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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 turnovského náměstí, který zdobí titulní stranu, namalovala Jana Pokorná z 3. ročníku 
Základní školy v Mašově.  
 
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 2016 

 
A opět nastal čas napsat ohlédnutí za uplynulým rokem. Během minulého roku mi několik čtenářů 
kroniky vytklo, že jsem ve svých kronikářských ohlédnutích příliš pesimistická. Neslyšela jsem to ráda, 
jsem vlastně srdcem bytostný optimista, jen rozum mi to trochu kazí a asi těžko může někdo popřít, 
že se svět v posledních letech poněkud komplikuje. Nicméně, budu se snažit toto ohlédnutí napsat 
přece jen s větším optimismem. Nebudu připomínat, že jen několik dní po první výtce v tomto směru 
vyhrál prezidentské volby v USA Donald Trump, což mému optimismu rozhodně neprospělo. Nebudu 
příliš myslet na zprávu ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, že Rusové podporují migrantskou vlnu 
do Evropy s cílem poškodit Evropskou unii, v prvé řadě především odstranit německou kancléřku 
Angelu Merkelovou (Respekt 12/2016), ani na to, že se v souvislosti s uprchlickou krizí snižuje důvěra 
v současné uspořádání světa (např. důvěra Čechů v Evropskou unii rapidně klesá), posilují 
populistické strany s nacionálně laděnými programy (i v Turnově se v únoru objevila snaha založit 
„domobranu“, tedy skupinu dobrovolníků, kteří budou nezávisle na policii „chránit“ město před 
nepřáteli – proboha před jakými?!). Nechci si uvědomovat, že se teroristické útoky stávají téměř 
běžnou součástí dnešního světa, vsadím se, že si ani všechny, které proběhly, nepamatuji.  
Současnost označují komentátoři jako dobu postfaktickou – kvůli masivnímu rozvoji komunikačních 
kanálů, např. v podobě sociálních sítí, přestává lidem záležet na faktech, a tedy na pravdě. Světem se 
šíří dezinformace už nejen „omylem“, ale jako řízené a organizované kampaně různých skupin. Zcela 
jasně byl například potvrzen dezinformační mediální útok na prezidentskou předvolební kampaň 
v USA, který měl pozitivní vliv na vítězství Donalda Trumpa. Bylo prokázáno, že útok byl řízen z Ruska. 
Normální člověk se opravdu jen velmi těžko orientuje v tom, čemu věřit a čemu nikoliv, a snaha 
porozumět a vyhledávat ověřené informace není všem vlastní.  
Myslím, že ani politická situace v České republice není růžová, ale jsem si plně vědoma, že by mohlo 
být mnohem hůře. Obecně se máme v naší domovině moc dobře, nezaměstnanost klesá, máme mír, 
plné regály v obchodech (stále zatím hlavně v těch supervelkých, ale pomalu opět vstávají z mrtvých, 
alespoň v některých městech, malé obchody s místním, neglobalizovaným zbožím), zdravotní péče je 
dostupná všem bez (systémového) rozdílu, děti mohou chodit do školy, platy rostou a vůbec si 
užíváme takové spousty benefitů, které snad nikdy v historii nebyly samozřejmostí. Jen ta obava, že 
by to tak nemuselo být napořád, mi optimismus trochu kalí. Stačil návrh poslanců, aby se „hanobení“ 
prezidenta stalo opět trestným činem. Nebo skutečnost, že Pražský hrad je opět střežen jako v době 
komunismu. Před jeho branami stojí stráže a lustrují každého, kdo se chce dostat dovnitř. Vím, že se 
v dnešní době nemohou brát bezpečnostní hrozby na lehkou váhu, ale je jasné, že se za ně, resp. za 
opatření proti nim schová cokoliv. Ať je to jak chce, Pražský hrad se opět stal uzavřenou, nad lidem 
povýšenou baštou, kde chráníme „ty nejdůležitější z nás“. Na mysli mi čím dál častěji vyvstává replika 
z pohádky O šíleně smutné princezně: „Víš, proč krále chrání tolik stráží? Protože by nám mohl být 
ukradený.“ V říjnu přijel na návštěvu tibetský Dalajláma a nikdo z českých politiků ho nepřijal. Jen 
ministr kultury Daniel Herman, ale co se kvůli tomu strhlo! Následovalo udělení-neudělení státního 
vyznamenání ministrovu vzdálenému příbuznému a to byla tedy hrůza! Na motivy této frašky 
dokonce vzniklo divadelní představení Ovčáček čtveráček (viz Česko – Kalendárium z listopadu).  
Jsou to i drobné události, kvůli kterým je nálada v naší společnosti poněkud napjatá. Například nový 
zákon, který od října zásadně ovlivňuje kulturní dění v obcích tím, že každá akce, která by mohla 
potencionálně narušit noční klid, musí být s ročním předstihem nahlášena a zastupitelstvem města 
schválena, včetně přesného termínu a náplně. Vědět o každé kulturní akci rok předem? Nevím… Jsem 
milovník tichých nocí a klidného spánku, ale nepřeju si tichá, mrtvá města, kde se z obavy před 
represemi neděje nic. V Turnově se to od roku 2017 týkalo například všech promítání letního kina.  
Nicméně se stejně těším, až jednou budu moci napsat, že jsem se ve svém pesimismu mýlila a že se 
nakonec vše v dobré obrátilo.  
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V Turnově bylo báječně – nemůžu si pomoci, ale tady optimismus skrývat nemusím. Ne, že by vše 
bylo dokonalé, ale žije se zde dobře a i nálada ve městě je pozitivní. Panuje zde evidentní snaha řešit 
problémy, politici se zabývají podněty občanů (viz setkávání starosty s občany, říjnová anketa Deset 
priorit města apod.), nezaměstnanost je téměř nejnižší v republice, sport a kultura vzkvétají a není 
snad dne, aby se nekonala nějaká veřejná akce. Je zde postaráno o starší občany i občany s handicapy 
(v Liberci v lednu otevřeli nově zrekonstruovanou budovu hospice, která je k dispozici i turnovským 
občanům, připravuje se zřízení Alzheimer centra), lidí bez domova je zde málo. Není zde ani moc 
zanedbaných a opuštěných míst (jedním z těch mála je budova bývalého kina na Trávnicích, o něž se 
soukromý majitel nestará, či několik domů v Nádražní ulici). 
Největší radost Turnovákům asi přineslo květnové otevření koupaliště v Maškově zahradě, které se 
rázem stalo oblíbeným místem, kde lidé z města i okolí tráví letní dny. Návštěvnost lámala rekordy 
a nevadilo ani rozmarné léto, které nám příroda přichystala. Stavba samotná získala v srpnu cenu 
Stavba roku Libereckého kraje. Do celostátních médií jsme se dostali například díky dnes už spíše 
úsměvné záležitosti s toulavými prasaty, která se na několik měsíců ubytovala na sídlišti v Žižkově 
ulici. Úsilí, které však (nejen) místní ochránci zvířat věnovali jejich odchycení a nalezení bezpečného 
domova, je obdivuhodná. Že to nebylo lehké, potvrzuje i skutečnost, že to trvalo více než dva měsíce.  
Co dál? Byla opravena historická nádražní budova (viz Stavební úpravy), na náměstí se konečně 
posunul přechod v ústí do Hluboké ulice a rozšířil se chodník. Díky tomu se už při procházení zatáčky 
u Belgického dvora nedostáváme do těsného kontaktu s protijdoucími. Skauti si koupili „svůj“ ostrov, 
složilo se na něj mnoho přispěvatelů (červenec). V Dolánkách byl otevřen Dům přírody (duben), který 
vítá každého, kdo má rád zdejší přírodu. Turnov vyhrál soutěž O zlatou popelnici za to, že dobře 
třídíme odpad (červen). Vítězství si připsali i mnozí turnovští sportovci (judistky, Adam Helcelet, 
letecký akrobat Michal Tvrzník, tenisti, házenkářky, judisti, kickboxeři…). Jiří Urban vytvořil repliku 
koruny Karla IV. (září). O českorajském horolezci Josku Smitkovi byl natočen film Tenkrát v ráji, který 
ale filmová kritika strhala a místní horolezeckou obec značně popudil (říjen). Ale horolezci nemusejí 
být smutní, protože se mohou začít těšit na výstavbu nové horolezecké expozice v muzeu, projekt 
přestavby byl na podzim schválen a byly získány finanční prostředky z dotace Evropské unie. 
Optimistické, ne? Uvidíme, co se mi bude honit hlavou za rok… 

Alžběta Kulíšková 
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Svět – kalendárium 

 

LEDEN 

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). 
 
Severní Korea otestovala vodíkovou pumu – pravděpodobně 
6. ledna ohlásila Severní Korea, že provedla zkušební výbuch miniaturizované vodíkové pumy. Zda se 
tak opravdu stalo, nebylo možné potvrdit, i samotné ohlášení však vyvolalo zvýšenou debatu 
o bezpečnosti a o zpřísnění sankcí OSN.  
 
Zemřel David Bowie 
11. ledna zemřel britský hudebník David Bowie, ve věku 69 let podlehl rakovině. Tři dny předtím 
oslavil narozeniny a vydal nové, 29. album Blackstar. 
 
Teroristický útok v Istanbulu 
12. ledna dopoledne odpálil sebevražedný atentátník bombu v centru Istanbulu. Na místě zemřelo 10 
lidí a 15 bylo zraněno. Hodně obětí tvořili turisté.  
 
Teroristický útok v Jakartě 
14. ledna zaútočili teroristé v centru indonéské metropole Jakarty, terčem byli cizinci a bezpečnostní 
síly. Zemřelo 6 osob, atentátníci byli zneškodněni. K útokům se přihlásil Islámský stát.  
 
Teroristický útok v Pákistánu 
20. ledna zaútočili ozbrojenci na univerzitu ve městě Péšávar v Pákistánu. K útoku, který si vyžádal 
třicet mrtvých a více než padesát zraněných osob, se přihlásila jedna z frakcí hnutí Talibán.  
 
 

ÚNOR 

Objev gravitačních vln 
V únoru byl oznámen přelomový vědecký objev gravitačních vln. Podle vědců se jedná o objev, který 
významem dosahuje „objevu“ teorie relativity.  
 
Jaderná přetahovaná 

 7. února vypustila Severní Korea předem hlášenou raketu dlouhého doletu, která měla, podle 
vyjádření Pchjongjangu, nést satelit pro pozorování Země. Západní svět to ale považuje za zastírací 
manévr pro test rakety-zbraně. Severní Korea je jednou z nejvíce izolovaných zemí světa, ve které 
vládne diktátorský komunistický režim.  

 26. února odpálily Spojené státy americké nad Tichý oceán nosič jaderných zbraní Minuteman III. 
Test měl demonstrovat jadernou sílu Spojených států před Severní Koreou, která letos provedla 
čtvrtou jadernou zkoušku a vypustila umělou družici, i dalšími zeměmi. 
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 2. března schválila Rada bezpečnosti OSN jednomyslně novou rezoluci proti Severní Koreji za její 
lednový jaderný test. Země tak bude čelit výraznému zpřísnění mezinárodních sankcí. 

 3. března odpálila Severní Korea několik cvičných raket krátkého dostřelu do Japonského moře.  

 10. března odpálila Severní Korea další dvě balistické střely krátkého doletu z odpalovacího zařízení 
nedaleko přístavu Wonsan na východním pobřeží země. Zároveň ukončila veškerou obchodní 
a hospodářskou spolupráci s Jižní Koreou 

 Společné manévry. V druhém březnovém týdnu byly zahájeny jihokorejsko-americké manévry. 

 15. dubna odpálila Severní Korea další raketu, tentokrát nového typu. Raketa po startu explodovala. 
 
Teroristický útok v Ankaře 
17. února vybuchla v centru turecké Ankary nedaleko armádního velitelství bomba, která zabila 
nejméně 28 osob a více než 60 zranila. Vybuchla v okamžiku, kdy kolem projížděla kolona vojenských 
vozidel.  
 
Zemřel Umberto Eco 
20. února zemřel ve věku 84 let italský spisovatel Umberto Eco.  
 
Sněhová bouře v USA 
22. února zasypal východ Spojených států sníh, během několika dní trvající bouře zemřelo devatenáct 
osob, většina při automobilových nehodách. Bouře zasáhla 85 milionů lidí. Stav nouze kvůli ní 
vyhlásilo jedenáct států a hlavní město Washington. V newyorském Central Parku meteorologové 
naměřili téměř 64 centimetrů sněhu, což znamená třetí největší sněhovou nadílku v historii města.  
 
Virus Zika 
Na jaře se zeměmi Latinské Ameriky začal šířit virus Zika přenášený komáry. Během roku se nakazily 
téměř čtyři tisíce osob v Brazílii a další tisíce v Kolumbii. Na začátku roku 2016 se virus dostal 
v několika případech i do Evropy. Průběh onemocnění je mírný, nebezpečí hrozí těhotným ženám, 
kterým se rodí děti s výrazně menší hlavou a nevyvinutým mozkem. Během roku 2016 virus ohrozí 
podle propočtů 700 000 obyvatel Latinské Ameriky. Některé země vydaly doporučení, aby ženy 
odložily svá těhotenství.  
25. února potvrdilo české ministerstvo zdravotnictví, že virus Zika byl zjištěn i v České republice. 
 
 

BŘEZEN 

Zavírání hranic Evropy 
V březnu začaly evropské státy přehodnocovat svůj přístup k uprchlické vlně a Evropská unie uznala 
nutnost uzavření balkánské trasy. Na speciálním summitu EU došlo k dohodě mezi EU a Tureckem, že 
migranty, kteří nezískají azyl, bude Turecko přijímat zpět na své území. Toto rozhodnutí bylo 
označeno jako ukončení ničím nekontrolované vlny migrace. Setkalo se zároveň s kritikou organizací 
na ochranu lidských práv.  
 
Slovenské parlamentní volby  
6. března byly zveřejněny výsledky slovenských parlamentních voleb. Přinesly jedno velmi 
nepříjemné překvapení – do parlamentu se se 14 křesly dostala extremistická fašizující strana – 
Lidová strana Naše Slovensko, jejímž lídrem je pravicový radikál a předseda Banskobystrického kraje 
Marian Kotleba.  
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Ruská armáda se stáhla ze Sýrie 
15. března se ruská armáda začala stahovat ze Sýrie. Stažení nařídil prezident Putin, protože podle 
něj už vojáci v zemi splnili své úkoly. 
 
Návštěva prezidenta USA na Kubě 
21. března přiletěl americký prezident Barack Obama na návštěvu Kuby, stalo se tak po 88 letech od 
poslední návštěvy.  
 
Teroristický útok v Bruselu 
22. března došlo v Bruselu k teroristickým útokům – dvě exploze se odehrály na letišti Zaventem 
a další o něco později v metru. Útoky, uskutečněné sebevražednými atentátníky, zorganizoval 
Islámský stát. Při útocích zemřelo 31 osob a 270 jich bylo zraněno. Více než 60 u nich se ocitlo 
v kritickém stavu. K útokům došlo po čtyřech dnech od zatčení Salaha Abdeslama, hledaného kvůli 
listopadovému teroru v Paříži. 
 
Teroristický útok v Pákistánu 
27. března zaútočil sebevražedný atentátník v parku na předměstí desetimilionového Láhauru, 
metropole Paňdžábu, největší a nejbohatší pákistánské provincie. Výsledkem je nejméně 70 mrtvých 
a přibližně 340 zraněných, obětmi byly zejména ženy a děti. K útoku se přihlásila organizace 
Džamáate Ahrár, cílem byli křesťané. 
 
 

DUBEN 

Zemětřesení v Japonsku 
14. a 15. dubna zasáhlo oblast u japonského města Kumamoto na ostrově Kjúšú zemětřesení, otřesy 
dosáhly síly 7,3 ° Richterovy škály. První otřesy si vyžádaly devět mrtvých a kolem 1 100 zraněných, 
druhé 28 mrtvých a více než 1 500 zraněných.  
 
Zemětřesení v Ekvádoru 
16. dubna postihlo Ekvádor silné zemětřesení, které si vyžádalo nejméně 500 mrtvých a více než 
2 000 zraněných. 
 
Volby rakouského prezidenta 
24. dubna a 22. května se konaly volby prezidenta Rakouské republiky, ve kterých velmi těsně zvítězil 
Alexander Van der Bellen, člen strany Zelení – Zelená alternativa, nad Norbertem Hoferem, členem 
národní konzervativní Svobodné strany Rakouska. Kvůli těsnému výsledku napadla strana 
poraženého kandidáta volbu u Ústavního soudu, který výsledek zrušil a nařídil nové volby. Ty se 
odehrály 4. prosince (viz Kalendárium z prosince). 
 
 

KVĚTEN 

Požár v Kanadě 
Na začátku května vypukl v kanadské provincii Alberta mohutný lesní požár, který se stal nejdražším 
požárem v historii státu. Vyhnal z domovů až 90 tisíc lidí. Zasáhl plochu téměř 6 000 km2, nasazeno 
bylo celkem 2 146 hasičů (mezi nimi i hasiči z Jihoafrické republiky a USA), 25 letadel, 80 vrtulníků 
a 219 kusů další techniky. Požár se podařilo dostat pod kontrolu až v polovině června.  
 
Letecká havárie 
18. května se zřítilo letadlo Airbus A320 společnosti Egypt Air do Středozemního moře u ostrova 
Karpathos. Na palubě letadla bylo 56 cestujících a deset členů posádky. 
 



Kronika města Turnova 2016  |9 

 

ČERVEN 

Zemřel Muhammad Ali 
3. června zemřel jeden z nejslavnějších sportovců všech dob – boxer Muhammad Alí. Bylo mu 74 let. 
Profesionální kariéru ukončil Muhammad Ali v roce 1981. V roce 1996 zapálil v Atlantě za velkého 
jásotu publika olympijský oheň. 
 
Atentát v Istanbulu 
7. června vybuchla v centru Istanbulu bomba, která zabila 11 lidí a dalších 36 zranila. K útoku se nikdo 
nepřihlásil, cílem byl policejní autobus. 
 
Teroristický útok v Izraeli 
8. června zaútočili dva muži v obchodním domě v centru Tel Avivu, jejich střelba si vyžádala čtyři 
mrtvé a šestnáct zraněných. Podle policie útok spáchali Palestinci z oblasti Hebronu na Západním 
břehu Jordánu, kteří byli na izraelském území nelegálně.  
 
Mistrovství Evropy ve fotbale 
Od 10. června do 10. července probíhalo ve Francii Mistrovství Evropy ve fotbale. Do povědomí 
nesportovní veřejnosti se dostalo hned v úvodu poté, co v Marseille organizovaně řádili ruští fanoušci 
v ulicích i na tribunách, rvačky musela rozhánět policie. Bitky pokračovaly i v dalších dnech a na 
dalších místech mezi fotbalovými hooligans z jiných zemí.  
 
Teroristický útok v USA  
12. června vtrhl Američan s afghánskými kořeny Omar Mateen do gay klubu na Floridě a začal do 
přítomných bezhlavě střílet, pozabíjel nejméně padesát lidí a na 53 dalších zranil. Útočník se hlásil 
k Islámskému státu. Jedná se o nejtěžší útok, resp. nejvyšší počet obětí střelce do davu v historii 
země.  
 
Brexit – odchod Velké Británie z Evropské unie 
23. června se v Británii konalo referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii.  
Předcházela mu velmi bouřlivá kampaň a sílící obavy v evropských státech. Den před hlasováním byly 
výzkumy veřejného mínění o velmi malé procento nakloněny na stranu proevropskou. 
Hlasování nicméně skončilo 51 % proti 49 % ve prospěch odchodu z Evropské unie. Změny, které nyní 
Evropu očekávají, mohou být velmi tíživé. Brexit přivítaly nacionalistické strany napříč světem a např. 
kandidát na prezidenta USA Donald Trump, prezident Putin apod. Britský premiér Cameron ohlásil 
svou rezignaci. 

. Vražda poslankyně 
Vše vyvrcholilo 16. června, kdy byla před setkáním s voliči zavražděna britská poslankyně Joe Coxová 
– jedna z největších propagátorek setrvání Británie v Unii. Vražda byla spáchána občanem opačného 
názoru. Oba tábory následně na několik dní přerušily své kampaně.  
 
Teroristický útok v Turecku 
28. června došlo v Istanbulu na Atatürkově letišti k teroristickému útoku, který si vyžádal nejméně 41 
lidských životů a 239 zraněných osob. Zaútočili tří sebevražední atentátníci, útok podle všeho 
zorganizoval Islámský stát.  
 
Teroristický útok v Dallasu 
Na začátku července došlo v USA ke dvěma případům, při kterých policie zabila civilistu-černocha při 
běžné kontrole a zřejmě bezdůvodně. Tyto případy vyvolaly velké protesty a manifestace.  
7. července se konala manifestace proti policejnímu násilí v Dallasu, během které bylo systematickým 
ostřelováním několika střelců zraněno 12 policistů, z nichž pět zemřelo. Ostřelovači byli hledáni 
a zneškodňováni téměř v přímém přenosu. Posledního střelce zabil poprvé v historii robot.  
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ČERVENEC 

Puč v Turecku 
15. července došlo v Turecku k pokusu o vojenský převrat s pokusem zabránit upevňování moci 
tureckého prezidenta Erdoğana. Po několika hodinách skončil puč porážkou povstalců. Následovalo 
obrovské množství čistek a silné represe mezi všemi vrstvami společnosti (armáda, policie, justice, 
školství, média…). Do poloviny srpna bylo zatčeno přes 8 tisíc osob, skoro 50 000 státních pracovníků 
bylo suspendováno a bylo uzavřeno 15 univerzit, 1 043 soukromých škol, 1 229 charitativních 
organizací, 35 nemocnic, 4 zpravodajské agentury, 16 televizních kanálů, 23 rozhlasových stanic, 45 
deníků, 15 časopisů a 29 vydavatelství.  
 
