Na 
Sboře, spolupořadatel Městská knihovna. Promluvily PhDr. Květa Hnízdová a Jitka 
Petrušková 

 27. června – Setkání na hradě Kost k 145. narození prof. Pekaře a prof. Šimáka, 60 účastníků. 
Přednáška prof. Karlovy univerzity Zdeňka Beneše, pamětihodnosti Sobotky v podání Karola 
Bílka. 

 17. až 19. dubna – 18. konference Na kolech do světa – nejen po silnicích Pojizeří a Českého 
ráje, Škoda muzeum v Mladé Boleslavi. 

 19. dubna – Vlastivědný zájezd za památkami severozápadního Boleslavska. 

 14. listopadu – Vlastivědný zájezd na Kuks, účast 44 zájemců. 
Zdroj: Výroční zpráva spolku 

POVYK, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Adresa: U Lomu 35, Turnov 
Předseda sdružení: Zbyněk Báča 
Občanské sdružení se věnuje volnému času dětí a mládeže, a to především v organizování turistických 
pobytů v přírodě.  
 
Příměstský tábor  
Už posedmé pořádalo sdružení Povyk příměstské tábory, letos se jich poprvé mohli zúčastnit i děti 
předškolního věku od pěti let. Program pro ně připravili ve spolupráci s lektorkami z Náruče, kde se 
i odehrávala hlavní část programu. Účastnilo se kolem 50 dětí.  
 
Další aktivity: 

 Leden: Výlet do Brandýsa nad Labem, kde se uskutečnil florbalový turnaj neregistrovaných 
hráčů.  

 Červen: Setkání Tomíků (turistické oddíly mládeže) nejen Libereckého kraje. Toto víkendové 
setkání zajišťovali programově lektoři spolku. Předmětem aktivit je poznávání kraje, ve 
kterém žijeme, prostřednictvím prožitkové výchovy. 

 Září/říjen/listopad/prosinec: Mašovský Pizza cup. První ročník (ve čtyřech kolech) 

florbalového turnaje v mašovské sokolovně, který je určen pro turnovské děti na prvním 
a druhém stupni základních škol, zejména však pro ty mašovské.  

 Listopad: Vyzvědači v temných uličkách. Jedná se o hru inspirovanou spisovatelem 
J. Foglarem. Místem realizace hry se letos stala Mladá Boleslav.  

Zdroj: Zpráva předsedy sdružení 

PSINEC MĚSTA TURNOVA 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov, 511 01 
Vedoucí: Zdeněk Fišer, Dominika Šmídová, Jana Chmelíková  
Charakteristika: Psinec sídlí na tzv. Skautském ostrově. O městské odchytové zařízení pro psy se stará 
skautské středisko Turnov, financuje ho Město (ze zákona se musí postarat o nalezené psy). Pro jiné 
obce zajišťuje péči o nalezené psy za úhradu 25-40 Kč denně (má-li volnou kapacitu).  
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUKOVINA 

Adresa: Kobylka 11, Turnov 51101.  
Na žádosti o informace nereagují. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MAŠOV 

Adresa: Mašov 253, Turnov 51101 
Starosta: Zbyněk Hruša 
Velitel: Miloslav Kočí 
Sbor dobrovolných hasičů existuje v Mašově od roku 1884, slavil tedy 130. výročí založení. Ke konci 
roku 2014 měl sbor 138 členů, z toho 22 dětí. Sbor vlastní vůz Avii a stříkačku PS 12.  
Složení sboru: starosta Hruša, první náměstek JUDr. Hason, druhý náměstek Kos, velitel Miloslav Kočí 
a jeho zástupce Pavel Kočí, strojník Pavlišta, jednatel Kos, hospodářka Feiklová a její zástupkyně 
Koucká, vedoucí mládeže Čapek, vzdělavatel Petr Dutý, referentka žen Jílková, výchovnou činnost má 
na starosti Špinka, materiál má na starost Kopal, ochranu obyvatel Koucký, předsedou kontrolní 
a revizní rady je Boček a členem je Oldřich Dutý a Baraňuk. 
 
Historie Sboru dobrovolných hasičů Mašov 
(podrobná historie uvedena v Kronice 2013) 
 
Přehled akcí v roce 2015 (pořádaných sborem, nebo konajících se v sokolovně):  

 7. ledna: Ples mašovských hasičů, sokolovna Mašov. K tanci a poslechu zahrála kapela Veselí 
pozůstalí. Ples organizoval Sbor dobrovolných hasičů Mašov. 

 24. ledna: Sokolský ples, sokolovna Mašov. Zahrála skupina Reflex 

 7. února: Hasičský ples, sokolovna Mašov, Vystoupili Veselí pozůstalí 

 27. prosince: Vánoční koncert v mašovské kapličce. Uspořádali jej mašovští dobrovolní hasiči 
vánoční koncert komorní hudby v kapličce na mašovské návsi. Vystoupilo smyčcové kvarteto Ad 
Libitum v doprovodu sólového zpěvu 

 30. dubna: Mašovské „Čarodky“. Pořádali mašovští hasiči.  

 30. května: Dětský den v Mašově. Pořádali mašovští hasiči.  

 Zvon v mašovské kapli se rozezněl 
21. srpna se po více než 55 letech rozezněl zvon v mašovské kapli. Přispěla k tomu veřejná 
sbírka, kterou vyhlásil Osadní výbor Mašov. (Více viz Turnov – Zprávy z okrajových částí).  

 Září/říjen/listopad/prosinec: Mašovský Pizza cup. První ročník (ve čtyřech kolech) florbalového 
turnaje v mašovské sokolovně, který je určen pro turnovské děti na prvním a druhém stupni 
základních škol, zejména však pro ty mašovské. Pořádalo sdružení Povyk.  

 
Dětské družstvo: 
Vedoucím družstva je Petr Čapek, děti trénují v lomu pod Hlavaticí a na hřišti v Ploukonicích (údaj 
z roku 2014). Družstvo se účastnilo soutěží O pohár dráčka Soptíka (šest jednotlivých soutěží – Brada-
Rybníček, Jablonec nad Jizerou, Košťálov, Semily, Chuchelna a Bozkov). Závěrečné kolo 24. října 
v Chuchelně – družstvo se umístilo na 3. místě z 30 týmů.  
 Děti se zúčastnily i několika dalších soutěží, které nejsou součástí Soptíka. Získalo v žebříčku 
požárních útoků O krále útoků také 3. místo. 
Zdroj: Internetové stránky spolku. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PELEŠANY 

Adresa: Pelešany čp. 154, Turnov 
Starosta: Miroslav Sedlák 
Velitel: Jaromír Chmelík 
(Více informací v kronice 2013, v letošním roce na žádosti o informace nereagovali). 
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SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV 

Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Festival: V roce 2015 proběhl 60. ročník. (Program viz Přehled nejvýznamnějších akcí).  
Interpretační dílny mladých hudebníků 
V roce 2000 oživil festival nápad pořádat interpretační hudební dílny mladých. Za tím účelem byl 
založen Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, který je dnes hlavním 
a jediným organizátorem akce. V dílnách se každoročně zdokonaluje pod vedením profesionálních 
lektorů čtyřicet až padesát dětí v oborech klavír, housle, zpěv, popřípadě i kytara nebo flétna. Mezi 
lektory se vystřídali třeba Roman Janál, Michyio Keiko, Jaroslav Šaroun, Boris Krajný, Zdena Kloubová 
a Leoš Čepický.  

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. Spolek iniciuje pravidelná vítání 
občánků v galerii muzea.  
V roce 2014(!) měl spolek celkem 278 členů. 164 členů bylo z Turnova, 84 z Prahy, 12 z ciziny.  
Přehled akcí v roce 2015 (výběr): 
Činnost spolku pokračovala i v tomto roce řadou zejména vlastivědných a kulturních akcí. Rodáci 
pravidelně pořádali výlety. Spolek dále spolupracoval se subjekty podobného zaměření – Pekařovou 
společností Českého ráje, Městskou knihovnou Antonína Marka, Konfederací politických vězňů, se 
spolkem Dědiny v Tatobitech či Spolkem Karolíny Světlé v Podještědí a dalšími. Náročnou, ale 
úspěšnou akcí byly již tradičně Letní koncerty na Hrubé Skále. Členům spolku se na společném 
zasedání nepodařilo doladit problematické body soužití s pražskou pobočkou.  
Nově byly pořádány vlastivědné vycházky pro školy.  
 

 V únoru se členové vypravili na exkurzi do DUV Granát a na Masopust na Dlaskově statku. 

 V březnu návštěva hvězdárny, výlet busem do Lomnice nad Popelkou a návštěva muzea, zámku, 
kostela a cukrárny 

 V dubnu se konala beseda s turnovským rodákem a pražským hercem Václavem Knopem, výlet 
do Vysokého nad Jizerou a Příchovic a Tanvaldu  

 V květnu výlet na Náchodsko a do Žďáru nad Sázavou), spolupráce na přípravě akce Poznáváme 
Turnov 

 V červnu výlet do Herlíkovic, na Žalý a na Benecko, vítání občánků 

 V červenci a srpnu Letní koncerty na Hrubé Skále 

 V srpnu návštěva dixielandového festivalu v Křížanech 

 V září se členové účastnili oslavy u opraveného hrobu Antonína Marka na Vyšehradě (více viz 
Kalendárium) 

 V září výlet na Slavnosti chleba do Jawora, výlet do polských Krkonoš 

 V říjnu výlet na Kopaninu – stezkou manželů Scheybalových, exkurze na farmu Obročníků do 
Skokov 

 V listopadu výlet do Bozkova a Jesenného, exkurze do SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou 

 V prosinci beseda s L. Bičíkem o cestovatelských zážitcích, vánoční posezení 
 
XIV. ročník letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále 
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1. srpna: Jana Heryánová – soprán, František Lamač – housle. Klasický i populární houslový repertoár 
ze skladeb tří století. 
15. srpna: Jakub Pustina – baryton. Úryvky z oper nejznámějších světových skladatelů uvedl 
populární barytonista, laureát zahraničních pěveckých soutěží. 
22. srpna: Bohuslav Lédl s vlastním kvartetem 
Pražská pobočka: V Praze působí pobočka spolku, funguje spíše samostatně. Schází se 
v pronajímaném sále v domě čp. 3/319 na Karlově náměstí většinou jednou měsíčně. 

TRNKY – AMATÉRSKÝ TANEČNÍ SOUBOR 

Vedení: Jana Maierová 
Taneční soubor vyvíjí svou činnost v ZŠ Mašov, zabývá se především country tanci.  
V únoru tančily na plese ZŠ Mašov a na karnevalu Sokol Mašov. 8. března vystoupení na MDŽ 
pořádaném SDH Kadeřavec. V dubnu vystoupení na akci Český ráj dětem ve Šťastné zemi 
v Radvánovicích. V květnu vystoupení na Staročeských řemeslnických trzích. V červnu v mašovské 
sokolovně ukončení školního tanečního roku.  
Od září 2015 začal soubor nacvičovat Českou Besedu.  

TURNOV LIDEM 

Spolek Turnov lidem byl založen v roce 2014 a jeho hlavní činností je pořádání výstavy Zlaté ručičky 
Českého ráje v bývalé Epsteinově vile v Žižkově ulici čp. 544, na které spolupracuje se Střední 
uměleckoprůmyslovou školou.  
V areálu BBejby (restaurační a odpočinkový areál okolo Epsteinovy vily, provozovatel je shodný 
s protější BB restaurací) probíhají i další pořady – např. loutková představení pro děti, rytířská 
představení a dílny pro děti. 

ZÁZEMÍ, KOMUNITNÍ ZAHRADA 

Zahrada se nachází na okraji parku Šetřilovska, vedle uličky souběžné s Lidickou 
Hlavním motivem pro založení komunitní zahrady v Turnově byla idea místa podporujícího tvořivost 
v přírodě. Komunitní zahrada umožňuje pěstovat nejen zeleninu, ale také mezilidské vztahy a může 
být ideálním místem pro netradiční setkání a vznik a uskutečnění nových nápadů.  
V prvním roce byla celá zahrada obhospodařována společně. Vybudovali vyvýšené záhony, oplocení, 
vyřešili zavlažování a základní zázemí. Každý se však zdráhal zasít dle vlastní chuti a sklízet plnou 
náruč. Až v dalším roce bude každý hospodařit na svém kousku. K dispozici pro všechny je vybavený 
sklad nářadí. Na zahradě jsou ovocné stromy a keře zpestřující výslednou úrodu. Sklizeň oslavují 
společnou hostinou. 
Skupina organizuje i workshopy o přírodním hospodaření, domácím kompostování, bylinkách atd.  
Férové snídaně: Každou první neděli v měsíci se u Kamenářského domu, nebo v případě chladného 
počasí přímo v něm konaly férové snídaně. Na těch se scházeli lidé, kteří přinášejí vlastní, doma 
vyrobené potraviny, pomazánky, marmelády, moučníky apod. V létě se akce přestěhovala do vlastní 
zahrady Zázemí.  
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Další spolky a organizace v Turnově 

V minulých letech zde byly uvedeny organizace a spolky, u kterých byl předpoklad existence, aniž by 
bylo možné o nich dohledat podrobnější informace. Přehled vycházel ze seznamu uvedeného na 
městských internetových stránkách, který je však zastaralý a u řady spolků bylo zjištěno, že už 
neexistují. Nově zde budou uvedeny pouze ty spolky, o jejichž existenci se kronikářka utvrdila, ale není 
schopná zjistit další podrobnosti.  
 
Český zahrádkářský svaz. V Turnově jsou 2 základní organizace Českého zahrádkářského svazu, a to 
Turnov-Stebénka a Turnov-Kamenec. 
Myslivecké sdružení Valdštejn-Radeč, Doubravice 29, Turnov, 511 01. Sdružení je aktivní, jeho 
činnost však nespadá pod Turnov. Využívá zázemí na Hrubé Skále.  
Selská jízda Český ráj Turnov 
Turnovské divadelní studio A. Marek 
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Církve v Turnově 

 
V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, v němž se jako věřící označilo 2338 obyvatel Turnova a k nevěřícím 
se počítá 5986. Ostatní rubriku nevyplnili. (Podrobnosti o počtu obyvatee hlásících se k jednotlivým 
církvím viz Kronika 2013).  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ TURNOV, TURNOVSKÝ VIKARIÁT 

Adresa: Děkanská 87, Turnov, 511 01 
Děkan: ThMgr. Václav Vlasák 
Biskup Litoměřické diecéze: Mons. Mgr. Jan Baxant 
Charakteristika: Turnovský vikariát je jeden z 10 vikariátů Litoměřické diecéze. Skládá se z 36 
farností, z nichž pouze v osmi sídlí farář nebo administrátor. Působí v něm 9 kněží a 2 jáhni. 
Okrskovým vikářem je turnovský děkan Václav Vlasák, vikariátním sekretářem Zdeněk Maryška, 
děkan v Sobotce. (Další podrobnosti viz Kronika 2013). 
Zdroj: www.wikipedie.com, stránky města, další informace se nepodařilo získat. 

OCHRANOVSKÝ SBOR PŘI ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ UNITAS FRATRUM 

Adresa: Na Sboře 80, Turnov, 511 01 
Kazatel: ThMgr. Ondřej Halama (od roku 1997) 
Charakteristika: Ochranovské sbory tvoří seniorát v rámci Českobratrské církve evangelické, která je 
největší evangelickou církví u nás, má asi 250 farností, školy i diákonská zařízení. 
Dům Na Sboře je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro 
turnovskou veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a jednoty bratrské. Sbor 
organizuje práci s dětmi a mládeží, pořádá letní dětské tábory a připravuje další programy. 
Bohoslužby se konaly každou neděli od 9.00 hodin a setkání mládeže vždy ve středu v 17.30 hodin.  
V Domě Na Sboře se také konají tzv. Večery Na Sboře, kulturní programy, obvykle o významných 
osobnostech spjatých s Turnovem. (O historii viz Kronika 2013). 
 
Kulturní programy Večery Na Sboře: Přehled kulturních programů, které se konají v Domě Na Sboře 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka viz Kultura – Ostatní organizátoři kulturních 
pořadů). 

SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ 

Adresa: 28. října 543, Turnov 511 01 
Správce a předseda sdružení Nová naděje: Petr Boudný 
Charakteristika: Sbor jednoty bratrské v Turnově se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, 
mládeže a rodin z Turnovska, Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Projekt The Bouda zahrnuje 
nízkoprahový klub pro děti a mládež, kroužek výtvarné výchovy, klub pro maminky s dětmi, anglickou 
konverzaci s rodilými mluvčími, finanční poradenství v rámci programu ekonomické gramotnosti 
a další aktivity. Při zajišťování projektů spolupracuje i s Probační a mediační službou Semily 
(umísťování odsouzených na veřejně prospěšné práce). Pro zajištění těchto činností bylo založeno 
občanské sdružení Nová naděje.  
Přehled akcí za rok 2015 (výběr): 
Boudička: klub pro rodiče s dětmi – každé pondělí a středu dopoledne 
Angličtina: každé úterý, zpoplatněno, přístupné všem věkovým kategoriím 
Klub 13: Volnočasový klub pro holky a kluky ve věku 10–15 let. Každý čtvrtek  
Sport pro chlapy: florbal pro muže, každé pondělí v tělocvičně ZŠ 28. října 
Chlapi sobě: každou středu 
Zoufalé manželky: každý čtvrtek 
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Amazonky a predátoři: páteční setkání holek i kluků + nepravidelné výlety a další aktivity pro děti 
2. stupně základních škol. 

 7. března: Karneval v Boudě 
 1. září: Den otevřených dveří Rodinného centra 

Zdroj: Webové stránky organizace 

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 

Adresa: Nádražní 1130, Turnov, 511 01 
Kazatel: Edvard Miškej 
Charakteristika: Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika 
států s totalitním režimem. Bohoslužby se konají každou sobotu. V čase 9.00–10.20 sobotní škola 
(společné studium bible), 10.30–11.30 kázání, od 13.00 hodin odpolední společný program. V roce 
2011, při sčítání lidu, se k církvi hlásilo 22 Turnováků. (Více viz Kronika 2013). 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

Adresa: Koněvova 655, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Oldřich Bezděčík 
Turnovská pobočka spadá do vikariátu Liberec Královéhradecké diecéze. Pravidelné bohoslužby se 
konají vždy v neděli od 8.30 hodin v kostele církve v Koněvově ulici. V roce 2011, při sčítání lidu, se 
k církvi hlásilo 182 Turnováků. (Více viz Kronika 2013). 

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ TURNOV 

Adresa: Kudrnáčova 1290, Turnov, kancelář: Markova 22, shromáždění: Husova 77 
Pastor: Pavel Marek  
Církev evangelického směru, pořádající bohoslužby a duchovní setkání. Organizuje i přednášky pro 
školy na etická témata. Církve je velmi aktivní. Sídlo kanceláře je v Markově ulici 22 v Turnově, kde 
společenství provozuje i knihovnu. Pořádá pravidelná shromáždění v budově Žluté ponorky v Husově 
77 v Turnově vždy v neděli od 9.00 hodin. (Více viz Kronika 2013). 
Zdroj: Webové stránky organizace. 

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI 

Adresa: neznámá 
Představitel turnovské obce: neznámý 
Náboženská společnost Svědků Jehovových se hlásí ke křesťanství. Je aktivní také v Turnově, ovšem 
informace o místní organizaci nejsou veřejně dohledatelné. Členové společnosti čas od času nabízejí 
na veřejných místech kolemjdoucím náboženské časopisy Strážná věž a Probuďte se! S praxí 
podomního kázání, která je pro společnost charakteristická, se v Turnově příliš často nesetkáváme.  
V kronice dříve uváděný název Svědkové Jehovovi – Sál království nebyl správný. Vztahoval 
k právnímu subjektu, který vlastnil objekt modlitebny v Alešově ulici 2113. Subjekt před několika lety 
zanikl. (Zdroj: osobní sdělení jednoho ze členů společnosti). 
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Sport a sportovní organizace 

 
V Turnově působí řada sportovních klubů, spolků a sdružení, a to od těch největších až po malé 
několikačlenné skupinky. Sportuje se zde hodně a odpovídají tomu i příspěvky, které město 
sportovním organizacím přiděluje. Přesto bývá často připomínána skutečnost, že se sportu a pohybu 
obecně věnuje jen malé množství dětí a mladých lidí. Snaha většiny klubů i města je rozšířit kulturu 
sportu do nejširší vrstvy obyvatel.  
 

Základní informace o turnovském sportu v roce 2015 

Sportovní fond  
Pro rok 2015 bylo z rozpočtu vyčleněno na Sportovní fond 100 000 Kč. Doručeno bylo 33 žádostí, 
28 žádostí bylo uspokojeno. Rozděleno bylo ve dvou kolech celkem 116 000 Kč.  

 ZŠ Skálova: Přebory spádových venkovských škol a žáků turnovských škol v netradičních ABT 
Česana: Dětský pohár Rohozec, datum konání 8. 5. 2015, dotace: 5 000 Kč (celkový rozpočet 
11 000 Kč) 

 ABT Česana: Pojizerský kompas, datum konání 23. 5. 2015, dotace 2 000 Kč (celkový rozpočet 
8 000 Kč) 

 ABT Česana: Rohozecký pohár 2015: 2 000 Kč 

 ABT Česana: Rohozecký triatlon 2015: 3 000 Kč 

 AC Syner Turnov atletika: Hruštice – běžecký závod turnovských atletů na 15 km, datum konání 
1. 11. 2015, dotace: 5 000 Kč (celkový rozpočet 45 000 Kč) 

 Bruslařský a hokejový klub Turnov: Nauč se bruslit: 8 000 Kč 

 Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov: Svojsíkův závod 2015 – základní kolo, 
datum konání 15. a 16. 5. 2015, dotace: 4 000 Kč (celkový rozpočet 24 000 Kč) 

 Oddíl Judo TSC Turnov: III. ročník Poháru Českého ráje mláďat, mladších žákyň a žáků, datum 
konání 31. 5. 2015, dotace: 2 000 Kč (celkový rozpočet 18 500 Kč) 

 Oddíl Judo TSC Turnov: Liga žáků a žákyň judo O samurajskou katanu, datum konání únor–říjen 
2015, dotace: 6 000 Kč (celkový rozpočet 61 200 Kč) 

 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily: Trojboj všestrannosti s Adamem 
2015, datum konání 22.–27. 5. 2015, dotace: 8 000 Kč (celkový rozpočet 20 500 Kč) 

 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů okr. Semily-sekce Turnov: Silvestrovský běh 
sídlištěm: 2 000 Kč 

 Soukromý pořadatel: Turnov streetball challenge, datum konání 13. 6. 2015, dotace: 5 000 Kč, 
(celkový rozpočet: 25 500 Kč 

 Sportinline: Inline dopoledne pro předškoláky: 3 000 Kč 

 Sportinline: Rodinné odpoledne na bruslích aneb – i za sychravého počasí roztočíme kolečka 
a sportujeme!: 3 000 Kč 

 Sportovní střelecký klub Sokol Malý Rohozec: Cena města Turnova, datum konání 18. 7. 2015, 
dotace: 2 000 Kč (celkový rozpočet 13 500 Kč) 

 ZŠ Skálova Turnov:  Přebory spádových venkovských škol a žáků turnovských škol v netradičních 
sportovních disciplínách, datum konání říjen 2015. Dotace: 3 000 Kč (celkový rozpočet 7 000 Kč) 

 TJ Turnov, oddíl SOK: Areál pevných kontrol – foto OB Orientační hra, datum konání 30. 4. 2015, 
dotace: 4 000 Kč (celkový rozpočet 8 000 Kč) 

 TJ Turnov, oddíl volejbalu: Jarní turnovský pohár v barevném minivolejbalu, datum konání 
duben–červen 2015, dotace: 3 000 Kč (celkový rozpočet 11 978 Kč) 

 TJ Turnov, oddíl volejbalu: Přípravný volejbalový turnaj juniorek, datum konání 23. 5. 2015, 
dotace: 3 000 (celkový rozpočet 7 500 Kč) 
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 TJ Turnov: Motivační přednáška PhDr. Mariana Jelínka a mentální koučink se zaměřením na 
sportující mládež: 7 000 Kč 

 TJ Turnov: Nechci vanu, ale válec (basketbal): 3 000 Kč 

 TJ Turnov: Nechci vanu, ale válec (florbal): 4 000 Kč 

 TJ Turnov: Nechci vanu, ale válec (orientační běh): 4 000 Kč 

 TJ Turnov: Nechci vanu, ale válec (volejbal): 4 000 Kč 

 TJ Turnov: Oblastní závod v orientačním běhu, dotace: 28. 3. 2015, dotace: 5 000 Kč (celkový 
rozpočet 58 400 Kč) 

 TJ Turnov: Příměstský sportovní tábor TJ Turnov, datum konání 6.–10. 7. 2015, dotace: 8 000 Kč 
(celkový rozpočet 113 500 Kč) 

 Žlutá ponorka: Florbalový turnaj turnovských škol a žákovského družstva z partnerského města 
Alvesta: 3 000 Kč 

 Žlutá ponorka: Odznak všestrannosti olympijských vítězů, datum konání 7. 5. 2015, dotace: 
5 000 Kč (celkový rozpočet 30 000 Kč) 

  
Neschváleno:  

 FK Pěnčín Turnov: Halové turnaje mladších žáků a starší přípravky ročníků 2003 a 2005 Světlo 
(příjmy z projektu převyšují náklady) 

 Slunečnice, spolek Paceřice: Fitness Dance – Oblastní přebor základních a středních škol 
(nejedná se o místního pořadatele) 

 SpinFit Liberec: Dětský MTB cup 2015 – 1. závod Turnov (nejedná se o místního pořadatele) 

 SO RÁJ Turnov Hrubá Skála: Speedman Turnov (nejedná se o místního pořadatele) 

 TJ Turnov: Vznik volnočasové aktivity pro děti ve věku 5-8 let, podpořený nákupem sportovního 
vybavení: nebyla splněna podmínka dle Koncepce sportu Města Turnova 2012–2015 – Statutu 
sportovního fondu. 