Tragické povodně v Číně 
18. července vypukly po dlouhotrvajících deštích mohutné záplavy, které si během pár dnů vyžádaly 
nejméně 154 mrtvých a dalších 124 nezvěstných, Své domovy muselo opustit nepředstavitelných 16 
milionů lidí. 
 
Vražedný útok v Mnichově 
22. července postřílel teprve osmnáctiletý mladík 9 lidé a nakonec sebe v obchodním centru v centru 
Mnichova. Osm z devíti obětí bylo ve věku od 15 do 21 let. Dále zranil 27 osob. Mladík byl Íránec, 
který žil v Německu dva roky. Podle vyšetřovatelů ale nešlo o útok s islamistickým podtextem, ale 
o fascinaci podobnými útoky, zejména norským případem vraha Breivika, který v prosinci 2011 
postřílel téměř 80 lidí. Trpěl také depresemi. 
 
V Kábulu útočil Islámský stát 
23. července došlo k sebevražednému atentátu v centru Kábulu, kde probíhala demonstrace 
menšinových Hazárů. Zemřelo nejméně 80 osob a dalších 231 bylo zraněno. K odpovědnosti za útok 
se přihlásila radikální organizace Islámský stát. 
 
Letadlo na solární pohon obletělo svět 
26. července přistálo v Abú Zabí letadlo poháněné slunečním zářením poté, co bez jediné kapky 
paliva obletělo zeměkouli. Cestu kolem světa zahájilo už v březnu minulého roku, většinou kvůli 
počasí muselo letadlo mnohokrát přistát. Ve vzduchu strávilo asi 500 hodin. Na závěrečné cestě řídil 
letadlo 58letý Švýcar Bertrand Piccard, který se po celou dobu střídal s 63letým kolegou Andrém 
Borschbergem. 
 
 

SRPEN 

Letní olympijské hry 
Od 5. do 21. srpna probíhaly v Rio de Janeiro XXXI. letní olympijské hry – poprvé na jihoamerickém 
kontinentu. Her se zúčastnil rekordní počet zemí – celkem 206 (nově Kosovo a Jižní Súdán), soutěžilo 
se v rekordním počtu sportů (32 – nově golf po 112 letech a ragby po 92 letech). Poprvé bylo mezi 
účastníky více žen než mužů. Celkem bylo sportovců 11 329 (údaj před zahájením) a soupeřilo se 
o 306 sad medailí. Mezinárodní atletická federace vyřadila z her ruský atletický svaz kvůli 
objevenému systematickému a státem řízenému dopingu. Hrozilo vyloučení celého ruského týmu, to 
se však nakonec neuskutečnilo. 
Česká výprava měla 104 členů, celkem získali 10 medailí: 1 zlatou (judista Lukáš Krpálek), 2 stříbrné 
(kanoista Josef Dostál, cyklista Jaroslav Kulhavý) a 7 bronzových.  
V Riu závodil i turnovský rodák a odchovanec AC Syner Turnov Adam Sebastian Helcelet.  
 
Silné zemětřesení v Itálii 
24. srpna zasáhlo oblast středoitalské Perugie zemětřesení o síle 6,2 stupňů Richterovy stupnice. 
Zemřelo 292 lidí. Nejhůře bylo postiženo město Amatrice, které bylo velmi pobořeno a zemřel každý 
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jeho desátý obyvatel, celkem 231 lidí. Itálie vyhlásila státní smutek. Téměř 3 000 lidí muselo opustit 
své domovy.  
Další zemětřesení následovalo v říjnu (viz Kalendárium).  
 
 

ZÁŘÍ 

Paralympiáda v Rio de Janeiro 
Od 8. do 18. září probíhala v Rio de Janeiro paralympiáda. Za Česko se jí zúčastnilo 37 sportovců, 
nejvíce atletů a cyklistů. Češi získali celkem 7 medailí, z toho zlatou získal plavec Arnošt Petráček na 
trati 50 m znak. Běla Třebínová získala na stejné trati stříbro, lukostřelec David Drahonínský si 
vystřílel stříbro a spolu s Šárkou Musilovou získali bronz v soutěži smíšených družstev. Koulařka Eva 
Berná vybojovala bronz, stolní tenista Jiří Suchánek získal také bronz. 
 
Volby v Německu 
V září probíhaly v německých spolkových zemích zemské volby. Ve většině zemí utržila německá 
kancléřka Angela Merkelová porážku, která je vnímána jako nesouhlas voličů s její politikou vstřícnou 
vůči uprchlíkům. Merkelová je celosvětově vnímána jako zásadní zastánce liberálního a humanitního 
řešení uprchlické krize.  
 
 

ŘÍJEN 

Hurikán Matthew 
4. října zasáhl hurikán několik států v oblasti střední Ameriky, nejvíce škod způsobil na Haiti, kde má 
na svědomí kolem tisícovky obětí.  
 
Nobelova cena za literaturu 
13. října byla udělena Nobelova cena za literaturu, a to překvapivě americkému písničkáři a umělci 
Bobu Dylanovi. Cenu obdržel za vytváření poetických novotvarů ve velké tradici amerického 
písničkářství. Dylan již dříve získal i Pulitzerovu cenu, také jako první rockový muzikant v historii. 
Dylan si dlouho cenu nepřevzal, došlo k tomu až po několika měsících a vymínil si, že z toho nebude 
veřejná událost. 
 
Útok na Mosul 
17. října zahájila irácká armáda ofenzivu proti Mosulu, jejímž cílem je znovudobytí města z rukou 
Islámského státu. K útoku se připojilo i Turecko. Osvobozovací operace v Mosulu měla být podle 
agentur nejvýznamnější bitvou v Iráku od roku 2003, kdy byla zahájena invaze, jež svrhla bývalého 
prezidenta Saddáma Husajna. 
 
Silné zemětřesení v Itálii 
26. a 30. října postihly střední Itálii dvě vlny zemětřesení, které si vyžádaly jednu lidskou oběť 
a způsobily velké materiální škody. Mnoho domů, ale i historických staveb bylo zničeno.  
 
 

LISTOPAD 

Protesty v Jižní Koreji 
Jižní Koreu rozhýbaly největší protesty občanů od roku 1987. Jihokorejci jsou pobouření kvůli 
korupčnímu skandálu, do kterého je zapletená prezidentka Pak Kun-hje, a požadují její odstoupení. 
Protestů se účastnily statisíce lidí, v hlavním městě až 1,5 milionu.  
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Prezidentské volby v USA 
8. listopadu proběhly ve Spojených státech amerických prezidentské volby a druhý den ráno celý svět 
napjatě sledoval, jak volba dopadne. Američané vybírali mezi republikánským kandidátem, 
podnikatelem Donaldem Trumpem a demokratickou kandidátkou, ministryní zahraničních věcí Hillary 
Clintonovou. Předvolební kampaň byla velice intenzivní a dramatická a předvolební výzkumy se 
měnily téměř denně. Do poslední chvíle tedy nebylo jasno. Nakonec poměrně výrazně zvítězil Donald 
Trump a stal se dalším prezidentem USA. (Hillary Clintonová však podle později zveřejněných 
výsledků získala o dva miliony hlasů více než její soupeř, výsledek způsobily přepočty dle amerického 
volebního systému). Obavy demokratického světa z budoucího vývoje výrazně zesílily. Stačí jen 
vyjmenovat Trumpovy podporovatele – francouzskou političku Mariane Le Pen, ruského prezidenta 
Putina, maďarského Viktora Orbána, nizozemského Geerta Wilderse – tedy populistické politiky, kteří 
nejsou zastánci demokratického, prozápadního a liberálního vývoje. O dva dny později se k radosti 
nad volnou nového prezidenta přidali v mediálních prohlášeních i zástupci tzv. Islámského státu a Al-
Káidy. K prvním gratulantům patřil i Miloš Zeman, který Trumpa pozval do České republiky.  
Donald Trump je s Českou republikou svázán skrze svou první ženu, modelku Ivanu Trumpovou, se 
kterou má tři děti, minimálně jeden ze synů mluví dobře česky.  
 
Zemřel Leonard Cohen 
10. listopadu zemřel kanadský hudebník a básník Leonard Cohen, autor podmanivých písní 
s výraznými ženskými vokály. Bylo mu 82 let.  
 
Zemřel Fidel Castro 
26. listopadu zemřel kubánský vůdce Fidel Castro, který vládl Kubě už od začátku 60. let. Bylo mu 90 
let. Castro před devíti lety předal vládu svému bratrovi Raúlovi. Pro Kubu se jedná o konec jedné 
z výrazných epoch v její historii.  
 
 

PROSINEC 

Volby rakouského prezidenta 
24. dubna a 22. května se konaly volby prezidenta Rakouské republiky, jejichž výsledek byl zrušen (viz 
Kalendárium z dubna), 4. prosince se konalo druhé hlasování druhého kola (tj. mezi dvěma vítězi 
původního druhého kola). Zvítězil v nich původní vítěz Alexander Van der Bellen, kandidát Strany 
zelených. Jelikož jeho rival, kandidát strany Svobodných Norbert Hofer, je vnímán jako představitel 
populistických politiků, jejichž popularita v západním světě stále roste, přivítali rakouskou volbu 
zástupci Evropské unie a demokratických stran na celém světě.  
 
Protesty v Polsku 
Od 15. prosince protestovali Poláci proti vládě a jejím restriktivním opatřením ohrožujícím 
demokracii, např. svobodu slova. Jednalo se o poklidné demonstrace, několik opozičních poslanců 
blokovalo hlavní jednací sál Sejmu.  
 
Teroristický útok v Berlíně 
19. prosince zaútočil osamocený terorista na jeden z menších vánočních trhů v Berlíně na náměstí 
Breitscheidplatz, kdy s uneseným kamionem najel mezi lidi, v davu ujel asi 80 metrů a zabil 12 lidí. 
Dalších 48 bylo zraněno, z toho 30 vážně. Mezi oběťmi byla i Česka žijící v Německu. Následovalo 
komplikované vyšetřování a hledání pachatele, ukázalo se, že útočníkem byl Tunisan žijící v Německu, 
který unesl polský kamion a postřelil řidiče, který zůstal v kabině i během útoku. Řidič následně 
zemřel. Bezpečnostní opatření na řadě míst v Evropě poté byla výrazně posílena, a tak i na pražských 
trzích hlídkovali policisté se samopaly a na turnovském náměstí několik dnů stálo policejní auto a dva 
policisté střežili náměstí.  
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20. prosince byla Petřínská rozhledna nasvícená v barvách německé trikolóry. Zvyk nasvěcovat 
významné dominanty barvami států, které se staly obětmi terorismu, se objevil teprve nedávno.  
 
Zřítilo se ruské letadlo 
25. prosince se zřítilo do Černého moře ruské letadlo, na jehož palubě bylo 92 lidí. Nikdo nehodu 
nepřežil. Na palubě bylo skoro 70 členů ruského armádního pěveckého sboru Alexandrovci, který je 
známý i u nás a několikrát zde již koncertoval. Příčinou nehody byla pravděpodobně technická 
závada, ale spekulace o teroristickém útoku byly silné. 
 
Zemřel George Michael 
25. prosince zemřel britský zpěvák George Michael, bylo mu pouhých 53 let. Na svém kontě má velké 
množství celosvětově známých hitů, a to nejen z 80. let, kdy působil v duu Wham, ale i pozdějších, 
které interpretoval na své sólové dráze. Již mnoho let každé Vánoce provází jeho již letitá píseň Last 
Christmas (I gave you my Heart). Není mnoho písní, které by současné Vánoce provázely více. 
 
Příměří v Sýrii 
29. prosince bylo mezi syrským režimem a místními rebely uzavřeno příměří, jehož garanty se stalo 
Rusko a Turecko. Obě strany konfliktu oznámily, že jsou připraveny jednat o míru. 
 
Válka v Sýrii – Bitva o Aleppo 
Už v červenci 2012 vypukly boje o starodávné syrské město Aleppo, ve kterém bojují Syrská svobodná 
armáda, sunitská Islámská fronta, kurdské Lidové obranné jednotky a další sunitské skupiny proti 
syrským vládním jednotkám, Hizballáhu a dalším šíitským skupinám.  
V roce 2016 se do boje na stranu vládních jednotek a prezidenta Asada připojilo Rusko. Syrská válka 
se tak víceméně stala bojem mezi Západem a Východem. Neutuchající boje ve městě a rusko-syrské 
nálety způsobují nesmírné utrpení obyvatel a početné ztráty na životech.  
 
Islámský stát 
I v roce 2016 se odehrávaly boje s Islámským státem, který během roku výrazně oslabil své pozice. 
Podle souhrnných zpráv přišel téměř o čtvrtinu území, která měl pod kontrolou v Iráku a Sýrii. Rozsah 
ovládaného území o velikosti České republiky se zmenšil o 23 procent, a to ze 78 tisíc kilometrů 
čtverečních na 60 400 kilometrů čtverečních. Podle zveřejněné analýzy společnosti IHS Markit je už 
v ohrožení celistvost chalífátu, který se může brzy rozpadnout.  
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Česká republika – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Minimální mzda 
Od 1. ledna vzrostla minimální mzda o 700 Kč na 9 900 Kč, základní hodinová mzda se zvýšila z 55 na 
58,70 Kč. O 1 300 korun na 9 300 se zvýšil nejnižší možný výdělek pro lidi s postižením. Důchodci 
dostali v únoru jednorázový příspěvek ve výši 1 200 korun. 
Životní a existenční minimum se nezvýšilo, naposledy se tak stalo v roce 2012. 
 
Nový státní svátek 
V roce 2016 nám přibyl nový státní svátek – stal se jím Velký pátek.  
V současné době slavíme v České republice tyto státní svátky: 
1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu / 1. 1. – Nový rok 
25. 3. – Velký pátek  
28. 3. – Velikonoční pondělí 
1. 5. – Svátek práce 
8. 5. – Den vítězství 
5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa  
28. 9. – Den české státnosti 
28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu 
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii  
24. 12. – Štědrý den 
25. 12. – 1. svátek vánoční  
26. 12. – 2. svátek vánoční  
 
Zavření obchodů ve státní svátek 
28. října vstoupil v platnost nový zákon, který nařizuje, aby prodejny nad 200 metrů čtverečních (tedy 
supermarkety) zůstaly o několika státních svátcích zavřené. Souhlasí s tím 2/3 občanů, a to je dobře.  
 
Elektronická evidence tržeb (EET) 
1. prosince začal platit zákon o elektronické evidenci tržeb, který má omezit tzv. šedou ekonomiku 
a zajistit státu lepší výběr daní, údajně až o 15 miliard korun ročně. (Více viz Česko – Kalendárium 
prosinec). 
 
Registrační značky vozidel na přání 
Od ledna mohou Češi opatřit svá vozidla registračními značkami, které si sami sestaví. U osobních aut 
si lze zvolit téměř libovolnou kombinaci osmi písmen a číslic (u motocyklů sedmi, u mopedů pěti), 
musí ale obsahovat alespoň jednu číslici. Platí však některá omezení: Zakázána jsou hanlivá, urážející 
a rasistická slova nebo snadno zaměnitelná písmena G, O, Q, CH a W. Úřady mají seznam zhruba 900 
nepřípustných výrazů. Jedna tabulka přijde na pět tisíc korun, za standardní dvě tabulky na osobní 
vůz tedy zájemce zaplatí 10 tisíc. Výhodou je, že značka se váže na majitele, nikoliv na auto. Vlastník ji 
tedy může střídavě používat na více svých vozech. Na jinou osobu je ale značka nepřenositelná, nelze 
ji tedy prodat. Pokud majitel značku ztratí, nebo mu ji ukradnou, úřady mu novou se shodným textem 
už nevydají. 
 
Špatná obuv = deformovaná chodidla 
Podle výzkumu českých lékařů má až 1/3 prvňáčků deformovaná chodidla, například ploché nohy 
nebo vybočené malíčky. Hlavní příčinou je nekvalitní obuv, kterou rodiče dětem pořizují. Ve zprávě se 
objevilo i upozornění, že dětem škodí dlouhé chození po tvrdých površích, jakými jsou například 
dlažby měst a supermarketů (!). 
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Nejíme zdravě 
Podle odborníků z Fóra zdravé výživy jedí Češi velice nezdravě, zaostávají především v konzumaci ryb, 
luštěnin a překvapivě i ovoce a zeleniny. Strava neobsahuje dostatek vlákniny, což vede k nemocím 
cév a srdce, které jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Nejvíce luštěnin snědli Češi v roce 2014 – 
2,7 kg na osobu a rok, přičemž na jihu Evropy je to až 6 kg. Ryb snědí Češi 5,5 kg, přičemž doporučeno 
je až 21 kg. Češi stále považují zeleninové, příp. bezmasé jídlo za neplnohodnotné. Zatímco 
v některých zahraničních zemích (třeba i v Polsku a samozřejmě na jihu Evropy) prosbou o bezmasou 
nabídku v restauraci nikoho nezaskočíte (neboť je automaticky zastoupena v nabídce výraznou 
měrou), v Čechách se ve většině restaurací setkáte s nepochopením, pozvednutím očí a nabídkou 
smaženého sýra, nebo např. polévek či omáček, které se však téměř vždy připravují z masového 
vývaru. I na tomto příkladu se ukazuje, že zeleninové, luštěninové či obecně zdravé jídlo stále ještě 
není v Čechách normou.  
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Česká republika – kalendárium 

 

LEDEN 

Facebook zablokoval českou stránku  
11. ledna zablokoval Facebook český profil Islám v ČR nechceme, která sdružuje protiislámské 
zájemce pod vedením doc. Martina Konvičky. V den jejího zrušení se k ní hlásilo 163 tisíc příznivců. 
Poprvé ji Facebook zablokoval už v roce 2014. Blokace souvisí pravděpodobně nejen s rasistickým 
obsahem, ale i s trestním stíháním Konvičky obviněného z šíření xenofobie.  
 
Záhadná smrt v Egyptě – případ Kramný 
Případ, který se stal v červenci 2013, rozvířil na dlouhou dobu veřejnou debatu a média. (Viz Kronika 
2013 – Kalendárium z července, Kronika 2014 – Česko souhrnné zprávy). Během následného 
dlouhého vyšetřování se ukázalo, že svou rodinu zavraždil manžel a otec Petr Kramný pomocí 
elektřiny. 7. ledna jej soud poslal na 28 let do vězení. Kramný se odvolal.  
 
Neonacisté zveřejnili emailovou korespondenci premiéra 
Na začátku ledna vnikli hackeři do emailové schránky premiéra Sobotky (která byla velmi špatně 
zabezpečena) a část jeho emailové korespondence zveřejnili na svém webu white media. Součástí 
zveřejnění byla výhružka, že pokud budou nějak potrestání, nebo jejich stránka zablokována, zveřejní 
celou získanou korespondenci. Kromě útoku na „soukromí“ premiéra se jim podařilo získat velmi 
silnou pozornost – všichni o nich a jejich stránce mluví a píšou.  
 
Zemřel Miloslav Ransdorf 
22. ledna zemřel český politik, europoslanec za komunisty Miloslav Ransdorf. Bylo mu 62 let.  
 
Prezident Zeman kritizoval OSN 
24. ledna vystoupil prezident Zeman v diskuzním pořadu televize Prima. V rámci debaty pochválil 
ministryni školství za to, že její úřad nebude distribuovat do škol komiks o uprchlících, vzniklý v rámci 
vzdělávacího projektu Úřadu vysokého komisaře OSN. Prohlásil, že jde o „další idiotský projekt 
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky“ a přirovnal jej k bolševické propagandě. Snahou tvůrců 
komiksu bylo přiblížit dětem pocity uprchlictví například představou, jak by se cítili, kdyby všichni Češi 
museli opustit Česko poté, co by došlo k jaderné havárii.  
 
Prezident Zeman – kalašnikov 
26. ledna se prezident při setkání s občany na jižní Moravě odpověděl na otázku z obecenstva, jak se 
zbavit premiéra Bohuslava Sobotky: „Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je 
k tomu jediná demokratická cesta, a to jsou svobodné volby, které v daném případě budou za rok. 
Vypadáte mladě, takže roku 2017 se zcela určitě dožijete. A pak existuje nedemokratická cesta – a ta 
se jmenuje kalašnikov.“  
K danému viz také dar hejtmana Půty při prezidentské návštěvě v únoru (Liberecký kraj – 
Kalendárium) či výzva senátorů ke zmírnění prezidentských projevů (Česko – Kalendárium z března).  
 
Český operní úspěch 
31. ledna byla v Bavorské státní opeře v Mnichově provedena světová premiéra opery současného 
českého skladatele Miroslava Srnky s názvem Jižní pól (South Pole). Představení bylo nastudováno 
s hvězdným obsazením v čele s pěvci Rolandem Villazónem a Thomasem Hampsonem a dirigentem 
Kirillem Petrenkem. Ve zpožděném přímém přenosu je vysílal prestižní francouzsko-německý kulturní 
televizní kanál Arte. Opera se setkala s velmi příznivým ohlasem.  
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ÚNOR 

První prezidentská milost 
Prezident Zeman udělil v únoru vůbec první prezidentskou milost za dobu působení v úřadě. Milost 
získal 34letý podnikatel odsouzený za podvody. Muž trpí roztroušenou sklerózou a právě jeho 
zdravotní stav byl příčinou udělení milosti. Prezident odmítl své rozhodnutí komentovat. Václav Havel 
udělil během svého třináctiletého prezidentování 1 848 milostí, Václav Klaus za 10 let 412 milostí.  
 
Šikana ve škole 
Na začátku února zemřela učitelka jedné pražské průmyslové školy. Od začátku roku ji tři žáci 
v hodinách týrali natolik, že se v lednu zhroutila a skončila v nemocnici. Na šikanu svých spolužáků 
upozornili vedení školy sami žáci a doložili to natočenými videi. Škola však kantorku nedokázala 
ochránit a situaci vyřešit. Událost opět vyvolala debatu o šikaně (učitelů i žáků na všechny způsoby), 
která dnes představuje velký problém.  
 
Výkupné za unesené Češky 
Na začátku února rozvířila veřejnou debatu zpráva o výši výkupného (150 milionů korun), které 
zaplatila Česká republika únoscům dvou českých žen, které byly v zajetí v Pákistánu od března 2013 
do března 2015 (více viz Kroniky 2013 a 2015, Česko – Kalendárium). Zprávu zveřejnil týdeník 
Respekt, během diskuse s veřejností pak potvrdil prezident. Diskutovalo se o svobodě slova v tisku, 
ale především o tom, zda by se k podobnému měl vyjadřovat představitel státu. Informace o tom, že 
stát platí za své občany výkupné, a jak velké, je považováno za informaci, která výrazně ohrozí 
bezpečnost Čechů v zahraničí.  
 
Osvobození zajatých Čechů v Libyi 
V červenci roku 2015 byla v Libanonu zajata pětice českých občanů (více viz Kronika 2015 Česko – 
Kalendárium), která byla v únoru propuštěna výměnou za propuštění libanonského teroristy Alího 
Fajáda, který v českém vězení čekal na vydání do USA. Propuštění Fajáda vyvolalo ostrý protest USA. 
Vzrostlo podezření, že šlo o předem připravený únos s cílem osvobodit Fajáda, „záchrannou výpravu“ 
totiž organizoval právní obhájce Alího Fajáda a objevily se informace, že Fajádova rodina za cestu 
zachránců zaplatila (200 000 dolarů).  
 
Protiislámské demonstrace a útok na komunitní centrum v Praze 
6. února se v Praze na Hradčanském náměstí konala velká demonstrace organizovná Hnutím Úsvit 
a skupiny Islám v ČR nechceme (kde jinde, když k jejich sympatizantům patří i český prezident). Ve 
stejné době se v Praze konala i protidemonstrace. Na Malé Straně zaútočila maskovaná skupina 
kameny na průvod sympatizantů s imigranty. Později téhož dne došlo k velkému útoku na sociální 
centrum Klinika v pražské Jeseniově ulici, na kterou zaútočila maskovaná skupina kameny 
a zápalnými lahvemi. Klinika je opuštěná budova kliniky, kterou v roce 2015 obsadili squatteři, 
vyčistili a zpřístupnili v ní komunitní centrum organizující celou řadu programů pro širokou veřejnost 
(doučovací a rekvalifikační kurzy, miniškolku, centrum pro mládež, přednášky, koncerty…). Mimo jiné 
organizovala sbírku oblečení pro uprchlíky. Den poté se u Kliniky sešla spontánní demonstrace na její 
podporu. 
 
Požár Národního muzea 
12. února v noci vypukl požár na střeše právě rekonstruované budovy Národního muzea na 
Václavském náměstí. Příčinou požáru byla pravděpodobně technická závada. K požáru se sjely 
všechny pražské požární jednotky. Zraněn byl jeden člověk (pracovník ostrahy) a poškozen nebyl 
žádný sbírkový předmět, neboť sbírky jsou z budovy během rekonstrukce odstěhovány. Nevznikla 
žádná zásadní škoda, neboť střecha čekala na rekonstrukci. Rekonstrukce Národního muzea za více 
než 1,35 miliardy korun začala loni, skončit má v říjnu 2018. 
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Manipulování zpráv v celoplošné televizi Prima 
12. února odvysílala televize Prima ve zpravodajské relaci reportáž, ve které křesťanský uprchlík ze 
Sýrie, který byl přijat Českou republikou (jako jeden z mála), mluví o přiděleném ubytování jako 
o „přemalovaném kravíně, ve kterém nehodlá bydlet“. Vzápětí se objevily významné pochybnosti 
o tom, zda dotyčnému muži nebyla do úst vložena jiná slova, než ve skutečnosti říká, a to slova, která 
působí velmi negativně v již tak rozjitřené a nevstřícné české společnosti. Televize na správnosti 
reportáže trvala, nezávislí novináři a překladatelé ovšem na nesprávnosti přeloženého také.  
 
Zemřel Bořek Šípek 
13. února zemřel architekt, designér a sklářský výtvarník Bořek Šípek. Bylo mu 66 let a v posledních 
měsících bojoval s rakovinou. Za prezidenta Václava Havla byl Bořek Šípek hradním architektem. 
 
Viditelní chodci 
20. února začala platit novela silničního zákona, podle které musejí chodci nosit za tmy a snížené 
viditelnosti oblečení s reflexními prvky, nebo se jinak „zviditelnit“.  
 
Virus Zika 
V roce 2015 se zeměmi Latinské Ameriky začal šířit virus Zika, přenášený komáry a pohlavním stykem. 
Během roku se nakazily téměř čtyři tisíce osob v Brazílii a další tisíce v Kolumbii. Na začátku roku 
2016 se virus dostal v několika případech i do Evropy a 25. února potvrdilo české ministerstvo 
zdravotnictví, že virus Zika byl zjištěn i v České republice. Průběh onemocnění je mírný, nebezpečí 
hrozí těhotným ženám, kterým se rodí děti s výrazně menší hlavou a nevyvinutým mozkem. 
Souvislosti se stále studují. Některé země vydaly doporučení, aby ženy odložily svá těhotenství.  
 
 

BŘEZEN 

Komunisté se přihlásili ke svému základu 
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) se ve svém prohlášení k výročí takzvaného Vítězného 
února přihlásila „k revolučnímu základu února 1948“ a „ocenila práci a obětavost generací 
budovatelů první formy socialismu“. Stalo se tak poprvé od jejího vzniku, resp. od roku 1989, dosud 
tato strana stále tvrdila, že je obrozenou demokratickou levicovou stranou. Že KSČM navazuje 
a vychází ze strany KSČ (Komunistická strana Československa – vládnoucí strana nedemokratického 
režimu do roku 1989), o tom nikdo nepochyboval, ale představitelé strany to vehementně odmítali.  
Vzápětí po prohlášení podalo na stranu sedm nevládních organizací trestní oznámení, mezi jinými 
např. Konfederace politických vězňů („Je to propagace násilí, a proti tomu se my, jakožto oběti 
komunistického režimu a oběti komunismu vůbec, ostře stavíme,“ uvedl její místopředseda Leo 
Žídek.) nebo obecně prospěšná společnost Post Bellum. Vedení KSČM to považuje za absurdní. 
 
Spory o komunitní centrum / squat Klinika 
V loňském roce se v Praze na Žižkově podařilo vybudovat Autonomní komunitní centrum Klinika, a to 
v opuštěném objektu bývalé plicní kliniky, který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Budovu nejprve obsadili squatteři bez povolení, aby upozornili na její nevyužívání 
a chátrání, později vyhráli výběrové řízení na roční pronájem a využití budovy pro komunitní 
centrum. To docela dobře fungovalo, pořádaly se zde různé kurzy, volnočasové aktivity pro místní, 
hlídání dětí, koncerty, přenášky apod.  
2. února na budovu Kliniky zaútočila maskovaná bojůvka pravicových extremistů. Vzápětí se starostka 
Prahy 3 vyjádřila v tom smyslu, že se jedná o nebezpečné místo, protože se zde setkávají levicoví 
a pravicoví extrémisté a hned vzápětí přišla zpráva, že pronájem budovy nebude prodloužen, protože 
budova byla zkolaudována jako plicní sanatorium a jinak nemůže být využívána. Dění kolem kliniky 
vyvolalo hodně pozornosti a názorové střety. Aktivisté Kliniku odmítli k určenému datu opustit.  
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Soud o Peroutku 
27. ledna 2015 prohlásil prezident, že český novinář Ferdinand Peroutka napsal článek s názvem 
Hitler je gentleman, což se ukázalo jako nepravdivé, a obvinil Peroutku z „fascinace fašismem“. (Více 
viz Kronika 2015 – Česko – Souhrnné zprávy ke konci roku). 
Prezident se za svůj chybný a znevažující výrok odmítl omluvit a stále trval na faktu, že článek 
existuje. Omluvu požadovala veřejnost, a především vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. Ta 
proto podala na Kancelář prezidenta republiky trestní oznámení, ve kterém se nejednalo 
o odškodnění, pouze o omluvu. Líčení u Obvodního soudu pro Prahu 1 proběhlo 2. března a soud 
nařídil kanceláři, aby se za výrok prezidenta Zemana paní Kaslové omluvila.  
 
Senát vyzval prezidenta ke zdrženlivosti 
Na začátku února vydal Senát Parlamentu ČR usnesení, ve kterém žádá prezidenta, aby svými 
prohlášeními nerozděloval společnost. Prezident by měl být podle Senátu ve vyjádřeních zdrženlivý, 
neměl by poškozovat vážnost jiných ústavních orgánů ani ohrožovat spojenecké závazky 
a hodnotovou orientaci České republiky. Jako hlava státu by neměl svými slovy a činy společnost 
rozdělovat. Senát se na tom shodl nejtěsnější většinou po debatě o sporných výrocích prezidenta 
Miloše Zemana. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru vzápětí napsal, že prezident si náhubek nasadit 
nenechá. V nedělním projevu 6. března senátorskou výzvu označil Zeman za „drzost“, vzkázal, že 
rozhodně nehodlá měnit své výroky a že se odpovídá pouze občanům. Odvolal se na větší důvěru 
občanů ve svůj úřad než v Senát, jak dokázaly průzkumy veřejného mínění. 
 
Čínská debata 
Ve Sněmovně proběhla 21. března debata o čínských zkušenostech s řízením státu, kterou 
zorganizoval a zaštítil předseda Sněmovny Jan Hamáček. Mj. vystoupil i učitel čínské stranické školy.  
 
Vláda vyhlásila stupeň ohrožení 
21. března vyhlásila česká vláda poprvé tzv. žlutý trojúhelník – tedy první stupeň ohrožení 
terorismem, a to v souvislosti s teroristickými útoky v Bruselu a v Ankaře (viz Kalendárium – svět). 
Symbol se fyzicky nevyvěšoval, varování bylo pouze zveřejněno na internetu. Na veřejných místech 
bylo nasazováno více policistů a vojáků. Barevnou trojúhelníkovou stupnici ohrožení schválila vláda 
letos v lednu v reakci na loňské listopadové ataky v Paříži – prvním stupněm je žlutý trojúhelník, 
následuje oranžový a nejvyšší stupeň je červený.  
Zaznělo také veřejné varování premiéra Sobotky, aby se lidé nezdržovali na místech s vysokou 
koncentrací lidí. Zatím se ale taková opatření v Česku neujímají, život plyne normálně.  
 
Čínský prezident v Česku 
Ve dnech 28. až 30. března se uskutečnila státní návštěva prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-
pchinga Jinpinga v České republice. Pár dnů před návštěvou poškodil v Praze neznámý útočník desítky 
čínských vlajek, které lemovaly cestu z letiště na pražský hrad. Vlajky nainstalovala Smíšená česko-
čínská komora vzájemné spolupráce, které šéfuje bývalý ministr obrany za ČSSD Jaroslav 
Tvrdík. V rozhovoru s čínskou televizí CCTV kritizoval prezident Zeman politiku minulé vlády, která 
podle něj podléhala tlaku USA a Evropské unie, což už nečiní (čehož si opravdu nejde nevšimnout – 
ne všem to ale dělá radost).  
Čínského prezidenta přivítal ten náš v rudém svetru. Návštěvu provázela řada protestů a konfliktů. 
Aktivisté svěšovali a poškozovali čínské vlajky, po Praze se objevovaly velké skupiny Číňanů, které 
„organizovaně“ zdravily čínskými vlajkami, na mnoha místech se pouštěly do otevřených konfliktů 
s Čechy, kteří přicházeli vyjádřit svůj nesouhlas například tím, že s sebou nesli tibetské vlajky. Podle 
zpráv z médií, prošli tito Číňané přípravným školením na čínské ambasádě a za účast dostali zdarma 
občerstvení. U pojízdného billboardu, který u Evropské třídy umístil Spolek pro výstavbu sochy 
Václava Havla a na kterém byla fotografie dalajlámy a Václava Havla, se strhla téměř bitka. Policie 
v mnoha případech jednala značně rozporuplně a např. podle vyjádření Elišky Wagnerové, senátorky 
a bývalé předsedkyně Ústavního soudu, se policie chovala jako „ozbrojená složka prezidenta“. 
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Objevilo se několik případů, kdy policisté nutili majitele prostor, na kterých visela nebo byla vylepena 
tibetská vlajka, aby ji odstranili apod., aktivisté nebyli vpouštěni do prostor Hradu atd. 
V noci se na zdech budov Pražského hradu objevily světelné nápisy promítané z nezjištěného místa, 
např. „Pravda a láska“, „Free Tibet“ apod.  
Byl to těžký týden… 
 
 

DUBEN 

Společnosti T-Mobile unikla osobní data klientů 
V dubnu jeden ze zaměstnanců telefonního operátora (jednoho z vůdčích na českém trhu) ukradl 
pečlivě střežené osobní údaje klientů a prodával je dál. Podle informací se mělo jednat o data až 
1,5 milionů klientů. Jedná se o zřejmě největší podobný únik dat v historii Česka. 
 
Zemřel Boris Hybner 
2. dubna zemřel český mim Boris Hybner, bylo mu 74 let. Je považován za čelního představitele české 
pantomimy.  
 
 

KVĚTEN 

Noční vlci v Praze 
7. května, opět po roce přijelo zhruba šedesát členů a padesát tuzemských příznivců ruského 
motorkářského klubu Noční vlci do centra Prahy. V jízdě po Václavském náměstí jim chtělo zabránit 
několik lidí, kteří si jim sedli do cesty. Policisté je ale odtáhli stranou a motorkáři pokračovali v cestě. 
Z centra se přesunuli na Olšanské hřbitovy, kde je uvítala asi stovka lidí.  
Motorkářská skupina Noční vlci je považována za propagandistickou aktivitu ruského prezidenta 
Putina, oficiálně vyrážejí na cestu z Moskvy do Berlína, aby připomněli ruské oběti druhé světové 
války. Jejich členové jsou kritizováni za nacionalismus a bývají dáváni do souvislosti i s ruskou krajní 
pravicí. Hlavní představitel Alexander Zaldostanov byl po ruském zabrání ukrajinského Krymu zařazen 
na sankční listinu Evropské unie. Kvůli svému jasně proputinovskému postoji se však napříč Evropou 
setkávají s protesty – např. Polsko jim opět průjezd přes své území nepovolilo, proto do Bratislavy 
přiletěli letadlem. V Brně uspořádali pietní akci, které se zúčastnil hejtman kraje Michal Hašek, za což 
alespoň od některých českých politiků sklidil kritiku.  
 
Přechod Merkura přes Slunce 
9. května odpoledne mohli Češi pozorovat poměrně vzácný přechod Merkuru před Sluncem, který 
nastává zhruba třináctkrát za století. Naposledy se tak stalo v r roce 2003. 
 
Zemřel Adolf Born 
22. května zemřel výtvarník Adolf Born, otec mnoha pohádkových postav, např. Macha a Šebestové. 
Bylo mu 85 let. V roce 1974 byl na světové výstavě v Montrealu jmenován karikaturistou roku. Na 
veřejnosti se kromě svých obrazů prezentoval často také jako zanícený monarchista.  
 
Přívaly krup 
23. května, kdy v republice panoval třetí parný den, dorazily na několik míst bouřky s krupobitím. 
Nejvíce zasáhly Berounsko, kde byly k odklízení krup povolány silniční pluhy. Místy napadly až 
půlmetrové závěje. Záběry z Hořovic, které byly postiženy asi nejvíce, vypadaly jako uprostřed zimy.  
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ČERVEN 

Tomáš Halík obdržel čestný doktorát v Oxfordu 
22. června obdržel teolog Tomáš Halík čestný doktorát Oxfordské univerzity, a to jako čtvrtý Čech 
v historii. Před ním ho získali prezidenti Masaryk, Beneš a Havel. Slavnostního ceremoniálu 
v Scheldonian Theatre v Oxfordu se zúčastnil i český ministr kultury Daniel Herman. 
O Tomáši Halíkovi se často uvažuje jako o možném kandidátovi na funkci českého prezidenta. Zřejmě 
proto prezident Zeman v projevu v předvečer udělení doktorátu mluvil o „knězi, který chtěl 
kandidovat na prezidenta, ale církev mu to zakázala“, (což není pravda). Poznamenal, že místo toho, 
aby kněz vystoupil a řekl, že chtěl kandidovat, ale nemůže, tak prohlásil, že nemohl kandidovat, 
protože v českém národě je příliš málo moudrých lidí. „Nu a já se ptám. Není právě toto odstrašující 
případ, kdy vlastně říkám ‚můj národ mě není hoden‘. Není náhodou pravda, že ve skutečnosti tento 
člověk není hoden svého národa?“  
 
Rudé trenýrky a prezidentská standarta 
V září 2015 zavlály nad Pražským hradem místo prezidentské standarty rudé trenýrky. Akci 
zorganizovala umělecká skupina Ztohoven. (Více viz Kronika 2015 – Česko – Kalendárium). 
Prezidentská standarta, kterou skupina sejmula, byla po akci nezvěstná a o jejím osudu se 
diskutovalo.  
27. června 2016 vydala skupina zprávu, že standartu rozstříhala na 1 152 kousků o stejné velikosti, 
každý kousek dostane náhodně vybraný občan České republiky poštou. Každý z těchto fragmentů byl 
spojen s unikátní bitcoinovou adresou a má tedy určitou finanční hodnotu, která se pohybuje mezi 
pěti a 1 500 korunami, dohromady 35 000 korun, tedy soudem stanovenou cenu standarty. Akce byla 
nazvaná Decentralizace moci a skupina ji považuje za přirozené pokračování loňského projektu 
Prezidentovo špinavé prádlo, kterým poukázala na prezidentovo chování a prodiktátorské tendence.  
 
 

ČERVENEC 

Psychiatrická pacientka vraždila 
července došlo k dalšímu případu vraždy, kterou spáchal člověk s psychiatrickou diagnózou. 
Tentokrát třiatřicetiletá žena, která uprchla z léčebny v Bohnicích jen o několik hodin dříve, než měla 
být propuštěna, napadla v prodejně supermarketu Tesco v obchodním centru na pražském Andělu 
jinou ženu, a to nožem, který si vzala z regálu. Napadená žena na místě zemřela. Po předloňské 
vraždě studenta ve Žďáru nad Sázavou, kde schizofrenička zavraždila studenta v místní střední škole, 
jsou podobné případy veřejností velmi silně sledované. Jako problematické bylo vnímáno i to, že 
útočnice se před pouhými dvěma týdny pokusila uškrtit zákaznici v pražské kavárně, proto byla 
hospitalizována v Bohnicích. 
 
 

SRPEN 

Letní olympijské hry 
5. srpna byly zahájeny XXXI. letní olympijské hry, a to v Rio de Janeiro – poprvé na jihoamerickém 
kontinentu. (Více, včetně výsledků viz Svět – Kalendárium). 
 
Rekordní zima 
11. srpna (čtvrtek) padly na většině českých meteorologických stanic teplotní rekordy, a to i pražském 
Klementinu, kde byla naměřena nejnižší teplota od roku 1869 – 8,9 °C. Na Šumavě dokonce mrzlo 
(3,2 °C pod nulou). K prudkému ochlazení došlo v úterý dopoledne, zatímco v pondělí se teploty 
pohybovaly v Turnově kolem 30 °C a i noc byla tropická (nad 20 °C), v úterý odpoledne jsme na 
teploměru viděli jen cca 15 °C.  
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Falešný útok islamistů v Praze 
21. srpna uspořádala extremistická organizace Iniciativa Martina Konvičky, která letos na jaře 
nahradila zakázanou skupinu Blok proti islámu, inscenovaný útok Islámského státu v Praze na 
Staroměstském náměstí. Skupinka zahalených mužů s replikami zbraní vjela na náměstí, vykřikovala 
islámská hesla a střílela do vzduchu. Předseda Iniciativy Marin Konvička přijel v roli imáma na 
velbloudu. Vystrašení turisté a kolemjdoucí, kteří o představení nebyli informováni, se v panice 
rozutekli do bočních uliček, někteří z nich se při útěku zranili. Akce byla řádně nahlášena a schválena 
magistrátem. Vyvolala velkou kritiku a o České republice se opět psalo ve světových médiích, např. 
v The New York Times.  
 
Návštěva německé kancléřky v Praze 
25. srpna navštívila německá kancléřka Angela Merkelová Prahu, setkala se i s prezidentem 
Zemanem. Merkelová je jednou z nejvýznamnějších političek ve světě, výrazně se angažuje v řešení 
uprchlické krize, ta také byla hlavním námětem návštěvy. Shody s českými politiky však nedosáhla.  
 
Požár na Barrandově 
26. srpna vypukl požár ve filmových ateliérech na pražském Barrandově. Zasáhl kulisy na ploše 100 
krát 60 metrů zpodobňující Paříž, které užívala americké produkce pro natáčení seriálu Knightfall 
o templářích. Škoda dosáhla 100 milionů korun. (Na stavbě kulis se podíleli čeští řemeslníci 
i výtvarníci, jak jsem se doslechla od jedné z nich, jednalo se o mimořádně náročnou a časově velmi 
napjatou práci, její zkázu nesla velmi špatně.) 
 
Zemřela Věra Čáslavská 
30. srpna zemřela gymnastka Věra Čáslavská, bylo jí 74 let. Na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964 
a v Mexiku v roce 1968 získala celkem sedm zlatých medailí, čtyřikrát se stala mistryní světa. Po 
protestu proti okupaci Československa sovětskou armádou (podepsala dokument 2 000 slov 
a odmítla vzdát hold sovětské vlajce na stupni vítězů) jí byla znemožněna další sportovní kariéra. 
Poslední rozloučení s Věrou Čáslavskou se konal v režii Českého olympijského výboru v Národním 
divadle 12. září.  
 