 
Rozdělení příspěvku sportovním subjektům ze sportovní komise 
O rozdělení příspěvků bylo rozhodnuto na jednání zastupitelstvu města 25. června 2015. Celkem bylo 
rozděleno 5 700 000 Kč. 
 

 ABT Česana Malý Rohozec: 11 420 Kč  

 AC SYNER Turnov: 594 634 Kč  

 BHK Turnov: 110 594 Kč  

 FK Pěnčín-Turnov: 380 529 Kč  

 Junák Turnov: 106 201 Kč  

 Klub českých turistů Turnov: 75 872 Kč  

 Klub lyžařů Turnov: 214 206 Kč (investice 80 000 Kč) 

 SKI club Turnov: 33 171 Kč  

 SSK Olympia Turnov: 14 471 Kč  

 Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec: 11 709 Kč  

 Šachový klub Zikuda Turnov: 132 065 Kč  

 Tenisový klub Turnov: 146 460 Kč (investice 60 000 Kč) 

 TJ Orel Turnov: 52 438 Kč  

 TJ Sokol Turnov: 684 197 Kč (investice 63 000 Kč) 

 TJ Turnov: 2 144 939 Kč (z toho na investice 200 000 Kč) 

 TSC Turnov: 917 094 Kč (investice 90 000 Kč) 

 Žlutá ponorka, středisko pro volný čas dětí a mládeže – akce Sportovec roku: 70 000 Kč  
 

Přímá podpora 
AC Syner Turnov: Memoriál Ludvíka Daňka, 16. ročník – 400 000 Kč. 
(Další příspěvky byly rozděleny z fondu na volnočasové aktivity – viz Kultura). 
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Odměny Města medailistům 
Zastupitelé na svém listopadovém zasedání rozhodli o udělení odměn turnovským medailistům 
v celkové výši 50 000 Kč, a to takto:  

 TJ Turnov, oddíl Musher clubu Český ráj (Veronika Navrátilová – zlatá medaile ME Francie - 
štafeta (6 800 Kč) / Václav Vančura – zlatá medaile ME Francie – štafeta (6 800 Kč) 

 TJ Turnov, oddíl kick boxu MS Londýn 2014 (Petr Kazda, 2x stříbrná medaile na mistrovství 
světa (9 000 Kč) / Jan Kazda, 2. místo a 3. místo na mistrovství světa (8 100 Kč) 

 TJ Turnov, oddíl rádiového orientačního běhu (Jakub Oma – MS Kazachstán 2014 - zlato 
v pásmu 144MHz, stříbro v pásmu 3,5MHz a bronz v závodě zvaném foxoring (14 800 Kč) / 
Martin Baier – stříbro foxoring (4 500 Kč).  
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Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí a akcí pořádaných více subjekty 

Většina sportovních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – sportovních spolků a organizací 
 
Hřiště na Daliměřicích 
Nově rekonstruované hřiště bylo přes zimu zavřené a od března se otevřelo veřejnosti v pravidelném 
režimu. Do listopadu bude v týdnu otevřeno od 14.00 do 18.00 hodin, od května do září do 20.00 
hodin. O víkendech přibudou i dopolední hodiny od 9.00, resp. 8.00 hodin.  
Hřiště nabízí i řadu vybavení – branky na házenou, florbal, hokejbal, in-line hokej, kůly a síť na tenis. 
Veškeré vybavení lze zapůjčit u správce. Běžná hodina hřiště stojí 150 korun, při dlouhodobé 
rezervaci o 20 korun méně, a při využití na tenis 120 korun. Děti do 15 let budou mít vstupné 
dobrovolné. 
 
Nejlepší sportovci okresu 
28. ledna se v lomnickém divadle konalo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců semilského okresu.  
Jednotlivci mládeže: 1. Tomáš Portyk (LSK Lomnice nad Popelkou, severská kombinace) / 2. Jan 
Kučera (TJ Spartak Rokytnice, alpské disciplíny) 3. Josef Egrt (AC Syner Turnov, atletika) / 4. Kateřina 
Janatová (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) / 5. Petr Šablatura (Jiskra Harrachov, severská kombinace, 
skoky) / 6. Nikola Čejchanová (AC Syner Turnov, atletika) / 7. Patrik Tomáš (Fit studio M Semily, silový 
trojboj) / 8. František Holík (LSK Lomnice nad Popelkou, skoky na lyžích) / 9. Karel Macháč (ČKS SKI 
Jilemnice, běh na lyžích) / 10. Tomáš Lengyel (TJ Semily, běh na lyžích) / 11. Zuzana Staňková (LSK 
Lomnice nad Popelkou, běh na lyžích) / 12. František Kožnar (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) / 
13. Vítězslav Hornig (KB Jilemnice, biatlon) / 14. Kateřina Čermáková (AC Syner Turnov, atletika) / 
15. Klára Volfová (TSC Turnov, judo) / 16. Radek Rýdl (TJ Jiskra Harrachov, s. kombinace) / 17. Emma 
Pokorná (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) / 18. Marie Rysulová (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) / 
19. Radim Sudek (LSK Lomnice, s. kombinace, skoky) / 20. Pavlína Votočková (ČKS SKI Jilemnice, běh 
na lyž.) / 21. František Slavík (TJ Jiskra Harrachov, severská kombinace) / 22. Dominik Bláha (LSK 
Lomnice, severská kombinace, skoky) / 23. Martin Šnorbert (SK Sico SC Jilemnice, sálový fotbal) / 
24. Matěj Čejchan (LSK Lomnice nad Popelkou, severská kombinace) / 25. Filip Wolf (TJ Turnov, 
orientační běh) / 26. František Janata (LSK Lomnice nad Popelkou, severská kombinace) / 27.–
28. Šárka Slavíková (Jiskra Harrachov, skoky na l.) / 27. – 28. Julie Zárybnická (TSC Turnov, judo). 
Družstva mládeže: 1. LSK Lomnice nad Popelkou (dorost, skoky na lyžích) / 2. ČKS SKI Jilemnice 
(dorost, běh na lyžích) /3. TJ Sokol Semily (dorost, nohejbal) / 4. TJ Jiskra Harrachov (žáci, skok na 
lyžích) / 5. TSC Turnov (žáci, judo) / 6. LSK Lomnice nad Popelkou (žáci, skoky na lyžích) / 7. SK při ZŠ 
a MŠ Studenec (orientační běh) / 8. ČKS SKI Jilemnice (žáci, běh na lyžích) / 9. KB Jilemnice (dorost, 
biatlon) / 10. FBC Lomnice nad Popelkou (mladší žáci, florbal). 
Handicapovaný sportovec: 1. Tereza Kmochová (TJ Jiskra Harrachov). 
Jednotlivci dospělí: 1. Roman Koudelka (LSK Lomnice nad Popelkou, skoky na lyžích) / 2. Alena 
Housová (TJ Sokol Jablonec nad Nisou, skiboby) /3. Čestmír Kožíšek (LSK Lomnice nad Popelkou, 
skoky na lyžích) / 4. Adam Václavík (KB Jilemnice, biatlon) / 5. Tomáš Vojík (KB Jilemnice, biatlon) / 
6. Jaromír Mazgal (AC Syner Turnov, atletika) / 7. Petr Kazda (TJ Turnov, kickbox) / 8. Jakub Oma (TJ 
Turnov, rádiový orientační běh) / 9. Ludmila Horká (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) / 10. Stanislav 
Hajský (TJ Semily, rafting) / 11. Ladislav Pasecký (TJ Sokol Semily, silový trojboj) / 12. – 13. Radek 
Čermák (TJ Jiskra Harrachov, rychlostní lyžování) / 12. – 13. Jan Kazda (TJ Turnov, kickbox) / 
14. Michaela Omová (TJ Turnov, orientační běh). 
Družstva dospělí: 1. TSC Turnov (družstvo mužů, judo) / 2. ŠK Zikuda Turnov (družstvo mužů, šachy) / 
3. TJ Zikuda Turnov (družstvo mužů, volejbal) /4. AC Syner Turnov (družstvo mužů, atletika) / 5. KB 
Jilemnice (družstvo mužů a žen, biatlon) / 6. TJ Semily (Boch – Lacina, kanoistika) / 7. SK SICO SC 
Jilemnice (družstvo mužů, sálový fotbal) / 8. HC Lomnice (družstvo mužů, lední hokej) / 9. TJ Spartak 
Rokytnice (sjezdové lyžování Masters) / 10. TJ Turnov (družstvo mužů, florbal) / 11. TJ Turnov 
(družstvo žen). 
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Trenéři-profesionálové: 1. Tomáš Portyk (LSK Lomnice nad Popelkou, skoky, severská kombinace) / 
2. František Vaculík (SKI klub Harrachov, skoky, severská kombinace) / 3. Martin Břečka (LSK Lomnice 
nad Popelkou, skoky, severská kombinace) / 4. Václav Haman (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích). 
Trenéři-amatéři: 1. Pavel Hlaváč (TJ Sokol Jablonec nad Jizerou, skiboby) /2. Michal Holata (TJ Sokol 
Semily, nohejbal) / 3. Jiří Randák (AC Syner Turnov, atletika) / 4. Jakub Mareš (TSC Turnov, judo) / 
5. Tomáš Kučera (TJ Spartak Rokytnice, alpské lyžování) / 6. Milan Szabo (SK Sico SC Jilemnice, sálový 
fotbal) / 7. Jan Kovář (TJ Turnov, florbal) / 8. Tomáš Bergr (LSK Lomnice nad Popelkou, běh na lyžích). 
 
Poslední den turnovského kluziště u nádraží 
V neděli 22. února proběhlo slavnostní ukončení provozu mobilního kluziště u haly TSC u nádraží, 
které fungovalo přesně deset let. Od podzimu by zájemci měli využívat nově vystavěné kluziště 
v areálu Maškových zahrad, které se v lednu začalo stavět.  
Místostarostka Petra Houšková za asistence jednatele Městské sportovní Turnov Jindřicha Kořínka 
předala symbolický finanční dar ze vstupného z posledního dne provozu mamince Vojty Fialy, 
kterému peníze poslouží jako příspěvek na nákup naslouchátek, a byli také vylosováni tři výherci, 
kteří získali permanentku do plaveckého bazénu na Výšince 
Mobilní kluziště město neprodá, ale ponechá si ho do té doby, než se potvrdí, že nové kluziště bude 
plně postačovat. (Foto viz Fotopříloha). 
Návštěvnost kluziště v jednotlivých sezonách: 
2005/2006 – 87 dní 4000 návštěvníků; 2006/2007 – 87 dní 4000 návštěvníků; 2007/2008 – 89 dní 
4000 návštěvníků; 2008/2009 82 dní 3 239 návštěvníků; 2009/2010 – 90 dní 3 319 návštěvníků; 
2010/2011 – 88 dní 2 862 návštěvníků; 2011/2012 – 78 dní 3 978 návštěvníků; 2012/2013 – 77 dní 
4 922 návštěvníků; 2013/2014 – 87 dní 8 162 návštěvníků; 2014/2015 – 80 dní 7 012 návštěvníků.  
Celková bilance: 45 494 prodaných vstupenek, 845 dní provozu, tisíc hodin využily školy a 1300 hodin 
využily různé sportovní oddíly.  
 
Sportovec roku 2014 
6. března proběhlo v kině Sféra vyhlášení 23. ročníku ankety o nejlepšího sportovce města Turnova, 
kterou vyhlašuje Sportovní rada města Turnova a zajišťuje ji Žlutá ponorka. Sportovcem roku se stal 
již posedmé Jakub Oma z oddílu radiového orientačního běhu. Na druhém místě skončil kickboxer 
Petr Kazda a na třetím volejbalista Petr Konečný. Jako čtvrtý skončil atlet AC Syner Jaromír Mazgal 
a jako pátý kickboxer Jan Kazda. V kategorii družstev zvítězili prvoligoví volejbalisté TJ Turnov, 
trenérem roku 2014 se stal Jakub Mareš z oddílu juda, sportovní akcí roku se stal Memoriál Ludvíka 
Daňka. Do Zlaté knihy turnovského sportu byli zapsáni: Milan Matějka ze ZŠ Skálova, Jan Mlejnek 
a Jan Rakouš (oba z oddílu volejbalu). Cenu veřejnosti získal volejbalista Jan Charousek se ziskem 
622 hlasů. Vyhlašuje ji pořadatel ve spolupráci se serverem Turnovskovakci.cz ve formě ankety na 
webových stránkách. Letos byla účast rekordní, ankety se zúčastnilo 1 894 respondentů. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Šachová tht extraliga v Turnově (Továrek, Horký a partneři) 
Ve dnech 27. až 29. března se v Turnově uskutečnil šachový svátek – pořádání závodů české extraligy 
bylo svěřeno turnovskému klubu TJ Zikuda. Ve velkém sále Střelnice se sešlo kolem stovky nejlepších 
hráčů z České republiky i z okolních států, včetně nejlepšího českého šachisty Davida Navary. Extraligy 
se zúčastnilo 12 extraligových družstev s 96 hráči. Během všech tří dnů byly dveře Střelnice otevřené 
každému zájemci, který se chtěl na šachové zápasy podívat. A lidé toho hojně využívali. Návštěvníci 
měli zakázáno mluvit, mít zapnuté mobilní telefony, fotografovat a natáčet – museli se zkrátka chovat 
tak, aby hráče nerušili v jejich soustředění. Pro diskutéry byl zprostředkován on-line přímý přenos.  
Turnovský klub TJ Zikuda skončil na 7. místě. (Foto viz Fotopříloha). 
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Memoriál Ludvíka Daňka 
V úterý 19. května se konal 16. ročník atletického memoriálu Ludvíka Daňka. Ochozy stadionu ve 
Skálově ulici byly opět zaplněné (vstup pro veřejnost je zdarma), počasí docela přálo, i když přeháňky 
deště se memoriálu ani letos nevyhnuly. Po úvodních proslovech zazpíval český zpěvák Bohuš Matuš 
státní hymnu – nápad, který se objevil před pár lety náhodně (jen využití jeho přítomnosti), se stal 
tradicí a Bohuš Matuš zpíval hymnu již potřetí. Diváci se mohli setkat i s úspěšnou českou atletkou 
Jarmilou Kratochvílovou – proběhla její autogramiáda. V závodech mohli vidět špičkové sportovce, 
mj. např. běžkyni Zuzanu Hejnovou, která běžela závod 400 m. Jak se ukázalo, přijela do Turnova 
pouze vyladit formu na třístovce, proto plánovaně 100 metrů před cílem závod vzdala, což diváky 
dost zklamalo.  
Rozpočet letošního memoriálu Ludvíka Daňka byl 1,4 mil. Kč, 450 tisíci přispívá Liberecký kraj, 400 
tisíc dává ze svého rozpočtu město Turnov, 100 poskytla nadace ČEZ, o výši příspěvku ministerstva 
školství se jedná, zbytek věnovali jednotliví sponzoři. (Diskuze Milan Vašák na webu 
www.turnovskovakci.cz: „Máme na to? Uspořádat takovou sportovní akci stojí nemalé peníze. Byl 
bych pro zveřejnění rozpočtu memoriálu, a následně i pro marketingový přínos pro město.  
Nebo je to prostě jedna z úliteb současným koaličním dohodám? A i nadále bude ticho po pěšině? 
Potřebuje vůbec Turnov PR v tomto směru?“). (Foto viz Fotopříloha). 
 
Vítězové jednotlivých disciplín: 
MUŽI 

 Běh na 100 metrů: 1. Marek Bakalár (Kladno) 10.63, 2. Marcel Kadlec (Slavia Praha) 10.72, 
3. Maximilian Kriese (Německo) 10.82. 

 Běh na 200 metrů: 1. Maximilian Kriese (Německo) 21.61, 2. David Kolář (Sl. Liberec) 21.86, 
3. Jáchym Procházka (Ústí nad Orlicí) 22.19. 

 Běh na 500 metrů: 1. Pavel Maslák (Dukla Praha) 1:00.40, 2. Patrik Šorm (Dukla Praha) 1:01.97, 
3. Martin Puš (Jablonec n. N.) 1:08.32. 

 Běh na 800 metrů: 1. Miroslav Burian (Dukla Praha) 1:48.65, 2. Matěj Pavlíček (Dukla Praha) 
1:49.01, 3. Jakub Ševčík (Vítkovice) 1:50.45. 

 Běh na 400 metrů překážek: 1. Michal Brož (Dukla Praha) 50.68, 2. Florian Handt (Německo) 
51.68, 3. Jan Tesař (Stará Boleslav) 51.75. 

 Běh na 3000 metrů překážek: 1. Lukáš Olejníček (Uni Brno) 9:09.75, 2. Martin Edlman (Slavia 
Praha) 9:18.91, 3. Luboš Gaisl (Turnov) 9:19.56. 

 Hod oštěpem: 1. Jaroslav Jílek (Hvězda Pardubice) 75.57, 2. Jan Kubeš (Dukla Praha) 75.24, 
3. Marek Lukáš (Olymp Praha) 65.60. 

 Vrh koulí: 1. Jan Marcell (Brno) 19.58, 2. Martin Novák (Olomouc) 19.15, 3. Tomáš Kozák 
(Litomyšl) 18.27. 

 Skok daleký: 1. Milan Pírek (Brno) 7.03, 2. Ma-tyáš Vrtiška (Dukla Pr.) 7.01, 3. Ondřej Rapp 
(Jablonec) 6.99. 

 Trojskok: 1. Jiří Vondráček (Hvězda Pardubice) 15.18, 2. Vojtěch Truhlář (Jablonec n. N.) 13.98, 
3. Josef Adámek (Česká Lípa) 13.75. 

 Skok o tyči: 1. Michal Balner 5.55, 2. Jan Kudlička (oba Dukla Praha) 5.55, 3. Dan Bárta (Jablonec) 
4.60. 

 
ŽENY 

 Běh na 100 metrů: 1. Barbora Procházková (USK Praha) 11.95, 2. Barbora Hůlková (Turnov) 
12.47, 3. Petra Šafaříková (Jablonec n. N.) 12.51. 

 Běh na 400 metrů: 1. Katrin Hoppe-Herfurth (Německo) 55.57, 2. Lucie Taclíková (Sl. Praha) 
56.47, 3. Diana Mezuliáníková (Olymp Praha) 56.75. 

 Běh na 800 metrů: 1. Alesia Viskotova (Ukrajina) 2:07.97, 2. Lucie Maršánová (N. Město n.Mor.) 
2:12.68, 3. Micha-ela Bičianová (Jablonec) 2:15.86. 
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 Skok o tyči: 1. Jiřina Ptáčníková (USK Praha) 4.40, 2. Rebeka Šilhanová (Olymp Brno) 3.80, 
3. Casandra Hennig (Německo) 3.80. 

Skok vysoký: 1. Oldřiška Marešová (Kladno) 1.87, 2. Lada Pejchalová (Trutnov) 1.84, 3. Eliška 
Klučinová (Kladno) 1.80. 
 
Memoriál Milana Kopala 
V roce 2015 se závod nekonal.  
 
O rohozecký soudek 
20. června proběhl v hostinci v kulturním domě na Podháji 5. ročník otevřeného přeboru Turnova 
v rapid šachu jednotlivců. Turnaj se hraje švýcarským hracím systémem na 9 kol podle pravidel FIDE 
pro rapid šach. Výherce obdržel sud rohozeckého piva. Na prvním místě se mezi 54 závodníky umístil 
turnovský Zdeněk Maršálek. I další tři místa obsadili místní závodníci. 
 
Mistrovství světa a juniorské mistrovství světa v MTBO 
Ve dnech 17.–23. srpna se v Liberci konalo mistrovství světa v orientačním závodu horských kol. 
19. srpna se jedna z etap (sprint) jela i v Turnově. Závodů se zúčastnilo kolem 25 zemí, 170 mužů 
a žen v hlavní kategorii a 100 juniorů a juniorek a dalších cca 80 členů z doprovodných týmů 
a čestných hostů. Závody byly nejdůležitější mezinárodní akcí Českého svazu orientačních sportů 
v roce 2015. přímý přenos z Turnova, trvající tři hodiny, vysílala Česká televize. Centrum závodů se 
odehrávalo na stadionu Ludvíka Daňka, závodní okruh pak vedl Šetřilovskem, ostrovem v Dolánkách, 
závodníci se dostali až k jezu a pak zpět do vilové čtvrti nad kasárnami, projeli parkem u letního kina 
a skončili na stadionu. (Pořadatelé a závodníci si prý krásu a pestrost trasy velmi pochvalovali). 
Omezen byl pouze provoz automobilů, jinak byly trasy průjezdné, a tak se Turnováci při svých cestách 
a procházkách potkávali s rychle jedoucími cyklisty nahlížejícími do map. Podívaná to byla věru 
nezvyklá, ačkoliv cyklistů jezdí mnoho stále, takhle rychle a v takovém množství přece jen ne. Kolem 
stadionu se pak pohybovala řada návštěvníků a slyšet byla velká spousta cizích jazyků. Několik dnů 
před závodem pršelo, dokonce i pár hodin před startem, ale během závodů se vyčasilo, závodníkům 
se to jistě líbilo, jen po závodě vypadali, jako by závodili v bahně. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Turnovský granát 
5. září se na Střelnici konal pravidelný šachový turnaj v rapid šachu jednotlivců, pořádaný Šachovým 
klubem Zikuda. (Více viz Šachový klub Zikuda). 
 
Silniční běh Hruštice 
V neděli 1. listopadu se konal 42. ročník silničního běhu Hruštice, kterého se zúčastnilo 56 běžců a 15 
běžkyň. Závodilo se, jako vždy, v 8 kategoriích (kategorie V 70, Z 55 běží 10 km, ostatní 15 km). 
Nejstaršímu účastníkovi Františku Bémovi bylo 88 let. Byl vytvořen nový rekord v kategorii veteránů 
(ženy i muži), kdy Blanka Paulů z Maratonstavu Úpice doběhla s časem 0:44:51,1. Běžecký závod 
z Turnova na Malou Skálu, dlouhý 15 km, pořádá AC Syner Turnov.  
 (Trať závodu je popsána v Kronice 2014). 
Vítězové 
M 39 (muži do 39 let): Radek Hübl, Run Sport Team, 0:49:31,9 
V 40 (muži veteráni 40– 49 let): Dalibor Bartoš, 1975, Liaz Jablonec nad Nisou, 0:53:08,9 
V 50 (muži veteráni 50–59 let): Bořek Jančík, 1964, SVARTES Hořice, ČZU Praha, 0:56:36,0 
V 60 (muži veteráni 60–69 let): Miloš Smrčka, 1954, BK Říčany TR, 0:55:31,1 
V 70 (muži veteráni 70 let a více): Miroslav Říha, 1945, Sokol Sadská, 0:47:19,9 
Z (ženy do 34 let): Simona Jiřičková, 1984, SKI Jilemnice, 1:02:20,7 
Z 35 (ženy 35–44 let): Michaela Háková, SUS Krkonoše Vrchlabí, 1:13:23,6 
Z 45 (ženy 45 let a více): Jana Klimešová, 1970, USK Praha, 1:01:31,2 
Z 55 (ženy 55 let a více): Blanka Paulů, 1954, Maratonstav Úpice, 0:44:51,1 
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Nejúspěšnější sportovec Turnova za rok 2015 
23. února 2016 proběhlo na Střelnici vyhlášení výsledků ankety O nejlepšího sportovce města 
Turnova. Anketa se konala již po třiadvacáté. Slavnostní večer moderovali Tomáš Špinka a Jindřich 
Bada, k poslechu zahrál Jazz Quintet Pepy Uchytila. 
Anketu vyhlašuje Sportovní rada města Turnova a technicky zajišťuje Středisko pro volný čas – Žlutá 
ponorka. Ve webové anketě na stránkách turnovskovakci hlasovalo 2 219 lidí, vítězem se díky nim 
stal volejbalista Jan Charousek.  
Výsledky:  

. Jednotlivci: 1. Jakub Oma (TJ Turnov, oddíl ROB) / 2. Jaromír Mazgal (AC Turnov) / 3. Jan 
Kazda (Impact Kickboxing TJ Turnov) / 4. Patrik Horák (TJ Turnov, oddíl OB) / 5. Petr Kazda (Impact 
Kickboxing TJ Turnov). 

. Sportovní naděje do 18 let: 1. Filip Wolf (TJ Turnov, oddíl OB) / 2. Josef Egrt (AC Turnov) / 3. 
Nikola Sojková (AC Turnov) / 4. Andrea Prokorátová (oddíl juda TSC Turnov) / 5. Jana Krupařová 
(oddíl volejbalu TJ Turnov). 

. Družstva junioři a dospělí: 1. Družstvo mužů A, TJ Turnov, oddíl volejbalu / 2. Družstvo 
dospělých A, Šachový klub Zikuda Turnov / 3. Družstvo mužů TJ Turnov, oddíl florbalu / 4. Družstvo 
mužů, oddíl juda TSC Turnov / 5. Družstvo juniorů, oddíl volejbalu TJ Turnov. 

. Trenér: 1. Dušan Král (AC Syner Turnov) / 2. Jan Šimůnek (TJ Turnov, oddíl volejbalu) / 3. Jan 
Kovář (TJ Turnov, oddíl florbalu).  