 

ZÁŘÍ 

Paralympiáda v Rio de Janeiro 
Od 8. září probíhaly v Riu také paralympijské hry – tedy hry sportovců s handicapy. (Více, včetně 
výsledků viz Svět – Kalendárium). 
 
Hranická propast 
Hloubka Hranické propasti nedává už léta spát speleologům a geologům. V září došlo k dalšímu 
pokusu dostat se na její dno a bylo naměřeno 404 metrů, aniž by bylo dosaženo dna. Propast se tak 
oficiálně stala nejhlubší zatopenou propastí světa.  
 
Kauza Peroutka 
V lednu 2015 vypukla trapná kauza tzv. Peroutkova článku. (Více viz Kronika 2015 – Česká republika – 
souhrnné zprávy ke konci roku). Prezident Zeman „citoval“ článek novináře Ferdinanda Peroutky, 
který měl o Hitlerovi napsat, že byl gentleman, což by potvrzovalo jeho „fascinaci fašismem“. 
Peroutka ovšem nikdy takový článek nenapsal, prezident Zeman, a především jeho mluvčí Jiří 
Ovčáček jej ovšem setrvale hledají. K omluvě vyzvala prezidenta řada osobností, a když se jí 
nedočkali, podala vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová na Hrad (instituci) trestní oznámení. 
Soud pak nařídil, že se Hrad má omluvit. Ten to však neučinil a podal dovolání k Nejvyššímu soudu. 
Hrad v dovolání uvedl, že omluvou by stát převzal za prezidentova slova zodpovědnost, což by mu 
mohlo způsobit újmu v podobě bezpočtu dalších žalob. 
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ŘÍJEN 

Česká delegace přijela pozdě na státní pohřeb 
5. října zemřel bývalý slovenský prezident Michal Kováč, bylo mu 86 let. Slovensko Kováčovi vypravilo 
státní pohřeb, který se konal 13. října. Česká státní delegace s prezidentem Milošem Zemanem přijela 
na pohřeb pozdě. Tohoto zpoždění si všimla světová média. Vzápětí se odehrálo zmatené hledání 
a obviňování viníka. Vinilo se počasí, pracovníci letového provozu. Nakonec se ukázalo, z podrobných 
dat, která vypracoval Odbor civilního letectví, že za pozdní přílet prezidentského speciálu mohlo 
plánování lidí z kanceláře prezidenta republiky. 
 
Volby do části Senátu 
Ve dnech 7. a 8. října proběhlo 1. kolo voleb do části Senátu. (Více viz Samostatná kapitola níže). 
 
Volby do krajských zastupitelstev 
Ve dnech 7. a 8. října proběhly v celé České republice volby do zastupitelstev krajů. (Více viz 
Samostatná kapitola níže). 
 
Návštěva tibetského dalajlámy 
17. října navštívil Česko 14. dalajláma Tändzin Gjamccho, a to jednak na pozvání organizace Češi Tibet 
podporují a také jako host konference Forum 2000. Rozdíl oproti minulé návštěvě a té současné 
nemůže být větší a přesně ukazuje, že obavy části obyvatel o směřování našeho státu nejsou liché. 
Zatímco minulé návštěvy byly poznamenány oficiálními přijetími, tentokrát se naprostá většina 
politiků předháněla v ignoraci jeho návštěvy a v jejím odsouzení. Z čelných politiků přijal dalajlámu 
jen ministr kultury Daniel Herman s lidoveckými poslanci. Prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav 
Sobotka, předseda Senátu Milan Štěch a předseda Sněmovny Jan Hamáček vydali společné 
prohlášení, kde se od „osobní aktivity“ Hermana distancovali. 
18. října se dalajláma setkal s občany na Hradčanském náměstí. Přivítalo jej tam kolem tisícovky lidí. 
Dalajláma vyzval k pokračování odkazu Václava Havla, velebil pravdu a lásku, obdivoval Evropskou 
unii a odmítl, že chce Tibet absolutní nezávislost na Číně, vyzval však k dodržování lidských práv.  
 
Forum 2000 – konference 
Ve dnech 16. až 19. října se v Praze konal 20. ročník mezinárodní konference založené Václavem 
Havlem Forum 2000, kterou tentokrát zahájil slovenský prezident Andrej Kiska. Ten také přijal 
dalajlámu k oficiální návštěvě. Na to obratem zareagovala Čína, která pohrozila neupřesněnou 
odvetou.  
 
Případ Brady – prezident odmítl vyznamenat strýce ministra Hermana 
22. října vyšlo najevo, že ze seznamu osobností, které měly být vyznamenány prezidentem na 
Pražském hradě 28. října, byl vyškrtnut Jiří Brady, strýc ministra kultury Daniela Hermana. Jiří Brady 
přežil Terezín, Osvětim i pochod smrti. Po návratu do Československa zjistil, že všichni jeho příbuzní 
zahynuli. V roce 1949 emigroval do Kanady, kde pomáhal ostatním emigrantům postavit se na vlastní 
nohy. S jedním z nich založil instalatérskou firmu a postupem času se vypracoval na váženého 
podnikatele a usilovně hájil lidská práva a vydával svědectví o hrůzách holocaustu. Známý je zejména 
díky knize Hanin kufřík.  
Daniel Herman obvinil prezidenta, že mu přímo vyhrožoval, že pokud se sejde s dalajlámou, bude 
jeho strýc ze seznamu vyškrtnut. A to se také stalo. Mezitím se už 88letý Brady vydal na cestu 
z Kanady do České republiky, protože ještě před týdnem ho z Hradu o udělení vyznamenání 
informovali.  
Bradymu předala ocenění olomoucká Palackého univerzita, a to jako přímou reakci na jeho odmítnutí 
prezidentem.  
Prezident Zeman o týden později prohlásil, že by měl být ministr Herman nahrazen ve vládě někým 
jiným.  
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Případ Brady opět rozhýbal veřejné mínění a v následujících dnech se ozývala řada veřejně činných 
osobností se svými reakcemi. (Viz dále). 
 
Televize Prima cenzurovala pořad s Bradym 
V oblíbené a hojně sledované televizní talkshow televize Prima Show Jana Krause vystoupil mj. pan 
Jiří Brady, ministr kultury Daniel Herman a s nimi několik osobností, které „přály republice k výročí“. 
Zaznívala kritická slova na adresu prezidenta. Televize Prima pořad na poslední chvíli stáhla a místo 
něj vysílala reprízu jednoho ze starších dílů. Vysvětlila to tím, že produkce pořadu dodala pořad 
pozdě, což autoři dementovali. Pořad byl v neupravené verzi vysílán po několika dnech. 
 
Oslavy státního svátku 
Státní svátek jsme už poněkolikáté slavili v napětí, tentokrát zřejmě v největším za poslední roky. 
V souvislosti s případem Brady se totiž řada osobností odmítla zúčastnit předávání státních 
vyznamenání na Pražském hradě. Ve dnech předcházejících svátku oznámili svou neúčast např. 
zástupci politických stran KDU-ČSL s předsedou Bělobrádkem, Starostové a nezávislí s předsedou 
Petrem Gazdíkem (místopředseda Poslanecké sněmovny), většina zákonodárců ODS s předsedou 
Petrem Fialou, TOP 09 s předsedou Miroslavem Kalouskem, několik členů hnutí ANO, kardinál 
Miloslav Vlk, který „zdravě uvažující občany“ vyzval, aby se slavnosti na Hradě neúčastnili, plzeňský 
biskup Tomáš Holub, většina rektorů vysokých škol, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš (rektoři 
i Drahoš se oslav neúčastnili již poněkolikáté) a bývalá první dáma Dagmar Havlová.  
 
Oslavy státního svátku v podhradí  
Alternativní oslavy státního svátku pro ty, kteří chtějí dát najevo lásku k republice a nelibost 
s prezidentovým jednáním, se konaly 28. října na Staroměstském náměstí.  
 
Zavření obchodů ve státní svátek 
28. října vstoupil v platnost nový zákon, který nařizuje, aby prodejny nad 200 metrů čtverečních (tedy 
supermarkety) zůstaly o několika státních svátcích zavřené. Souhlasí s tím dvě třetiny občanů. 
 
 

LISTOPAD 

Konec vepřína v Letech 
7. listopadu schválila vláda návrh na ukončení provozu vepřína v Letech u Písku. Vepřín stojí na 
místech bývalého koncentračního tábora pro Romy. Otázka existence vepřína na místě, které by mělo 
být spíše pietním vzpomínkovým místem, se řeší už léta. Dosud chyběla vůle představitelů státu 
i firmy Agpi, která vepřín provozuje situaci změnit. Každým rokem se na místě konají pietní 
vzpomínky, které však téměř nikdy nenavštěvovali čeští politici. Situace se pohnula letos v září, kdy 
Lety navštívil ministr financí Andrej Babiš a ministr kultury Daniel Herman. Tuto návštěvu 
poznamenal údajný Babišův výrok, že tábor nebyl koncentrák, ale „pouze“ pracovní tábor pro ty, 
kterým se nechtělo pracovat. Ministr odmítl, že by tato slova pronesl, nicméně se za ně omluvil ve 
sněmovně. Tato kauza snad ale paradoxně dopomohla současnému vládnímu plánu. Majitel firmy 
Agpi se nedávno nechal slyšet, že pokud chce stát vepřín zrušit, musí vše zaplatit, protože jeho 
společnost tomu nevěnuje ani korunu – „To je věc občanské společnosti, ne moje. Já nejsem politik,“ 
prohlásil v rozhovoru pro Hospodářské noviny. 
 
Kritika amerického velvyslance 
Prezident Zeman veřejně obvinil velvyslance USA Andrewa Shapira, že se „jako téměř jediný 
nezúčastnil státního svátku 28. října na Pražském hradě.“ Ambasáda se vzápětí ohradila, že 
velvyslanec na Hradě byl, což potvrdily i televizní záběry. Zeman kritiku použil v souvislosti s uvítáním 
volby nového prezidenta a s nadějí, že zvolení Trumpa znamená, že se vztahy s USA zlepší a nebudou 
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zatíženy ne zcela profesionálním postojem Shapira. Prezident Zeman se se Shapirem dostal už do 
několika sporů, například těžce nesl kritiku velvyslance ke své cestě na oslavy konce druhé světové 
války do Moskvy, kam jel jako jediný prezident Evropské unie. (Viz Kronika 2015 duben).  
 
Ovčáček čtveráček  
6. listopadu proběhla premiéra divadelního představení (nekorektního kabaretu) Ovčáček čtveráček, 
který připravili herci Městského divadla ve Zlíně. Hra vznikla v několika málo dnech a reagovala na 
dění okolo neudělení státního vyznamenání Georgi Bradymu a na postavu mluvčího prezidenta Jiřího 
Ovčáčka. Plánováno bylo několik málo repríz a derniéra symbolicky na 17. listopadu. Představení však 
vyvolalo obrovský zájem a zlínské divadlo muselo odmítat desítky zájemců s nabídkou hostování. 
Nakonec se derniéra konala 7. února 2017 v Divadle za plotem bohnické léčebny, a to formou živého 
přenosu do sedmdesáti kin v republice. Derniéru tak zhlédlo 17 600 diváků. (Viz Střípky ze 
všednodennosti a Kronika 2017 – únor).  
 
Návštěva Madeleine Albrightové 
11. listopadu navštívila bývalá ministryně zahraničních věcí USA s československými kořeny 
Madeleine Albrightová Česko a na Filozofické fakultě Karlovy univerzity diskutovala se studenty. 
Diskuze byla vysílána v přímém přenosu na internetu. Nového prezidenta Trumpa kritizovala, mj. 
řekla, že „nás učí nenávidět lidi, kteří jsou jiní“. Celá diskuze byla vedena v češtině.  
 
Ulice Václava Havla v Kyjevě 
11. listopadu byla v Kyjevě přejmenována jedna z hlavních ulic města – bulvár Ivana Lepse (bolševický 
revolucionář) – na ulici Václava Havla. Přejmenování bulváru iniciovali sami obyvatelé města. 
O přejmenování ulic v Kyjevě i osobách Václava Havla a Ivana Lepseho proběhla série debat, které 
organizovalo České centrum v Kyjevě. Po celé Ukrajině jsou veřejná místa, ulice i celá města 
přejmenovávána v rámci procesu dekomunizace. Strhávány jsou i pomníky ze sovětské éry. 
 
Návrh zákona o hanobení prezidenta 
15. listopadu byla zveřejněna zpráva, že skupina 64 poslanců z KSČM, ČSSD, ANO a Úsvit přímé 
demokracie navrhla vrátit do trestního zákoníku trestný čin hanobení prezidenta republiky. Podle 
návrhu zákona by pachateli hrozilo až roční vězení. Návrh vyvolal velký odpor veřejnosti, po kterém 
část poslanců svou podporu návrhu stáhla.  
Kromě toho, že by zákon výrazně omezil svobodu slova ve vyjádřeních směřovaných k prezidentovi, 
vešel by, pokud by byl schválen v běžném režimu, v platnost krátce před prezidentskými volbami: 
Pokud by se Miloš Zeman rozhodl znovu kandidovat, jeho protikandidátům by bylo téměř 
znemožněno vést kritickou volební kampaň. Zeman zákonu vyjádřil podporu tím, že potvrdil, že by jej 
nevetoval.  
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Oslavy státního svátku 
17. listopadu se konaly oslavy státního svátku, připomínající uzavření českých vysokých škol v roce 
1939 a konec komunistického režimu v roce 1989. Na rozdíl od loňského roku patřil Albertov 
tentokrát studentům, tleskalo se projevu bývalého předsedy Senátu Petru Pithartovi. Na různých 
místech Prahy se konala řada dalších shromáždění. Na Letné se sešli příznivci prezidenta Zemana 
a zastánci protiimigrantské politiky, sešlo se jich asi 600. Dvousethlavý pochod příznivců krajní 
pravice, který se z letenského setkání oddělil, se vydal na Betlémské náměstí. Do cesty se jim postavil 
přibližně stejně velký houf jejich odpůrců, kteří jim s hesly „Židovským městem ani metr“ zablokovali 
cestu. Zasahovala policie. Prezident Zeman se žádných oslav nezúčastnil.  
 
Český horolezec zdolal nejtěžší stěnu světa 
Český horolezec Adam Ondra, považovaný za českého nejlepšího současného lezce, zlezl 
22. listopadu nejtěžší velkou stěnu světa – Dawn Wall na El Capitanu v Yosemitském národním parku. 
Stěnu, vysokou 1 000 metrů, zdolal volným lezením (bez použití pomůcek pro výstup) v pouhých osmi 
dnech. Přelez proběhl jako tzv. single push, kterým se označuje přelez bez přerušení pouze s nutným 
nocováním ve stěně. Před ním vylezli stěnou jen dva američtí lezci v roce 2015 (za což jim gratuloval 
i americký prezident Barack Obama), nicméně výstup jim trval o 11 dnů déle. Americká veřejnost 
pokus Ondry intenzivně sledovala.  
 
Black Friday – svátek nákupů 
25. listopadu proběhl v českých obchodech, hlavně těch supermarketových, tzv. Black Friday (Černý 
pátek), jednodenní prodejní akce, při které ceny zboží klesají o desítky procent a rok od roku se do ní 
zapojuje stále více obchodů. Akce překonala rekordy – platila v kamenných obchodech i v těch 
internetových. Podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci tržby e-shopů stouply o 205 % proti 
běžnému podzimnímu týdnu, Češi utratili za on-line nákupy v období před Vánocemi 3,2 miliardy 
korun. 
 
Zemřel herec František Peterka – Krakonoš 
25. listopadu zemřel František Peterka, slavný představitel Krakonoše ve večerníčku Krkonošské 
pohádky a mnoha dalších filmových rolí. Bylo mu 94 let. (Více viz Liberecký kraj – Kalendárium).  
 
Český slavík 2016 
26. listopadu proběhlo finále 51. ročníku ankety Český (dříve Zlatý) slavík. Po 41. byl nejlepším 
českým zpěvákem vyhlášen Karel Gott a zpěvačkou Lucie Bílá. Je vidět, že vkus českých posluchačů se 
nemění, nebo spíše vkus těch, kteří v této anketě hlasují, což není právě reprezentační vzorek 
populace. O to však nejde – to, co vyvolalo největší pozornost, bylo umístění skupiny Ortel, resp. 
jejího zpěváka Tomáše Ortela na 2. místě. Skupina se proslavila krajně pravicovými texty 
a vystupováním, stejně jako provázaností s neonacistickou scénou. Pro její nezařazení do ankety to 
však nestačilo a cena byla udělena. Jediným, kdo proti tomu přímo při předávání vystoupil, byl zpěvák 
skupiny Gipsy.cz Radek Banga, který na protest opustil sál. V následujících dnech se za toto gesto 
dočkal nejen pochvalných slov od mnoha nexenofobních Čechů, ale neuvěřitelného množství urážek, 
vulgárních a rasistických reakcí psaných na jeho facebookový profil. Nechybělo ani posílání do plynu 
apod. Zpěvačka Lucie Bílá si vysloužila veřejné odsouzení svého tvrzení, že Banga si měl svůj 
nesouhlas s udělením ceny Tomáši Ortelovi nechat pro sebe a neobtěžovat jím ostatní.  
 
 



Kronika města Turnova 2016  |27 

 

PROSINEC 

Elektronická evidence tržeb (EET) 
1. prosince začal platit zákon o elektronické evidenci tržeb, který má omezit tzv. šedou ekonomiku 
a zajistit státu lepší výběr daní, údajně až o 15 miliard korun ročně. Zavedení povinnosti hlásit každou 
tržbu obratem do centrálního systému státu je rozfázováno podle druhu podnikání. Jako první přišly 
na řadu pohostinské, stravovací a ubytovací služby, kde je pravděpodobně podíl „černých“ peněz 
vysoký (např. spropitné). V březnu 2017 by měl následovat maloobchod a velkoobchod a o další rok 
později ostatní činnosti, doprava a zemědělství. V červnu 2018 by se měli k systému připojit 
řemeslníci a výrobní činnosti. V praxi systém pracuje tak, že každá finanční transakce je 
prostřednictvím datové zprávy zaslána finanční správě, ta ji během okamžiku potvrdí unikátním 
číselným kódem, který se pak objeví na účtence zákazníka. Obchodník musí být vybaven připojením 
na internet a mít potřebný software. Během prosince dorazilo do systému 73,7 milionů účtenek. 
V souvislosti se zavedením systému se vzedmula vlna kritiky na to, že je nesmyslný, předražený 
a příliš kontrolující občana (Velký bratr) a také špatně připravený pro různé typy podnikání. Například 
internetové obchody se do něj nedokáží správně implementovat. Obchodníci, kteří nemají trvalé 
připojení na internet, které je pro fungování EET potřebné, mohou data shromažďovat a do systému 
je odeslat nejméně 1x za 5 dní. Podle předběžných zpráv kvůli EET zkrachuje velké množství menších 
podnikatelů, např. stovky venkovských hospod.  
Osobně jsem se poprvé s EET setkala už 25. listopadu v restauraci U Meha v Turnově (v budově ZUŠ). 
Oběd jsme neplatili servírce u stolu jako dosud, ale všichni zákazníci museli jít zaplatit k pokladně 
u barového pultu. Transakce proběhla bez zdržení, v běžné rychlosti. Účtenka, kterou jsem dostala, je 
standardní, liší se od předchozích pouze uvedením několika dlouhých kódů – je tedy výrazně delší.  
Byl zřízen zvláštní portál, na který mohli lidé posílat udání na restauratéry, kteří jim účtenku nevydali. 
A zřejmě proto, že s udáváním má tento národ dostatek zkušeností, přišlo během prosince téměř 
2 000 udání. Hned v úvodu roku 2017 ministerstvo financí web zrušilo s tím, že nechce podporovat 
udávání. 
 
Zemřel Radim Hladík 
4. prosince zemřel legendární kytarista a zakládající člen skupiny Blue Effect Radim Hladík, bylo mu 
69 let. Podlehl následkům fibrózy plic. Turnováci se s ním mohli naposledy setkat na Staročeských 
řemeslnických trzích letos v květnu. Už v té době byl vážně nemocný a čekal na transplantaci plic, 
koncert ale za žádnou cenu nechtěl odříct, protože jej koncertování drželo nad vodou. Přestože 
během koncertu používal kyslíkovou masku, patřilo vystoupení, podle tvrzení návštěvníků, 
k nejsilnějším koncertům trhů a nezapomenutelným zážitkům.  
 
Ředitel hradního protokolu 
5. prosince média přinesla zprávu o tom, že ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt, který zastával 
zmíněnou funkci od 1. 4. 2004, byl propuštěn, a to kvůli řadě osobních selhání (např. pozdní příjezd 
prezidenta na pohřeb slovenského exprezidenta). Brzy byly zveřejněny informace o existenci 
kompromitujícího videa, na kterém Forejt užívá drogy a oddává se sexuálním hrátkám. Pravdivost 
videa a způsob jeho vzniku nebyly objasněny. Ředitelem hradního protokolu se od 1. ledna 2017 stal 
Miroslav Sklenář, který už funkci dříve zastával, v současnosti pracuje u společnosti China Energy 
Company Limited.  
 
Zákaz kouření v restauracích 
9. prosince schválila Poslanecká sněmovna zákon o zákazu kouření v restauracích, a to bez výjimek. 
Na restauračních zahrádkách bude možné kouřit bez omezení. Zákon o zákazu kouření byl 
projednáván během posledních let již mnohokrát, nyní pro něj hlasovalo 118 poslanců a jen 23 bylo 
proti. Po schválení zákona zazněl ve sněmovně potlesk. Zákon začne platit na konci května 2017.  
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Vánoční Praha 
Americká televizní stanice CNN zařadila Prahu mezi deset „nejvánočnějších“ měst světa – nevím, asi 
tam, na rozdíl ode mě, nebyla. Protože to, co jsem zažila v okolí Staroměstského náměstí v sobotu 10. 
prosince já, ve mně rozhodně vánoční náladu nepodpořilo. Jednak vánoční Staroměstské náměstí 
nejde označit jinak než jako kýčovité (o kolik jemnější je náš turnovský vánoční strom), ale hlavně se 
na ně sjela snad půlka Evropy. Pražané se centru města asi zdaleka vyhýbají, protože i taková 
samozřejmost, jako projít náměstím na druhou stranu, se ukázalo jako téměř nemožné. Doslova jsme 
několikrát zůstali stát utlačení davem. S mnoha lidmi jsme se později shodli, že k největším zážitkům, 
které vánoční Praha letos nabídla, bylo to překvapivé množství lidí, kteří se do ní sjeli.  
 
Zemřela Luba Skořepová 
23. prosince zemřela ve věku 93 let herečka Luba Skořepová, emeritní členka Národního divadla, na 
jehož prknech ztvárnila během téměř 70 let na 160 rolí. Známá byla také z mnoha televizních 
a filmových rolí. Dlouhá léta jezdila na chalupu v Líšném čp. 7. Mnohokrát o ní a o své zahradě 
hovořila v rozhlase či televizi. 
 
Pražský hrad uzavřen 
Policie uzavřela na samém konci Štědrého večera Pražský hrad, takže se mnoho lidí nedostalo na 
půlnoční mši do katedrály Sv. Víta. Důvodem byly údajně bezpečnostní důvody. Mluvčí prezidenta 
Ovčáček vzkázal, že „je slušné na mši přijít včas“. Po zvýšených bezpečnostních opatřeních, která 
začala platit tento rok, se tak přístup na Hrad pro obyčejné lidi opět zkomplikoval. 
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Česká republika – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
Počet obětí dopravních nehod 
V roce 2016 zahynulo na českých silnicích 545 osob, což bylo nejméně od roku 1961. 2 580 lidí 
utrpělo těžká zranění a více než 24 tisíc zranění lehká. Celkem proběhlo 98 864 dopravních nehod 
(o 5 7978 více než v roce 2015). (Zdroj: Policie ČR). 
 
Češi se stresují a málo spí 
Podle výzkumu Akademie věd a Masarykovy univerzity v Brně má průměrný Čech 45 hodin volného 
času týdně, z nichž stráví 14 sledováním televize. Více než třetina lidí se pravidelně cítí stresovaná 
a každý čtvrtý pociťuje dlouhodobý nedostatek spánku. Výzkumu se účastnilo 13 tisíc lidí z pěti tisíc 
domácností. Každý den televizi sleduje 90 % seniorů a třetina mladých do 25 let. K internetu 
a sociálním sítím v typický den zasedá 40 % všech lidí – dva ze tří mladých do pětadvaceti a přibližně 
každý pátý senior. Mužům zbývá více volného času než ženám, protože v českých domácnostech 
přetrvává tradiční model rozdělení domácích prací. Zatímco ženám trvá péče o domácnost zhruba 21 
hodin týdně, mužům jen 14 hodin.  
 
Přebytek v rozpočtu 
Poprvé od roku 1994 skončil státní rozpočet v přebytku, a to rekordním – 62 miliard korun! Podařilo 
se také o něco snížit dluh České republiky, který na konci roku činil 1,6 bilionu korun. I když je tento 
výsledek vydává za úspěch ministra financí Andreje Babiše, podle odborníků se to má trochu jinak. 
Především došlo k významnému čerpání dotací z Evropské unie, které se vinou podezření z podvodů 
pozdrželo, a tak do letošního rozpočtu přibyly částky za rok 2015 i 2016 najednou. Odborníci také 
kritizují, že přebytek vznikl i nedostatečnými investicemi a že nebyl využit k vyřešení žádného 
dlouhodobě potřebného problému. V roce 2017 by měl státní rozpočet opět skončit v mínusu.  
 
Nezaměstnanost v České republice 
Ke konci roku bylo v České republice nezaměstnaných 192 500 osob, což je 3,6 %. Nezaměstnanost 
v Česku tak dosáhla svých minimálních hodnot v celé historii samostatné České republiky a zároveň je 
míra nezaměstnanosti nejnižší v celé Evropské unii. Dalších 127 000 lidí nepracuje, ale práci si aktivně 
nehledá a nejsou tedy považování za nedobrovolně nezaměstnané. Zaměstnaných bylo 72,9 %, tedy 
5,187 milionů lidí, což je historické maximum. Nejvíce nezaměstnaných bylo v okrese Karviná, Most 
a Bruntál, nejméně v okresech Praha-východ, Rychnov nad Kněžnou, Mladá Boleslav. Uvedl to Český 
statistický úřad. Ačkoliv nízký podíl nezaměstnanosti je jistě pozitivní skutečnost, negativní je to, že 
čím dále více Čechů pracuje za velmi nízké mzdy. Nově se hovoří o tzv. „chudých pracujících“, tedy 
těch, kteří, ačkoliv pracují na plný úvazek, nedokážou svým příjmem překonat hranici chudoby 
a musejí pobírat sociální dávky. V Libereckém kraji bylo k 30. listopadu 4,98 % nezaměstnaných, což 
kraj zařadilo na 6. nejhorší místo v republice.  
 
Spokojenost Čechů 
Podle průzkumu provedeného na konci roku je 13 % velmi spokojeno se svým životem, 52 % spíše 
spokojeno, 22 % nedokáže vyjádřit, zda jsou spokojeni, nebo ne, 11 % je spíše nespokojeno a 2 % 
Čechů jsou se svým životem velmi nespokojeni. Tato čísla se v posledních letech příliš nemění.  
 
Počet interrupcí – umělých přerušení těhotenství 
Počet umělých přerušení těhotenství rok od roku klesá. Zatímco v roce 1990 jich proběhlo přes 
100 000, v roce 2016 jen 20 300. Stoupá naopak množství potratů nechtěných. Podle demografů je za 
snižováním počtu umělých přerušení těhotenství dostupná antikoncepce i sexuální výchova. Vliv na 
růst samovolné potratovosti má zvyšující se věk matek. Nejvíce narozených dětí mělo loni matku ve 
věku 31 let, u prvorozených potomků převažovaly devětadvacetileté matky. 
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Volby do Senátu a do Krajských zastupitelstev 

 

Volby do části Senátu 
Ve dnech 7. a 8. října proběhlo 1. kolo voleb do části Senátu, volilo se v 27 obvodech, a to i v Liberci. 
V průměru se voleb zúčastnilo 33,54 % voličů, v Liberci 37,48 %. Do druhého kola v Liberci z devíti 
kandidátů postoupili Ing. Michael Canov, kandidující za koalici Starostové a Nezávislí, a Starostové 
pro Liberecký kraj (STAN + SLK, 45,30 % hlasů) a Marek Vávra za ANO 2011 (15,38 %).  
Druhé kolo se konalo o týden později a v Liberci zvítězil Michael Canov, který získal 80 % hlasů 
(tj. 16 579 hlasů), což je nejvýraznější vítězství (i na počet hlasů) z celé republiky. Michal Canov je 
starostou Chrastavy. Voleb se zúčastnilo pouhých 15 % voličů. Zvítězili kandidáti KDU-ČSL (lidovci), 
kteří získali 9 mandátů, pohořela ČSSD a ANO 2011. 
 
Volby do krajských zastupitelstev 
Ve dnech 7. a 8. října proběhly v celé České republice volby do zastupitelstev krajů. Voleb se 
zúčastnilo 34,57 % voličů (méně než v předcházejících volbách). Celkem se vybíralo 675 zastupitelů 
z 11 803 kandidátů. Nejúspěšnějšími byli kandidáti z hnutí ANO 2011 – zvítězili v devíti krajích. ČSSD 
zaznamenala velkou ztrátu, vyhrála jen ve dvou krajích. 20,3 % křesel obsadily ženy. 
V Libereckém kraji se voleb zúčastnilo 35,91 % voličů, s velkým náskokem zvítězila koalice STAN + SLK 
(Starostové a Nezávislí a Starostové pro Liberecký kraj), která získala 32,35 % hlasů a 18 mandátů, na 
druhém místě pak ANO 2011 s 17,8 % hlasů a 9 mandáty. Na dalších místech se umístily tyto strany 
a hnutí: KSČM 8,10 % (4), ČSSD 8,04 % (4), ODS 7,91 % (4), Změna pro Liberecký kraj 7,06 % (4), SPD 
a SPO (Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana práv občanů) 5,20 % 
(2). Ostatní strany nepřekročily pětiprocentní hranici, a tudíž se do zastupitelstva nedostaly.  
V Turnově se voleb zúčastnilo 40,65 % voličů, nejvíce ve volebním okrsku č. 11 (Daliměřice, 47,80 %), 
nejméně v okrsku č. 3 (Základní umělecká škola, 32,75 %) a v okrsku č. 12 (gymnázium, 34,02 %). 
Zvítězili Starostové 36,45 %, na dalších místech se umístily: ANO 2011 12,98 %, TOP09 10,54 %, ČSSD 
8,41 %, ODS 6,82 % a KSČM 5,38 %.  
Skokanem voleb, tedy kandidátem, jehož voliči „vykroužkovali“ (posunuli preferenčními hlasy 
o několik míst výše, než odpovídalo jeho umístění na kandidátce), se stal Turnovský starosta Tomáš 
Hocke. Získal 2 235 preferenčních hlasů a z 20. místa na kandidátce se posunul na místo třetí. Stal se 
4. nejúspěšnějším skokanem v republice za protřelými politiky Evženem Tošenovských (poslanec 
Evropského parlamentu, primátor Ostravy), Stanislavem Mišákem (hejtman Zlínského kraje) a Jiřím 
Pospíšilem (dvojnásobný ministr spravedlnosti poslanec Evropského parlamentu). 
(Foto kampaně ve Fotopříloze, září, říjen, listopad). 
 
Výsledky z obcí v okolí Turnovska 
(Převzato z www.turnovskovakci.cz, zpracoval Pavel Charousek). 

 Frýdštejn: Starostové 42,85 %, ANO 2011 18,09 %, ODS 8,25 %, KSČM 6,34 %, TOP 09 6,03 %, 
ČSSD 5,39 %. Volební účast 44,57 %. 

 Holenice: ČSSD 34,21 %, Starostové 18,42 %, KSČM 10,52 %, koalice SPD a SPO 13,15 %, ANO 
2011 7,89 %, ODS a Budoucnost LK 5,26 %. Volební účast 54,17 %. 

 Hrubá Skála: Starostové 33,33 %, ANO 2011 16,66 %, ČSSD 10,21 %, ODS 6,98 %, Změna pro 
LK 6,45 %, Piráti 5,37 %. Volební účast 38,04 %. 

 Jenišovice: Starostové 38,85 %, ANO 2011 16,86 %, KSČM 8,13 %, TOP 09 a ČSSD 6,92 %, ODS 
5,42 %. Volební účast 38,63 %. 

 Kacanovy: Starostové 49,38 %, ANO 2011 19,75 %, TOP 09 8,64 %, ČSSD a KSČM 6,17 %. 
Volební účast 51,92 %. 

 Karlovice: Starostové 35,66 %, ANO 2011 21,65 %, ČSSD 10,82 %, TOP 09 8,28 %, 
KSČM<6,36 %. Volební účast 50,24 %. 
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 Klokočí: Starostové 24,46 %, ANO 2011 19,14 %, Úsvit 14,89 %, KSČM 8,51 %, Změna 6,38 %, 
TOP 09 5,31 %, ČSSD 4,25 %. Volební účast 61,69 %. 

 Kobyly: Starostové 50 %, ANO 2011 12,06 %, SPD a SPO 7,75 %, Změna 6,03 %, Svobodní 5,17 
%. Volební účast 41,84 %. 

 Ktová: Starostové 38,46 %, ANO 2011 20,51 %, Úsvit 14,89 %, ODS a TOP 09 a ČSSD 7,69 %, 
KSČM 6,41 %. Volební účast 47,85 %. 

 Lažany: ČSSD 22,97 %, Starostové 18,91 %, ANO 2011 16,21 %, KSČM 13,51 %, ODS 9,45 %, 
TOP 09 8,10 %. Volební účast 45,05. 

 Loučky: Starostové 39,21 %, Změna 15,68 %, ČSSD 13,72 %, ANO 2011 11,76 %, KSČM 7,84 %. 
Volební účast 40,48 %. 

 Malá Skála: Starostové 45,24 %, ANO 2011 13,53 %, ODS 9,3 %, Změna 6,76 %, TOP 
09 5,07 %. Volební účast 50,68 %. 

 Mírová pod Kozákovem: Starostové 41,66 %, ANO 2011 14,67 %, ODS 7,06 %, ČSSD a KSČM 
6,70 %, TOP 09 6,34 %. Volební účast 41,19 %. 

 Modřišice: Starostové 27,64 %, ANO 2011 15,29 %, Svobodní 8,23 %, TOP 09 a KSČM 7,05 %, 
Piráti 5,88. Volební účast 50 %. 

 Ohrazenice: Starostové 39,11 %, ANO 2011 13,47 %, TOP 09 8,93 %, ČSSD a KSČM 7,25 %, 
ODS 5,44 %. Volební účast 43,30 %. 

 Olešnice: Starostové 34,11 %, ANO 2011 17,64 %, TOP 09 a KSČM 9,41 %, Piráti 8,23 %. 
Volební účast 57,05 %. 

 Paceřice: Starostové 43,96 %, ANO 2011 8,62 %, ODS 6,89 %, ČSSD a KSČM 6,03 %. Volební 
účast 47,79 %. 

 Pěnčín: Starostové 34,40 %, KSČM 12,80 %, ANO 2011 12 %, Změna 8,4 %, ČSSD 7,60 %, 
TOP 09 6,4 %. Volební účast 47,48 %. 

 Přepeře: Starostové 45,12 %, ANO 2011 15,04 %, ČSSD 9,47 %, TOP 09 6,12 %. Volební 
účast 50,28 %. 

 Příšovice: Starostové 28,45 %, ANO 2011 24,93 %, ČSSD 7,85 %, SPD a SPO 7,04 %, TOP 09 
6,77 %, KSČM 5,38 %. Volební účast 37,51 %. 

 Radimovice: Starostové 37,28 %, ANO 2011 18,64 %, ODS a Svobodní 6,77 %, TOP 09, ČSSD 
a KSČM 5,93 %. Volební účast 52,36 %. 

 Radostná pod Kozákovem: Starostové 39,86 %, Svobodní 11,18 %, ANO 2011, ODS, 
Budoucnost 8,39 %, TOP 09 6,29 %. Volební účast 41,03 %. 

 Rakousy: Starostové 60,52 %, ANO 2011 13,15 %, ČSSD 10,52 %, Svobodní a koalice SPD 
a SPO 5,26 %. Volební účast 52,70 %. 

 Rovensko pod Troskami: Starostové 26,30 %, ODS 19,17 %, ANO 2011 16,43 %, ČSSD 7,39 %, 
TOP 09 6,02 %. Volební účast 35,49 %. 

 Soběslavice: Starostové 28,57 %, ANO 2011 21,42 %, ODS 14,28 %, Změna 10,71 %, 
ČSSD 7,14 %, TOP 09 5,35 %. Volební účast 44,96 %. 

 Svijanský Újezd: Starostové 44,18 %, ANO 2011 16,27 %, koalice SPD a SPO 11,62 %, 
ČSSD 6,97 %, Piráti 6,20 %. Volební účast 39,39 %. 

 Svijany: Starostové 41,46 %, ANO 2011 18,29 %, ODS 10,97 %, koalice SPD a SPO 
a ČSSD 9,75 %. Volební účast 33,33 %. 

 Sychrov: Starostové 58,73 %, ANO 2011 11,11 %, Svobodní 7,93 %. Volební účast 42 %. 

 Vlastibořice: Starostové 31,20 %, ANO 2011 18,4 %, KSČM a Svobodní 8,8 %, ODS 7,2 %, 
koalice SPD a SPO 5,6 %. Volební účast 52,28 %. 

 Tatobity: Starostové 43,39 %, ANO 2011 13,67 %, ČSSD a SPD a SPO 6,13 %. Volební 
účast 46,94 %. 

 Troskovice: Starostové 46,96 %, ANO 2011 15,15 %, TOP 09 10,6 %, ODS 7,57 %. Volební 
účast 69,47 %. 

 Veselá: Starostové 32,43 %, ANO 2011 21,62 %, ČSSD a KSČM 9,45 %, Úsvit a koalice SPD 
a SPO 6,75 %. Volební účast 41,57 %. 
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 Všeň: Starostové 27,72 %, ANO 2011 22,72 %, KSČM 15 %, TOP 09 7,72 %, ODS 6,36 %, 
Změna 5,9 % 
Volební účast 45,44 %. 

 Vyskeř: Starostové 35,61 %, ANO 2011 23,97 %, ČSSD 10,27 %, KSČM 7,53 %, TOP 09 6,16 %. 
Volební účast 44,21 %. 

 Žďárek: Starostové 60,93 %, ANO 2011 15,62 %, ČSSD 7,81 %. Volební účast 54,62 %. 

 Žernov: Starostové 54,54 %, KSČM 15,9 %, SPD a SPO 9,09 %, ANO 2011, ČSSD a ODS 4,54 %. 
Volební účast 32,85 %. 

 
Nové krajské vedení 
17. října bylo oznámeno nové krajské vedení. Dohodu uzavřely čtyři strany – Starostové pro Liberecký 
kraj (5 radních), ANO 2011 (dva radní), ODS (jeden radní) a ČSSD (jeden radní). Koalice disponuje 35 
hlasy zastupitelů z celkových 45. Hejtmanem zůstal Martin Půta, statutární náměstkyní se stala Jitka 
Volfová (lídryně kandidátky ANO 2011), za starosty zasedli v radě ještě Marek Pieter jako radní pro 
dopravu a investice, Petr Tulpa jako radní pro školství, Jiří Löffelmann jako radní pro životní prostředí 
a zemědělství a Květa Vinklátová jako radní pro kulturu. Radním pro sociální věci se stal lídr 
kandidátky ČSSD Pavel Svoboda, nynější náměstek primátora Jablonce nad Nisou. ANO 2011 
zastupují Jitka Volfová, která se vedle postu statutární náměstkyně hejtmana ujala i resortu 
ekonomiky, a Radka Kotasová Loučková jako radní pro regionální rozvoj. Radním pro zdravotnictví se 
stal Přemysl Sobotka z ODS. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se mělo konat 8. listopadu. Na 
výsledek voleb byla ale podána stížnost a ta odsunula jejich platnost. 8. listopadu byla Krajským 
soudem v Liberci zamítnuta a volby byly uznané za platné. Ustavující zastupitelstvo zasedalo 
22. listopadu. (Fotografie ve Fotopříloze). 
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Liberecký kraj – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Statistické údaje Libereckého kraje 
Liberecký kraj je nejmenší z čtrnácti krajů České republiky – má rozlohu 3 163 km2 a žije v něm 
438 600 obyvatel, což ho řadí na předposlední místo před kraj Karlovarský. V kraji se nachází 215 obcí 
a 39 měst, 2 422 km silnic, z nichž 2 077 spravuje Liberecký kraj (úřad). Kraj zřizuje také 88 
příspěvkových organizací.  
 
Smečka vlků na Českolipsku 
Smečka vlků, která se pohybuje v českolipských lesích poblíž Máchova jezera (viz Kronika 2014 – 
Liberecký kraj duben), se rozrostla o další dvě vlčata a čítá sedm vlků. Smečku opakovaně zachytily 
fotopasti umístěné v regionu Hnutím Duha.  
 
Kotlíkové dotace 
Na konci roku 2015 byl vyhlášen dotační program Libereckého kraje, jehož cílem je snížit znečištění 
ovzduší z lokálního vytápění domácností a zlepšit tak kvalitu ovzduší i života v Libereckém kraji. 
O finanční podporu ve výši 80 % celkových nákladů mohli žádat občané na výměnu kotlů na pevná 
paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel 
i instalaci solárně – termických soustav či „mikro“ energetických opatření. Kotlíkové dotace byly 
spuštěny pod patronací krajů v celé republice, peníze na ně byly získány z Evropské unie – celkem 140 
milionů na cca 940 kotlů. 
 
Úpravy železničních tratí 
V první polovině roku byly na několika úsecích opraveny železniční tratě ve třech úsecích (Stará Paka 
– Malá Skála, Turnov – Liberec a Liberec – Tanvald) po třiceti kilometrech za celkové náklady 
1,5 miliardy. Na uvedených tratích byly provedeny změny železničního svršku a spodku, nástupišť, 
mostních objektů, propustků, železničních přejezdů a zdí. Došlo k zajištění a úpravám elektrického 
ohřevu výhybek. Součástí staveb byla i obnova vybraných rozvodů a prvků zabezpečovacího zařízení. 
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Liberecký kraj – kalendárium 

 

LEDEN 

První miminko roku 
První miminko, které se narodilo v Libereckém kraji v roce 2016, se narodilo v Jablonci nad Nisou 
v 1.17 hodin – holčička Dominika Stará.  
 
Lůžkový hospic Libereckého kraje 
V lednu zahájil provoz nový hospic – zařízení pro nevyléčitelně nemocné lidi, jehož stavba, resp. 
vybudování v bývalém sirotčinci v liberecké ulici U Sirotčince, byla zahájena v červenci roku 2014. 
Hospicové služby zajišťuje Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Liberecký kraj byl jedním z posledních 
krajů, kde takové zařízení dosud nefungovalo. V hospici se nachází 28 jednolůžkových pokojů 
s vlastním sociálním zařízením a několik pokojů pro rodinné příslušníky. Nacházejí se zde i ambulantní 
ordinace, jídelny či kaple. (Více viz Zdravotnictví – Hospic svaté Zdislavy). 
 