. Sportovní akce roku: 1. Memoriál Ludvíka Daňka (AC Turnov) / 2. Finále extraligy v šachu 
družstev 2014/2015 (ŠK Zikuda Turnov) / 3. Reprezentační trojzápas Česká republika – Rusko U16 
v ledním hokeji / 4. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji (TJ Turnov, oddíl orientačního běhu) / 5. 
Zimní stadion Ludvíka Koška, slavnostní otevření (Městská sportovní Turnov). 
Do zlaté knihy turnovského sportu byl zapsán Josef Kosnar (1906 – 1986), HC Turnov 1931 in 
memoriam, Lumír Šubert (turistický oddíl KČT, tvůrce pravidel pro rozdělování městských prostředků 
do sportu ad.), Daniel Strnad (oddíl volejbalu). 
 
Silvestrovský běh 
31. prosince se konal 42. ročník Silvestrovského běhu, tradičního posledního závodu roku. Na trať 
dlouhou 5,5 kilometru vyběhlo 110 závodníků v šesti kategoricích, s nimi ještě turnovští dorostenci 
a žáci (z AC Turnov). První tři místa obsadili už v úvodu běhu Martin Berka z Kozákova (za AC Turnov), 
který doběhl jako první s časem 18:36,5 min., za ním Jiří Čivrný s časem 19:18,7 a Jakub Oma s časem 
19:25,2. Závodu se zúčastnilo osm žen, z nichž nejrychlejší byla turnovská Tereza Tomešková s časem 
24:01,2 min. Rekord závodu stále drží David Kučera z Liberce časem 17:02,7 min.  
Pořadatelem závodu jsou Okresní rada AŠSK spolu s TSC Turnov a přáteli – rozhodčími z AC Turnov, 
ve spolupráci se Žlutou ponorkou a Městskou sportovní Turnov. Ceny pro vítěze věnovala firma Atom 
cycles pana Matějce. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Vítězové jednotlivých kategorií:  
Děti nar. po roce 2008, trať 200 m – Matouš Čepelík AC Turnov 29,2 sec., Jana Csizmaziová AC Turnov 
29,9 sec.  
Mladší žáci a žákyně narození 2006–2007, trať 200 m – Benjamin Vaníček Ohrazenice (26,4 sec.), 
Kateřina Dušková Horní Hanychov 27,7 sec. 
Mladší žáci a žákyně narození 2004–2005, trať 450 m – Jakub Šafář AC Syner 1:06,7 min., Nela 
Vaníčková AC Turnov/Ohrazenice 1:11,3 min. 
Mladší žáci a žákyně narození 2002–2003, trať 450 m – Cyril Žerava AC Turnov 1:10,2 min., Karolína 
Šimůnková AC Turnov 1:09,1 min. 
Starší žáci a žákyně narození 2000–2001, trať 920 m, resp. 450 m – Michal Hanyk AC Turnov 
2:52,9 min., Tereza Kvapilová AC Turnov 1:13,6 min. 
Dorostenky, narozené 1998–1999, trať 920 m – Martina Mastníková AC Turnov 3:19,9 min.  
Muži do 39 let, trať 5 500 m – Martin Berka AC Syner Turnov Kozákov 18:36,5 min. 
Veteráni do 49 let, trať 5 500 m – Aleš Drahoňovský AC SYNER Turnov 20:06,7 min. 
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Veteráni do 59 let, trať 5 500 m – Petr Louda AC Česká Lípa 20:42,6 min. 
Veteráni nad 60 let, trať 5 500 m – Karel Trejbal SKP Mladá Boleslav 26:59,3 min. 
Ženy do 34 let, trať 5 500 m – Tereza Tomešková AC Turnov 24:01,2 min. 
Ženy nad 35 let, trať 5 500 m – Jitka Čermáková Smrčí 24:01,9 min. 
 
Sportovec roku okresu Semily za rok 2015 
Vyhlášení ankety proběhlo 27. ledna 2016 v Jilemnici. Výsledky viz Kronika 2016 – Sport.  
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Turnovské sportovní organizace 

ABT ČESANA MALÝ ROHOZEC  

Výkonný výbor: Luděk Štěpán, František Jungmann, Jiří Fiala 
Charakteristika: ABT = Amater Bikers Team (Amatérský cyklistický klub) vznikl oficiálně v roce 2009, 
v roce 2012 se registroval jako občanské sdružení. Jeho hlavním cílem je podpora sportovní činnosti 
svých členů v cyklistice, lyžování, běhu a dalších sportech v přírodě a pořádání sportovních akcí. 
Sdružení je výrazně spojeno s pivovarem Malý Rohozec, na všech jeho akcích se čepuje rohozecké 
pivo, informace o závodech a různé fotogalerie se nacházejí na webu pivovaru. Konaly se pravidelné 
vyjížďky: Běžky - úterý, čtvrtek, neděle a cyklo – neděle, ostatní dle počasí. Ke konci roku 2015 měl 
klub 30 členů, z toho 7 děti. Členský příspěvek je 1 000 Kč za rok.  
Závody:  
Dětský pohár Rohozec: 8. května. 4. ročník cyklistických závodů pro všechny dětské kategorie. Účast 
91 závodníků. 
Pojizerský kompas MTBO: 23. května. 5. ročník orientačního MTB závodu. Účast 115 závodníků. 
Rohozecký triatlon: 12. září. 4. ročník netradičního triatlonového klání (běh 30 km, horské kolo 
20 km, pivo na čas 3x půllitr muži, 3x třetinku ženy), start a cíl je v kempu Branžež. Zúčastnilo se 121 
závodníků 
Rohozecký pohár MTBO: 17. října. Start v hospodě Pod Hrady na Olšině. Účast 31 závodníků. 
Z turnovských závodníků se nejvýše umístil Martin Černý, a to na 3. místě. 
 
Nejaktivnější závodníci (dle zprávy o činnosti): 
Jiří Fiala, Luděk Štépán, Josef Šembera (Krkonošská 70 – 42. místo, čas 5:45) 
Jiří Fiala (1. místo na MTB 24hours – dvojice, 2. místo celkově) 
Martin Cindr (Celkem 10 závodů seriálu „ Kolo pro život“) 
Martin Černý (Běžky, skialp, MTB, MTBO, běh ad.) 
Zdroj: Výroční zpráva, webové stránky a internet 

ATLETICKÝ KLUB SYNER TURNOV 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01 
Prezidentka: Bc. Jana Svobodová (od 21. ledna 2011) 
Charakteristika: Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990, navazuje na historický atletický klub 
založený v Turnově v roce 1924 (nebo 1925). Klub patří již řadu let mezi nejúspěšnější atletické oddíly 
v rámci celé České republiky. Vynikající výsledky jsou odrazem několikaleté práce s mládeží, která 
nám tak plynule přechází do kategorie dospělých. 
AC SYNER Turnov měl v roce 2015 733 členů (v roce 2014 708 členů), z toho 595 registrovaných 
členů, 481 registrovaných dětí a mládeže a 33 neregistrovaných dětí. 81 osob z neregistrovaných 
tvoří trenéři, rozhodčí a ostatní činovníci oddílu. 
 
Aktivity v roce 2015: 

 Memoriál Ludvíka Daňka 
Mezinárodní mítink pořádaný od roku 1999 na památku diskaře Ludvíka Daňka, který na turnovském 
stadionu hodil tehdejší světový rekord 64,55 metru. Memoriálu se pravidelně účastní nejlepší světoví 
diskaři. Součástí mítinku jsou i další disciplíny. V úterý 19. května se konal 16. ročník. (Více viz Sport – 
úvodní přehled). 

 Silniční běh Hruštice 
V neděli 1. listopadu se konal 42. ročník silničního běhu Hruštice, kterého se zúčastnilo 56 běžců a 15 
běžkyň. (Více viz Sport – úvodní přehled). 
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 Zisk medailí 
. Vrhač Jaromír Mazgal: získal celkem dva mistrovské tituly na MČR do 22 let, ve vrhu koulí 

a hodu diskem. Dále byl druhý na MČR dospělých. Startoval také na ME do 22 let v Tallinnu, kde 
vybojoval 7. místo ve vrhu koulí.  

. Barbora Hůlková se postarala celkem o 4 medaile z MČR žáků a žákyň. Pro stříbro si doběhla 
v hale na 150 metrů, venku pak byla druhá na 60 a 150 metrů a také ve skoku dalekém.  

. Josef Egrt získal stříbrnou medaili na MČR v hodu kladivem juniorů a také byl 4. v hodu 
diskem.  

. Letní olympiáda dětí a mládeže v Plzni, kde Liberecký kraj reprezentovalo celkem 
5 turnovských atletů. Nejvýznamnějšího úspěchu zde dosáhla Karolína Šimůnková, která si ve skoku 
do výšky doskočila pro bronzovou medaili. Výborné výsledky předváděl také všestranný vytrvalec 
Michal Hanyk, který byl mimo jiné 5. na MČR v přespolním běhu v kategorii žáků.  

. Družstvo starších žákyň: čtvrté místo v semifinále ČR družstev, které se uskutečnilo v Kolíně.  
Zdroj: Internetové stránky a zpráva organizace. 

BRUSLAŘSKÝ A HOKEJOVÝ KLUB – HC TURNOV 1931 

Sezona 2014/2015 
Předseda: Ing. Jan Konejl, trenér: Bc. Libor Šlechta  
Charakteristika: Bruslařský a hokejový klub Turnov byl založen 21. 6. 2005 s cílem sdružit pod jednu 
hlavičku oddíly ledního hokeje z okolí a širokou bruslařskou veřejnost. Po letech se klub dočkal svého 
cíle – 28. října byl slavnostně otevřen nový zastřešený zimní stadion v Maškově zahradě. Klubové 
barvy: v letech 2005–2015 to byly oranžová, světle modrá a černá, od roku 2015 bílá, červená 
a černá. 
V roce 2015 se klub přejmenoval na Hockey club Turnov 1931 (HC Turnov 1931). 
Týmy: BHK muži A (soupisku tvoří 4 brankáři, 8 obránců a 11 útočníků, účast v krajské lize, konečné 
umístění na 4. místě) a BHK muži B (částečně se prolíná s A týmem, tvoří jej dva brankáři, 5 obránců 
a 13 útočníků, konečné pořadí 13. místo), oba týmy soutěží v Okresním přeboru hraném na zimním 
stadionu v Lomnici nad Popelkou 
Sezonu zahájili na počátku srpna rozbitím tréninkového tábora v Liberci a do zahájení sezony 
absolvovali 1–2 tréninkové jednotky na ledě doplněné o výjezdy na kole a typickou letní přípravu, 
fotbal, běh a posilování. 
Družstvo mládeže – HC Sršni Turnov 1931: S vyhlídkou nového stadionu bylo obnoveno družstvo 
mládeže, postupně do něj nastoupilo 45 dětí a počet se ustálil na 30. V podzimní části sezony (2014) 
trénovali na mobilním kluzišti u nádraží. Sponzorsky získali dvacet výzbrojí, které jsou dětem 
zapůjčovány. Mládež sehrála celkem tři přátelská utkání v závěru sezony, ve všech prohrála. (Foto viz 
Fotopříloha). 

FOTBALOVÝ KLUB PĚNČÍN-TURNOV 

Adresa: Koškova 828, Turnov, 511 01 
Předseda: Ing. Jaroslav Knížek, sekretář: Josef Mareš, hlavní trenér: Emil Šafář,  
šéftrenér mládeže: Petr Havel, sportovní ředitel: Jiří Šteffan  
Charakteristika: První fotbalový klub byl v Turnově založen v roce 1902. V roce 2004 došlo ke spojení 
místního fotbalového klubu s klubem v Pěnčíně, který byl založen v roce 1922. FK Turnov hrál pod 
názvy FC Agro a SK Český ráj 2. nejvyšší soutěž, a to v letech 1993/94–1995/96. FK Pěnčín hrál před 
sloučením s Turnovem krajský přebor. FK Pěnčín-Turnov v sezoně 2006/2007 postoupil do divize. 
V roce 2011 byl založen ženský oddíl Amazonky.  
Klub využívá travnaté hřiště bez umělého osvětlení v Koškově ulici (v péči Městské sportovní). 
V březnu 2015 rozhodlo zastupitelstvo města o vypracování projektové dokumentace na výstavbu 
fotbalového hřiště s umělou trávou, které by umožnilo zimní tréninky. Po zvážení lokalit (areál 
Maškovy zahrady, plocha pod střední školou u nádraží) bylo rozhodnuto, že hřiště v případě získání 
dotace vyroste v Koškově ulici vedle stávajícího letního hřiště.  
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Sezona 2014/2015 
Hlavním trenérem se stal Pavel Jícha z Benátek nad Jizerou a asistentem Petr Hruška. Trenér byl na 
konci podzimní části sezony vyměněn a o do konce sezony se o tým se staralo duo Josef Petřík a Jiří 
Šteffan. 
Letní příprava byla zahájena v červenci.  
Počet družstev: 11 (8 mládežnických) 

 mladší přípravka A, B – okresní přebor 1. místo 

 starší přípravka A, B – krajský přebor 

 mladší žáci A, B – krajský přebor 1. místo 

 starší žáci – krajský přebor 3. místo 

 dorost – krajský přebor 1. místo 

 Ženy – divize B 10. místo 

 B-tým – krajský přebor 10. místo 

 A-tým – divize B 4. místo 
Výsledky divize:  
1. Dobrovice 30 20 8 2 72:23 73 
6. FK Pěnčín-Turnov 30 12 6 12 65:58 45 
16. Týniště nad Orlicí 30 5 2 23 27:95 19  
 
Výsledky krajský přebor:  
1. Semily 26 19 3 4 76:32 60 
10. Pěnčín-Turnov B 26 8 8 10 42:47 32 
14. Hrádek n. N. 26 6 3 17 33:62 21 
 
Od sezony 2015/ 2016 tak budou pěnčínští fotbalisté po letech opět působit v I. B třídě – skupina 
západ. FK Turnov povede trio Josef Petřík, Petr Koubus a Jaroslav Mencl. 
Zdroj: Internetové stránky, tisk a informace z klubu. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SOKOL TURNOV 

(Viz Tělovýchovná jednota Sokol – oddíly) 

KLUB LYŽAŘŮ TURNOV 

Adresa: Struhy 2141, Turnov, 511 01 
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl 
Charakteristika: Klub lyžařů v Turnově patří k nejstarším klubům v Čechách, byl založen kolem roku 
1909/1910.  
Klub provozuje lyžařský areál ve Struhách, vytváří podmínky pro tréninky a podporuje účast 
sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR, pořádá závody a lyžařské zájezdy.  
 
Lyžařský areál ve Struhách: Areál je vybaven zařízením na výrobu technického sněhu systémem 
sněžných děl ARECO od firmy AUDRY Hradec Králové. Sjezdovka je denně upravována rolbou 
PistenBully 280. Přepravním zařízením je talířový vlek s přepravní kapacitou 600 osob/hod. 
s komfortním řízením umožňujícím plynulé zpomalení či zrychlení. Nově je instalovaný dětský 
provazový vlek. Sjezdovka je dlouhá 300 m s převýšením 50 m. Večerní lyžování za umělého osvětlení 
je možné do 21 hodin. V okolí sjezdovky jsou v případě příznivých sněhových podmínek upravené 
běžecké stopy. Areál nabízí kompletní zázemí pro rodinné lyžování. V cílové stanici je otevřen kiosek 
se základním občerstvením. Stav sjezdovky je možné sledovat on-line přes webovou kameru. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Zimní sezona 2014/2015: Zima téměř nebyla, což se výrazně projevilo v provozu areálu, který 
fungoval 47 dnů, což provozovatelé považují za velmi solidní výsledek. Provoz vleku byl zahájen 
1. ledna 2015 a ukončen 28. února 2015 (přestávka od 19. do 30. ledna). Proběhly všechny kurzy 
lyžařské školy (viz níže). Ve všední dny se bruslilo od 15 do 21 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 
21 hodin. Ceny lyžování se zvýšily: hodina 70 Kč, děti do 12 let 60 Kč, odpolední lyžování stojí 190 Kč 
(160 Kč), celodenní 250 Kč (200 Kč) a večerní lyžování má jednotné vstupné 100 Kč. 
 
Z akcí klubu v roce 2015: 

 Veřejná lyžařská škola 
Na začátku roku 2015 proběhl již 45. ročník Veřejné lyžařské školy. Proběhly všechny plánované 
kurzy, tržby činily 860 tisíc korun (v předchozím roce cca 250 tisíc) Závody v paralelním slalomu 
se nekonaly kvůli nedostatku sněhu.  

 Čarodějnice ve Struhách a jarní úklidová brigáda: 30. dubna. S dětmi strávily čarodějnou noc 
a druhý den se putovalo Klokočskými skalami do Turnova pochodem Po stopách přespoláku. 

 Závody Světového a Českého poháru na in-line bruslích: Nekonaly se – plánovaná roční pauza. 

 Výlet na Moravu: Třídenní cykloakce po vinných sklípcích. Povedla se „jak sviňa“.  

 Letní lyžařský den: V létě den strávený na vodních lyžích. Už podruhé. 

 Velká brigáda ve Struhách: Tradičně na konci září – příprava areálu na zimu.  

 Přespolní běh: Není zařazen v žádném pohárovém seriálu. Díky přízni jiných sportovních oddílů 
v Turnově – hlavně atletů a orienťáků – byla účast zejména v žákovských kategoriích velmi 
dobrá. 

 Lyžařský ples: Povedená akce 
 
Investice ve Struhách 
Vyšší zisky z Lyžařské školy i z provozu vleku umožnily zahájit na konci září dlouho plánované investice 
– výstavbu nového sociálního zázemí, klubové místnosti, osazení jímky na odpadní vodu (připojen 
i kiosek s občerstvením) a vybudování 30 parkovacích míst pro uživatele vleku. Jako vedlejší produkt 
vznikl umělý svah navazující na prostor provázkového vleku, který by měl sloužit úplným lyžařským 
začátečníkům, případně dětem na sáňkování a bobování. Město nechalo opravit asfaltový povrch 
příjezdové komunikace. Dodavatelem prací byla firma Zikuda, celkové náklady se vyšplhaly 
k 1 milionu korun, klub splatil 60 %, zbývajících 350 000 Kč bude splácet díky nadstandardnímu 
jednání turnovské firmy Zikuda dle svých možností.  
Zdroj: Webové stránky klubu a výroční zpráva klubu. 

MAŽORETKY PERLIČKY TURNOV 

Sídlo: Lomnice nad Popelkou, tréninky v ZŠ 28. října 
Vedoucí, choreografka a trenérka: Miroslava Konopáčová 
Historie: Soubor mažoretek Perličky vznikl aktivitou M. Konopáčové, která po sedmileté praxi v práci 
s mažoretkami v Lomnici nad Popelkou přišla v říjnu 2003 požádat tehdejší vedení Žluté ponorky 
o součinnost. Ačkoliv původně nebyl o podobný kroužek ve Žluté ponorce zájem, oddíl vznikl a do 
dvou jeho družstev nastoupilo 21 dětí (kadetky 8–10 let a juniorky 11–14 let), číms se údajně stal 
nejpočetnějším oddílem Žluté ponorky. První vystoupení pro veřejnost se odehrálo v Domově 
důchodců v Radvánovicích. V roce 2005 vzniklo třetí družstvo nejmladších dětí (2–8 let). V roce 2007, 
po neshodách s tehdejším vedením Žluté ponorky, založila M. Konopáčová se svými pomocníky 
občanské sdružení HAPPY DANCE se sídlem v Lomnici nad Popelkou a celý oddíl tak přešel od Žluté 
ponorky pod ně. V roce 2008 vzniklo družstvo seniorek (15 let a více), v roce 2010 páté družstvo 
Matadoři (rodiče a přátelé). Ke dnešnímu dni čítá soubor přes 30 mažoretek a mažoretů. Perličky se 
pravidelně zúčastňují mistrovství ČR s umístěním v TOP 10, přehlídek a soutěží u nás i v zahraničí, 
charitativních či kulturních akcí atd.  
Charakteristika: Mažoretky cvičí v jednotných kostýmech na moderní hudbu s hůlkou, pom-ponc 
(třásněmi) a dalšími rekvizitami. Jedná se o sportovní činnost. Vystupují jako celá družstva, 
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v miniformacích, sóloformacích. Základní výše příspěvku za členství je 350 Kč měsíčně (nájem haly, 
zájezdové autobusy, poplatky a registrace na soutěžích a mnohé další), podstatně zvýhodněná cena 
je např. při členství sourozenců či jinak příbuzných členů a členek. Roční poplatek za užívání materiálu 
ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy, doplňky a mnohé další) činí 500 Kč.Oddíl pořádá letní 
tábor nejen pro své členy.  
(Zdroj: zpráva jednatele souboru). 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV 

Adresa: Jana Palacha 804, Turnov, 511 01, kancelář: Skálova 72, Turnov 
Jednatel: Bc. Jindřich Kořínek 
Sportoviště v péči organizace: plavecký bazén, zimní kluziště, fotbalový a atletický stadion, sokolovna 
Mašov, duhová hřiště, tenisový kurt a areál Dolánky. V roce 2015 přibylo sportoviště Maškova 
zahrada. 
Charakteristika: Společnost byla zřízena v roce 2000, a to s účelem provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici a poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb. Stará se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města, a aktivně se 
podílí na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě. Zajišťuje plaveckou výuku 
pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí. 
 
MAŠKOVA ZAHRADA (více viz samostatná zpráva) 
K historickému podpisu smlouvy s generálním dodavatelem stavby a MST došlo 1. prosince 2014. Ve 
druhé soutěži byl úspěšně vybrán generální dodavatel, a to společenství SYNER + Bak. Již dlouho 
očekávaný stavební ruch na místě stavby započal 12. února 2015, k slavnostnímu otevření došlo 
28. října. 
 
Zimní stadion 
Zimní stadion byl slavnostně otevřen 28. října 2015. Už otevření, i následný provoz, vyvolaly velký 
zájem veřejnosti a stadion byl ve své první sezoně velmi vytížený.  
Návštěvnost: Do konce roku navštívilo stadion odhadem 36 170 návštěvníků, z toho 16 045 lidí 
v hodinách určených veřejnosti (zbytek padl na organizovaný čas), z toho dětí, studentů, důchodců 
bylo 9 940. Bylo vypůjčeno 1 360 bruslí, 519 krát si někdo nechal brusle nabrousit, bylo prodáno 91 
puků a vydáno celkem 57 čipových karet pro opakovaný vstup.  
Uskutečnilo se celkem 237,75 hodin veřejného bruslení a 430 hodin organizovaného provozu (školy, 
zápasy, tréninky. Stadion byl v provozu 10 hodin 26 minut denně.  
Bruslení se účastnily hlavně školy z Turnova a nejbližšího okolí. Pravidelné hodiny zavedlo také 
gymnázium. K návštěvě dojížděly i školy z Mnichova Hradiště či ze Železného Brodu. 
 
Plavecký bazén, Jana Palacha 804 
Vedoucím bazénu je Robert Havlín. Dále v bazénu pracovali na plný úvazek 2 učitelé plavání, 
1 technolog a 1 uklízečka a 2 plavčíci brigádně. 
Po rekonstrukci byl bazén pro veřejnost, ale především pro školní vyučování otevřen v roce 2010. 
Díky výrazně nižším nákladům na chemii se podařilo snížit i provozní náklady. Provozní ztráta za rok 
2015 je až o 500 tisíc nižší než v letech 2010–2013.  
V bazénu probíhala následující výuka: plavání pro mateřské školy, plavání pro základní školy, 
sportovní plavecký oddíl, plavání pro těhotné a aquaerobic.  
Každý rok se na plaveckém bazénu koná okrskové kolo v plavání pořádané společně s AŠSK (Asociace 
školních sportovních klubů) a SVČDM (Středisko volného času dětí a mládeže) Turnov. Kategorie jsou 
od první třídy po studenty středních škol. 
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Atletický stadion AC Turnov, Skálova ulice 
Hlavním údržbářem stadionu je Pavel Mikeš, k ruce má jednoho zaměstnance. Městská sportovní se 
o stadion stará od roku 2003, do té doby, přibližně od roku 1925, se o stadion staral místní atletický 
klub. Zázemí k atletickému stadionu poskytuje veškerý komfort nejen pro atlety, ale i pro ostatní 
sportovní oddíly. Ke stadionu patří i vedle ležící vrhačská louka, neboli dopadiště kladiva, kde trénují 
vrhači Turnova. Platí zde zákaz průchodu veřejnosti z důvodu zvýšeného rizika až smrtelného zranění. 
Na stadionu probíhá každý rok množství sportovních akcí, z nichž k největším patří Memoriál Ludvíka 
Daňka. Pravidelně se zde konají i vrcholné domácí soutěže, stadion slouží i k pořádání mládežnických 
atletických soutěží. Hlavní vytížení stadionu tvoří hodiny tělocviku základních a středních škol. 
V odpoledních hodinách AS využívají členové AC k tréninku a o víkendech k občasným závodům. AS 
slouží nejen pro ostatní zájmové a sportovní kluby, ale stadion využívá hojně i veřejnost. 
 
Fotbalový stadion, Koškova ulice 
Hlavním údržbářem stadionu je Jiří Šimek, přes sezonu má k dispozici pomocníka. Fotbalový stadion 
je v péči Městské sportovní od roku 2003. Přes rekonstrukční zásahy, které od té doby na stadionu 
proběhly, jej uživatelé považují za nedostatečně vybavený a zanedbaný. Vedle hlavního hřiště se 
nacházejí ještě dvě cvičná hřiště.  
 
Sokolovna a hřiště Mašov, Mašov 22 
Správcem sokolovny a hřiště je Petr Tausig. Za dobu, kdy je sokolovna provozována Městskou 
sportovní s. r. o., prodělala tři etapy přestavby. Byla takřka celá na náklady MÚ Turnov 
zrekonstruována. V současné době je v hojné míře využívána. Hlavní činnost je zde vyvíjena ze strany 
domovské organizace TJ Sokol Mašov. Prostory dále slouží k hodinám školní TV ZŠ Mašov. Dále zde 
v odpoledních hodinách sportují i různé organizace (RS Mašov) a spolky. Velký sál je využíván i pro 
pořádání plesů, zábav, ale i školení, seminářů a schůzí. Restaurace se stará o zázemí sportujících a je 
i centrem setkávání mašovských občanů. (Viz také Okolní obce – Mašov). 
 
Kluziště, hřiště Duhové energie, Alešova ulice 
O kluziště se starají správci atletického a fotbalového stadionu. Umělé mobilní kluziště se v Turnově 
a na tomto místě objevilo poprvé v prosinci roku 2005. Od té doby patřilo k pravidelným zimním 
sportovním nabídkám Turnova. Zimní sezona 2014/2015 byla jeho poslední, protože byl dostavěn 
zimní stadion v Maškově zahradě.  
Sezona byla zahájena 4. prosince 2014 a skončila 22. února 2015, trvala tedy 80 dní. Prodáno bylo 
celkem 7 012 vstupenek (v minulé sezoně 8 162). Hokejové a ostatní skupiny využily 83 hodin, 126 
hodin využily školy.  
V sezoně 2015/2016 už kluziště nebylo otevřeno, bruslilo se od 28. října na zimním stadionu 
v Maškově zahradě. V létě slouží hřiště veřejnosti pod názvem Duhové hřiště, hraje se na něm fotbal 
apod. Na prostoru vedle něj se nachází prostor pro jízdy na skateboardu.  
(Fotografie ve fotopříloze).  
(Více ke kluzišti viz Sport – Přehled nejvýznamnějších událostí).  

Tenisový kurt 
Tenisový kurt se nachází skryt očím veřejnosti za atletickým stadionem Ludvíka Daňka pod bytovým 
domem čp. 2023. Využívají ho skupiny na dlouhodobou dohodu a zároveň provádějí i drobnější 
údržbu. Počáteční údržbu provádí Pavel Mikeš z AS.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
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SKI CLUB TURNOV 

Adresa: Nádražní 1691, Turnov, 511 01, v koloniálu u Roubíčků 
Předseda: Lubomír Mráz  
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Klub pořádal několik běhů Lyžařské školy pro děti na chatě na Hluboké, které se konaly v termínech 
od 10. ledna, 31. ledna a 1., 7. a 14. února. Zima byla mírná a všechny lekce se jezdily na špatném 
sněhu, ale dopadly dobře. Konaly se i závody, a to 21. února. Členové klubu vykonávají práci cvičitelů, 
podílejí se na údržbě chaty.  
Zdroj: Zpráva jednatele. 

SPORT IN-LINE 

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 
v daliměřičské tělocvičně a na ZŠ 28. října. V roce 2015 organizace připravila už druhý ročník letního 
příměstského tábora, který se konal od 27. do 31. července.  

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB OLYMPIA 

Adresa: Zborovská 2085, Turnov, 511 01 
Předseda klubu a trenér: Ing. Jaroslav Zahrádka 
Charakteristika: Klub vznikl v polovině roku 2008 a věnuje se sportovní brokové střelbě na asfaltové 
terče. Sdružuje zájemce o sportovní brokovou střelbu, a to především v olympijských disciplínách 
SKEET, TRAP, DOUBLE TRAP prováděných podle mezinárodních pravidel ISSF. SSK zajišťuje metodicky 
a prakticky veškerou přípravu svých členů, zajišťuje kompletní přípravu a zabezpečení pro své členy 
na soutěžích v rámci ČR a na mezinárodní úrovni a pravidelně se zúčastňuje vybraných závodů v ČR. 
Spolupracuje se všemi organizacemi podobného zaměření. Jedná se o jediný střelecký sportovní klub 
v Libereckém kraji.  
K 31. 12. 2015 měl šest řádných členů a zároveň soutěžících v kategorii A muži: Ing. Jaroslav Zahrádka 
(trenér), Petr Doul (místopředseda), Lukáš Zahrádka (hospodář), Radek Prokop, Oldřich Housa 
a Zdeněk Chmelík. Všichni členové klubu byli registrováni v Českém střeleckém svazu a při činnosti 
klubu používali vlastní zbraně.  
Klub ke konci roku 2015 svou činnost v Turnově ukončil z důvodů změny financování sportu městem 
(nová pravidla dotačních titulů), poté, co byl příspěvek města na činnost snížen o 60%. Závodníci byli 
přeregistrováni do jiné organizace pod Českým střeleckým svazem.  
 
Aktivity v roce 2015: 
Soutěže v disciplíně SKEET v rámci ČR: 
Kvalifikační závody I.–IV. kolo Českého poháru za účasti reprezentace ČR (4 závody) / MČR za účasti 
reprezentace ČR / VC Armády ČR Hradec Králové / Plzeňský pohár / GP Hradec Králové 
Soutěže v disciplíně L.SKEET v rámci ČR: Regionální přebory / MČR pořádané ČMMJ 
Zdroj: Webové stránky a výroční stránka organizace. 

ŠACHOVÝ KLUB ZIKUDA 

Adresa: Nádražní 599, Turnov, 511 01 
Kontaktní osoba: František Zikuda 
Charakteristika: Šachový klub již několik let patřil k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších 
republikových soutěžích a dosahují trvale významných úspěchů. Byl založen 31. října 1994. V roce 
2015 měl klub 58 členů, z toho 3 děti, zapojených do mistrovských soutěží v družstev A, B, C, D, E a F, 
a 12 dětí v přípravce mládeže (žáci) ve Žluté ponorce (vedoucí Jana Ježková a Tomáš Brouček). Je 
registrováno 13 neaktivních členů. Největší nadějí klubu je v současnosti Jan Zima a Oldřich 
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Macháček. Činnost klubu je rozdělena do pěti družstev, jejichž vedením jsou pověřeni Ing. Zdeněk 
Maršálek, Tomáš Brouček, Lukáš Konopka a Standa Lamač. 
Družstvo obsadilo v celkovém hodnocení O nejúspěšnějšího sportovce okresu Semily v kategorii 
družstva dospělých 2. místo, uspělo i v anketě o nejúspěšnějšího sportovce Turnova. 
 
A družstvo 2014/2015 extraliga. 7. místo.  
B družstvo 2014/2015 2. liga 3. místo  
C družstvo 2014/2015 krajský přebor Libereckého kraje 1. místo – postup do 2. ligy  
D družstvo 2014/2015 krajský přebor Libereckého kraje 8. místo 
E družstvo 2014/2015 krajská soutěž Libereckého kraje 1. místo – postup do KP 
F družstvo 2014/2015 krajská soutěž Libereckého kraje umístění neuvedeno.   

Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev 
Na otevřeném Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev Czech Open, které se konalo 
v červenci 2015 v Pardubicích, obsadilo družstvo A 1. místo a stalo se celkovým vítězem turnaje ze 
108 družstev z České republiky, Ruska, Polska a dalších států (složení družstva: Marek Vokáč, Pavel 
Čech, Lukasz Czyborowski, Pavel Šimáček a Pavel Jaracz), a družstvo B skončilo na 8. místě.  
 
Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev  
Mistrovství se konalo v Liberci za účasti 50 nejlepších družstev z ČR. Turnovský klub reprezentovala 
čtyři družstva. Po velkém boji obsadilo družstvo A 3. místo a družstvo B 4. místo.  
 
Český pohár v rapid šachu družstev 
Českého poháru v rapid šachu družstev v Liberci se zúčastnila čtyři družstva z Turnova, nejlépe A na 
4. místě. Sestava družstva A byla Ftáčník, Vokáč, Konopka a Šimáček. 
 
Soupiska: 

Jméno FELO NELO Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 

1. GM Ftáčník Lubomír (C)  2558 
 

1957 ½ ½  ½ ½ ½ 0 ½ ½ 

 
½ 0 4 

2. GM Bindrich Falko (C)  2609 
 

1990 ½ ½  

    
½ ½ 0 1 1 4 

3. GM Cyborowski Lukasz (C)  2512 
 

1980 ½ ½  ½ ½ ½ ½ 1 0 0 1 ½ 5½ 

4. IM Šimáček Pavel 2464 2460 1979 1 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 1 ½ 4½ 

5. GM Polák Tomáš 2512 2514 1974 ½ 1 ½ ½ 0 ½ 1 ½ 0 1 ½ 6 

6. GM Jaracz Pavel (C)  2499 
 

1977 
  

1 ½ ½ ½ 

  
0 

  
2½ 

7. GM Vokáč Marek 2458 2457 1958 ½ ½  ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 0 0 4½ 

8. IM Konopka Michal 2424 2415 1966 ½ 1 ½ ½ 0 1 0 1 ½ ½ ½ 6 

9. IM Sodoma Jan 2330 2334 1983 
        

½ 

  
½ 

10. IM Čech Pavel 2410 2413 1974 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 

 
1 ½ 5½ 

11. FM Kopal Josef 2244 2244 1970 
           

0 

12. Maršálek Zdeněk 2233 2231 1966 
           

0 

13. Vyhnálek Bohuslav 2151 2136 1950 
           

0 

14. Hácha Aleš 2042 2047 1972 
           

0 

15. Zikuda František 

 
1623 1946 

           
0 

 
4½ 5 4½ 4 3 3½ 4 4 1 6 3½ 

 
 
Zápasy:  
1. listopadu 2014. Doma. Rapid Pardubice. 4½ : 3½ 
2. listopadu 2014. Doma. 2222 ŠK Polabiny. 5 : 3 
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29. listopadu 2014. Venku. ŠK Karviná. 4½ : 3½ 
30. listopadu 2014. Venku. ZŽ Třinec. 4 : 4 
10. ledna 2015. Venku. Výstaviště Lysá nad Labem. 3 : 5 
11. ledna 2015. Venku. AD Mahrla Praha. 3½ : 4½ 
7. února 2015. Doma. Labortech Ostrava. 4 : 4 
8. února 2015. Doma. Slavoj Ostrava-Poruba. 4 : 4 
27. března 2015. Doma. 1. ŠK Novoborský. 1 : 7 
28. března 2015. Doma. Ancora Tatran Litovel. 6 : 2 
29. března 2015. Doma. BŠŠ Frýdek-Místek. 3½ : 4½ 
 
Šachové akce pořádané oddílem  

 Šachová tht extraliga v Turnově  
Ve dnech 27. až 29. března pořádal klub závody české extraligy. Turnovský klub TJ Zikuda skončil na 
7. místě. (Více viz Sport – Kalendárium). 

 O rohozecký soudek: 20. června proběhl v hostinci v kulturním domě na Podháji 5. ročník 
otevřeného přeboru Turnova v rapid šachu jednotlivců. Turnaj se hraje švýcarským hracím systémem 
na 9 kol podle pravidel FIDE pro rapid šach. Výherce obdržel sud rohozeckého piva. Na prvním místě 
se mezi 48 závodníky umístil turnovský Zdeněk Maršálek. I další tři místa obsadili místní šachisté. 

 Turnovský granát: 5. září se na Střelnici konal pravidelný šachový turnaj v rapid šachu 
jednotlivců, pořádaný Šachovým klubem Zikuda. Turnaj byl zařazen do 9. ročníku seriálu Grand Prix, 
byl otevřený a přístupný široké veřejnost. Zúčastnilo se ho 86 hráčů z celé České republiky. Po 
zajímavých bojích se celkovým vítězem stal mezinárodní velmistr Petr Neuman z Pardubic před 
Martinem Červeným a Epaminondasem Kourousisem z Prahy. Nejlepším domácím hráčem byl 
Zdeněk Maršálek na 8. místě. 

 Šachové setkání mládeže: Uspořádáno společně se Žlutou ponorkou, setkání mládeže 
z polského Jaworu a z Libereckého kraje. Účast kolem šedesáti hráčů.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet. 

TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA ILMA 

Adresa: Trávnice 902, Turnov, 511 01 
Ředitelka: Mgr. Ilona Šulcová 
Charakteristika: Zakladatelkou a majitelkou školy je Ilona Šulcová, která školu založila v roce 1990. 
Škola se věnuje jednak tréninku nadaných dětí ve věku 4–15 let, které tančí ve stálých tanečních 
souborech, učí se různým tanečním disciplínám a účastní se řady soutěží (viz níže), a také pořádá 
jednorázovou taneční výuku pro mládež a dospělé – tzv. taneční. 
Škola vyučuje disciplínám Street Dance – Hip Hop, Disco Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disco 
Show, ale i tanečním žánrům R&B či břišním tancům. Dále disciplínám Performing Arts - Show Dance, 
Belly Dance a v neposlední řadě i speciálním párovým tancům, jako jsou disciplíny Swing Dance, 
Mixing Blues, Salsa, Merengue, Mambo a plesovým choreografiím.  
Tým trenérů a lektorů tvořilo v roce 2015 šest proškolených a vzdělaných pedagogů tance: Mgr. Ilona 
Šulcová, Marian Šulc, Denisa Šulcová, Mgr. Růžena Nejedlová, Veronika Horáčková, Vojta Kořínek. 
Škola zahájila výuku i v Liberci v klubu Bedna v ulici U Nisy. Škola pořádá taneční kurzy pro žáky 
i v Lomnici nad Popelkou.  
Taneční soubory vystupují na řadě kulturně-sportovních akcí především v okolí Turnova, např. 
v Babylonu Liberec, na náměsti v Liberci na Hrubé Skále apod. 
Taneční: Tanečními hodinami prošli téměř všichni žáci devátých tříd a prvních ročníků turnovských 
základních a středních škol a kvarta gymnázia – cca 1 000 osob. Pravidelné lekce probíhaly v KD 
Pěnčín.  
 

http://extraliga.chess.cz/rozpis.php?id=19


Kronika města Turnova 2015  |319 

 

Akce školy v roce 2015 (výběr):  

 Plážový ples. 25. července na zámku Hrubá Skála. V 15.00 ples pro děti, ve 20 hodin ples pro 
dospělé. Tančilo se v plážovém oblečení 

 Narozeniny školy a Mega sraz: 19. prosince v KD Pěnčín 

 Ilma family. 20. prosince – Vánoční profilový pořad v KD Pěnčín.  
Zdroj: Webové stránky školy. 

TENISOVÝ KLUB TURNOV 

Adresa: Koškova 825, Turnov, 511 01 
Předseda: Jiří Mikula (od roku 2013, po Martinu Junkovi) 
Charakteristika: Počátky tenisu v Turnově se datují do roku 1901, kdy Klub českých velocipedistů 
Turnov uvedl do provozu na pronajatém pozemku první tenisový dvorec, který se stal centrem pro 
zájemce o nový sport z širokého okolí. (O historii viz Kronika 2013). Dnes tenisový klub sdružuje 
zájemce o tenis od dětí a mládeže až po seniory. Kromě závodního tenisu organizuje tenisový klub 
i pravidelné společenské akce a turnaje pro sponzory a rekreační hráče všech věkových kategorií 
a úrovní. 
Klub vlastní 5 antukových dvorců, tréninkovou zeď, budovu se sociálním zázemím, klubový bar, 
prodej a servis tenisového vybavení a zajišťuje vyplétání tenisových raket na elektronickém stroji. 
Tenisové kurty si může pronajmout kdokoliv. O jejich stav se stará správce Jiří Pospíchal.  
 
Z aktivit v roce 2015:  
Areál: Dokončena výstavba hřiště na minitenis u zdi (příspěvek města 60 000 Kč), ve vstupu do areálu 
bylo opraveno schodiště. Na jaře přibyl nový provozovatel občerstvení – p. Kotrman, částečně 
působil i jako správce areálu. Stav areálu je dobrý, často je pronajímán a přináší klubu finanční zisk.  
Klubové akce: Na jaře se konaly nábory mládeže, dětský den, letní kempy, turnaj čtyřher rodičů 
s dětmi, přebory dospělých a 1. ročník turnaje o Pohár Českého ráje a tradiční závěrečný turnaj 
losovaných čtyřher. 

 Tenisová školička 
V květnu byly zahájeny tenisové kurzy pro děti od 5 do 10 let – tzv. Tenisová školička. Děti se v ní 
učily zvládnout základy tenisového sportu. Kurz trval dva měsíce, 8 lekcí přišlo rodiče na 700 korun 
a odměnou pak byl i zvýhodněný členský poplatek na zbytek sezony. Každá lekce byla určena pro 
maximálně čtyři děti.  

 Letní tenisové kempy 
V letních měsících pořádal klub letní tenisové kempy, které probíhaly na turnovských tenisových 
kurtech od 9 do 15 hodin, byly určeny pro děti a mládež od 5 do 18 let. Proběhlo sedm pětidenních 
lekcí, cena byla 2000 Kč na týden. 

 Celostátní turnaj 
 TK Turnov připravil pro děti kategorie mladších žáků celostátní turnaj. Vítězem se stal hráč Jíra a ve 
čtyřhře dvojice Jíra, Říha. 
 
Družstva: 

 Mladší žáci: ve složení Steiner, Holman, Matzke, Čepelíková, Kyselová, Růžičková, účast 
v regionální tenisové soutěži – severovýchod, konečné pořadí 2. místo  

 Dospělí: účast v královéhradeckém přeboru 1. třídy A, konečné pořadí 4. místo 

 Veteráni: účast v regionální tenisové soutěži – severovýchod, konečné pořadí A 40+ 1. místo, 
B 40+ 5. místo. A 55+ čtyřhry 3 místo 

 Jednotlivci: nejlepší výsledky v letní tenisové sezoně Matouš Čepelík (7 let), který hraje 
v kategorii babytenis (vítězství v turnaji v Praze – klub Cibulka Praha, 3. místo na turnaji 
v Benátkách nad Jizerou a 4. místo v Semilech). Ve stejné kategorii se dařilo Kateřině 
Brunclíkové (9 let), které obsadila 3. místo na turnaji v České Lípě a 4. místo na turnaji 
pořádané klubem TK Turnov. V kategorii mladších žáků se zadařilo obsadit 3. místo ve čtyřhře 
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na turnaji ve Frýdlantě Julii Čepelíkové, což je starší sestra nadějného Matouše Čepelíka. 
Stejné umístění obsadil i Jan Steiner na turnaji pořádaném TK Turnov. 

Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu. 

THC STIGA ELITES TURNOV 

Adresa: Lidická 846 
Klub táhlového hokeje byl založen v roce 1994 pod názvem TURNOV SPIDERS, v roce 2005 došlo ke 
sloučení s klubem Absolut five a vznikl klub Absolut Spiders. V roce 2008 začal klub používat současný 
název. V současnosti má 9 hráčů a tři nehrající členy.  
V roce 2015 vyhrál již posedmé v řadě (!) mistrovství České republiky a někteří členové (neboť se 
hraje i za jednotlivce) uspěli i na mistrovství světa v Petrohradě.  

TJ ČESKÝ RÁJ 

Adresa: Hrubá Skála 37 
Předseda: Miloslav Homolka. Tajemník: Pavel Starý 
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. 
Výroční schůze: 1. února se sešlo 69 členů v hotelu Karel IV. na výroční schůzi. 
Zdroj: Webové stránky a zprávy předsedy a jednatele. 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OREL TURNOV 

Adresa: Jiráskova 126, Turnov, 511 01 
Starosta: Petr Mizera (od 28. 2. 2010). Sekretář: Mgr. Vít Jůza (od r. 2009) 
Charakteristika: Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje. Orel je občanské sdružení, 
křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. 
Sdružení působí na celém území České republiky, tvoří je 23 žup, téměř 250 jednot a dohromady má 
cca 17 000 členů. K 28. 12. 2009 proběhlo sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil.  
Počet členů ke konci roku 2015 byl 85 (v předchozím roce 62), přibylo 27 nových členů, dva zemřeli 
a dva byli vyřazeni. Mladých lidí přibylo a z loňského počtu 17 vzrostl jejich počet na 26. 
Orlovna (Jiráskova čp. 126) 
V orlovně došlo k zasíťování oken a vymalování tělocvičny. Proběhla výměna větší části bydlících 
nájemníků, byly provedeny k tomu potřebné elektroinstalační úpravy. Tělocvična sice není v ideálním 
stavu, nicméně v použitelném a vybaveném zejména na stolní tenis a florbal. Její využití je však 
podprůměrné. V orlovně se také nachází dvě klubovny, které by také mohly být mnohem 
využívanější. Jednota uvažuje o možnosti získat dotaci na opravu y vybavení orlovny. 
 
Děti (z) ráje 
Děti (z) ráje je dětský farní oddíl nabízející volnočasové aktivity pro děti z Turnova a okolí ve věku od 
6 do 14 let. Oddíl má křesťansky laděný program (dětské mše apod.), není však vázán na návštěvu 
kostelů. Program je přibližně jednou měsíčně připravován starší mládeží. Pořádány jsou celodenní 
výlety, etapové hry, sportovní turnaje. Mezi pravidelné akce patří např. předvánoční besídka pro děti. 
Několikrát do roka se pořádají tzv. víkendovky a o letních prázdninách desetidenní tábor v přírodě. 
Na počátku roku 2015 měly děti z ráje asi 20 členů.  
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Z aktivit v roce 2015: 

 14. února se konal bobový sjezd Ještědu. Do Liberce členové odjeli vlakem, na Ještěd 
lanovkou a přes Pláně sjeli dolů.  

 3. dubna uspořádali křížovou cestu na horu Tábor. 

 1.–11. července se konal letní tábor ve Svitavě, tj. mezi Cvikovem a Českou Lípou. 

 1. března se konala členská schůze jednoty, rada jednoty jednala podle potřeby – 20. 1., 1. 
a 30. 3., 7. a 27. 4., 3. 11. a 28. 12. 

 Jednota s obtížemi splatila dluhy TJ Turnov a Župě sv. Zdislavy.  
 
Šachy: Šachovému oddílu se nedařilo scházet se pravidelně v úterý, jak bylo plánováno. Vzdor silné 
konkurenci pokračoval v pořadatelství 4 šachových turnajů ročně za obvyklé účasti 7 až 10 hráčů. 
Oddíl vnímá silné působení konkurenčního šachového oddílu Zikuda, někteří členové jsou členy obou 
oddílů. Přijetí do opět sjednocované tělovýchovy prostřednictvím Šachového svazu České republiky 
se nezdařilo, turnovskému oddílu chybí členové, kteří by krajskou jednotu obohatili.  
Kuželky: Družstvo Orla jednoty Turnov získalo na kvalifikačním turnaji v kuželkách v Novém Boru 
2. května 3. místo, ze členů jednoty se účastnili Vanda Zázvorková (2.), Michal Šimůnek (1.), Miroslav 
Kvarda (2.) a Vít Jůza (3.). 
Florbal a malá kopaná: 11. dubna orelská jednota pořádala turnaje ve florbalu a malé kopané 
(kvalifikační) – jednotu representovali Zbyněk Hlava, Michal Šimůnek, David Sucharda, Filip Tulach, 
Miroslav Kvarda, Radek Pikora, Ondřej Štěpán, Tomáš Tlach, Marek Křapka, Tomáš Václavík a Martin 
Bartoš. 
Stolní tenis: účast na orelské kvalifikaci a po postupu i finále jednotlivců jediný člen (Vít Jůza 
v kvalifikaci ve své kategorii 1., ve finále 4.). Na turnaji v Kacanovech 1. března jednotu vítězně 
representoval Petr Mizera. Průběžně se využívají ping-pongové stoly v tělocvičně orlovny, jinak 
členové hrají za Sokol, orelská tělocvična zatím není způsobilá na závodní hraní. 
Úspěchy člena Jana Zikmunda: Jan Zikmund orelskou jednotu reprezentoval v závodě Speed man 
Turnov (běh + kolo) 25. dubna, skončil na 2. místě.  
TJ Orel Loukov: Loukovští se pravidelně věnují florbalu – scházejí se dvakrát týdně.  
Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky. 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV 

Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01 
Starosta: Ing. Milan Hejduk, náčelník: František Černý, náčelnice: Hana Křivanová, jednatelka: Tereza 
Linhartová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Z akcí:  
Květen: 90 let otevření Tyršova domu v Praze. Zúčastnilo se 16 turnovských cvičenců, kteří si pod 
vedením profesionálů z Nového cirkusu vyzkoušeli párovou gymnastiku, cvičení na dlouhých šátcích 
„ve vzduchu“, žonglování a line-dance. Večer se nádvoří Tyršova domu stalo krásným osvíceným 
pódiem a vedle českých i zahraničních gymnastů se turnovská skupina žen a mužů ukázala s pódiovou 
skladbou Zimní sen. 
Červen: Sokolské Brno. Zúčastnilo se 28 cvičenců z Turnova, celkem 3 500 sokolů z celé republiky.  
Červen: Město pohybu v Plzni. V prostorách zimního stadionu se na konci června turnovští 
představili v několika tradičních cvičeních hromadných skladeb. 
Červenec: Gymnaestráda v Helsinkách. Turnovští reprezentovali skladbou Zimní sen. 
 
Oddíly:  

 Klub českých turistů (více viz Kronika 2013) 
Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01, Předseda: Ing. Michal Kučera, Koberovy, za značení cest 
je zodpovědný: Jiří Ulmann. 
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Členská základna: Ke konci roku 2015 měl klub 330 členů, z toho 98 žáci, 17 dorost, 156 dospělí a 59 
kmeti. Jejich průměrný věk byl 35,8 let a poměr mužů a žen byl téměř vyrovnaný.  
Značení: V roce 2015 značkaři obnovili podle plánu celkem 101,7 km turistických cest a bylo osazeno 
5 nových směrovníků. 
Během roku byly provedeny tyto změny TZT: Vyznačení zelené TZT v obci Pohoří s odbočkou na 
vyhlídku na Bezděz / Vyznačení Kozákovské naučné stezky / Vyznačení odbočky k via ferratě Vodní 
brána v Semilech / Vyznačení přeložky mimo soukromý pozemek pod Troskami. Do systému 
značených tras byla zařazena odbočka k pozorovatelně vodních ptáků na Rokytnickém rybníce. 
V ZO Turnov pracuje 20 aktivních značkařů, z toho 2 instruktoři značení, 8 s kvalifikací vedoucí 
značkař, 10 zaškolený značkař a další členové KČT se aktivně podílejí při obnově a údržbě sítě TZT.  
V letošním roce byla dokončena plánovaná výměna sponzorských tabulek Lesů ČR. 
Zajímavosti je, že turnovští značkaři pomohli značkařům ve Švédsku, kteří se rozhodli vyznačit několik 
tras ve svém regionu. Turnovští je vybavili značkařskými barvami a metodickými materiály.  
 