Do Liberce už nevede dálnice 
Od 1. ledna byla silnice s Turnova do Liberce převedena z kategorie dálnice na tzv. dálnici druhé třídy, 
tzn., že už pro jízdu na ní není povinná dálniční známka. Na některých úsecích se snížila povolená 
rychlost ze 130 km/hod. na 110 km/hod. (Dálniční známku si musí řidiči, kteří chtějí využívat dálnice, 
pořizovat od roku 1995, od roku 2007 musí ještě vozidla nad 12 tun platit mýtné. Vozidla nad 
3,5 tuny a pod 12 tun platí mýtné od roku 2010. Cena pro osobní vozidla začínala na 400 korunách 
ročně v roce 1995, v roce 2016 již platíme 1 500 Kč ročně).  
 
Novoroční výstup na Ještěd 
1. ledna proběhl 41. ročník Novoročního výstupu na Ještěd, který pořádá liberecký Klub českých 
turistů. Letos se ho zúčastnilo rekordních 1 674 lidí a překonali tak rekord z roku 2001, kdy na Ještěd 
vystoupalo 1 512 lidí.  
 
Dítě v babyboxu 
31. ledna byl do libereckého babyboxu odložen zdravý, čerstvě narozený chlapeček. Dostal jméno 
Hynek. Jedná se v pořadí o čtvrté dítě nalezené v libereckém babyboxu.  
 
 

ÚNOR 

Železný Brod – Město pro byznys 2015 
Na konci února byly vyhlášeny výsledky ankety Týdeníku Ekonom Město pro byznys za rok 2015. Už 
tři roky po sobě se městem Libereckého kraje stal Železný Brod. (Více viz kronika 2015).  
 
Munice z druhé světové války 
14. února nalezli hledači pokladů pomoci detektoru kovů v lese za zámkem nevybuchlou munici 
z druhé světové války, což potvrdil i policejní pyrotechnik přivolaný poté, co nález ohlásili. Munice se 
nacházela v lese za zámkem směrem na Sedlejovice. Jednalo se o dva dělostřelecké náboje ráže 
75 mm a délky 600 mm. 
 
Prezident navštívil Liberecký kraj 
Ve dnech 24. až 26. února navštívil prezident Miloš Zeman Liberecký kraj, konkrétně to byly během 
prvního dne Liberec a jeho univerzitu, Hodkovice nad Mohelkou, druhý den Tanvald, Harrachov 
a Semily a třetí den Lomnice nad Popelkou a Jilemnice. Hejtman Martin Půta věnoval prezidentovi 
jako soukromý dar při osobním setkání znehodnocený samopal. Jeho dar vyvolal negativní mediální 
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zájem, ale hejtman odmítl jakoukoliv souvislost s nedávnými Zemanovými výroky o „použití“ 
kalašnikova na „zbavení se“ premiéra. Samopal prý prezidentovi věnoval kvůli jeho zájmu o historii.  
 
Hejtmanský ples 
26. února se konal již 11. ročník hejtmanského plesu, během kterého se podařilo vybrat přes 700 tisíc 
korun na charitativní projekty. Ples se konal v Grandhotelu Zlatý lev v Liberci a zúčastnilo se ho přes 
pět set hostů.  
 
 

BŘEZEN 

Lavička Václava Havla v Liberci 
U příležitosti oslav 15. výročí otevření nové budovy Krajské vědecké knihovny v Liberci byla 8. března 
před knihovnou odhalena tzv. Lavička Václava Havla. Václav Havel byl tehdejšímu otevření budovy 
osobně přítomný.  
Lavičky Václava Havla jsou v různých městech světa zřizovány podle návrhu nedávno zemřelého 
architekta Bořka Šípka, jejich výstavba bývá financována zejména z darů. „Památník“ má být místem 
setkávání a porozumění, jeho nedílnou součástí je strom.  
Slavnostní události byl přítomný i Michael Žantovský, bývalý velvyslanec a nynější ředitel Knihovny 
Václava Havla. Nechyběla ani iniciátorka myšlenky Věra Vohlídalová, která vedla libereckou knihovnu 
v době jejího otevření a s Havlem se při této příležitosti osobně setkala. Lavičce požehnal i liberecký 
arciděkan Radek Jurnečka a na její adresu mimo jiné dodal: “ Ať je to místo odpuštění i setkávání, 
které přinese naději do lidských srdcí.“ 
 
 

DUBEN 

Lukáš Nečesaný byl odsouzen za vraždu 
Syn ředitele liberecké nemocnice (spojené s Tturnovskou) Lukáš Nečesaný byl 1. dubna opakovaně 
odsouzen Královéhradeckým krajským soudem k 13 letům vězení za pokus o vraždu kadeřnice 
v Hořicích na Jičínsku. Hradecký soud už v lednu 2014 poslal Nečesaného na 16 let do vězení, vrchní 
soud následně trest o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud pak loni v květnu původní verdikt zrušil 
a propustil Nečesaného z vězení. 
 
Odmykání Jizery 
2. dubna se na Žluté plovárně na Malé Skále konalo odmykání Jizery. V areálu plovárny byly 
připraveny dětské atrakce, hudba, grilování či kouzelná cesta z plovárny na hrad Vranov 
s pohádkovými bytostmi. Závod na koloběžkách o sud piva – od Žluté plovárny do Křížek a zpět. 
 
Beseda s hejtmanem 
18. dubna navštívil hejtman Libereckého kraje Příšovice a od 16.00 besedoval s místními občany ve 
společenském sále DPS. 
 
Soutěž Evropský strom roku – Tatobitská lípa 
20. dubna byly v Bruselu vyhlášeny výsledky soutěže Evropský strom roku. Tisíciletá lípa z Tatobit 
skončila na 2. místě s počtem hlasů přesahujícím 43 000! (Hlasování probíhalo přes internet). 
Tatobitská lípa se vloni stala Stromem roku České republiky a o tom, že v hlasování na evropský titul 
bojuje o příčky nejvyšší, se vědělo už měsíc předem, kdy byly do té doby veřejné výsledky hlasování 
zatajeny, aby se zvýšilo napětí. Slavnostního večera s vyhlášením vítězů se zúčastnila delegace 
z Tatobit v čele se starostou Lenkou Malou. Tatobitští anketu silně prožívali, už v únoru jsem zažila 
pěknou příhodu v autobuse do Železného Brodu, kdy mi pan řidič Tatobitčák prodal jízdenku až poté, 
co jsem mu slíbila, že budu pro lípu hlasovat.  
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Evropským stromem roku se stal dub, který roste poblíž maďarské obce Bátaszék, pro který hlasovalo 
73 tisíc lidí. Na třetím místě se umístila hrušeň z obce Bošáci na Slovensku. 
 
 

KVĚTEN 

Císařská cesta nad Tatobity 
21. května vysadili obyvatelé Tatobit se svými přáteli 65 lip srdčitých jako alej u obnovené starobylé 
stezky spojující Turnov a Semily, která vede nad Tatobity přes Vrcha. Alej byla vysazena v délce 650 
metrů. Výsadba stála 72 tisíc korun, polovinu obec získala za vítězství v anketě Strom roku 2015 
České republiky.  
 
 

ČERVEN 

Zámek Svijany byl opraven 
25. června byl slavnostně otevřen nově opravený zámek ve Svijanech. Ten v roce 2013 koupil vedle 
stojící Pivovar Svijany a za přispění EHP a Norských fondů jej opravil. V průběhu rekonstrukce 
a archeologického průzkumu byly objeveny vzácné nálezy, například 3 000 let stará bronzová jehlice 
nebo tajná chodba v podzemí zámku. V zámku je expozice archeologie, historie zámku, pivovarnictví 
a lazebnictví. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Kacanovy oslavily 500 let od založení 
25. června se v Kacanovech konala oslava 500. výročí existence obce. Oslava byla velkolepá, k výročí 
byla vydána výpravná kniha – Kacanovy. (Foto viz Fotopříloha). 
 
 

ČERVENEC 

Turistické vlaky 
Liberecký kraj zajistil na letní sezonu tzv. turistické vlaky, které zajišťují snadnější dostupnost 
turistických cílů. Poprvé tak jezdil např. vlak z Liberce do Doks či cyklovlak (přeprava jízdních kol) 
z Liberce do Kořenova. Od příštího roku chce kraj zavést i spoj do Českého ráje. Všechny nabízené 
spoje se těšily velké oblibě. Různé vlaky zajišťují různí dopravci podle toho, s kým je na službu 
uzavřena smlouva.  
 
Liberecká pláž 
O prázdninách zdobila prostranství před libereckou radnicí nezvyklá atrakce – pravá pláž s lehátky, 
stánkem s občerstvením a letními atrakcemi. Město se tak rozhodlo zpříjemnit svým občanům letní 
období. Původní návrh přišel od studentů, ale nakonec byl realizován návrh skromnější, na určené 
místo byla navezena tatrovka s pískem, který byl po skončení prázdnin navrácen stavební firmě, 
postavil se stánek pro obsluhu a tři palmy.  
 
Vesnice roku Libereckého kraje 2016 
Vítězem krajského kola celostátní soutěže se stala obec Prysk na Českolipsku. V Libereckém kraji se 
do 22. ročníku soutěže přihlásilo 17 obcí: šest obcí z Liberecka, tři z Jablonecka a po čtyřech ze 
Semilska a Českolipska. Komplexní hodnocení obcí prováděla devítičlenná komise, která navštěvovala 
jednotlivé obce. Z okresu Semily získaly další ocenění obce: Kruh – Modrou stuhu za společenský 
život / Tatobity – Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí / Chuchelna – Cenu naděje pro živý 
venkov (ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost) / Loučky a jejich sokolovna – 
Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu 
Programu obnovy venkova, v kategorii A. 
 



Kronika města Turnova 2016  |37 

 

Veselá slavila výročí 
2. července slavila obec Veselá u Semil své 400. výročí. Při té příležitosti vznikly nové obecní symboly 
– vlajka a znak.  
 
Slavnosti svijanského piva 
16. července se konal 27. ročník Slavností svijanského piva na koupališti ve Svijanském Újezdu. 
Dorazilo na ně 10 tisíc návštěvníků, kteří vypili 650 sudů piva.  
 
 

SRPEN 

Turisté v Libereckém kraji 
Během prvního pololetí roku se navýšil počet turistů, kteří navštívili Liberecký kraj. Vzestup 
návštěvníků zaznamenaly i ostatní kraje, souvisí to jistě s bezpečnostní situací ve světě, kdy se 
tuzemští i zahraniční turisté více rozhodují pro bezpečné turistické cíle. Od začátku roku 2016 
Liberecký kraj a jeho hromadná ubytovací zařízení navštívilo 385 040 turistů. Průměrná délka 
přenocování v úhrnu i u domácích hostů činila shodných 2,7 nocí (tj. 3,7 dnů), zahraniční návštěvníci 
v kraji strávili v průměru 2,8 nocí (tedy 3,8 dnů). 80 % turistů v kraji tvořili ti tuzemští, meziročně však 
narostl počet cizinců, a to o 10 %! Nejvíce sem přijížděli Němci (56,8 %), Poláci (12,2 %), Slováci (6 %) 
a Holanďané (4,8 %), procenta se vztahují ke 2. čtvrtletí roku.  
(Zdroj: tisková zpráva Libereckého kraje). 
 
 

ZÁŘÍ 

Neštěstí v bazénu 
3. září zemřel v libereckém plaveckém bazénu čtrnáctiletý chlapec. Během hry „na babu“ se dostal do 
průduchu vodního systému. Nalezen a vyproštěn byl až po několika hodinách. Jednalo se o první 
neštěstí v libereckém bazénu.  
 
Pocty hejtmana Libereckého kraje 
28. září, v Den české státnosti, udělil hejtman ocenění devíti osobnostem kraje.  
Poctu hejtmana získali: František Fediuk, významný pedagog a vědec, Taťána Janoušková, ředitelka 
hospice Libereckého kraje, Marta Kottová, žena, která přežila holocaust, Blanka Šinkorová, lékařka 
a bývalá primářka Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, Miloš Zapletal, skautský spisovatel 
a překladatel a Miroslav Kučera, který stál za záchranou zámku Svijany. 
Hejtmanský dukát získali: rodina Harcubova jako poděkování za dar chalupy se zachovanou brusírnou 
skla v Harrachově (dostala se do správy Severočeského muzea v Liberci), Karel Minařík, dlouholetý 
starosta (26 let) obce Kunratice u Cvikova, a Jiří Suchánek, stolní tenista a paralympijský sportovec. 
 
 

ŘÍJEN 

Volby do části Senátu 
Ve dnech 7. a 8. října a 14. a 15. října proběhla dvě kola voleb do části Senátu, volilo se i v Liberci. 
(Výsledky viz Česko – Kalendárium). 
 
Volby do krajských zastupitelstev 
Ve dnech 7. a 8. října proběhly v celé České republice volby do zastupitelstev krajů. (Výsledky viz 
Česko – Kalendárium). 
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Kaple na Vyskři 
28. října Vyskeřští slavnostně vystoupali ke kapličce křížovou cestou, kterou lemovala nově opravená 
zastavení. Všech čtrnáct z nich bylo opraveno díky dotaci ve výši 600 tisíc korun ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 
 
  

LISTOPAD 

Nové rádio – Český rozhlas Liberec 
1. listopadu začala vysílat nová stanice Českého rozhlasu – Český rozhlas Liberec. Dosud bylo 
liberecké vysílání součástí stanice ČRo Sever a regionální vysílání se objevovalo ve všedních dnech 
v pořadu Pohodové odpoledne z Liberce. Československý rozhlas v Liberci v minulosti působil řadu let 
v Alšově ulici v Elgrově vile. V roce 1960 se stal ústeckou pobočkou tehdejšího Československého 
rozhlasu Ústí nad Labem. Až v devadesátých letech se začalo odpojovat vysílání z Liberce – nejprve 
liberecké zprávy a posléze i celé vysílací bloky Českého rozhlasu Sever.  
Spolupráci s novým rozhlasem přijaly i známé osobnosti z kraje – moderátorka Marcela Augustová, 
kreslíř a humorista Petr Urban, regionální spisovatel a publicista Marek Řeháček a spisovatelka 
a sběratelka starých regionálních receptů a ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová. 
Program Českého rozhlasu Liberec ve všedních dnech startuje ranní vysílání Dobré ráno z Liberce 
s Janem Žílou nebo Tomášem Benešem, dopolední blok nese název Dopoledne pod Ještědem, 
moderuje ho Iveta Kalátová. V poledne jsou na programu (posluchačům známé a oblíbené) Písničky 
na přání s Mirkem Tartárkem. Odpolední vysílací blok – Pohodové odpoledne z Liberce přináší 
aktuální reportáže a informace z kraje, za mikrofon usedají Petr Klimeš nebo David Hamr. (Zdroj: TZ 
ČRo) 
 
Cvičení záchranářských vrtulníků 
3. listopadu se nad libereckým krajem uskutečnilo cvičení Emergency helicopters, při kterém hasiči 
HZS LK koordinovali letový provoz čtyř vrtulníků. Ty cvičně zachraňovaly různé osoby na různých 
místech s různými zraněními. Koordinace cvičení probíhala na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou. 
Kvůli rozvodnění řeky Mohelky (Sedlejovice) byla například zachraňována osoba ze stromu, v Bílé byl 
hledán ztracený senior, vrtulník také letěl pro zraněnou osobu na zřícenině hradu Frýdštejn, na 
Zrcadlovou kozu v Turnově byli dopravováni kynologové či byl zachraňován vodák v blízkosti 
železničního mostu přes Jizeru v Rakousích. (Fotografie ve Fotopříloze). 
 
Hasiči z Malé Skály získali prestižní ocenění 
16. listopadu proběhlo v brněnském Bobycentru vyhlášení výsledků VI. ročníku ankety Dobrovolní 
hasiči roku. Sbor dobrovolných hasičů z Malé Skály zvítězil jako nejlepší jednotka v oblasti východních 
Čech, což obnášelo Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj. Jednotka získala šek ve výši 80 tisíc 
korun, skleněnou hasičskou helmu vyrobenou ve sklárnách Nižbor, motorovou pilu Stihl 
a profesionální vysílačku. V Brně bylo oceněno celkem patnáct jednotek a patnáct sborů 
dobrovolných hasičů. O výsledném pořadí finálových účastníků rozhodla veřejnost prostřednictvím 
zaslaných textových zpráv.  
 
Nové vedení kraje 
22. listopadu Martin Půta znovu zvolen hejtmanem Libereckého kraje. Konalo se ustavující zasedání 
zastupitelstva, na kterém bylo zvoleno vedení kraje. Ve středu 23. listopadu staronový hejtman 
symbolicky navštívil, stejně jako před čtyřmi lety, nejsevernější, nejvýchodnější, nejjižnější 
a nejzápadnější obce Libereckého kraje a sešel se zdejšími starosty. Na své jízdě krajem tak zavítal do 
Černous, Čisté u Horek, Bradlecké Lhoty a do Žandova. 
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Zemřel herec František Peterka – Krakonoš 
25. listopadu zemřel František Peterka, slavný představitel Krakonoše ve večerníčku Krkonošské 
pohádky a mnoha dalších filmových rolí. Bylo mu 94 let. V červenci se stal obyvatelem nového 
libereckého hospicu, kde také zemřel. Peterka byl dlouholetým členem libereckého divadla F. X. 
Šaldy, patřil v Libereckém kraji k výrazným a známým osobnostem. (Ve chvíli, kdy tuto zprávu píšu – 
je sobota 26. 11. – o něm zrovna hovoří v rádiu Český rozhlas Praha v pořadu Tobogan.) Mimo svou 
hereckou profesi byl také známý svou silou a láskou ke cvičení. Podle zpráv z médií ještě v květnu 
pravidelně cvičil a zvedal činky.  
 
 

PROSINEC 

Silný vítr 
Hned v prvním prosincovém večeru přišel do kraje silný nárazový vítr, který se Turnovu v podstatě 
vyhnul, popadalo tu jen pár větví. Jinde v kraji však bylo hůře a hasiči likvidovali mnoho popadaných 
stromů. Tím nejzajímavějším byl jistě vánoční strom instalovaný na náměstí v České Lípě, který nárazy 
větru neustál a spadl. Naštěstí se nikomu nic nestalo.  
 
Spor o vodu ze Sedmihorek 
Kofola, velká firma vyrábějící slavný český kolový nápoj (napodobeninu Coca-Coly) začala ve velkém 
prodávat vodu Sedmihorka. Jedná se však o vodu stáčenou v závodě v Mnichově Hradišti a se 
Sedmihorkami nemá nic společného a rozhodně není totožná s pramenem Sedmihorka, 
považovaným za léčivý. Kofola svou Sedmihorku navíc sytí a doslazuje. Obec Karlovice-Sedmihorky se 
tímto krokem Kofoly cítí poškozena. Kofola navíc na Český ráj odkazuje i logem, v něm se skví hrad 
Trosky.  
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Liberecký kraj – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
Počet obyvatel kraje 
V roce 2016 překročil počet obyvatel kraje hranici 440 000 – k 31. 12. 2016 zde žilo 440 636 obyvatel. 
Oproti roku 2015 přibylo v kraji kolem 1 000 obyvatel. Narodilo se zde 4 960 dětí, což bylo nejvíce od 
roku 2010. Téměř polovina narozených dětí byla prvním dítětem v rodině. Kromě okresu Jablonec 
nad Nisou všude převažovali chlapci. Téměř 55 % dětí se narodilo mimo manželství.  
V kraji zemřelo 4 385 osob, nejvyšší byla úmrtnost ve věku 80–89 let, zemřelo také 13 dětí ve věku do 
jednoho roku a 6 ve věku do čtrnácti let.  
Do kraje se přistěhovalo 4 834 lidí, o 70 více než v roce 2015. Přes 3,5 tisíce jich přišlo z jiných míst 
republiky a kolem 1 300 za zahraničí. Odstěhovalo se 4 412 osob, z toho 461 do zahraničí. Přes dva 
tisíce párů uzavřelo sňatek (nejvíce od roku 2010), nejméně od roku 2010 bylo rozvodů – 1 102.  
(Zdroj: MF dnes, 29. 3. 2017, s. 14).  
 
Návštěvnost regionu Český ráj 
V turistické sezoně probíhal monitoring návštěvnosti v 64 turistických cílech, které dohromady 
navštívilo 1 768 402 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost v roce 2016 zaznamenali ve Škoda auto muzeu 
v Mladé Boleslavi, které navštívilo 242 062 turistů. K dalším nejnavštěvovanějším objektům patří 
Zámecký resort Dětenice (238 347), Prachovské skály (152 000), Hrad a zámek Staré Hrady (143 000), 
Zámek Sychrov (126 621), hrady Trosky (109 742) a Kost (81 200). U všech těchto turistických cílů se 
zároveň návštěvnost oproti roku 2015 zvýšila. Do nově zrekonstruovaného zámku ve Svijanech 
dorazilo téměř 10 000 návštěvníků.  
Z pravidelných akcí, které se v regionu pořádají, mají nejvyšší návštěvnost festival Jičín – město 
pohádky (65 000), Slavnosti Svijanského piva (10 000), Skotské hry na Sychrově (10 000), Valdštejnské 
slavnosti, které se konají každý sudý rok v Jičíně (10 000) a zahájení turistické sezony na Turnovsku 
(5 000). (Zdroj: Agentura TvA pro Sdružení Český ráj). 
Poznámka kronikářky: Staročeské řemeslnické trhy navštívilo v roce 2016 13 tisíc návštěvníků, přesto 
v oficiálních podkladech k návštěvnosti nejsou zachyceny, ve statistice tedy zřejmě nejsou sledovány 
všechny akce v regionu.  
 