Oddíly 

 Starší členstvo: Zemřeli dlouholetý správce chaty Bosna Ing. Rudolf Trepera a nejstarší člen 
prof. Miroslav Špika. Věkový průměr členů je 78 let. Scházejí se pravidelně každou druhou 
středu v sokolovně. Uspořádali 12 pěších výletů, 2 zájezdy (1 zahraniční – sedmidenní do 
Dolomit, účast 15 členů + 8 přátel a 1 tuzemský na Opavsko a Ostravsko – účast 45 členů). 
Konalo se každotýdenní cvičení jógy. 

 RD 2: Činnost skupiny je stabilní, mj. uspořádala Pleskotské hry.  

 Skupina Mejzrovi a spol.: stabilní skupina 16 členů a 6 přátel.  

 Mimoni: Skupina Mimoni čítá v maximu i 20 lidí. V průběhu roku pořádá především cyklo 
akce a pěší výlety. Nejvýznamnější akcí letošního roku byl týdenní cyklovýlet po Šumavě. 

 RD 4: Skupina rodičů s dětmi již od svého vzniku čítá 10 rodin. Náplní akcí jsou většinou pěší, 
cyklistické a již i vodácké výlety. Hlavní akcí roku 2015 byl týdenní stanový tábor ve Stálkově 
u Slavonic. 

 RP Laudovi a spol.: Skupina rodičů s dětmi, většinou již jen rodičů, se schází na obvyklých 
akcích pěšky, na lyžích, kolech i na lodích. 

 ChroMáBu 

 Wegeťáci 

 TOMíci: Oddíl pro děti ve věku od 9 do 15 let. Pořádá tradiční akce typu Vánoční schůzky 
(Bosna), Velikonoce, splouvání Jizery, pěší, ad., účastní se Pleskotské hry a dalších 
mezioddílových akcí, např. Vyzvědači (tentokrát v Mladé Boleslavi). Zakončením 
a vyvrcholením roční aktivity byl tradiční čtrnáctidenní stanový tábor; tentorkát v Bratřicích 
u Pacova. 

 Babibúm: Skupina rodičů a dětí s názvem Babibúm v roce 2015 ušla, uběhla, najela a splula 
mnoho společných kilometrů. Nejvíce se věnovala pěším výletům. 

Aktivity jednotlivých oddílů jsou popsány ve výroční zprávě. 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TURNOV 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01  
Vedoucí: Mgr. Filip Stárek; Předseda: Pavel Svatoš (od r. 2011) 
Charakteristika: Tělovýchovná jednota Turnov, o. s., sdružuje ve 20 oddílech 1 310 členů (nárůst 
mládeže především v oddílech florbalu, volejbalu, orientačního běhu, házené i aerobiku) a spravuje 
5 samostatných sportovních areálů v Turnově a chatu v Kořenově. Jedná se o největší sportovní 
organizaci na Turnovsku. Zaměstnává 36 osob, včetně správců a cvičitelů.  
 
Přehled akcí v roce 2015 (výběr): 

 Valná hromada: 11. března ve Sportbaru sportovní haly ve Skálově ulici. Zúčastnilo se 56 
delegátů, kteří zastupují přes 1 300 sportovců z dvaceti oddílů. Měly být schváleny nové stanovy 
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v souvislosti se změnou z občanského sdružení na spolek, objevily se problémy, schvalování bylo 
odloženo o rok. Vize nových sportovních zařízení: nafukovací hala v Daliměřicích, přístavba posilovny 
a cvičebního sálu u haly ve Skálově ulici 
 
Sportovní hala, Skálova 207 
Sportovní hala TJ Turnov ve Skálově ulici v Turnově má rozměry 40 x 21 metrů a jsou v ní standardně 
vyznačena hřiště na florbal, futsal, basketbal, házenou, na odbíjenou pak centrální kurt plus 
3 tréninková hřiště. K hale přísluší 4 šatny vybavené samostatnými sprchami, rovněž je možné využít 
i ozvučení. V hale je otevřen i Sportbar s nabídkou teplých i studených nápojů a rychlého občerstvení.  
V roce 2015 neproběhly v hale žádné větší investice. Připravoval se zásadní projekt příštích let, a to 
dobudování víceúčelové posilovny a samostatného cvičebního sálu.  

 Sportcentrum: S narůstající oblibou se setkávala sauna i nově program dětské sauny. 
K dispozici je solárium, posilovací plošina a dvě vířivé vany k regeneraci.  

 
Volejbalové hřiště, Skálova 207 
Areál odbíjené se nachází pod atletickým stadionem ve Skálově ulici v Turnově a nabízí dvě antuková 
hřiště s moderní budovou šaten a zázemím včetně klubové místnosti. Po dohodě je možné si 
pronajmout celý areál včetně klubové místnosti s krbem a venkovním ohništěm. Cena za pronájem 
jednoho hřiště je 60 Kč za hodinu. Už v roce 2014 byla připravena budoucí výstavba dvou kurtů na 
beach volejbal na pozemcích ve vlastnictví ZŠ Skálova. 
 
Tělocvična Daliměřice, Bezručova 35-36 
Tělocvična se nachází v Turnově-Daliměřicích a má rozměry 12 x 10 metrů. V roce 2011 byla 
dokončena její kompletní rekonstrukce. Jsou zde instalovány basketbalové koše a vyznačena 
tréninková hřiště na badminton a malou odbíjenou (debly). Oddíl kulturistiky a silového trojboje zde 
má vybavenou tréninkovou neveřejnou posilovnu. Celá budova i tělocvična prošly celkovou 
rekonstrukcí a jsou kromě jiného „mateřskou“ tělocvičnou oddílů kickboxu, boxu, RS Daliměřice 
a silového trojboje a kulturistiky. Funguje zde školička in-line bruslení (provozovatel Pavel Hlubuček – 
firma Sport inline – provozuje in-linové kurzy v Liberci a v Turnově). Pronájem tělocvičny je možný za 
150–200 Kč na hodinu. Za budovou tělocvičny je menší hřiště s umělou trávou na odbíjenou 
o rozměrech 14x8m. Veřejnost si je může pronajmout za 50 Kč za hodinu.  
Daliměřická sokolovna je historickým objektem, vznikla přestavbou původního objektu zájezdního 
hostince. Po roce 1945 objekt přešel do majetku TJ Turnov. Na konci tisíciletí byla budova 
v žalostném stavu. Práce na postupné rekonstrukci byly započaty v roce 2002. 
 
Areál malé kopané Daliměřice, Bezručova u čp. 1 
Areál malé kopané se nachází v Turnově-Daliměřicích a v roce 2014 prošel celkovou rekonstrukcí – za 
3 miliony bylo postaveno nové hřiště s kvalitním povrchem a mantinely. Rok 2015 tak byl prvním 
rokem jeho provozu. Hřiště bylo převedeno do majetku města pod správu TJ Turnov. V budoucnu je 
snaha o zajištění sezonního zastřešení hřiště a jeho zázemí (šatny a sociální zařízení). 
Od března do listopadu bylo hřiště zpřístupněno veřejnosti vždy ve všední den odpoledne 
a o víkendech po celý den. Poplatek 150 Kč za hodinu. Spravuje TJ Turnov.  
 
Areál házené a kanoistiky, Palackého, za čp. 536 a 526 
Areál házené a loděnice „mezi mosty“ v Turnově zahrnuje dvě házenkářská hřiště s povrchem 
Nisaplast a asfalt a budovu loděnice. Hřiště je v současné době přístupné zdarma (klíče jsou na 
recepci přilehlého hotelu Eden). V roce 2015 byly dokončeny práce na dokončení objektu šaten 
a zázemí oddílu (svépomocí). Probíhala dlouhá jednání s městem a Povodím Labe o plánované 
rekonstrukci koryta Jizery (protipovodňová opatření), došlo k dohodě, v budoucnu se výrazně změní 
vizuální podoba břehů i u loděnice.  
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Turistická chata Kořenov, Kořenov 201 
Turistická chata v Kořenově v Jizerských horách se nachází asi 300 metrů za odbočkou na Jizerku 
a Příchovice u hlavní silnice ve směru Tanvald-Harrachov. 
K dispozici je zde 6 pokojů. Chata je vybavena sprchami, WC, společenskou místností a jídelnou 
(spojené prostory), vybavenou kuchyňkou, sušárnou, lyžárnou, venku je pak k dispozici ohniště 
a travnatá plocha využitelná např. pro malou odbíjenou. Byl připraven projekt na celkové zateplení 
budovy.  
V roce 2015 Turnov vyjmul chatu z objektů, na které je možné žádat dotace, protože se nachází mimo 
město.  
 
Přehled oddílů a jejich činnosti 
Informace zde uvedené jsou poznamenány tím, že ve výroční zprávě někteří zástupci popisují 
současnou sezonu (2015/2016), jiní tu minulou (2014/2015). Výroční zpráva je nicméně velmi 
podrobná a každoročně dobře zpracovaná, kontinuita a podrobnosti jsou v ní dobře dohledatelné.  
 

 Aerobik, předsedkyně Michaela Zitková 
Počet členů v roce 2015: 22, z toho mládež: 21. Oddíl vznikl na podzim roku 2013. Na konci prázdnin 
se konalo pětidenní soustředění na chatě v Kořenově. Oddíl vystoupil na městském plese.  

 Atletický akademický klub, předseda Břetislav Zeman 
Počet členů v roce v roce 2014: 15, v roce 2015: 15, z toho mládež: 2 
Mužstvo A se poprvé v dlouhé historii nezúčastnilo zápasů v krajském přeboru, především kvůli 
zdravotnímu stavu členů. Oddíl trénuje v tělocvičně v Daliměřicích, organizoval sportovní víkendová 
soustředění. Tři členové klubu se vypravili do Nepálu pod Annapúrnu, kde zažili zemětřesení. Nebyl 
vyhlášen nejužitečnější závodník klubu.  

 Basketbal, předseda Tomáš Bevilaqua 
Počet členů v roce 2014: 92, v roce 2015: 92, z toho mládež: 29 
Aktivní byla 3 mužstva. Muži hráli Východočeskou ligu, skončili na pátém místě. Stará garda hrála 
Pojizerskou ligu, kterou opět vyhrála. Díky členu Michalu Valšíkovi se v Turnově hraje i streetball. Loni 
založené družstvo minižáků se úspěšně rozvíjelo, několikrát vyhrálo na turnajích v Libereckém kraji. 
Nepříjemné je velké věkové rozpětí mládeže, takže se špatně sestavují družstva do soutěží 
pořádaných Českou basketbalovou federací. O mládež se starají trenéři Milan Cvrček, Zbyněk Špetlík 
a Zdeněk Šístek. 

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů v roce 2014: 19, v roce 2015: 19, z toho mládež: 2 
V roce 20154 se oddíl věnoval především kondičním cvičením pro veřejnost a spolupráci 
s turnovskými hokejisty. Významným přírůstkem se stal Matouš Petřík, (16 let, 193 cm, 107 kg), 
vyhrál tři zápasy a chystá se na mistrovství ČR juniorů. Trenéři Míra Kravec a Pavel Jurkovič.  

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik 
Počet členů v roce 2014: 249, v roce 2015: 249, z toho mládež: 154 
Rok 2015 patřil k nejlepším za poslední roky. Rozšířil a ustálil se počet trenérů mládeže na osmi. 
Poprvé se podařilo sestavit kompletní věkovou strukturu v chlapeckých kategoriích – mládežnické 
oddíly: starší žáci, mladší žáci, elévové, dorostenci, junioři, mladší žákyně a starší žákyně 
a dorostenky. Starší žáci skončili v soutěži druzí, junioři také druzí, dorostenky soutěž vyhrály 
a postoupily do celorepublikové play off, kde se umístily na 6. místě.  
Do krajských výběrů talentované mládeže na konci sezony poslal oddíl rekordní počet zástupců. 
A mužstvo prvním rokem účinkovalo v Národní lize, postoupilo do play off.  
Podařilo se navázat úzkou spolupráci s Českou florbalovou unií, tréninkové metody může konzultovat 
s regionálním metodikem. 

 Futsal, předseda Jindřich Vaňátko 
Počet členů v roce 2014: 28, z toho mládež: 1 
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V roce 2015 se poprvé v existenci oddílu nekonala Turnovská liga, protože upadl zájem tradičních 
celků. I turnovský oddíl se potýká se stárnutím členů. Oddíl fungoval na rekreační bázi, věnoval se 
volejbalu, squashi a venkovnímu fotbalu.  

 Házená, předseda Mgr. Petr Ouvín 
Počet členů v roce 2014: 114, z toho mládež: 63 
Oddíl má 5 družstev: muži, ženy, starší žáci, starší žákyně, mladší žákyně a přípravka.  
Muži se potýkali se zraněními a nemocemi, po podzimní části soutěže (2015/2016) skončili na 
posledním místě. Jan Möller se s 25 brankami umístil na druhém místě tabulky střelců celé soutěže.  
Starší žáci skončili po podzimní části soutěže na posledním místě. Nejlepším hráčem byl Martin 
Kohout, který se prosadil jako nejlepší střelec krajského přeboru.  
Ženy vstupovaly do druhé ligy z druhého místa a skončily na místě pátém.  
Družstvo mladších žaček hraje soutěž v Praze, protože v kraji není dostatek týmů.  

 Kanoistika, předseda Martin Goruk 
Počet členů v roce 2014: 34, z toho mládež: 2 
Oddíl se zaměřuje především na kanoistiku na divoké vodě a na závodní rafting. Nejúspěšnějšími 
kanoisty byli Jan Milles st., Jan Miller. ml a Pavel Kozderka. Jan Miller st. se v roce 2015 na mistrovství 
světa umístil na 5. místě, stal se ale nejlepším veteránem českého oblastního žebříčku. Jan Miller ml. 
se ze zdravotních důvodů neúčastnil mistrovství ČR.  
Turnovští se začali věnovat novému sportu – paddelboardingu. Propagátorem je turnovský kanoista 
Ondřej Hummer, který v závodech dosahuje vynikajících výsledků, avšak ne pod hlavičkou TJ Turnov. 
Oddíl se věnuje i dalším aktivitám, jakými jsou např. Odemykání Jizery, Zamykání Jizery, tradiční 
závody pramic. Pokračovala svépomocná výstavba zázemí pro loděnice.  

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů v roce 2014: 20, v roce 2015: 20, z toho mládež: 1 
Oddíl soutěžil v kickboxu. Trénuje každý pátek večer v daliměřicské tělocvičně.  
Mistrovství Evropy v Maďarsku: Ladislav Knébl získal 2. místo v kategorii 81 kg  
Mistrovství světa ve Španělsku: konala se dvoje mistrovství dvou asociací s odstupem 14 dnů, kterých 
se zúčastnili bratři Kazdovi. Jan Kazda v kategorii full contact 90 kg získal stříbrnou medaili v jednom 
a bronz v druhém mistrovství, Petr Kazda totéž v kategorii 85 kg.  
Mezinárodní turnaj v Mostu: Andriy Gomzyk a Josef Petřík vyhráli v kategoriích full contact do 75 kg, 
resp. light contact so 79 kg. Nejmladší turnovský závodník Filip Vertéši (11 let) získal bronz v kategorii 
35 kg. Stříbrné medaile Marcel Nesvadba (75 kg, light contact veteráni), Kateřina Sudková (light 
contact 60 kg). 

 FC Dalmach – Malá kopaná, předseda Petr Koubus 
Počet členů v roce 2014: 44, z toho mládež: 0 
FC Dalmach Turnov – oddíl malé kopané a futsalu vznikl v roce 1991. (Více viz Kronika 2014). 
A-tým hraje 2. ligu Západ, prožil náročnou sezonu, umístění v lize se podařilo udržet a skončil na 
7. místě.  
B-tým byl na konci minulé sezony zrušen.  

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Eduard Folprecht 
Počet členů v roce 2014: 12, v roce 2015: 12, z toho mládež: 0  
Oddíl se zúčastnil pouze jediné akce – Českého poháru (rodičovské povinnosti).  

 Musher club Český ráj, předseda Ivo Vacke 
Počet členů v roce 2014: 38, v roce 2015: 38, z toho mládež: 0 
Oddíl je registrován pod Svazem sportu psích spřežení, pořádá závody v canicrossu, dogtrekkingu. 
Velmi aktivní oddíl. Členové získali medaile na Mistrovství Evropy ve Francii (viz Odměny 
medailistům). 

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů v roce 2014: 127, v roce 2015: 133, z toho mládež: 48 
Rok 2015 byl spíše odpočinkový s průměrným počtem aktivit a účastí v závodech.  
28. března: 1. a 2. závod Ještědského žebříčku v orientačním běhu. Otevření oblastní závodní sezony. 
Akce se konala na Branžeži, účast 631 závodníků dopoledního závodu a 448 odpoledního.  
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Závod Pěkné prázdniny – opět závodilo 1 200 běžců  
Pořádání ankety Sportovec roku města Turnova (viz samostatná zpráva). 

 Rádiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas, šéftrenér Andriy 
Gomzyk 

Počet členů v roce 2014: 32, z toho mládež: 0 
V oddíle je více členů, kteří neběhají, zajišťují technické zázemí pro závodníky a pomáhají na většině 
celorepublikových závodů. 
Mistrovství Evropy v Mariánských Lázních. Jakub Oma byl jediným mužem, který se postavil na start 
všem čtyřem závodům – získal stříbro ve foxoringu, stříbro ve sprintu, 7. místi na klasické trati 
v pásmu 144 MHz a 1. místo na klasické trati v pásmu 3,5 MHz (účast 30 závodníků z 15 zemí). Jana 
Omová v kategorii veteránek nad 60 let bronz ve sprintu, zlatou a stříbrnou medaili v závodech 
družstev.  
Národní žebříček: Jana Omová se stala celkovou vítězkou Národního žebříčku veteránek nad 60 let. 
Andriy Gomzyk 2 stříbrné, Martin Baier 1 stříbrnou. Jakub Oma – tři tituly mistra ČR, celkový vítěz 
Národního žebříčku.  

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda  
Počet členů v roce 2014: 51, z toho mládež: 17 
Oddíl je rozdělen do čtyř cvičebních skupin – starší žákyně, rodiče s dětmi, ženy a muži.  
28. 11. 2015 Volejbalový Mmemoriál Dana Pavlišty v hale TSC (umístění na 3. místě). Oddíl mužů se 
zúčastnil volejbalových turnajů v Líšném, Jenišovicích, Kacanovech ad.  

 RS Mašov, předseda Petr Taussig 
Počet členů v roce 2014: 163, z toho mládež: 22 
Oddíl zajišťuje sportovní vyžití pro širokou oblast Mašova a okolních obcí, pravidelně zde cvičí kolem 
130 osob.  

 Samostatný orientační klub, předseda Václav Zakouřil 
Počet členů v roce 2014: 101, z toho mládež: 48 
Rok 2015 patřil k úspěšným.  
Jarní skály na Kosti – účast 900 běžců. 
Pohár SOK 25. 10. 2015, Kozlov, 800 běžců. 
Turnovské schody 
Samostatný orientační klub Turnov připravil na léto fotoorientační hru pro děti, jejich rodiče, pro celé 
rodiny, děti z příměstských táborů, pro školy, ale třeba i pro seniory a návštěvníky města. Hráčům 
jsou k dispozici herní podklady se dvěma částmi. Z jedné strany vlastní mapa města s čísly 
jednotlivých zastavení, z druhé strany fotografie představující detaily turnovských schodišť. Úkolem 
hráčů je projít všechna označená místa podle mapy a přiřadit písmena u fotografií ke správným 
číslicím na mapě. Hra slavila úspěch, natištěné mapy byly záhy rozebrány a byl připraven dotisk 
v počtu 2 000 ks. 
Závody v Kacanovech 
22.–23. srpna se v Kacanovech konal 24. ročník tradičních dvoudenních tří-etapových závodů 
s orientačním během v Českém ráji, které pořádá Oddíl orientačního běhu TJ Turnov. Závodů se 
zúčastnilo na 1200 závodníků z České republiky, Irska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Ruska, 
Slovenska a Švédska. Závody se odehrávaly mezi Radčí a Kacanovami. Nedaleko startu byla v lese 
připravena i ukázková trať pro příchozí veřejnost. Zvláště vítáni jsou rodiče s dětmi. 

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů v roce 2014: 3, v roce 2015: 12, z toho mládež: 0 
Oddíl zažil vzestup aktivity. Ladislav Pasecký 23. 5. 2015 zvítězil v Olomouci na mistrovství ČR a SR 
výkonem 240 kg. Ve světovém poháru v Praze 8. prosince získal stříbrnou medaili v kategorii 240 kg 
bez podpůrného dresu a zlatou v kategorii 230 kg.  

 Squash, předseda Martin Beksa 
Počet členů v roce 5, z toho mládež: 0 
Oddíl hraje 3. ligu, skončil na 4. místě ve skupině. Potýká se s úzkou hráčskou základnou.  
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 Volejbal, předseda Jana Matějková 
Počet členů v roce 2014: 139, z toho mládež: 22 
Rok 2015 byl pro oddíl přelomový a ojedinělý. Přelomový v dosažených výsledcích, ojedinělý, protože 
byla nastavena nová pravidla a vnitřní předpisy. (Foto viz Fotokronika). 
A tým TJ Zikuda hrál prvním rokem v 1. lize, poté, co v minulé sezoně skončil na 1. místě druhé ligy. 
Protože soupeřící týmy Sokol Bučovice a Sokol Hrotovice nevyužily možnost boje o postup, postoupili 
automaticky Turnováci a Loko Česká Lípa. Oddíl se po podzimní části umístil na 5. místě. Trenér 
Šimůnek. 
B tým hrál v II. krajském přeboru Královéhradeckého kraje a skončil na 4. místě. Na sezonu 
2015/2016 se sloučil tým B s týmem C a nadále pod označením B nastoupil do krajského přeboru 
I. třídy. 
Ženy skončily na 2. místě tabulky v soutěži 1. třídy krajského přeboru. Trenér Miloš Dolejší. 
Družstva mládeže  
– družstvo kadetek a juniorek (společné) hrálo v 1. juniorské lize, kde skončilo na 11. místě z 24 týmů. 
Trenéři Jan Mlejnek a Luděk Maier. 
– družstvo juniorů hrálo v 1. juniorské lize, kde skončilo na 3 místě. Trenéři Tomáš Peklán a Daniel 
Strnad.  
– neoficiální smíšené družstvo staršího žactva složené ze hráčů a hráček Žluté ponorky hrálo 
v okresním přeboru a tuto soutěž vyhrálo. Trenér Dan Strnad. 
Volejbalová přípravka: Během dubna a září oddíl prezentoval svou činnost na turnovských školách 
s cílem získat pro sport nejmenší. V roce 2015/2016 bude v základní škole Skálova otevřena sportovní 
třída zaměřená na volejbal (druhý stupeň).  
Zdroj: Výroční zpráva TJ Turnov za rok 2014 

TĚLOVÝCHOVNĚ SPORTOVNÍ KLUB  

Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
Charakteristika: TSC vznikl v hale u nádraží v roce 1991. V jeho sousedství je vyhledávané hřiště 
Duhové energie, kde je v zimním období instalováno mobilní kryté kluziště. Jednalo se o poslední 
sezonu brusliště před otevřením zimního stadionu. Správce klubu se o ně ve spolupráci s Městskou 
sportovní staral. V létě zajišťoval péči o skate park na hřišti Duhové energie.  
Sportoviště: 
Proběhla rekonstrukce šaten v přízemí (druhá část, ta první v roce předešlém), která byla z velké části 
dotována ze Sportovní komise Města Turnov, a rekonstrukce solárií, zakoupení nového stroje 
a dokoupení dalších strojů do fitness centru. Areál byl opět pronajímán, a to jednak vlastním oddílům 
(SPV, judo, badminton, sálová kopaná, stěnové horolezectví, florball, fitness studio), školám 
(Hotelová a integrováná škola, ZŠ Skálova se sídlem v Alešově ulici) a jiným zájmovým organizacím 
(TaPŠ Ilma, FK Turnov, aerobic studio Nejedlá, zumba, trampolínky, Městská policie Turnov a různá 
zájmová uskupení z řad obyvatel Turnova a okolí). V dopoledních hodinách v hale probíhalo cvičení 
kojenců a batolat. Nově začalo cvičení jogy. 
 
Oddíly:  

 Oddíl SPV – Sport pro všechny: organizuje pravidelná cvičení pro své členy i pro veřejnost 
(členové roční vstup na všechna cvičení 500,- Kč, nečlenové 20,- Kč za jednu lekci).  
Cvičební hodiny: seniorky zdravotní, ženy, předškolní děti, žáci a žákyně, sportovní hry, cvičení na 
velkých míčích, muži, plavání (v bazénu na Výšince) a volejbal. 193 členů dospělých, 193 dětí. Velmi 
oblíbeným druhem cvičení je cvičení rodičů a dětí. Členové se mimo již jmenovanou všestrannost 
zúčastňují i krajských sportovních soutěží, které jsou v tomto odboru vyhlášeny (ringo, korfbal).  

 Judo: předseda Radek Louda 
Judo má bezesporu mezi všemi ostatními oddíly činnost nejširší a také nejúspěšnější. Vrcholem je 
účast turnovských mužů v první lize, kde zejména v posledních letech patří mezi špičku. Skutečnost 
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obzvláště pozoruhodná, že se jedná v drtivé většině o vlastní odchovance. V roce 2015 se družstvo 
mužů umístilo na 3. místě. Dorostenci bojovali o postup do dorostenecké ligy, který se opět nezdařil. 
V soutěži jednotlivců, zejména z řad mládeže, získal oddíl mnoho výborných umístění. Oddíl pořádá 
rovněž mnoho soutěží od místní až po republikovou úroveň. Velmi oblíbené jsou letní tábory, kterých 
se každoročně účastní více než padesát dětí. Své zástupce má oddíl i ve vrcholných svazových 
orgánech Českého svazu juda ČSJu. V oblasti trenérů je oddíl stabilizovaný a u každé složky působí 
dva až tři, což v absolutním čísle dává počet 18.  

 Horolezectví 
Lezci, kteří se v letní sezoně věnují přírodnímu lezení. Od podzimu do jara dvakrát týdně navštěvují 
lezeckou stěnu v hale TSC. 

 Badminton 
Oddíl badmintonu postupně zvyšuje členskou základnu. Soutěží se zatím neúčastní, ale lze se 
domnívat, že v příštích letech do soutěží zasáhne. 

 Sálová kopaná, florbal, rekreační sport a fitness 
Mladé oddíly, které nestartují v žádné soutěži, ale pravidelně se dvakrát týdně scházejí ke svým 
tréninkům 
 
Z akcí: 
Samurajská katana: 21. února se ve sportovní hale u nádraží konalo 1. kolo 20. ročníku ligy žákyň 
a žáků o Samurajskou katanu, které pořádal oddíl Judo TSC Turnov. Pořadatelé přivítali více než 200 
mladých judistů z 20 oddílů ve věku od 7 do 14 let. Na konci, pod pěti kolech, se turnovský oddíl 
umístil na krásném druhém místě z třiceti soutěžících oddílů.  
 
Slavnostní program pro veřejnost: 27. listopadu si všechna mládežnická družstva oddílu Judo 
připravila prezentaci svých dovedností a v hale TSC Turnov se prezentovala veřejnosti. Celkem se 
jednalo o pět družstev a 130 dětí-judistů. Vrcholem večera bylo velmi působivé vystoupení závodního 
družstva, které si připravilo komponovanou sestavu s hudbou. Součástí večera bylo slavnostní 
hodnocení a ocenění nejúspěšnějších závodníků, trenérů a činovníků. TSC JUDO Turnov poděkovalo 
za celoživotní úsilí dlouholetému trenéru a hospodáři oddílu panu Petru Plašilovi, který se rozhodl 
svou činnost v oddíle ukončit. Následně byl oceněn trenér a opora turnovského ligového mistra, 
turnovský Trenér roku 2014, Jakub Mareš. 
Dále byli oceněni závodníci:  
VLADIMÍR FRANĚK – závodník, který díky svým výkonům dostal pozvánku na hostování i do extraligy. 
Tedy soutěže, v níž startuje celá řada českých i evropských reprezentantů. Jeho letošní vrchol ale 
přišel až na mistrovství České republiky v Brně, kde získal bronzovou medaili ve váze do 90 kg. 
ANDREA PROKORÁTOVÁ – držitelka bronzu z ČP v Teplicích, finalistka ČP v Ostravě, vítězka ČP 
v Chomutově, celkově první v letošním rankingu dorostenek váhy do 63 kg a pátá na Mistrovství 
České republiky juniorek. 
KLÁRA VOLFOVÁ – držitelka bronzu z ČP v Ostravě, finalistka z ČP v Jablonci, Chomutově a Brně, 
celkově druhá v letošním českém ranking listu starších žákyň váhy do 57 kg a držitelka bronzové 
medaile z mistrovství České republiky starších žákyň. 
DAVID CERMAN – držitel bronzu z ČP v Jablonci, finalista ČP v Chomutově a Teplicích, celkově druhý 
v letošním českém ranking listu mladších žáků váhy do 34 kg a devátý na letošním mistrovství České 
republiky mladších žáků. 
JULIE ZÁRYBNICKÁ – držitelka bronzu z ČP v Brně, finalistka ČP v Jablonci a Teplicích, vítězka ČP 
v Chomutově, celkově první v letošním českém ranking listu mladších žákyň váhy do 48 kg 
a semifinalistka letošního mistrovství České republiky mladších žákyň. 
LUCIE ZÁRYBNICKÁ – držitelka bronzu z ČP v Ostravě, Chomutově a Brně, vítězka ČP v Jablonci nad 
Nisou, celkově první v letošním českém ranking listu mladších žákyň váhy do 44 kg, třetí 
na mezinárodním turnaji v Budapešti (dokonce v kategorii starších žákyň) a držitelka bronzové 
medaile z letošního mistrovství České republiky mladších žákyň. 
(Zdroj: Výroční zpráva)  
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Přílohy 

Střípky ze všednodennosti 

 
Fenomén youtube 
Internetová stránka www.youtube.com, která v letošním roce oslavila desáté výročí své existence, 
patří k nejnavštěvovanějším stránkám na internetu vůbec. Uživatelé na stránky nahrávají svá videa, 
návody, umělecké počiny, oblíbenou hudbu, filmy, sestřihy vybraných scén z oblíbených filmů, remixy 
„oficiálních“ uměleckých aktivit či popkultury, prostě cokoliv. Youtube je „synonymem zábavných 
videí koček, žvatlajících miminek, návodů na cokoliv a hudebních klipů, ale hlavně parodií a různých 
coververzí“ (citace dle časopisu Respekt 50/2014, s. 64). Zřejmě dnes neexistuje moc lidí, kteří by 
o youtube nevěděli, nebo jej alespoň někdy nevyužívali. Na youtube se chodí, abyste se pobavili 
(vtipné skeče, sestřihy, oficiálně distribuované komedie…), poslouchali hudbu (všechny druhy, 
některé z oficiálních zdrojů, některé nelegálně nahrávané), dívali se na filmy a seriály (oficiálně 
i neoficiálně nahrávané), vyposlechli si záznamy přednášek od vzdělanců z celého světa atd. Téměř 
pod každým videem běží diskuze, ve které sdělují názory na shlédnuté záběry lidé z celého světa. 
Neexistuje téměř nic, co byste na youtube nenašli, nebo nenašli alespoň stopu. Uvidíme, jak se 
youtube vyvine, každopádně bylo potěšením jej v první fázi jeho existence sledovat.  
 
Telefonní budky 
Je to už pár let, co je skoro nikdo nepotřebuje a tak telefonní budky, které dlouhé roky stávaly 
v každé obci, mizí. A týká se to i Turnova. V centru města poté, co v roce 2014 odvezli budku od 
budovy Telecomu v ulici 28. října, zůstává jediná – na náměstí Českého ráje pod „převisem“ 
obchodního domu Achát.  
Podle článku v Mladé frontě (18. 4. 2015) bylo v Česku na přelomu tisíciletí 30 000 automatů 
v budkách a letos jich je už jen kolem 11 000. Automaty provozuje Český telekomunikační úřad, který 
je ruší z důvodu neekonomičnosti. V současné době z instalovaných budek proběhne v průměru 
méně než jeden telefonát denně. Ročně z nich však proběhne kolem 200 000 volání na krizové linky, 
což je také důvod, proč telefonní budky z obcí jen tak nezmizí. 5 467 budek dotuje stát, posílá úřadu 
na udržení každé z nich 7 955 Kč ročně.  
 
Poslední zvonění 
Typickým českým zvykem studentů před maturitou je oslava tzv. posledního zvonění, kdy v poslední 
školní den obcházejí v různých maskách a nesmyslném oblečení město a žádají od kolemjdoucích 
příspěvek na pomaturitní večírek. Během obchůzky hvízdají, zvoní a dělají všelijaký rámus. Po dni 
posledního zvonění nastává tzv. svatý týden, ve kterém se mají intenzivně učit k maturitní zkoušce.  
Dlouhá léta byly dny posledního zvonění vždy květnové pátky, ale termíny maturit se tak rozvolnily, 
že letos poslední zvonění začala již ve středu 29. dubna. Dospělým kolemjdoucím studenti neublíží, 
ani pokud nedostanou žádný příspěvek, ale to, co provádějí svým mladším spolužákům, na které 
číhají před školami, není příjemné. Polévají je octem či voňavkami, malují jim po tvářích apod. Někdy 
ani příspěvek do kasičky tomuto „mučení“ nezabrání.  
 
Nebe plné balonů 
V posledních dvou třech letech se nebe nad Turnovem, vlastně celým Českým rájem, zaplnilo balony. 
Ne, nevrátili jsme se v čase, nebe stále křižují i bílé čáry letadel, ale v regionu vznikla řada firem, které 
nabízejí zájemcům vyhlídkové lety balonem. Hodinový let se dá koupit už za 3500 korun za osobu 
(ceny soukromých, zimních a dalších speciálních letů se šplhají až k 17 000 korunám), a tak není divu, 
že v některé dny se můžeme i my na zemi pokochat několika barevnými balony zdobícími oblohu 
v jednom okamžiku najednou.  
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Vzpomínky pro kroniku 

Na jaře jsem pod záštitou starosty města připravila výzvu pro pamětníky, aby zavzpomínali na konec 
druhé světové války v Turnově. Cílem bylo získání autentických vzpomínek Turnováků, které jsou 
cenným svědectvím naší historie. Sešlo se několik psaných textů, které zde otiskujeme. Akce 
Vzpomínky pro kroniku se uskutečnila k výročí konce druhé světové války, které jsme si letos 
připomněli.  
 

MGR. JIŘÍ VENCL. JAK TO BYLO PŘED 70 LETY… 

Na konci války mně bylo 5 let, narodil jsem se v roce 1940, ale vzpomínky na tuto těžkou dobu mám 
stále ve své paměti, jsou nejsilnější z celé doby mého raného dětství. 
Vyrůstal jsem v oblíbené mašovské restauraci v Kalužníku (dnes Trident, výroba plastových oken), 
kterou vlastnil a provozoval děda Josef s babičkou Františkou, která tam měla malý krámek se 
smíšeným zbožím. Moji rodiče Josef a Marie tam také bydleli se mnou a mladším bratrem Lubošem. 
Otec vlastnil obchod s uhlím na turnovské zastávce a s koněm rozvážel uhlí po domácnostech 
a firmách v celém okolí. 
Vzpomínám, jak v kuchyni na rádiu bylo připevněno varování, že poslech zahraničního vysílání se 
přísně trestá, ale táta s dědou přesto Londýn často poslouchali a jeho znělka s tlumeným 
bubnováním mi ještě zní v uších. V šenkovně musel viset velký plakát protektorátních úřadů 
varujících před bolševismem-ohyzdný pařát s roztaženými prsty, z kterých kapala krev, s nápisem 
„Zachvátí-li tě, zahyneš!!“ Toho plakátu jsem se tenkrát opravdu bál a obcházel jsem ho v uctivé 
vzdálenosti. 
S kamarády jsme často pozorovali velké svazy spojeneckých bombardérů, které mířily se svým 
nákladem nad Německo a ve velké výšce svítily za jasného počasí jako žárovičky. S kluky jsme často 
sbírali celuloidové pásky, které spojenečtí piloti shazovali, aby rušili německé radarové zaměřování. 
Často jsme i slyšeli vzdálené výbuchy bomb, nejvíce však při náletu na Drážďany v dubnu 1945. 
Silný zážitek pro mou dětskou dušičku znamenal na začátku roku 1945 pochod smrti, který Mašovem 
procházel směrem na Všeň. Nacisté před mýma očima hnali stovky zubožených vězňů 
z koncentračních táborů směrem na západ před postupující Rudou armádou. Vpředu šli zajatí 
američtí a angličtí piloti v celkem zachovalých uniformách i botách, ale za nimi se doslova vlekly 
desítky lidských trosek v hadrech a většinou bez bot. Jeden podpíral druhého, patrně zajatí Rusové. 
Stál jsem s tatínkem na terase před hostincem a házeli jsme jim kusy chleba, jablek a nalévali vodu do 
jejich plechovek. Náhle jeden z těch ubožáků vyběhl z řady po schodech do restaurace. Esesácký 
dozorce ho ale okamžitě dostihl a těžkým obuškem ho před našima očima surově zbil. Vězni potom 
nocovali ve stodolách na Všeni, kde jich také několik zahynulo. 
Další příhoda, na kterou si dobře pamatuji, se stala 5. nebo 6. května odpoledne, kdy se skupinka 
odvážných mladých Mašovanů s loveckými zbraněmi v rukou nerozvážně vypravila poli a loukami pod 
Mašovem, aby zlikvidovala německý těžký kulomet, který střežil železniční most přes Jizeru. 
S tatínkem a sousedy jsme je sledovali ze zahrady u Mlejnků naproti našemu domu. Němci je však 
brzy objevili a začali po nich střílet. Vzpomínám si, že jedna dávka doletěla až k nám do Kalužníku. 
Táta na mě skočil a povalil mě na zem a nad námi z velké třešně létaly větve. Nedaleko od nás 
v dolním Mašově byl touto střelbou zasažen pan František Bureš, který na následky zranění zemřel. 
Odvážní mladíci prý museli zůstat v polích skryti až do noci. 
Zatýkací nacistické komando až k nám do Kalužníku nedorazilo, ale maminka se mnou a malým 
bráškou v kočárku v obavách o náš osud utekla nahoru do Mladostova, kde jsme asi dvě noci 
u známých přespali. Během té cesty jsme z kacanovské silnice viděli hořící domy na Výšince 
a sledovali jsme spojenecké hloubkaře, jak ostřelují turnovské nádraží. Na křižovatce silnic 
v Kalužníku leželo v příkopě několik mužů v gumácích, břeh měli zamaskovaný větvemi a v rukou 
drželi pancéřové pěsti. Byl mezi nimi i Rus Ivan, který utekl z pochodu smrti a kterého můj strýc 
Ladislav Masopust z kadeřavského statku č. 2 (V Louce) několik týdnů skrýval ve stodole. Jako 
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zkušený voják uměl se zbraněmi zacházet, tak ostatní instruoval. Partyzáni očekávali průjezd 
německých tanků, ten se však nakonec neuskutečnil. Ivan v 60. letech strýci několikrát psal, překládal 
jsem jeho dopisy i psal odpovědi do Ruska. Ivan Láďovi děkoval za záchranu života, rád by se s ním 
znovu sešel, ale k jejich setkání už nedošlo. 
Tatínek vzpomínal, že ho v těchto dnech při návratu z rozvážky uhlí u sv. Anny u Kacanov zastavili 
partyzáni a požádali ho, aby jim s koňským povozem převezl na Konice nějaký materiál. On jim 
ochotně vyhověl a věci odvezl. Na Konicích mu ruský velitel děkoval a za odměnu mu chtěl dát hrst 
zlatých zubních korunek, které vytáhl z kapsy. Táta to ale vzít nechtěl, tak mu dali alespoň vojenské 
boty. 
10. května jsme už byli doma a pamatuji se, že jsem s babičkou šel do Turnova vítat Rudou armádu. 
Na silnici za Mašovem náhle u nás zastavil ruský gazík, vyskočil z něho vousatý důstojník, pohladil mě 
po vlasech a dal mi nějaké cukrovinky. Povídal, že má doma taky takového chlapečka… Pamatuji se 
také, že ruští vojáci tábořili několik dnů na lukách pod Mašovem. 
To jsou mé vzpomínky na dobu před 70 lety… 
 

BOHÁČOVÁ HELENA. VZPOMÍNKY PRO KRONIKU 

Druhou světovou válku jsem prožila v Turnově u babičky a dědečka Kvapilových na Daliměřicích. Do 
školy jsem začala chodit v nynější ulici 28. října, naší třídní učitelkou byla pí. Václavíková. Jednou 
přišla do třídy a vyzvala 2 žákyně /na jejich jména si už nepamatuji/, aby si sbalili věci, že musí domů 
se rozloučit s tatínky. Ti byli důstojníky vládního vojska a odjížděli na frontu. To byl vlastně první 
nepříjemný dotek války. Brzy po té jsme se museli přestěhovat do chlapecké školy na Skálově ulici, 
protože v té dívčí Němci vybudovali lazaret. Když kvůli poplachu a náletu nás poslali ze školy domů, 
utíkali jsme strání dolů na Konělupy, přes most u elektrárny a na luka. Tam na mne čekávala babička, 
která přiběhla z Daliměřic. Někdy mi tam nosívala oběd, když jsme měli odpolední vyučování. 
Když byly nálety nejhorší, museli jsme doma do sklepa. Nechápu, jak se k nám vešlo nejméně 10 i 12 
lidí. Já byla nejmladší a měla jsem „výsostné“ postavení. Dědeček mi udělal jakousi palandu nad 
bednou s bramborami. Do sklepa k nám se schovali i nájemníci a sousedi. Jen „stará“ babička, matka 
mé babičky, odmítla. Těžko se už pohybovala, bylo jí tehdy 80 roků a říkala, že to je jedno, kdy si pro 
ni zubatá přijde. Osvobození se ale dožila a zemřela v roce 1946. 
Jinou vzpomínku mám na cestu do školy Hlubokou ulicí. Tam jsem poprvé viděla skupinu Židů 
označených žlutou hvězdou na tmavých kabátech pochodovat pod dozorem německých důstojníků. 
Tehdy mi nedošlo, že je hnali někam na seřadiště pro transport do koncentráku. 
Jak to bylo se zásobováním: pamatuji se na potravinové lístky. Nakupovat jsem chodila s babičkou do 
malého koloniálu k Pelcovům na Daliměřicích. Asi toho mnoho na příděl nebylo a tak se dědeček 
občas vypravil do některého z mlýnů v okolí Turnova. Nejčastěji mluvil o Podchlomeckém mlýnu, 
někdy o Žehrovském. Nejhodnější byl prý mlynář Michal. Jednou mě vzal s sebou a pamatuji se na tu 
dlouhou frontu v lukách, kde lidé s ruksaky čekali, až se mlýn otevře. 
Dědeček byl „ajziboňák“ a měl lacinou dráhu. Občas jezdíval i na Slovensko a přivážel voňavý špek 
a nějaké klobásy. To se ale babička bála, aby ho ve vlaku nechytili. V roce 1943 o Vánocích se dědeček 
i s mým tatínkem vypravili někam na vesnici, kde byla „černá zabíječka“, pro maso a jitrnice. Bylo to 
na Štědrý den. Do večera se nevrátili a byl to nejsmutnější a uplakaný Štědrý večer. Maminka 
s babičkou se obávaly nejhoršího. Vrátili se až za 2 dny a s prázdnou. Chytili je, nevím kde, ale 
všechno jim sebrali, zmlátili je, ale vyvázli živí. 
Dědeček měl krásný rukopis a tak dělal starostovi panu Cibulkovi nějakého zapisovatele. Poslední rok 
války večer často odcházel a babička trnula hrůzou. Scházeli se prý v hostinci U Luků v zadní místnosti 
a měli nějaké kontakty na partyzány, kteří byli v lesích Českého ráje. Občas babička napekla nějaké 
„placky“ a vdolky, které dědeček odnášel s sebou. Bylo to pro spojku, která s nasazením života ty 
chudé zásoby odnášela do lesa. 
Když přišly květnové dny 1945, dědeček odcházel s ostatními na Pyrám v Ohrazenicích, kde prý 
dostávali „výzbroj“ pro domácí povstání. Jednou se vrátil a řekl, že zastřelili pana Touška z Daliměřic, 
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když utíkal z Ohrazenic domů. Mnoho let pak stával jeho pomníček u cesty u Daliměřic na 
„execíráku“, kde naši po válce měli parcelu. Chodili jsme okolo a často tam byly květiny. Co se 
s pomníkem stalo potom, kdy začala nová výstavba, nevím. 
Po kapitulaci Německa vojáky odzbrojili a nahnali do staré cihelny u nádraží. Tam je hlídali naši 
s ukořistěnými zbraněmi. 9. nebo 10. května (nevím přesně) přijela sovětská armáda i do Turnova. 
Babička mě popadla za ruku a už jsme uháněly ke Kudrnáčovým hodinám. Byla tam hlava na hlavě 
a ulicí projížděla vozidla se sověty. Mezi tím hnali zajaté Němce. Byla to událost, na kterou se nedá 
zapomenout. A v tom chaosu a nadšení najednou povídá moje babička: „… jé a já si nevzala ani čistou 
zástěru na tuhle slávu“. Ještě si vzpomínám na vězně, kteří se zubožení vraceli z koncentračních 
táborů. 
Těch vzpomínek by bylo asi mnohem více, ale já už bohužel nemám nikoho z rodiny, s kým bych 
mohla na tu dobu zavzpomínat. 
V Turnově dne 1. 5. 2015 
 

VĚRA MATĚJKOVÁ. PRVNÍ DOMOV 

Nevím, ale myslím si, že nejsem sama, kdo se svými vzpomínkami vrací ke svému prvnímu domovu, 
kde prožil dětství. Je to doma intenzivního vnímání všeho dění a prostředí ve kterém žije. Dům, ve 
kterém jsem toto prožívala, stojí na rohu ulic Tázlerova a Vejrychova č. p.271. Dům je svoji polohou 
nepřehlédnutelný. 
Ten dům byl vždycky plný života. V přízemí bylo řeznictví paní Boženy Verichové, později jejího bratra 
Josefa. Zde byl obchod a veškeré prostory potřebné k živnosti. Také tu měla byt majitelka domu, paní 
Verichová, která snad byla tetou provozovatelů řeznictví. Málokdy jsem však zahlédla starší dámu 
oblečenou do šatů z přelomu století. Dětská zvědavost mi také umožnila zahlédnout zařízení jejího 
pokoje, který korespondoval s jejím oblečením. Byl to pro mne tajemný svět. Velmi tmavou chodbou, 
kde na mne padal prach, jsem se dostala do patra, kde byl byt mých rodičů. Také tam bydlel pan 
učitel hudby Kos se svojí svobodnou dcerou Marií Kosovou, učitelkou, která jistě není svými žáky 
zapomenuta. Bylo to zajímavé sousedství. Z toho bytu se ozývaly zvuky houslí a trubky, které snaživě 
vyluzovali žáci pana učitele. Pamatuji se, že při jejich poslechu mně bylo hrozně smutno. Nesla to 
s sebou asi ponurá atmosféra toho domu. 
Další nájemnicí, bydlící v bytě s vchodem z pavlače, byla paní Náhlovská se synem. Ještě jeden muž 
měl malou komůrku pod schody na půdu, byl velmi malý a jmenoval se Machytka. 
V přízemí se vchodem ze dvora bydlela ještě jedna paní Verichová, která byla velmi nemocná 
a sedávala na dvoře před svým bytem na dřevěné bedně na uhlí, kde si vyhřívala své nemocné nohy. 
Občas se u ní zastavil její vnuk, který jí pomáhal s donáškou potravin a úklidem. 
Byt mých rodičů sestával z 2 místností a předsíně. Moje první zážitky spadají do období druhé světové 
války, proto mi zůstaly v paměti okolnosti, které tato doba přinášela. Bylo to válečné zatemnění oken, 
rádio s magickým okem, z kterého se ozývalo Němci zakázané vysílání Londýna, smutné zprávy 
z bojišť, a také hovory dospělých o osudu Židů z našeho města. Černé hodinky, které jsme prožívaly 
s matkou, také na veselosti nepřidaly. Tak ta smutná doba velice poznamenala můj život v tomto 
domě. 
V devadesátých letech jsem se náhodou dostala do tohoto domu, na který jsem celá léta stále 
vzpomínala, přivítal mě vybydlený dům, který jsem si celý prošla a dostala se až do našeho bývalého 
bytu. Je to až neuvěřitelné a dojemné, že v tom bytě stál stále sporák na uhlí, na kterém moje matka 
vařila, a to je přes 60 let. Všechny dveře do bytů byly otevřené a tak jsem po létech prohlédla 
místnosti, které jsem nikdy neviděla. Jako by se čas zastavil – stejný vodovod s výlevkou na chodbě, 
katrové dveře na schodišti, WC na pavlači – jenom všichni obyvatelé již dávno odešli do míst, 
z kterých není návratu. Zůstala jsem tady se vzpomínkami sama. 
Jaký bude osud toho domu nevím, ale přála bych mu, aby se opět naplnil lidmi jako za mého mládí. 
Zatím zejí do ulice vytlučená okna, opadaná omítka odkrývá kamenné zdivo a schody do domu volají 
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o pomoc pro celý dům. Zůstávají prošlapané po dávných obyvatelích, chudých, skromných a možná 
i bezvýznamných pro společnost, ale oživujících tento dům mého dětství.(Napsáno v roce 2006). 
 