Kraj vysadil 420 stromů 
Liberecký kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajské správy silnic LK vysázel v letošním 
roce podél silnic II. a III. třídy celkem 420 nových stromů. V obnově a údržbě silniční vegetace bude 
pokračovat i v dalších letech. K větším projektům patřila výsadba třešňové aleje kolem komunikace 
II/291 na Frýdlantsku. Vysázeno bylo 155 stromů, stálo to 490 000 Kč. Dalším projektem byla výsadba 
ovocných stromů (124 slivoní a 54 hrušní) podél loni zrekonstruované silnice III/27242, která vede ze 
Zdislavy do Křižan. Výsadbu provedl Suchopýr, o.p.s., a Liberecký kraj za projekt včetně dvouleté péče 
o stromy zaplatil 364 000 Kč. V Troskovicích bylo vysazeno 75 stromů. 
 
Oběti silničních nehod 
Od ledna do konce listopadu zemřelo v Libereckém kraji při silničních nehodách 19 osob, stejně jako 
v předcházejícím roce. Jeden mrtvý byl výsledkem dopravní nehody, ke které došlo 5. listopadu. 
Celkem bouralo 4 086 řidičů, nejčastější příčinou dopravních nehod v roce 2016 byl nesprávný způsob 
jízdy (2 002) a rychlá jízda (720). 
 
Zásahy Hasičského záchranného sboru 
V roce 2016 zasahovali hasiči HZS Libereckého kraje celkem u 4 637 akcí. Nejvíce se jednalo 
o technickou pomoc například u odstraňování následků živelných pohrom, otevírání uzavřených 
prostor (např. bytů se zraněnou osobou), vyhledávání a záchrana osob či zvířat z nedostupných 
terénů a prostorů. V průběhu roku 2016 bylo při výše uvedených událostech zraněno celkem 1 357 
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osob. Celkem zemřelo 106 osob. Zranění při zásazích utrpělo 23 profesionálních a 7 dobrovolných 
hasičů. Nahlášeno na území kraje bylo v roce 2016 celkem 680 požárů. Nejvíce (470) jich bylo se 
škodou do 10 tisíc Kč. K požáru, který napáchal největší škodu, vyjížděli hasiči 5. září 2016 do jednoho 
z výrobních podniků v průmyslové zóně Vesecko v Turnově, kde došlo k požáru obráběcího stroje. 
Škoda se vyšplhala na 12 milionů korun. (Zveřejněno na turnovskovakci.cz).  
 
Lanovka na Ještěd 
V roce 2016 zaznamenala lanovka na Ještěd nejvyšší návštěvnost od roku 1993. Použilo ji 300 917 lidí, 
přitom celých 42 dní nejezdila kvůli odstávce. Lanovka byla vybudována na náklady tehdejších ČSD 
chrudimskou firmou František Wiesner. Zahájení stavby se datuje 15. června 1932 a dokončená 
lanovka byla uvedena do provozu 27. července 1933. V letech 1971 až 1975 prošla zásadní 
rekonstrukcí, čímž se zařadila k lanovkám světové úrovně. Rekonstrukci provedla firma Transporta 
Chrudim a provoz rekonstruované lanovky byl zahájen 31. 12. 1975. (Informace převzaty 
z www.turnovskovakci.cz). 
 
Historické město Libereckého kraje roku 2016 
Už potřetí v historii se na 1. místě soutěže Historické město roku umístil v rámci Libereckého kraje 
Frýdlant a postoupil do finále. Výsledky celostátního kola byly vyhlášeny v roce 2017 – zvítězil Jičín 
(Viz Kronika 2017 – Česko, Kalendárium z dubna). Komise hodnotila celkový přístup k městské 
památkové zóně. Frýdlant do oprav historických domů investoval od roku 2010 více než 72 milionů 
korun. 
 
Chov dobytka 
V průběhu roku 2016 se v kraji narodilo 46 906 selat, což je o 6 758 méně než v roce 2015. Celkový 
počet prasat přesahoval 19 500 kusů, což je o cca 500 kusů méně než v roce 2015. Zemědělci chovali 
na konci roku téměř 47 000 skotu (o 6 % méně než v předchozím roce), odchováno bylo kolem 18 
tisíc telat. Mléka bylo vyrobeno 76 106 000 litrů (o 836 méně). (Zdroj: MF dnes, 15. 2. 2017). 
 
Třídění odpadů v kraji 
V roce 2016 vytřídil každý obyvatel Libereckého kraje 44,2 kilogramu papíru, plastu, skla 
a nápojových kartonů, což řadí Liberecký kraj na 9. místo v pomyslném srovnání krajů. Podle 
celorepublikového průměru vytřídil loni každý obyvatel ČR 44,8 kg/ob. Velmi dobrý byl Liberecký kraj 
v třídění papíru, toho každý občan vytřídil 22,9 kg a díky tomu patří kraji v této disciplíně 
celorepublikově 2. místo. Nadprůměrně se obyvatelům Libereckého kraje daří třídit také sklo.  
V Libereckém kraji je v současné době k dispozici 10 382 nádob na tříděný odpad. 
 
Zlatá popelnice – soutěž obcí v třídění odpadu 
V červnu 2017 byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku krajského kola soutěže o obec, která nejlépe třídí 
odpad. Soutěž Zlatá popelnice je určena všem obcím a městům Libereckého kraje zapojeným do 
systému EKO-KOM. Turnov se umístil na 5. místě v kategorii obcí nad 3 500 obyvatel za Cvikovem, 
Novým Borem, Lomnicí nad Popelkou a Jilemnicí. 
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Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Rozpočet města na rok 2016 
Návrh na rozpočet města pro rok 2016 schválili zastupitelé na svém jednání 17. prosince 2015. 
Během roku samozřejmě dochází k mírným úpravám a rozpočtovým změnám – ty schvaluje 
zastupitelstvo a jsou zachyceny v zápisech z jednání. 
Celkové příjmy rozpočtu se předpokládají ve výši 313 908 240 Kč, z toho: daňové příjmy 213 695 000 
Kč / nedaňové příjmy 58 470 000 Kč / kapitálové příjmy 12 230 000 Kč / transfery 29 513 240 Kč  
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 331 854 240 Kč, z toho: běžné výdaje 255 194 240 Kč / 
kapitálové výdaje 76 660 000 Kč  
Financování ve výši 17 946 000 Kč, z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech + 12 152 465 Kč  
Dlouhodobé přijaté půjčky 25 960 000 Kč 
Splátky půjček 20 166 465 Kč 
 
Přehled dotací města 
Podrobnější informace se nacházejí v příslušných kapitolách kroniky.  
Dotace sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov  
Celkem bylo rozděleno 5,900.000,- Kč mezi 15 žadatelů.  
Na podporu provozu bylo určeno z celkové rozdělené částky 4,307.000,- Kč  
na podporu sportovní činnosti bylo určeno 1,593.000,- Kč.  
Dotace na sport ze sportovního fondu města Turnov  
Celkem bylo rozděleno 108.500,- Kč na 22 projektů.  
Dotace na kulturu z kulturního fondu města Turnov  
Celkem bylo rozděleno 479.650,- Kč na 35 projektů.  
V přímých dotacích bylo z celkové částky přiděleno 260.100,- Kč 
Na kulturní akce bylo určeno 157.050,- Kč 
Na činnost kulturních spolků bylo určeno 20.000,- Kč   
Na podporu publikační činnosti bylo určeno 42.500,- Kč.  
Z původně schválených 37 projektů 2 nebyly realizovány.  
Dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity  
Celkem bylo rozděleno 133.000,- Kč na 13 projektů.  
Na podporu letních táborů bylo určeno 81.000,- Kč  
Na podporu ostatních projektů bylo určeno 52.000,- Kč.  
Dotace na zahraniční spolupráci  
Celkem bylo rozděleno 39.000,- Kč mezi 2 žadatele.  
Dotace na obecně prospěšnou činnost  
Celkem bylo rozděleno 141.000,- Kč mezi 10 žadatelů.  
Dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov  
Celkem bylo rozděleno 100.000,- Kč mezi 3 žadatele.  
Individuální dotace  
Celkem bylo rozděleno 3,717.853,- Kč mezi 10 žadatelů.  
 
Cena vodného, stočného a tepla 
Cena vodného a stočného se pro rok 2016 v Turnově opět zvýšila. Vodné se zvýšilo o 2,15 % na 
46,09 Kč (53 Kč s DPH) a stočné o 6,64 % na 42,61 Kč (49 Kč s DPH). Celková součtová cena vodného 
a stočného činí 88,70 Kč (102 Kč s DPH). V roce 2015 činila souhrnná cena 85,09 Kč (97,90 Kč). 
Cena tepla se pro sezonu 2015/2016 naopak snížila na 545 Kč/GJ bez DPH, čímž patří k nejnižším 
v republice. 
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Turistické autobusy 
28. května byl posedmnácté zahájen provoz části letních turistických autobusů v Českém ráji. Během 
června byly linky v provozu jen o víkendech.  
28. května 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. 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.  

 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  

 
Okres Turnov? 
Během roku pracovali turnovští politici na snaze, aby se z Turnova opět stal okres. Šance na změnu 
nastala s přípravou nové reformy státní správy. Zástupci města jednali s okolními obcemi, zda nápad 
podpoří, a většina byla pro. Na nesouhlas však turnovští narazili na ministerstvu vnitra, které počítá 
s tím, že Turnov spadne pod okres Liberec. V současnosti jsou okresním městem Semily, Turnov je ale 
spádovým městem, pod které však spadají obce patřící celkem do tří okresů, tzn., že jejich obyvatelé 
mají různé úřady na několika místech. Je jediným takovým městem v republice.  
Na závěr roku padlo rozhodnutí, že se vláda vznikem okresu Turnov zabývat nebude.  
 
Obchodní a hotelová škola 
Problematická situace v Obchodní a hotelové škole a Střední integrované škole stále trvala. (Více viz 
Kronika 2015 a Školství). 
 
Městská hromadná doprava 
Na konci roku 2015 řešilo město poskytovatele městské hromadné dopravy (autobusů) ve městě na 
dalších pět let. Obeslalo s poptávkou 12 dopravních firem, ale přihlásila se pouze jediná – BusLine, 
který zajišťoval dopravu dosud. Turnov provozuje dvě linky a autobusy ročně najezdí zhruba 70 tisíc 
kilometrů. Cena za službu se zvýšila o 400 tisíc na 1,5 milionu korun ročně, na její úhradě se podílí 
i Ohrazenice a Přepeře, kam linky jezdí. Turnov je jedním ze čtyř měst v kraji, které mají MHD. Další 
jsou Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa. 
 
Pytlový sběr tříděných odpadů 
Od 1. ledna došlo ke změně motivačního systému sběru tříděného odpadu, které odhlasovalo 
zastupitelstvo v říjnu minulého roku. Vedla je k tomu především finanční náročnost motivačního 
systému. Hlavní změnou je, že pytle nebudou nadále sváženy od domů, ale občané je budou muset 
sami zavést na dvě sběrná místa (sběrný dvůr Vesecko, sídlo Technických služeb v Sobotecké ulici). 
Tento úspornější režim umožnil zvýšit odměnu za vyseparovaný odpad na trojnásobek: 1,50 Kč za kg 
papíru a 4,50 Kč za 1 kg plastů, nápojových kartonů a směsných kovů.  
 

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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Více parkovacích míst na náměstí 
V druhé polovině ledna vzniklo na náměstí Českého ráje více parkovacích míst – na jižní straně, před 
obchodem Helia (elektro, hudební nosiče, čp. 3) byly odstraněny kovové sloupky a květináče, které 
nahradila nejméně tři nová parkovací místa. Parkování na náměstí je zpoplatněno ve všední dny od 
6.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodin, a to 20 Kč do jedné hodiny a za každou další 
započatou hodinu 50 Kč. (Foto ve Fotopříloze). 
 
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). 
Koordinátorkou projektu byla Ing. Klára Preislerová, od 1. března byla nahrazena Ing. Annou 
Šupíkovou.  
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). 
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Turnov – kalendárium 

 

LEDEN 

Novoroční ohňostroj 
1. ledna od 16.30 proběhl Na Lukách tradiční novoroční ohňostroj, oblíbená akce Turnováků, zejména 
těch s dětmi. Dorazilo jich kolem tří tisíc. 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 trvající devět minut tradičně připravila 
firma Zdeněk Pohl a na organizaci akce, kterou pořádá město, přispělo několik turnovských firem. Na 
Lukách se koná pravidelně od roku 2009. (Foto ve Fotopříloze). 
 
První sníh 
1. ledna nad ránem začalo v Turnově poprvé sněžit, a tak jsme se po silvestrovské noci probudili do 
skoro bílého dne. Sníh pokrýval chodníky, trávníky a auta, bylo ho velmi málo, ale na rozdíl od 
předchozích dvou pokusů této zimy hned neroztál a vytvářel podmínky pro alespoň základní zimní 
náladu. Do druhého dne však bylo po sněhu – neroztál, ale bylo ho tak málo, že se v podstatě vytratil.  
 
Lyžování ve Struhách 
1. ledna začali uměle zasněžovat sjezdovku ve Struhách, poprvé v této zimě. Umožnilo to klesnutí 
teplot pod nulu i přes den (opět poprvé v této zimě). Lyžovat se ale více začalo až 10. ledna. Provoz 
vleku byl ukončen 14. února.  
 
Lůžkový hospic Libereckého kraje 
V lednu zahájil provoz nový hospic – zařízení pro nevyléčitelně nemocné lidi, jehož stavba, resp. 
vybudování v bývalém sirotčinci v liberecké ulici U Sirotčince, byla zahájena v červenci roku 2014. 
Hospicové služby zajišťuje Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. (Více viz Kraj – Kalendárium). 
 
Tříkrálová sbírka 
6. a 7. ledna procházeli Turnovem Tři králové alias turnovští skauti, kteří oslovovali kolemjdoucí nebo 
navštívili ty, kteří si je pozvali. Výtěžek sbírky připojili k financím, za které chtějí do svého vlastnictví 
odkoupit „skautský“ ostrov, kde se nacházejí jejich klubovny. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Turnovské lyžování 
10. ledna se začalo lyžovat ve Struhách, kde Klub lyžařů začal na začátku roku, po poklesu teploty pod 
nulu, uměle zasněžovat. Ve všedních dnech byl v provozu vlek od tří do devíti odpoledne a o víkendu 
od devíti ráno do devíti odpoledne. Sezona skončila 15. února. 
 
Setkání starostů 
20. ledna se na turnovské radnici sešli starostové obcí s rozšířenou působností Turnova. Připojilo se 
k nim vedení Turnova, vedoucí odborů městského úřadu, zástupci hasičů i Ministerstva vnitra 
a Libereckého kraje. Starosta Turnova předal několika starostům pamětní list, kterým vyjádřil 
poděkování jejich jednotkám dobrovolných hasičů, které zasahovaly v prosinci roku 2015 při požáru 
ve firmě Agba na Vesecku. 
Tato setkání jsou pravidelná a slouží k informování zástupců obcí o novinkách z různých oblastí 
veřejného života. Tentokrát např. o protihlukových vyhláškách, o trasování silnice Turnov–Úlibice, 
možných dotacích pro dobrovolné hasiče či lesníkům na opatření proti suchu apod.  
 
Více parkovacích míst 
V lednu byl rozšířen počet parkovacích míst na náměstí nejméně o tři, když došlo k odstranění 
kovových sloupků a truhlíků před obchodem Helia v domě čp. 3. Ceny parkovného se nezměnily: 
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20 Kč za každou první hodinu a za každou další započatou 50 Kč. Parkovné se vybírá od pondělí do 
pátku od 6.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 15.00 hodin. 
 
Ocenění hasičů za zásah při požáru Agby 
21. ledna byli dva členové jednotek dobrovolných hasičů – Martin Bartoníček a Petr Prokop – oceněni 
hejtmanem Martinem Půtou za své osobní nasazení při likvidaci požáru firmy Agba v Turnově 
3. prosince 2015. Převzali od něj záslužné medaile IZS.  
Martin Bartoníček je velitelem jednotky DH Turnov, na místo požáru dorazil jako jeden z prvních 
a svými profesními znalostmi zachránil majetek značné hodnoty a přispěl k likvidaci požáru.  
Petr Prokop je velitelem jednotky SDH Malá Skála. Přijel na místo požářiště s kolegy jako třetí. V prvé 
řadě se postarali o zajištění dostatečného množství vody pro hašení prostřednictvím zvláštních 
čerpacích stanovišť. Zejména ale v přilehlých skladech s kolegy objevili a vyvezli z nich techniku, 10 
propanbutanových lahví, deset 200 l sudů s acetonem, 4 nádrže na 1 000 litrů s dalšími hořlavinami 
a další materiál. Svým rychlým a rozhodným jednáním s nasazením vlastního života zachránil velké 
majetkové hodnoty a zdraví zasahujících osob. Škoda byla vyčíslena na 42 milionů korun.  
 
Spolek rodáků a přátel Turnova slavil výročí 
23. ledna se v aule Hotelové školy ve Zborovské ulici konalo výroční setkání Spolku rodáků a přátel 
Turnova, který zde oslavil 25. výročí své obnovené existence. Oslav se zúčastnili pozvaní hosté v čele 
s náměstkyní hejtmana Libereckého kraje Hanou Maierovou, turnovskou místostarostkou Janou 
Svobodovou a nechyběli ani zástupci pražské pobočky. (Více viz Kultura – Spolky). 
 
Nejúspěšnější sportovec okresu Semily 
27. ledna proběhlo v Jilemnici vyhlášení ankety o nejúspěšnější sportovce okresu Semily za rok 2015. 

(Výsledky viz Sport – Přehled nejdůležitějších událostí).  

Masopust na Dlaskově statku 
30. ledna proběhl další ročník Masopustu na Dlaskově statku, který pořádá Muzeum Českého ráje. 
(Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
 
Silnice Turnov–Jičín se stala prioritou 
Dlouho diskutovaná silnice (dříve dálnice), která má spojit Liberecký kraj s Královéhradeckým, se 
dostala mezi prioritní plány státu a kraje. Stavět by se údajně mohlo začít do deseti let.  
 
 

ÚNOR 

Hotelová škola se zčásti vrátila do budovy ve Zborovské ulici 
Škola reagovala na doporučení svého zřizovatele Libereckého kraje, jehož radní v listopadu doporučili 
vrácení výuky některých oborů do budovy ve Zborovské ulici a poskytli na zajištění stěhování 900 tisíc 
korun. (Více viz Školství). 
 
Nové parkoviště u nemocnice 
Od února mohou pacienti nemocnice a návštěvy parkovat za objektem záchranné služby, kde bylo 
nově zřízeno 47 parkovacích míst. Parkování je zdarma. Přímo před nemocnicí je placené parkoviště.  
 
Karneval na Střelnici 
14. února se ve velkém sále Střelnice konal tradiční karneval pro děti 
a jejich rodiče, který pořádá Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturním 
centrem Turnov. Tématem tentokrát byl svět animovaného filmu 
a oblíbené figurky Mimoni (na obrázku). Karnevalu se zúčastnilo kolem 
tří set návštěvníků. (Foto viz Fotopříloha).  
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Konec lyžování ve Struhách 
Letošní lyžařská sezona byla velmi krátká. Provoz vleku byl zahájen 10. ledna a ukončen 15. února.  
 
Plynování v Sobotecké ulici 
15. února bylo přistoupeno k nutnému dezinfekčnímu zásahu v opuštěném objektu čp. 225 
v Sobotecké ulici. V domě, který je součástí areálu bývalé masny a patří vytunelované mimoturnovské 
společnosti (tudíž je možnost k asanaci celého areálu téměř nedosažitelná), se zdržují lidé bez 
domova a další problematičtí jedinci (mluví se o narkomanech). V objektu došlo k přemnožení 
potkanů a hmyzích škůdců, a proto byla povolána dezinfekční a desinsekční firma, která za pomocí 
plynů objekt vyčistila.  
 
Turnovská domobrana 
16. února začala kolovat po sociálních sítích výzva k založení turnovské domobrany. Impulzem k tomu 
byl pohyb občanů snědé pleti po Turnově. Jak se ukázalo, jednalo se o bulharské pracovníky, kteří 
v Turnově pracují. Výzvu ke zřízení domobrany během chvíle sdílelo několik desítek občanů. Všimla si 
jí i média, která ji ale obratem komentovala spíše s despektem. Jak se zdá, ani v Turnově jsme 
neunikli lidem, kteří se v současné době opravdu nedokáží zorientovat. Jak nebezpečné… 
 „Požadavky: věk 21–55 let. Majitelé psů: rotvajler, německý ovčák, americký stafordšírský teriér, 
bullterier, mastif, ridgeback vítání. Všichni, kteří chtějí, aby město bylo bezpečné, tak jako je nyní. 
Začátek činnosti zhruba v dubnu 2016, po ustavující schůzce, zvolení výboru domobrany.“ Další 
činností má být podle autora zavedení seminářů o sebeobraně, právní školení, tělesná příprava 
a pobyty se psy v přírodě, posilování, monitoring a součinnost s policií. Jak napsal na facebookovém 
profilu turnovský novinář Tomáš Lánský: „Turnov je z hlediska kriminality naprosto bezpečné město, 
teda do doby, než v něm bude pochodovat parta magorů s bulteriéry a hledat pedofily tam, kde žádní 
nejsou.“ 
 
Hotelová škola – Den otevřených dveří 
17. února se konal Den otevřených dveří v budově ve Zborovské ulici a v budově v Alešově ulici 
proběhl tzv. Valentýnský Gastroden s ukázkami práce studentů-optiků. Do Zborovské ulice se přišlo 
podívat téměř 450 návštěvníků, mezi nimi i děti ze základních škol, které by mohly o studiu na této 
škole uvažovat. Do Alešovy ulice dorazilo za stejným účelem asi 200 návštěvníků.  
 