JASNA PLEŠTILOVÁ-SMOLKOVÁ. VZPOMÍNKA NA II. SVĚTOVOU VÁLKU Z BĚLÉ U TURNOVA 

Narodila jsem se v květnu roku 1933 v Čížkovicích u Jablonce nad Nisou. Moji rodiče, Zdeňka a Josef 
Pleštilovi, byli velcí vlastenci, obzvláště maminka, která byla činná v Sokole jako náčelnice žákyň 
a dorostenek, byla nadšenou členkou ochotnického divadla a celkově se angažovala pro novou 
Československou republiku, kterou milovala. 
Ve vesnici vedle sebe bez problémů žily obě národnosti – česká i německá, vesměs to byli lidi skláři, 
muži mačkali sklo a ženy navlékaly a přebíraly korále. Když začala éra Hitlera a hlavně Henleina, který 
v nedalekém Liberci měl své sídlo, mnohé se změnilo. Zfanatizovaní Němci, hlavně mládež, v Jablonci 
napadali české spolky, jejich schůze a kameny vytloukali okna. Po záboru pohraničí Hitlerem se naše 
vesnice ocitla v tehdejších Sudetech a pouze asi 200 metrů od našeho domu ležela hranice 
Protektorátu. Rodiče věděli, že by pro ně nebylo bezpečné zůstávat. 
Bylo mi pět let, když jsme utíkali z Čížkovic. Prchali i další sousedé z Maršovic, Dalešic. Po krátké 
zastávce v Alšovicích, kde nám bylo poskytnuto provizorní přístřeší, jsme odešli do Bělé u Turnova, 
kde pan Ladislav Ouhrabka nabídl utečencům ze Sudet azyl. Nevím, jak tehdy došlo ke kontaktu a kdo 
tuto možnost zjistil. Pan Ouhrabka vlastnil v Bělé továrničku na broušení skla, bydlel v pěkné secesní 
vile, u které stál a dosud stojí menší domek. Ten dal k dispozici pro čtyři rodiny – z Čížkovic my 
Pleštilovi, z Maršovic rodina Hugo Volfa, z Dalešic rodina Josefa Horny a z Hanychova starší manželé 
Morávkovi. Každá rodina měla jednu místnost. Dokud byla práce, poskytl pan Ouhrabka našim lidem 
zaměstnání ve své továrničce, nám dětem dal k dispozici veškeré zázemí včetně velké zahrady 
s ovocným sadem. 
Já jsem začala školní docházku v Obecné škole v Bělé, poté jsem docházela přes Hruštici do Turnova 
do dívčí měšťanské školy. Přesto, že byla válka, nenuzovali jsme. Maminka chodila pomáhat sedlákům 
na pole za naturálie, ve vsi tehdy měl pekárnu pekař Šimánek, kde pekl vynikající chléb, v řádku nad 
domkem směrem ke Károvsku byla alej výborných třešní, na zahradě pana Ouhrabky se dařilo drobné 
zelenině. 
Vím, že maminka byla zapojena do domácího odboje, ale přesné informace nemohu poskytnout, 
protože se o tom pochopitelně doma nemluvilo. 
Myslím, že to bylo koncem toku 1944, kdy jsem šla ze školy z Turnova a po celé silnici se táhla řada 
zubožených zajatců. Běžela jsem rychle domů, ale to už přicházeli do Bělé. Byli rozmístěni z části 
v továrně pana Ouhrabky a zčásti v místní hospodě u Vítů. Vedli je němečtí vojáci. V domku se musela 
uvolnit jedna přízemní místnost pro německé vojáky, kteří zajatce vedli a hlídali, před domem byla 
postavena polní kuchyně, kde se jim vařilo jakési jídlo. Zajatci byli ze zakarpatských republik, byli 
hladoví a tak jsme jim tajně nosili chléb do chléva, odkud si ho odnášeli. Když Němci odešli do 
Turnova za zábavou, rychle jim místní ženy navařily silnou polévku nebo jiné jídlo. 
Mezi zajatci byl jeden muž, Adajev Mahmed, učitel z Ázerbájdžánu. V noci docházel tajně k nám 
a rodičům vyprávěl o situaci v Rusku, o násilnostech a krutostech, které tam provádí Stalin. Nechtěli 
tomu věřit – Stalin tehdy pro ně byl ten, který přichází od východu se svobodou. Později na jaře 
přesunuli všechny zajatce směrem na východ – slyšela jsem mluvit o Bílé Třemešné, odkud Adajev 
poslal rodičům dopis, který mám schovaný.  
Naši emigranti založili v Bělé ochotnický spolek, na Chloumku se svépomocí vybudovala přírodní 
scéna a nacvičovali se náročné divadelní i operetní kusy. Při operetách pomáhali hudebníci z Turnova. 
Divadlo hráli ochotníci z Bělé i z Károvska a mám několik fotografií z představení, se kterými potom 
zajížděli i do okolních vesnic. Asi v roce 1943 zorganizovala maminka v Bělé velkou staročeskou 
svatbu. Kdo měl doma schovaný národní kroj, oblékl si ho, kdo neměl, rychle něco zhotovil. Nevěsta 
byla ze Záholic, ženich z Bělé. Když se jelo pro nevěstu, svatební průvod z Bělé do Záholic neměl 
konce. Svatba se odehrávala na dvoře u Černohousů, bylo napečeno mnoho svatebních koláčků, 
které se rozdávaly hostům. Těch přišlo na sta z okolních vesnic i z Turnova. V době okupace to byl 
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statečný počin, pozvedlo to však českou hrdost a naději. I při tak velkém množství účastníků a diváků 
se vše obešlo bez postihu.  
V květnu 1945 prošlo Bělou sovětské vojsko – leželi na loukách pod Károvskem. maminka byla 
v Turnově, kde u provazárny probíhaly silné boje a tři dny jsme o ní neměli zprávu, nevěděli jsme, zda 
žije. Pomáhala tam a ošetřovala zraněné jako dobrovolná zdravotnice s potřebným osvědčením 
i odznakem. Mám uložena potvrzení o její účasti jednak od vedení provazárny, jednak od vedení 
Turnova. Pamatuji se, že maminka říkala, že si turnovští její angažovanosti velmi vážili a nabízeli jí 
možnost postavit si vlastní domek na Károvsku, pokud zůstaneme.  
Maminka milovala svůj domov – chodívaly jsme spolu do Klokočských skal na vyhlídku na Zdenčině 
skále a odtud se dívala na vrch České Studnice, pod kterým leží Čížkovice. Nemohla jsem tehdy 
pochopit, proč maminka vždycky pláče. 
A tak, když vlast volala po osidlování pohraničí, vrátili jsme se. I poté maminka pokračovala v práci 
pro veřejnost a kulturu. Měla legitimaci Svazu protifašistických bojovníků, kterou musela po převratu 
v roce 1948 vrátit. Důvod: nepřátelský postoj k republice. Nemusím uvádět, co to pro ni znamenalo. 
Legitimaci tedy nemám, ale onen dopis ano.  
Nikdy nezapomněla na Bělou, na sousedy, se kterými se nějaký čas ještě navštěvovala, a na vstřícnost 
rodiny Ouhrabkových. Já jsem ještě několikráte – než zemřela – navštívila paní Ouhrabkovou (snachu 
starého pana Ouhrabky) a snažila jsem se pomoci při jejím soudním řízení o navrácení majetku – 
onoho dvorního domku. Bohužel neúspěšně.  
 

JASNA PLEŠTILOVÁ-SMOLKOVÁ. DALŠÍ KRÁTKÉ VZPOMÍNKY NA BĚLOU U TURNOVA 

Jak jsem napsala dříve, moje školní docházka začala v Obecné škole v Bělé. Měla jsem to jenom přes 
silničku a malý kopeček. Škola je dnes stále stejně krásná, má nový kabát a svítí do daleka. Ve škole 
jsme měli němčinu jako povinný jazyk. Tehdy jsme tyto hodiny nenáviděli, ale slabé základy v nás 
přece jenom zůstaly. Do školy také chodil žák, který se jmenoval Jan Černý. Pod školou dolů směrem 
k silnici na Chutnovku je svah, na který jsme v zimě my děti chodily lyžovat – dá-li se to tak nazvat. 
Nezapomenutelný zážitek pro mne zůstává, když se Honza Černých postavil na kopeček a zvolal: 
„Achtung, achtung, liebe Kinder. Hanz Schwarz fahrt“. 
Kousek nad továrničkou směrem k Záholicím v pěkné vilce bydlela paní Sidonie Pleštilová (shoda 
jmen). K ní jsem chodila na hodiny klavíru, když tatínkova naděje, že budu hrát na housle, zcela 
zhasla. Zhasla poté, co mu to rozmluvil pan kapelník ze Záholic (jméno jsem bohužel zapomněla), 
který na lekce pro mne asi nikdy nezapomene. 
V polovině válečných let vypukla silná epidemie záškrtu. Neminula ani mne. Nejprve bolest v krku, 
kterou se milovaná babička snažila vyléčit rozpuštěným máslem s medem a tehdy tolik vzácným 
citronem. Ve velkých horečkách mne vezl Pepíček Černohousů na žebřiňáku do turnovské nemocnice, 
kde mě naložili do sanitky a odvezli do nemocnice v Semilech. Pamatuji si, že na pokoji v nemocnici 
bylo v řadě hodně lůžek. Ráno chodila sestra na obhlídku a v mnoha případech jenom přetáhla přes 
ležící děcko prostěradlo. Jedinou léčbou bylo vytírání krku hypermanganem – nastoupili jsme do 
řady, otevřeli ústa a jelo to od jednoho k druhému. Později přišla zásilka jakýchsi injekcí, nevím 
z jakého zdroje, po kterých jsme měli reakce a otoky. Maminka jezdila každý den na kole z Bělé do 
semilské nemocnice a téměř dva měsíce se vracela s tím, že není jisté, zda ještě další den budu žít. 
Musela si prožít i tuto bolest. 
Když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem měla asi nějakou reakci a musela jsem nastoupit opět do 
nemocnice v Turnově, kde mi museli pod bradou proříznout krk – nechci popisovat podrobnosti. 
Operaci prováděl pan primář Panocha.  
Když byla v Bělé pouť (bohužel nevím datum), tak přijížděli kolotočáři Vídovi. My děti jsme už měly 
echo, že přijíždějí od Železného Brodu a celý houf nás jim šel naproti. Většinou jsme došly na 
Michovku a už jsme je viděly přijíždět. Naložili nás na vozy, a to bylo radosti a štěstí. Jednou se stalo, 
že se bělské ženy rozhodly, že se hromadně svezou na řetízkovém kolotoči. Mužské nenapadlo nic 
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lepšího, než kolotočáře pozvat do hospody u Vítů na stopečku a je asi zbytečné dodávat, jak to 
dopadlo. Ale nikdo se na nikoho nezlobil.  
Ještě k panu Ladislavu Ouhrabkovi. Měl vnuka, také Ladislava, který s námi držel partu. Když stará 
paní Ouhrabková vařila, vždycky volala: „Ládíčku, pojď na haluštičky“. My jsme se mu potom trochu 
posmívali a volali to na něho, ale zároveň jsme mu i trochu záviděli. 
Určitě by se dalo nějak dohledat bližší informace o té továrničce. Ten krásný secesní dům byl po 
znárodnění po roce 1948 zpotvořen a vznikla z něho jakási krabice, kde byly kanceláře k té továrně. 
Po roce 1989 dostala paní Ouhrabková – manželka syna pana L. Ouhrabky dům zpět a bydlela 
v přízemí.  
V roce 1945 mi bylo dvanáct let, byla jsem celé prázdniny v ozdravovně ve Stráži pod Ralskem, a když 
mě rodiče z ozdravovny odváželi domů, tolik jsem se těšila do Bělé.  
Dodnes cítím to zklamání, když jsme se ocitli v Jablonci nad Nisou.  
 

EM. PROF. PHDR. VLASTISLAV HNÍZDO, DRSC. KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V TURNOVĚ 

Jasně se mi vybavují vzpomínky na konec 2. světové války v našem městě, který jsem prožíval jako 
školák. Výrazněji si uvědomuji radost, která převažuje nad negativní zkušeností. Ta se projevila v roce 
1944 při přijímacích zkouškách na reálné gymnázium. Bedlivé přeměřování hlavy, zkoumání barvy 
vlasů a očí a vůbec celé fyziognomie německým komisařem způsobily, že jsem, ač nadprůměrný žák, 
což se projevilo v předchozích zkouškách na tzv. hlavní školu (měšťanku), na střední školu nebyl 
přijat. Plně jsem si to uvědomil po téměř šedesáti letech, kdy jsem stál na věži příjezdové rampy 
v Osvětimi-Březince a shlížel na vjezdové koleje do tábora. Tam docházelo k selekci. Kdyby válka 
trvala ještě 2-3 roky, ocitl bych se jako Slovan pravděpodobně tam, kde předtím Židé – zřejmě určen 
k likvidaci.  
Školní rok 1944/1945 byl rokem převážného volna. Dlouhé uhelné prázdniny, střídavé vyučování 
všech turnovských škol v budově chlapecké školy ve Skálově ulici. Časté letecké poplachy, kdy jsme 
jako žáci z blízkého okolí byli posílání domů, jsme přijímali s radostí. Sledovali jsme v předjarních 
a jarních jasných dnech odpolední návraty spojeneckých letadel, která se vracela na svá výchozí 
letiště, s nadějí, že posbíráme aluminiové proužky, kterými se letci bránili německého zaměřování.  
5. května nás pustili ze školy před desátou hodinou. Já jako vášnivý posluchač tu- i cizozemského 
rozhlasu jsem vyslechl vysílání školského rozhlasu v 10 hodin, který uváděl antickou pověst 
o Daidalovi a Ikarovi. A pak už ve 12.30 zprávy a hlas Zdeňka Mančala, který sděloval, že začíná boj 
v pražské rozhlasové budově. V pošmourném a chladném dni jsme stále poslouchali rozhlas na vlně 
415 m, který vysílal mezi sokolskými pochody zprávy o situaci v rozhlase a na dalších místech Prahy.  
V dalších dnech jsme sledovali napjatě zprávy o průběhu povstání jak v Praze, tak i v našem okolí. 
Podepsání německé kapitulace 8. května neznamenalo ještě definitivní konec války v Protektorátu.  
9. května ráno byl krásný slunečný den. Se staršími kamarády, Mirkem Škaloudem a Františkem 
Drozenem, jsme z Hruštice dalekohledem obhlíželi široké okolí. V Praze už byla Rudá armáda, ale 
v našem okolí jsme na ni čekali. V odpoledních hodinách nad naší ulicí (dnešní Švermova, tehdy 
Červenkova) nízko letělo malé německé letadlo. Byl jsem na zahradě, když se ozvaly 2 výbuchy. To 
letec shodil 2 malé bomby – jedna pobořila roh domu č. 744 v dnešní Koněvově ulici, druhá pak 
rozbořila malou zahradní zděnou prádelnu v Jeronýmově ulici, vzdálenou asi 50 m od naší zahrady 
domu č. 923. Kovové střepiny létaly 20-30 cm nad mou hlavou a zarývaly se do bočních zdí našeho 
a sousedního domu (Dodnes jsou stopy patrné. Jen tak tak mne nezasáhly.  
Rudá armáda – její druhý sled – přibyla do Turnova až večer kolem 22. hodiny. Druhý den, 10. května, 
přijížděly Hlubokou ulicí na náměstí další kolony rudoarmějců. Večer na náměstí byla velká oslava. Na 
radničním balkonu v uniformě vedle ruského majora stál náš soused major Karel Cerman – Kristal, 
který byl z pověření generála Slunečka odbojovým velitelem partyzánů na Turnovsku. Od konce roku 
1944 se skrýval mimo domov v lesích Českého ráje. Mé chlapecké srdce se dmulo pýchou, jakého 
významného souseda máme. Pro mne skončila válka 10. května 1945.  
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Posezení s kronikářkou 

Páteční posezení v parku 
Je páteční dopoledne, 18. září, běžný všední den. Vzala jsem si v práci volno a přípravu článků pro 
čtvrté číslo Muzejního čtvrtletníku jsem si vzala do parku. A tak tu sedím, s notebookem na klíně, na 
své oblíbené lavičce v březové aleji a napadlo mě popsat pro budoucí Turnováky atmosféru Rývových 
sadů. Je vcelku pěkný podzimní den, ranní sluníčko už zašlo a po nebi se honí mraky, ale ještě není 
zima. V noci pršelo, takže tráva i lavička pode mnou jsou vlhké. Ptáci zpívají a kromě jednoho pána se 
psem a babičky s vnučkou na dětském hřišti jsem nikoho nepotkala. Na začátku sadů zrovna opravuje 
restaurátor plastiku Křídla. Má ji pod igelitovou střechou, okolo sebe má spoustu nádob a hadříků 
a na plastice pracuje již několikátý den. Nebýt toho, že se v parku sešly dvě školní třídy na hodinu 
tělocviku, byl by tu úplný klid. Takto ale jedna třída odhadem 11letých dětí hraje na schovávanou 
a druhou zatím jenom slyším. Schovávaná se ovšem vymkla z rukou, protože děti utekly při hledání 
úkrytu dál, než měly dovoleno. Pokárání kantorky na sebe nenechalo čekat a zdá se, že pro dnešek 
hry skončily. A je to, děti musejí za trest oběhnout celý park. Některým to jde dobře, ale jiné mají 
s během docela problém a konec cesty absolvují chůzí. Říká se, že fyzická kondice dnešních dětí je 
opravdu špatná, většinu času tráví u počítačů a ven k volnému pohybu se často nedostanou. Ještě 
moje generace trávila celá odpoledne venku, rodiče se o nás nemuseli bát. Byla menší doprava, méně 
trestných činů, ale také méně volitelných kroužků a organizovaného času. Jakkoliv by se mi zrovna 
teď také nechtělo obíhat celý park, jako dítěti by mi to rozhodně moc problémů nedělalo. Děti 
doběhly a vzápětí odešly zpátky do školy. Od Šetřilovska slyším další dětskou skupinu menších dětí, 
která už se také vrací do školy, ale než se ke mně dostanou, ještě to chvíli potrvá. A pak už zase 
nastane úplný klid a ticho – nejvyšší čas začít pracovat na psaní článků, aby mohlo další vydání 
Muzejního čtvrtletníku vyjít včas. Rývovy a Metelkovy sady jsou pravou oázou Turnova a tím, jak 
pokračují Farářstvím k Jizeře, jsou přímým spojením přírody a města. Bydlí se tu hezky. 
 
9. ledna – Charlie Hebdo 
Je 9. ledna, přesně 17.27 hodin. Před dvěma dny došlo k útoku na redakci pařížského satirického listu 
Charlie Hebdo, kde islamističtí radikálové zastřelili 12 lidí z redakce, a svět se za tu dobu asi trochu 
(nebo moc?) změnil. Několik posledních hodin doma zpracovávám různé podklady do kroniky za rok 
2014 a na druhém počítači vedle sebe mám zapnuto on-line zpravodajství na českém serveru 
zpravy.aktualne.cz. Jedním okem tak stále sleduji, jak se právě v tuto chvíli kolem atentátníků utahuje 
smyčka, protože už byli vypátráni a zabarikádovali se v papírenské továrně. Tam se ve skladu 
schovává nejméně jeden člověk, o kterém atentátníci nevědí. Před pár minutami navíc vnikl jiný 
atentátník do pařížského košer obchodu a zajal další rukojmí. Sleduji takřka v přímém přenosu, jak se 
policie připravuje na zákroky na obou místech, mohu si prohlédnout zblízka lokality událostí, 
fotografie identifikovaných útočníků i komentáře lidí z celého světa. Kdyby nešlo o skutečné události 
s živými lidmi, byl by to skvělý thriller. Minuty plynou – v nich jsem se přestala věnovat záznamům 
o turnovské kultuře v minulém roce a napjatě sleduji monitor počítače… A na obrazovce se objevuje 
zpráva, že továrna, kde se zabarikádovali atentátníci, byla dobyta, atentátníci zabiti a rukojmí ze 
skladu osvobozeno. Vzápětí byl zahájen policejní útok i na pařížskou restauraci. Uvědomila jsem si, 
jak mimořádnou změnu ve zpravodajství přináší naše doba; zatímco zde píšu, v přímém přenosu se 
v Paříži bojuje o životy několika lidí a sleduje to celý svět. Napjatě čekám, jak to dopadne. Je 17.30 
a přichází zpráva, že útočník v košer obchodě byl zabit a s ním zřejmě i jeho spolupachatelka (to bylo 
později dementováno). Od místa odjíždějí sanitky a podle pozorování novinářů byla osvobozena 
nejméně čtyři rukojmí. V 17.43 jsem si mohla prohlédnout i jejich fotografie. Ulevilo se mi, napětí 
pominulo a znovu pokračuji v psaní kroniky za rok 2014. Stále se ale nemůžu nějak vyrovnat 
s takovým přímým, avšak zároveň tak vzdáleným kontaktem s děsivými událostmi současnosti. Jako 
bych se dívala na napínavý film, jenže události byly skutečné.  
(Foto z www.aktuality.cz). 
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26. března – prezident na Střelnici 

Je 11.59 a já sedím ve Velkém sále Střelnice asi v páté řadě úplně vpravo a čekám, spolu se stovkami 
občanů, až se dostaví prezident republiky Miloš Zeman. Z muzea (neboť je pracovní den) jsem vyšla 
v 11.50 a ve městě byl úplný klid. To, že Turnov navštívil prezident republiky a že už hodinu tráví na 
radnici, nebylo vůbec poznat. Jediné, co bylo nezvyklé, byla přítomnost několika málo policistů, kteří 
hlídali ulici Antonína Dvořáka, a pak shluk lidí před hlavním vstupem do radnice v téže ulici – na 
náměstí nikdo vidět nebyl. Při cestě Markovou ulicí dolů ke Střelnici už lidí směřujících na setkání bylo 
mnohem více. Před Střelnicí každého zaujala řada policistů a bodyguardů, ale ještě více velký 
transparent na domě čp. 685 s nápisem Miloši go home, ten si mnoho lidí fotilo. Při příchodu do 
Střelnice nás nikdo nekontroloval, míjeli jsme jen spoustu bodyguardů. Tady uvnitř je úplně plno, 
sedla jsem si na jedno z posledních volných míst. Kromě několika školních tříd tu je i hodně občanů 
a samozřejmě novináři. Mezi občany se nacházejí příznivci i odpůrci prezidenta a na první pohled se 
od sebe nijak neliší – je tu prostě živo a hodně hluku. Žádné transparenty či provokativní odznaky 
nejsou vidět.  
Muž v uniformě hasičů Tanvald začal lidem rozdávat zelené karty s natištěným portrétem prezidenta, 
mně kupodivu nenabídl, asi je na mně vidět, že k příznivcům nepatřím. Nějaká starší paní za mnou 
z legrace požádala studenta se zelenými botami, aby jí jednu půjčil, že s ní bude mávat. Studenti 
vedle mě komentují dění pobaveně a nadšence nechápou. Když se rozhlédnu, většina studentů drží 
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červenou protestní kartu, ale je mezi nimi i pár těch se zelenou. Jinak mezi držiteli zelených karet 
viditelně převažují spíše starší občané.  
Velký sál Střelnice je úplně plný, lidé stojí i na balkonech a po stranách. Protože sedím vpředu a na 
kraji, střídají se vedle mě po celou dobu desítky lidí i novinářů, kteří se chystají fotit a natáčet 
prezidenta z co největší blízkosti.  
Je právě 12.11 a prezident přichází na pódium, ozývá se potlesk a obdivné volání Miloši, jsme s tebou 
následované smíchem studentů a houkáním protestních trubek. Zelené i červené karty mávají ve 
vzduchu. Těch červených (které nikdo nemusel rozdávat, lidé si je přinesli s sebou) je o něco více. 
Před podiem stojí tlumočník do znakového jazyka pro neslyšící. Starosta žádá o klid a kultivovaný 
projev, abychom v Turnově nebyli za hulváty, a sál se kupodivu uklidňuje. Starosta vítá prezidenta 
a hejtmana, ozývá se potlesk u obou. Jako první dostává slovo hejtman, který také prosí o klid 
a toleranci, aby diskuze mohla v klidu proběhnout. V 12.15 začíná hovořit prezident a cituje výroky 
prezidenta Masaryka: Demokracie je diskuze a Rozčílení není program. Během jeho řeči je klid. Když 
se prezident přeřekl z Turnovské výzvy na trutnovskou, ozval se smích, ale jen sporadický. Prezident 
mluví pomalu a rozvláčně, ostatně jako vždy, o druhé světové válce a obětech z řad Židů a Rusů, čímž 
vysvětluje svou kritizovanou plánovanou cestu na vojenskou přehlídku do Moskvy na oslavy konce 
války. Je hrdý, že tam pojede.  
Starosta města zahájil volnou diskuzi – na pódium jako první vystupuje zastupitel Josef Uchytil, který 
se chystá předat prezidentovi Turnovskou výzvu (její text viz Kalendárium). Ptá se ho znovu na účast 
na přehlídce v Rusku a vyzývá, aby „byl více ceremoniářem Guthem Jarkovským, než hostinským 
Palivcem“, na což obecenstvo reaguje velkým potleskem. Prezident odpovídá citátem ze Švejka, že 
„pouze pokrytci nepoužívají sprostých slov“. Samotné fyzické předání výzvy zaniklo, prezident ji 
převzal, ale hovořil zrovna o něčem jiném. Během této debaty pomáhám trochu popletené starší paní 
zprovoznit fotoaparát a fotím pro ni prezidenta. Chce po mně, abych pro ni fotila celou dobu, protože 
to neumí, ale to se mi opravdu nechce. Ráda bych ji pomohla, ale proč chce zrovna tohle a zrovna po 
mně? Jako další se slova ujímá poslanec a bývalý starosta Semil Jan Farský, který také hovoří z pódia. 
K mikrofonu pod pódiem přistupuje turnovský novinář Otakar Grund, který chce prezidentovi předat 
dvě fotografie z několik let staré události, kdy Zeman společně s herečkou Jiřinou Bohdalovou křtil 
zvony v Přepeřích – fotografie mu předává na pódiu a podávají si ruku. V 12.45 přichází na řadu 
poslední dotaz – ujímá se ho přímo na svém místě neznámý mladík se zelenou kartou v ruce. 
Hosteska mu přináší mikrofon a mladík se ptá na rozdělení majetku v Českých drahách, na což 
prezident stručně reaguje. V publiku je znát, že tuto problematiku nikdo jiný moc neřeší.  
V 12.47 se prezident podepisuje do pamětní knihy města a vzápětí dekoruje prapor města 
prezidentskou stuhou. V 12.50 dostává dar města – plastiku z kamene s názvem Dialog, kterou 
vytvořili na Šperkařské škole. (Foto z www.turnov.cz). A hned poté za potlesku odchází. Sál se 
rozhučel, lidé pomalu odcházejí, atmosféra rozhodně není srdečná. Celou dobu mám pocit, že do 
davu by stačilo „strčit prstem“ a lidé by se začali hádat nebo prát. Tuhle „schopnost“ prezidenta 
Zemana stavět lidi proti sobě mu mám velmi za zlé. Při odchodu pozoruji spoluobčany – vyslechla 
jsem rozhovor tříčlenné rodiny příznivců, ze kterého vyplynulo, že s prezidentem jezdí na turné 
a poznávají další účastníky z minulých setkání. Nejednalo se o Turnováky. Než jsem se dostala ven, byl 
už prezident pryč. Odešel (i přišel) vedlejším vchodem, takže se s lidmi už více nepotkal. Před sálem 

Střelnice na něj ale 
několik lidí čekalo. 
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Cena Waltera Sernera 

9. dubna slavila studentka Střední zdravotnické školy v Turnově Lucie Bartůňková úspěch v literární 
soutěži mladých autorů, kterou vyhlašuje Festival spisovatelů Praha. 
Lucie se se svou povídkou umístila v druhé desítce z téměř 600 
literátů a v hodnocení veřejnosti získala třetí místo.  
 
Cesta do jinam 
Hodiny už dávno odbily půlnoc, když se stříbrné měsíční světlo 
pokoušelo vplížit skrze škvíry v žaluziích, aby zalilo svou chladnou 
přítomností čtyři barevné zdi. Byl to jen stín, jen malý kousek světa 
tam za zdmi, který se dokázal vkrást až dovnitř. Ten jediný tenoučký paprsek byl v tuto chvíli pro 
dívku zahalenou v peřinách ta nejdůležitější a nejkrásnější věc, kterou kdy spatřila. Obtížně se 
nadechla a přejela si hubenou ručkou po plešaté hlavě. Jak ještě dlouho?! Nikdo jí nedokázal, nebo 
nechtěl, odpovědět… Měsíc – uvidí ho zítra, pozítří, za týden? Stiskla skleněný růženec, únava jí opět 
přivřela oči. 
Teprve jemný vánek jí donutil, aby je otevřela. Pohrával si s jejími dlouhými vlasy a na její otázky 
neodpovídal, naopak je odnášel daleko – velmi daleko. Byla sama. Pomalu se rozhlížela do všech 
světových stran, a přesto nespatřila nic než nekonečnou zeleň travnaté louky. Bezradně stála v místě, 
kde po ní zůstala zválená tráva a jedno stéblo zadumaně utrhla, aby ho mohla pustit po větru. 
Sledovala, jak ladně si s ním větřík pohrává, a právě v tu chvíli se z travnatého moře vynořila další 
postava. Mladík. 
„Hej!“ zakřičela z plných plic. Chlapec se k ní otočil a dal se do běhu. Vydala se za ním. Vysoká stébla 
trávy jí šlehala po nahých lýtkách. 
„Stůj!“ vykřikla. Chlapec se zastavil a vyděšeně se na ní podíval. 
„Co jsi zač?“ zeptal se jí a udržoval si stále několikametrovou vzdálenost. 
„Jsem Anne,“ napřáhla k němu ruku. Chvíli se na ni nedůvěřivě díval, přistoupil blíž k ní a její 
nabízenou pravici jemně stiskl. 
„Tadeáš,“ Anne pokývla a oba se na chvilku odmlčeli. 
„Takže… co teď budeme dělat, Anno?“ 
„Anne! Je to Anne!“ 
„Tak promiň!“ ohradil se. Anne se s povzdychem posadila do trávy. 
„Chceš tu sedět?“ vyslovil pohrdavě s důrazem na poslední slovo. 
„Evidentně,“ trvala si na svém. 
„Fajn. Ale já jdu.“ 
„Kam?“ 
„Tam… Někam. Nevím, kde jsem, ani co tu dělám, ale na rozdíl od tebe to chci zjistit.“ 
„Podívej se,“ postavila se a rozmáchla kolem sebe rukama, „vidíš tu snad něco jiného než louku? Vidíš 
něco, k čemu bychom měli jít?“ 
„Ne. Ale ty jsi mě nejdřív taky neviděla. Co když tam jsou další lidi? Co když někdo z nich něco ví? Ne, 
já tu nebudu jen sedět. Jdeš se mnou?“ 
Zabořila oči do země. Tadeáš pokrčil rameny a udělal několik kroků.  
„Počkej na mě!“ zakřičela na něj a ve chvilce se objevila vedle něho. Zasmál se, ale dál neříkal nic. 
Chlapec po jejím boku ji vedl přes travnaté louky a ona se cítila až překvapivě dobře. Po těle i na duši 
se jí rozlilo zvláštní hřejivé teplo. Nevěděla, možná to bylo tím nekonečným pochodem. Stát! Co je 
to? 
„To je divné,“ zamumlal Tadeáš a naklonil se nad trhlinu, která se objevila v zemi před nimi. 
„Hlavně tam nespadni,“ podotkla. 
„Stejně už jsem asi mrtvej,“ otočil se k ní a zuby se mu zaleskly v úsměvu. Anne zakroutila hlavou. 
Takhle cynického člověka už dlouho nepotkala. Jaký k tomu má důvod? Asi by i nějak do rozhovoru 
zasáhla, kdyby jejímu společníkovi vážně nepodklouzla noha a on nezmizel v útrobách praskliny. 
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„Tadeáši!“ vykřikla a opatrně se podívala přes okraj jámy. 
„Jsem živej! Snad…“ ozvalo se. 
„Jsi zraněný?“ 
„Ne. Ale něco jsem našel. Polez za mnou!“ pobídnul ji. Anne byla zvědavá, ale nevěděla jestli tolik, 
aby se bosá šplhala do hliněné jámy. Nakonec gravitace vše rozhodla místo ní a ona přistála na zemi 
hned vedle Tadeáše, který nakukoval do tmavé jeskyně. Gestem ruky jí naznačil, aby byla ticho, a oba 
se vydali do neznámého temna. Jednu chvilku neviděla vůbec nic. Marně kolem sebe mávala rukama 
ve snaze nahmatat něco jiného než vzduch. Až po chvíli, tam v dálce zahlédla cosi jako paprsek světla. 
Vydala se za ním. Opatrně vystrčila hlavu zpoza kamenné stěny. Zář tu vydávaly zapálené louče 
a velké ohniště uprostřed. 
„Halóó?!“ zvolala do místnosti. „Alóó, alóó,“ odpověděla jí jen ozvěna. Všimla si zvláštního stínu 
u protější stěny. Formoval se do tvaru postavy. Vzala do ruky jednu louč, která vesele plápolala 
u vchodu, a neodvážným krokem vyrazila ke stínu. Sotva na něj dopadlo světlo, odhalilo, že postava 
je připoutaná řetězy ke skále. Ruce, které spíš připomínaly kosti potažené kůží, měla otlačené. Stejně 
hubené byly i její nohy. Hlavu měla skloněnou obličejem k zemi a v její pleši se odrážel plamen, který 
pevně svírala v ruce. Na sobě měla nemocniční košili. Zaklepal jí na rameno. Hlava se zvedla 
a odhalila unavenou tvář. Anne zděšeně vykřikla. „To není možné! Tohle přece já být nemůžu?!“ 
„Psst,“ objevil se za ní Tadeáš. Objala ho a slzami mu promočila šedé tričko. 
„Co je to?“ vzlykla. 
„To je budoucnost, Anne. Tvoje budoucnost.“ 
„Jak to můžeš vědět?“ odtáhla se. Dlouze se na ni podíval. 
„ Kdo jsi?!“ 
„Jsem přítel.“ 
„Jsi smrt!“ 
„Ano, to přece není špatně…“ 
„Chceš mě zabít!“ 
„Ne, chci ti pomoct. Můžeš se mnou dneska odejít. V klidu, důstojně, bez bolestí.“ 
„Ne! Nechci umřít!“ 
„Chápu. Můžu tě vrátit zpátky, když budeš chtít. Ale tvůj odchod nebude tak snadný jako teď. Tohle 
bude tvůj odchod,“ kývnul bradou k té na řetězech. Anne se znovu podívala na svůj obraz a utřela si 
slzy z tváře. 
„Je to tvoje rozhodnutí,“ řekl konejšivě a natáhnul k ní ruku. S tísní u srdce zamrkala, aby zahnala 
další proud slz, a roztřesenou rukou pevně stiskla jeho dlaň. 
Měsíc se vyplížil z jejího pokoje, kde zůstala jen tma a ticho, které vyrušil jen poslední výdech 
a zacinkání skleněného růžence. Střepy pokryly celou podlahu. 
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Petice občanů proti dění v Obchodní akademii a Hotelové škole Turnov 

 
Od prvního září byla, až na výjimky, ukončena výuka v budově školy ve Zborovské ulici a škola byla 
přestěhována do své druhé budovy v Alešově ulici. (Podrobnosti viz Kalendárium – Turnov, září). 
 
Vážený pane hejtmane Půto, vážení zastupitelé Libereckého kraje,  
my, níže podepsaní občané České republiky z řad studentů a absolventů Obchodní akademie, 
Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově (dále jen OAHŠ), rodičů, přátel školy a ostatních 
obyvatel Libereckého kraje, nesouhlasíme s přestěhováním výuky studijních oborů, které byly tradičně 
vyučovány v budově ve Zborovské ulici, do budovy v ulici Alešově. Jsme znepokojeni kroky stávající 
ředitelky Ing. Mileny Lednejové a z důvodů popsaných níže vyzýváme zástupce Zastupitelstva 
Libereckého kraje, zástupce Zastupitelstva města Turnova a vedení školy k otevřené diskuzi 
o budoucnosti a umístění OAHŠ. 
Žádáme, aby diskuze proběhla na půdě školy a byla otevřená veřejnosti, přednostně potom 
studentům a jejich rodičům. Požadujeme, aby výše zmínění zástupci a vedení školy přednesli vizi 
řešení současné, dle našeho názoru neutěšené, situace na období následujících čtyř let, tedy do 
maturitní zkoušky studentů stávajících prvních ročníků. Žádáme Vás, pane hejtmane, abyste výše 
zmíněné zástupce a vedení školy vyzval k zorganizování této diskuze a osobně se zasadil o její včasné 
uskutečnění.  
K připojení podpisu pod výše uvedené požadavky nás vedou přinejmenším některé z následujících 
důvodů: 
1) Nevyhovující podmínky budovy v Alešově ulici. Jsme znepokojeni stavem některých učeben budovy 
v Alešově ulici. Jejich špatné technické zázemí je v příkrém kontrastu s moderně vybavenými učebnami 
ve Zborovské ulici. Domníváme se, že sociální a stravovací zařízení neodpovídají současnému počtu 
studentů, a že budova v Alešově ulici nenabízí kvalitní zázemí pro výuku studentů všech oborů. 
2) Netransparentní jednání ředitelky. Studenti ani jejich rodiče nebyli o stěhování dopředu nijak 
informováni. Fakticky jim tak byla upřena možnost se k záměru jakkoliv vyjádřit. Vyučující byli 
o stěhování zpraveni pouze prostřednictvím e-mailu, a to až po ukončení minulého školního roku. 
Takovéto netransparentní a nesystémové jednání na státní vzdělávací instituci je dle našeho názoru 
nepřijatelné a výrazně poškozuje studenty zejména nižších ročníků, kteří jsou nuceni absolvovat 
studium v jiných prostorách, než které jim byly pro studium prezentovány. 
3) Atmosféra ve škole. Studenti školy jsou zastrašováni a ředitelkou je jim naznačována nemožnost 
dostudování v případě jakéhokoliv odporu vůči stěhování. 
4) Obava o budoucnost školy. Účelové vměstnání studentů do nevyhovujících prostor budovy 
v Alešově ulici otevírá snadnou cestu ke zrušení některých oborů. Nutnost zrušení oborů může být 
následně lehce opřena o argument přeplněnosti budovy. Obáváme se, že toto je pouze další krok 
v postupném redukování kapacity školy, která pod vedením současné ředitelky přišla o celostátní 
prestiž a zájem studentů z celé republiky. 
5) Odkaz Bohuslava Jana Horáčka. Jako přátelé školy, vážící si odkazu B. J. Horáčka (držitele státního 
vyznamenaní, medaile Za zásluhy), cítíme morální povinnost vymezit se proti jednání zřizovatele, 
který (prostřednictvím ředitelky) přání pana Horáčka na důstojné zázemí pro studenty při nejmenším 
nerespektuje. Argumentaci opírající se o šetření provozních nákladů, které jsou v porovnání s darem 
60 milionů pana Horáčka zanedbatelné, považujeme za účelovou a v širším kontextu historie školy za 
zcela nepatřičnou. Zejména potom za okolností, kdy vedení města Turnova nabízí Libereckému kraji 
vlastnictví budovy ve Zborovské ulici (v současné době vlastněna Turnovem) výměnou za vlastnictví 
budovy v ulici Alešově (v současné době vlastněna krajem).  
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Obrázek pro kroniku 

V letošním roce jsme vyhlásili druhý ročník soutěže s cílem získat originální výzdobu pro turnovskou 
kroniku. Soutěž bude putovat po jednotlivých turnovských školách. V první polovině roku 2016, kdy 
byla sepisována kronika za rok 2015, malovaly obrázek pro kroniku děti ze ZŠ Žižkova. Tentokrát byl 
ohlas o mnoho větší než v loňském roce u žáků ZŠ Skálova. Získané obrázky byly na podzim 2016 
vystaveny na chodbách radnice. 
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Fotokronika Pavla Charouska – přehled zachycených událostí 

 
Není-li uvedeno jinak, jsou podrobnosti o akcích vyfocených ve fotokronice uvedeny v kapitole Turnov 
– kalendárium. Některá obecná témata nejsou konkrétně popsána nikde (zima v Turnově apod.) 
 
Leden 

 Novoroční ohňostroj  

 Restaurace Šetřilovsko  

 Tříkrálová sbírka – organizovali členové TJ Orel Turnov 

 Svoz pytlového sběru (Více viz Kronika 2014 – příloha) 

 Ontex – přístavba závodu na Vesecku 

 Sníh v Turnově 

 Maškova zahrada – prázdný pozemek (Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Zdravotně-sociální služby – předání certifikátu nejvyšší značky kvality poskytovaných služeb 
(Zdravotně-sociální služby) 

 Zvýšená hladina Libuňky 9. ledna 

 Maškova zahrada – prázdný prostor po demolici jatek u železniční zastávky (Turnov – 
Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Sjezdovka ve Struhách (Sport) 

 Maškova zahrada – zahájené práce (Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Zápisy dětí do prvních tříd (Školství) 

 Skálova ulice – stavba nové kavárny (Více viz Kronika 2014 – Stavební úpravy) 

 Setkání se starostou – Turnov 2.  

 Volejbalisté TJ Zikuda (Sport) 

 Zima v Turnově (Počasí) 

 Muzeum – Kamenářský dům – Výstava Pavla Holase a Jiřího Urbana (Kultura – Muzeum) 
Únor 

 Kluziště – večerní bruslení 

 Česká florbalová reprezentace (Bez dalších informací) 

 Dlaskův statek – Masopust 

 Sjezdovka ve Struhách (Sport) 

 Muzeum – Výstava Česko-polský výtvarný salon (Kultura – Muzeum) 

 Žlutá ponorka – výtvarná dílna karnevalová (Školství – Žlutá ponorka) 

 Nemocnice – nové vedení (Zdravotnictví) 

 Maškova zahrada (Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Kluziště – stará rolba (Sport) 

 Slunce všem – objekt Denního centra (Kalendárium – březen) 

 Žlutá ponorka – karneval na Střelnici 

 Nádraží – nové vstupní dveře (Stavební úpravy) 

 Slunce všem – výtěžek sbírky na Hejtmanském plese v Liberci (Zdravotnictví) 

 Modrý kocour (Kultura) 

 Muzeum – Výstava MUDr. Jiří Šolc (Kultura – Muzeum) 

 Sjezdovka ve Struhách (Sport) 
Březen 

 Lezecká stěna v hale u nádraží (Stavební úpravy – Kino v Žižkově ulici) 

 Kino v Žižkově ulici (Stavební úpravy – Kino v Žižkově ulici) 

 Pejskaři ve městě (Bez dalších informací) 

 Nová sběrna kovů na Perchtě (Kalendárium – březen) 



Kronika města Turnova 2015  |347 

 

 Sportovec roku 2014 (Sport) 

 Gymnázium – práce studentů (Bez dalších informací) 

 Fotbal – první jarní zápas (Bez dalších informací) 

 Slunce všem – otevření Denního centra 

 Turnovský drahokam (Kultura) 

 David Marek – autor knihy Z Velkého Turnova 

 Turnovský štěk (Kultura) 

 Knihovna – Táta čtenář (Kultura – knihovna) 

 Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Turnově 

 Noc s Andersenem 

 Setkání nejlepších šachistů ČR na Střelnici 

 Průjezd kolony vozidel americké armády přes most v Paceřicích 

 Zima v Turnově 
Duben 

 Tisková konference radnice v Maškově zahradě 

 Mariánský hřbitov – poničené hroby pádem stromu (Kalendárium – březen) 

 Muzeum – výstava 2+2 Roztočilovi 

 Ranní doprava v Turnově (Bez dalších informací) 

 Dlaskův statek – Velikonoce (Kultura – Muzeum) 

 Pěvecký sbor Antonín Dvořák – křest nového CD (Kultura) 

 Maškova zahrada (Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Jaro v Turnově (Počasí) 

 Hrubý Rohozec – park (Kultura – Hrubý Rohozec) 

 Maškova zahrada – Den otevřených dveří (Turnov – Kalendárium, Souhrnné zprávy k závěru 
roku) 

 Muzeum – výstava Poklad!!! (Kultura – Muzeum) 

 Zahájení turistické sezony (Kalendárium – Kraj) 

 Pálení čarodějnic 
Květen 

 Oslavy konce druhé světové války v Turnově 

 Maškova zahrada  

 Muzeum – Výstava Bitva pod Hrubou Skálou (Kultura – Muzeum) 

 Putování s písničkářem Vladimírek Mertou a Janem Hrubým (Kultura – Přehled) 

 Valdštejn – Koncert Dalibora Cidlinského (Bez dalších informací) 

 Memoriál Ludvíka Daňka (Sport) 

 ZŠ Žižkova – jarmark (Školství) 

 VHS – nová naučná stezka 

 Staročeské řemeslnické trhy (Kultura – Přehled) 
Červen 

 Muzeum – výstava 300 let kamenářského cechu v Turnově (Kultura – Muzeum) 

 Slunce všem – Denní stacionář (Zdravotnictví) 

 Fotbalový divizní tým – Jiří Šteffan (Sport) 

 Maškova zahrada 

 Návštěva poslanců TOP 09 (bez dalších informací) 

 MŠ waldorfská – Jánský jarmark (Školství) 

 Kozafest u Zrcadlové kozy 

 Žlutá ponorka – Den dětí v parku 

 Funkin` Turnov (Kultura – Přehled) 

 Dvořákův Turnov a Sychrov – hudební dílny (Kultura – Přehled) 

 Pivovar Rohozec – opravený areál (Firmy) 
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 Pivovar Rohozec – Slavnosti piva 

 Spokojený domov – nový automobil (Zdravotnictví) 

 Kamenářský dům – Jan Hrubý (Kultura – Muzeum) 

 Šťastná země – Koncert kapely Kryštof, replika hradu Trosky (Bez dalších informací) 
Červenec 

 Pivovar Rohozec – Kulturní léto (Firmy, Kultura) 

 Farmářské trhy na náměstí 

 Kámen a šperk (Kultura – Přehled) 

 Léto v Turnově v Dolánkách (Zprávy z okrajových částí) 

 Dlaskův statek – prostor parkoviště (Bez dalších informací) 

 Dům přírody v Dolánkách (Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Loutkové železniční divadlo (Kultura – Na Židli) 

 Maškova zahrada (Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Kostel Panny Marie – nový vstup na hřbitov (Stavební úpravy) 

 Autobusové nádraží Na Lukách, parkoviště u čerpací stanice Kontakt – parkoviště kamionů 
(Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Výšinka – rekonstrukce silnice 

 Zborovská ulice – nový parčík (Stavební úpravy) 

 Mašov – hřbitov s novou bránou (Krádež brány Kronika 2014, jinak bez dalších informací) 

 Valdštejn – nové zázemí na parkovišti  

 Kompostárna na Malém Rohozci (Kalendárium – červen) 
Srpen 

 Jedeme pro Světlušku 

 Tankovna svijanského piva v restauraci U Supa (Bez dalších informací) 

 Kulturní léto na Střelnici (Kultura – Střelnice) 

 Filmový víkend ČSFD, kemp v Dolánkách (Kultura – Přehled) 

 Fotbal – divizní zápas podzimní části sezony (Bez dalších informací) 

 Léto v Turnově (Bez dalších informací) 

 Babybox v Turnově 

 Prohlídky turnovských kostelů (Kultura – regionální informační centrum) 

 Valdštejn – turisté na hradě (Bez dalších informací) 

 René Brož, exvedoucí odboru kultury, školství a sportu turnovské radnice (Bez dalších 
informací) 

 Mistrovství MTBO (Sport) 

 Maškova zahrada (Turnov – Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Zastupitelstvo města – nové hlasovací zařízení (Zastupitelstvo města z 25. června) 

 Nádraží – rekonstrukce budovy (Stavební úpravy) 

 Pelešany – hřbitov (Zprávy z okrajových částí) 

 Nemocnice – nová lékárna (Zdravotnictví) 

 Kamax – Den pro rodinu (Firmy) 
Září 

 ZŠ Skálova – Alešova, první školní den (Školství) 

 Hotelová škola – první školní den, přesun studentů do druhé budovy školy v Alešově ulici 
(Kalendárium, Souhrnné zprávy k závěru roku, Školství) 

 FAN jazyková škola (Školství, bez dalších informací) 

 Oslavy 150 let železniční trati Turnov – Kralupy nad Vltavou 

 Básníci ticha (Kultura – Přehled) 

 Monstranz – restaurování relikviářů (Firmy) 

 O nejlepší kroniku Libereckého kraje – vyhlášení výsledků soutěže 

 Snap Call – natáčení klipu 
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 Dolánky Ábelův mlýn – podzimní jarmark (Bez dalších informací) 

 Pivovar Rohozec – Loučení s létem 

 Bibliobox před nemocnicí (Kalendárium z dubna) 

 Evropský týden mobility – Den bez aut 

 Hokej – první tisková konference klubu HC 1931 (Sport) 

 Hotelová škola – beseda s hejtmanem (Souhrnné informace k závěru roku) 

 Střední zdravotnická škola – oslavy 30. výročí existence domova mládeže (Školství) 
Říjen 

 Pekárna a cukrárna Mikula – firma roku 

 Knihovna – tisková konference radnice v knihovně 

 Dům přírody (Stavební úpravy) 

 Sběrný dvůr na Vesecku (Bez dalších informací) 

 Muzeum – dláždění dvora (Stavební úpravy) 

 Divadlo – nová fasáda (Stavební úpravy) 

 Dolánky – nová lávka (Stavební úpravy) 

 Knihovna – slavnost Netradiční knihovna 

 Setkání se starostou – nájezd do Fučíkovy ulice 

 Koulení chleba ve Struhách (Firmy – Mikula) 

 Maškova zahrada (Turnov – Kalendárium 28. října, Souhrnné zprávy k závěru roku) 

 Metal for hope (Kultura) 

 Střelnice a smuteční síň (Bez dalších informací) 

 Kapr (Sport) 

 Oslavy 28. října v Turnově 
Listopad 

 Maškova zahrada – první hokejový zápas (Turnov – Kalendárium, Souhrnné zprávy k závěru 
roku) 

 Dušičky na mariánském hřbitově (Bez dalších informací) 

 Zastupitelstvo města jednalo o Hotelové škole (Souhrnné informace k závěru roku) 

 Muzeum – výstava Kapr, sumec, štika (Kultura – Muzeum) 

 TOPTEC – Den otevřených dveří  

 Žlutá ponorka – lampionový průvod 

 DUV Granát – cena Český slavík 

 Setkání starosty – Daliměřice 

 Sídliště u nádraží – chátrající bazének (Jednání rady města 22. října) 

 Muzeum – výstava reGenerace 2 (Kultura – Muzeum) 

 Hejtman v Turnově 

 Asistenti na přechodech (Kalendárium říjen) 

 Koncert v depu (Kultura – Přehled) 

 Vandal rozbíjel výlohy 

 Rozsvícení vánočního stromu 
Prosinec 

 Hasiči z Daliměřic – simulované vyprošťování osoby z havarovaného automobilu (Bez dalších 
informací) 

 Čertovský autobus 

 Požár firmy AGBA 

 Pekárna Mikula – vyhlášení soutěže Firma roku 

 Vánoční trhy 

 Muzeum – křest knihy Zápisky sedláka Josefa Dlaska 

 Muzeum – vydlážděný dvůr (Stavební úpravy) 

 Muzeum – výstava Betlémy ze sbírek J. V. Scheybala (Kultura – Muzeum) 
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 Muzeum – křest knihy Život na provázku 

 Dlaskův statek – Vánoční výstava (Kultura – Muzeum) 

 Dům přírody (Stavební úpravy) 

 Maškova zahrada – utkání Česka a Ruska 

 Nádraží – rekonstruovaná hala (Kalendárium, Stavební úpravy) 

 Betlémské světlo (Kalendárium, Kultura – Vánoce) 

 PF starosty s místostarostkami (Bez dalších informací) 

 Silvestrovský běh sídlištěm 
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