Setkání se starostou – na radnici 
17. února se konalo setkání vedení města s obyvateli, kteří žijí v centru Turnova. Na jednání, kterého 
se zúčastnil starosta Tomáš Hocke s radní Evou Kordovou, se dostavilo kolem deseti obyvatel.  
Po představení plánů radnice v oblasti oprav, staveb a dalších byla zahájena diskuse. Vystoupili 
občané ulice Luční s požadavkem na zpevnění komunikace a doplnění veřejného osvětlení. Velkou 
diskusi rozpoutala umělecká díla umístěná ve městě, starostovi se sochy v ulicích líbí: „V minulosti na 
radnici přišel člověk, že udělá nějaké umělecké dílo a chtěl peníze. Jednou přišel Jožka Čermák, že by 
chtěl udělat umělecké dílo a nic za to nechce. Tak proč mu prostor nedat,“ uvedl. Dalšími tématy, 
kterým se diskuse věnovala, byla kamionová doprava a parkování kamionů ve městě, zdražování 
vody, migrace a uprchlíci.  
 
Nečekaný sníh 
17. února, ve středu, bylo nadmíru teplé a spíše jaro připomínající počasí přerušeno náhlým a hustým 
sněžením. Během dopoledne napadlo 5–10 cm sněhu, který obratem začal v nižších polohách (tedy 
i v Turnově) tát. Sněžilo skoro v celé republice a sníh způsobil problémy v dopravě. Na neupravených 
a hustě sněhem zasypávaných silicích došlo k mnoha dopravním nehodám.  
 
Opravená nádražní budova 
19. února byla předána veřejnosti k užívání opravená budova hlavního nádraží v Turnově. (Více 
Stavební úpravy). 
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O nejlepšího sportovce města Turnova za rok 2015 
23. února proběhlo na Střelnici vyhlášení výsledků ankety O nejlepšího sportovce města Turnova. 
(Výsledky viz Sport – Nejvýznamnější události.) 
 
Modernizace krajské nemocnice 
Zastupitelé města rozhodli na svém jednání 25. února, že se budou podílet na plánované modernizaci 
krajské nemocnice v Liberci. Po dvouhodinové debatě schválili příspěvek 135 milionů korun rozložený 
na dvacet let. Příspěvek bude určen na vybudování tzv. centrové péče v rámci I. etapy rekonstrukce 
krajské nemocnice. Tato etapa je rozpočtována na celkových 1,4 miliardy.  
Investovat by se mělo i do turnovské nemocnice (centrová péče té liberecké bude určena i pro 
Turnováky), na modernizaci by jí měly připadnout odpisy majetku ve výši cca 8 milionů korun ročně 
a další 3 miliony ze zisku. Podle dohody akcionářů bude zpětně investováno i do modernizace 
turnovské nemocnice, a to ve formě odpisů, zhruba 8 mil. Kč ročně a další 3 miliony ročně ze zisku 
nemocnice. Akcionáři nemocnice jsou: Liberecký kraj se 74,23 %, město Liberec s 15,77 % a město 
Turnov s 10 %.  
 
Modrý kocour  
Ve dnech 28. až 28. února proběhl dvacátý první ročník přehlídky amatérských divadelních souborů 
z Libereckého kraje. Účastníků z řad divadelníků byly téměř tři stovky.  
Letošní ročník poprvé vedl nový ředitel festivalu Mario Kubaš, který si jako hlavní cíl vytýčil zvýšit 
zájem obyvatel města o návštěvu festivalu. Vstupné bylo jednotné (60 Kč) a představení se 
odehrávala v divadle a na Střelnici. (Více viz Kultura). 
 
 

BŘEZEN 

Kácení stromů podél Jizery 
V březnu bylo zahájeno kácení stromů podél Jizery v rámci akce Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města 
rekonstrukcí koryta, která byla schválena v roce 2000 a jejímž cílem je protipovodňová ochrana. (Více 
vit Stavební úpravy). 
 
Rozšíření parkoviště u ZŠ Alešova 
Na začátku března byla zprovozněna nová parkovací místa pro 10 až 15 aut u ZŠ Alešova. Opravu 
povrchu a jeho zpevnění hradilo město, provedly Technické služby a vše stálo 105 000 Kč bez DPH.  
 
Vánoční strom 
V druhém březnovém týdnu zmizel z náměstí vánoční strom. Instalován byl na úplném konci 
listopadu, slavnostně rozsvícen 29. listopadu. 
 
Turnovská mateřinka 
3. a 4. března se konal 15. ročník Turnovské mateřinky – postupové soutěže dětí z mateřských škol 
v různých dovednostech. Tentokrát se zúčastnily děti ze škol v ulicích 28. října, Bezručovy a Zborovské 
a děti z MŠ ve Svijanském Újezdu, Pěnčíně, Hrubé Skále a Paceřic. Finále z oblastních kol se koná 
každoročně v květnu v Nymburku. Foto ve Fotopříloze). 
 
Nejlepší sportovci města 
7. března se na radnici oceňovali nejlepší turnovští sportovci z roku 2015, kteří od města obdrželi 
finanční odměny (celkem 50 000 Kč). Místostarostka Svobodová a starosta Hocke sportovcům 
poděkovali za reprezentování města.  
Oceněni byli: z oddílu kickboxu TJ Impact Turnov: Jan Kazda, MS Španělsko – 2. místo a 3. místo 
v kategorii do 90 kilogramů / Petr Kazda, MS Španělsko – 2. místo a 3. místo v kategorii do 85 
kilogramů / Ladislav Knébl, ME Maďarsko – 2. místo v kategorii do 80 kilogramů. Za oddíl rádiového 
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orientačního běhu TJ Turnov Jakub Oma – 1. místo v pásmu 3,5 MHz, 2. místo ve SPRINTu a 2. místo 
v závodě zvaném foxoring / Jana Omová – 3. místo ve SPRINTu a 3. místo v pásmu 3,5 MHz na 
Mistrovství Evropy – Mariánské Lázně. Foto ve Fotopříloze). 
 
Setkání s Ivonou Březinovou 
7. března navštívila městskou knihovnu a její čtenáře spisovatelka Ivona Březinová, autorka mnoha 
knih pro děti. Paní Březinová je kmotrou turnovské knihovny a během svých mnoha návštěv zde již 
uvedla celou řadu svých knih, na knize Lentilka pro dědu Edu spolupracovala s turnovskou 
ilustrátorkou Evou Mastníkovou.  
 
Setkání se starostou – Žižkova 
9. března se v jídelně základní školy Žižkova konalo další setkání starosty s občany. Dostavilo se kolem 
deseti občanů, které starosta nejprve informoval o aktuálním dění ve čtvrti u kasáren – bylo zahájeno 
zasíťování pozemků na Hruštici, v Metelkových sadech proběhne úprava vstupu do parku a oprava 
dětského hřiště, během dubna bude instalována nová lávka mezi sady a Šetřilovskem a dojde 
k vyčištění rybníků. Dále dojde k úpravám dopravy v Husově ulici – přibudou přechody pro chodce 
a dopravní značení. Představen byl i projekt rekonstrukce vodojemu na Károvsku. V rámci diskuse 
bylo nejvíce pozornosti věnováno chodníkům, údržbě zeleně a parkování. Občané Károvska by rádi, 
aby ve čtvrti přibylo více míst s nádobami pro separovaný odpad.  
 
Výstava turnovské šperkařské školy v České Lípě 
Od 9. března do 15. května byla v ambitu vlastivědného muzea a galerie v České Lípě otevřena 
výstava, na které se svými díly prezentovali žáci všech oddělení školy. (Více viz Školství – SUPŠ). 
 
Taneční kurzy na Střelnici 
10. března byly ve velkém sále Střelnice zahájeny taneční kurzy pro školy. Dosud se turnovská mládež 
učila tančit v Pěnčíně. Po dostavení Střelnice proběhly pokusy uskutečnit kurzy v Turnově, ale sál 
příliš nevyhovoval, a tak se kurzy vrátily do Pěnčína. Nyní je v sále vybudovaná elevace, která 
umožňuje divákům posezení na zvýšených místech s výhledem, byl vybudován vchod z jeviště do 
hlediště (předtím vedl zákulisím) a pár dalších drobností.  
Taneční kurzy na Střelnici pořádá Taneční a pohybová škola ILMA, která je pro turnovské děti pořádá 
od roku 1993. Z důvodu menší kapacity sálu (v porovnání s Pěnčínem) probíhají letošní kurzy ve třech 
skupinách po 40 párech. 
 
Vlajka pro Tibet 
10. března zavlála na turnovské radnici opět tibetská vlajka. Naše město se tak znovu postavilo k těm, 
kteří alespoň symbolicky odsuzují porušování lidských práv v Číně i jinde ve světě. Pošesté také 
zavlála vlajka na budově libereckého krajského úřadu. „Vyvěšením vlajky chceme podpořit i další 
národy, které za svoji svobodu bojují. Rada kraje rozhodla o tom, že Liberecký kraj se i letos 
k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet opět připojí,“ řekl hejtman Martin Půta. 
Letos se k této celosvětové aktivitě připojilo 723 českých obcí, což je nejvíce v historii a pro mě 
osobně velmi potěšující. V mnoha městech (např. v nedalekém Jablonci nad Nisou) vítězí nad lidskými 
právy ekonomické (či politické) zájmy.  
Tiskové prohlášení klubu krajských zastupitelů za KSČM 
Klub zastupitelů Libereckého kraje, zvolených na kandidátní listině Komunistické strany Čech 
a Moravy, odmítá vyvěšení „tibetské” vlajky na budově krajského úřadu. Tento akt je vměšováním do 
vnitřních záležitostí jiného státu, nepřispívá k porozumění mezi zeměmi a národy a vychází ze 
závažného překrucování historických skutečností. Rada kraje v této věci nemůže hovořit jménem 
celého kraje, všech jeho občanů. V Liberci, 7. března 2016 Klub zastupitelů KSČM.(Citováno dle 
www.turnovskovakci.cz). 
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Komentář Tomáše Hockeho, starosty Turnova 
Prohlášení krajských zastupitelů KSČM bohužel vyjadřuje, jak krátká je lidská paměť a jak málo se 
v dnešních školách věnujeme soudobým dějinám. Čínská anexe Tibetu v roce 1950 a následné 
potlačení povstání v roce 1959 znamenalo smrt tisíců Tibeťanů, zničení kulturního a duchovního 
dědictví této malé hornaté země. Jestliže připomínku lidského bezpráví jsme ochotni vyměnit za 
ekonomické benefity, či ještě větší materiální bohatství naší společnosti, pak je to smutným obrazem 
o nás samých. Naší povinností je připomínat osudy těch, kteří nemají to štěstí žít v demokratické 
společnosti.  
 
Jarní úklid ve městě 
Tradiční jarní úklid, kdy do ulic vyjedou zametací vozy Technických služeb, začal 14. března.  
 
Turnovský štěk 
15. března proběhl v divadle 15. ročník oblastní přehlídky dětských divadelních souborů Turnovský 
štěk 2016. (Více viz Kultura – nejvýznamnější akce, foto ve Fotopříloze). 
 
Turnovský drahokam 
18. až 20. března probíhal 26. ročník přehlídky loutkářských souborů Turnovský drahokam. (Více viz 
Kultura – nejvýznamnější akce). 
 
Závody v rychlobruslení 
22. a 23. března se na zimním stadionu uskutečnily první závody v rychlobruslení na krátké trati – tzv. 
short track. První den závodili žáci 4. a 5. tříd turnovských základních škol, v podvečer pak závodili 
dospělí ve všech kategoriích. Druhý den si tuto sportovní olympijskou disciplínu vyzkoušeli žáci        
6.–9. tříd ZŠ.  
 
Farmářské trhy 
26. března byl zahájen 2. ročník farmářských trhů. Prodejci regionálních a čerstvých potravin 
(zelenina, pečivo, uzeniny, sýry ad.) a výjimečně i jiných rukodělných výrobků prodávají své zboží na 
půlce náměstí na straně radnice vždy v sobotu od 7.30 do 12.00 hodin. Trhy na objednávku města 
organizuje společnost Pojizerské farmářské trhy. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Velikonoce na Dlaskově statku 
26. března se na Dlaskově statku konal velikonoční program, který navštívilo na 3 000 návštěvníků. 
(Více viz Kultura – Muzeum).  
 
Belgická vlajka na radnici 
V souvislosti s teroristickými útoky v Bruselu (viz Svět – Kalendárium 22. 3.) zavlála na turnovské 
radnici belgická vlajka jako symbol soucitu s obětmi.  
 
Veřejná sbírka pro Agbu 
Na konci března byla ukončena veřejná sbírka pro rodiny obětí požáru firmy Agba (3. prosince 2015 – 
Viz kronika 2015), kterou vyhlásilo město Turnov. Město věnovalo 50 000 Kč, ostatní občané v rámci 
drobných i větších obnosů dalších 95 tisíc korun. Rodina zemřelého majitele firmy se pomoci vzdala 
ve prospěch rodiny druhé z obětí – zaměstnankyně firmy a další těžce zraněné ženy.  
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DUBEN 

Havárie plynovodu v Sobotecké ulici 
Na jaře došlo k havárii plynovodu ve Skálově ulici a plynaři zahájili práce na výměně celého 
stávajícího plynovodu. Práce, které v mnoha místech komplikovaly sjízdnost silnice (především 
u železniční zastávky), byly ukončeny na konci května plošnou opravou povrchu Sobotecké ulice 
v úseku od železničního přejezdu směrem na Mašov.  
Dále práce pokračovaly v úseku od železničního přejezdu směrem na centrum města k odbočce 
Dioptra. Dokončeny byly po rekonstrukci kanalizace a chodníku v září 2016. 
 
Recyklace automobilových pneumatik 
O dubna byla nově zavedena možnost bezplatně odevzdávat staré pneumatiky. Službu zajišťuje 
nezisková společnost ELTMA.  
 
Noc s Andersenem 
1. dubna proběhl 16. ročník Noci s Andersenem, noci, která je zasvěcená knihovnám a dětem. (Více 
viz Kultura – Přehled nejdůležitějších událostí). 

 
Ocenění pedagogů 
1. dubna, v rámci Dne učitelů (uskutečnil se 28. března), byli na radnici tradičně oceněni výjimeční 
pedagogové města. (Více viz Školství). 
 
Turnovský kompost 
Od 1. dubna si Turnováci mohli koupit organické hnojivo Turnovský kompost – výsledek práce 
turnovské kompostárny. Cena kompostu byla 787 Kč za tunu vč. DPH.  
 
Stadion Ludvíka Koška – odhalení pamětní desky 
2. dubna proběhla na stadionu Ludvíka Koška výjimečná akce – stadion oficiálně přijal jméno tohoto 
válečného hrdiny a byla mu zde odhalena pamětní deska, kterou vyrobila a městu věnovala firma 
Formplast Jindřicha Svobody. Akcí provázel učitel turnovského gymnázia a současně člen výboru HC 
Turnov 1931 Pavel Mlejnek. Akce se zúčastnilo mnoho čestných hostů, např. zástupci Armády ČR, 
ministerstva obrany, krajské vojenské správy, příslušníci aktivních záloh i klubů vojenské historie 
v čele s bakovskou Rotou Nazdar. Přítomni byli i zástupci Libereckého kraje, starostové okolních obcí, 
starosta města s oběma místostarostkami i někteří zastupitelé. Jako čestný host byl přítomen 
i třiadevadesátiletý brigádní generál Emil Boček, stíhač 310. československé perutě RAF – poslední 
žijící pilot této perutě v Čechách. U stadionu byla prezentována historická vojenská technika, uvnitř 
potom modely historických letadel a výstava o historii 311. československé perutě ve Velké Británii. 
Nad stadionem létala historická letadla zapůjčená z Muzea Metodě Vlacha z Mladé Boleslavi, ale pro 
velký vítr byly přelety omezeny. Vzlétl legendární americký Piper Cub L-4H, ruský Jak-3 a na závěr 
„Andula“ AN-2. Akce se zúčastnilo kolem pěti set občanů.  

 Memoriál Ludvíka Koška 
Během celého slavnostního dne 2. dubna probíhaly uvnitř stadionu zápasy obnoveného Memoriálu 
Ludvíka Koška – hokejový turnaj žáků 4. tříd. (Více viz Sport – Přehled nejvýznamnějších událostí).  

 Poslední zápasy sezony 
Večer 2. dubna se na ledě utkal turnovský A tým s týmem Bílých tygrů Liberec. 3. dubna se odehrál 
juniorský zápas a tím byla první sezona stadionu ukončena.  
 
Dům přírody Českého ráje 
4. dubna byl slavnostně otevřen Dům přírody v Dolánkách u Turnova, který vyrostl rekonstrukcí 
bývalé školy. Slavnosti se zúčastnil ministr životního prostředí ČR Richard Brabec, hejtman Martin 
Půta, vedení města a další hosté. Během programu byli hosté provedeni i Dlaskovým statkem, kde je 
uvítala ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. (Více viz Kultura).  
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Setkání se starostou – Mašov 
6. dubna se starosta města sešel s občany Mašova. Na setkání, které proběhlo v hasičské zbrojnici na 
mašovské návsi, se dostavily tři desítky občanů. Jako vždy je starosta informoval o dění ve městě, 
např. o plánované opravě zdejší školy, opravě hřbitovní kaple, dokončení opravy venkovního hřiště za 
sokolovnou či plánech na změnu systémů chodníků pro pěší v Sobotecké ulici a na Kalužník. Poté 
proběhla tradiční diskuse. V té se opět diskutovalo o provozu opraveného hřiště, místní se obávali, 
aby hřiště nebylo uzamčené a pro ně nepřístupné. Starosta je ujistil, že nikoliv. Řešila se také údržba 
zeleně. 

 
Hrdinná záchrana 
17. července 2015 se odehrála dramatická situace v Dolánkách na břehu Jizery, při níž byl ohrožen 
život dvou dětí a jejich matky. (Více viz Kronika 2015, Turnov – Kalendárium). Chlapci, kteří tonoucí 
zachránili – Martin Bartoš a Matěj Hulík – byli 7. dubna oceněni na Pražském hradě. Prezident Miloš 
Zeman jim udělil Zlatý záchranářský kříž.  
 
Finále šachové extraligy České republiky  
O víkendu 15. až 17. dubna se na Střelnici již podruhé konaly finálové zápasy šachové extraligy České 
republiky. Utkalo se zde 12 týmů, Turnováky reprezentoval tým Šachového klubu Zikuda. Hry byly 
veřejně přístupné.  
 
Ukliďme Česko 
16. dubna se konal další ročník celorepublikové akce Ukliďme Česko, během které obyvatelé uklízejí 
místa, ve kterých žijí. Tentokrát se uklízelo na Vesecku, kde akci organizoval Odbor životního 
prostředí. Do akce se zapojilo 18 dobrovolníků, kteří nasbírali 140 kg odpadů – např. fólie, textil, 
pneumatiky, plastové barely, staré dveře i jiné drobné odpady. Rohozecký okrašlovací spolek uklízel 
v neděli podél cesty od pivovaru Malý Rohozec směrem k Ohrazenicím. V celé republice se do akce 
zapojilo minimálně 67 tisíc dobrovolných uklízečů.  
 
Mezinárodní den Země 
Každoroční svátek Země se koná 22. dubna a Turnov se k němu již tradičně připojuje. Odbor životního 
prostředí ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka organizuje řadu akcí, kterými se snaží 
školním dětem i ostatní veřejnosti tento ekologicky motivovaný svátek připomínat.  

 13. a 14. dubna: vycházky pro žáky základních škol pod názvem Detaily přírody – procházka 
přírodou se zaměřením na běžné druhy zvířat a jejich význam. Průvodcem byl pan Karel Kerouš, 
bývalý pracovník České inspekce životního prostředí. 

 14. dubna: Večer Na Sboře – Pocta Tatobitské lípě. Večer u příležitosti nominace této 
významné lípy na Evropský strom roku, účastnila se spisovatelka PhDr. Marie Hrušková, redaktor 
Českého rozhlasu Václava Žmolík a další hosté. 

 18.–22. dubna: žáci základních a středních škol uklízeli kolem svých škol 

 18.–22. dubna: výukový ekologický program pro mateřské školy v Turnově nazvaný Motýlí 
kouzla, konalo se přímo ve školách 

 20. dubna: přednáška pro druhý stupeň základních škol s MVDr. Přemyslem Rabasem, 
ředitelem ZOO Dvůr Králové nad Labem. Tentokrát zaměřená na zvířata ohrožená, chráněná a to, jak 
se člověk chová v přírodě a nedodržuje základní ekologická pravidla. 
 
Te Deum na Střelnici 
22. dubna se ve velkém sále Střelnice uskutečnil slavnostní Turnovský hudební večer, během kterého 
vystoupilo 240 muzikantů, kteří provedli Dvořákovo Te Deum. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Centrum léčby střevních nemocí 
27. dubna bylo v nemocnici otevřeno nové centrum léčby střevních onemocnění, jako jediné v kraji 
umožnuje pacientům léčbu nespecifických střevních zánětů. (Více viz Zdravotnictví). 
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Zahájení turistické sezony 
30. dubna proběhl 13. ročník akce Český ráj dětem, která tradičně zahajuje letní turistickou sezonu. 
Program se jmenoval Za pověstmi Českého ráje a zahrnoval putování hruboskalským skalním 
městem, které doprovázelo plnění různých úkolů rozdávané pohádkovými postavami. Putování bylo 
zahájeno v areálu Autokempu Sedmihorky, o půl třetí odpoledne setkání tradičně navštívil král 
Granát s královnou a družinou. Pro účastníky akce byly připraveny pohádkové autobusy a parní 
vláček. Do Sedmihorek jezdila kyvadlová autobusová doprava z autobusového nádraží Na Lukách a od 
zimního stadionu Ludvíka Koška.  
Letošní akce zaznamenala rekordní návštěvnost kolem 6 000 lidí, z toho 1 500 dětí.  
 
 

KVĚTEN 

Prodej budovy „nového“ kina 
Na květnovém zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že objekt bývalého kina v Žižkově ulici (st. parc. č. 
855/2, zastavěná plocha 1242 m2), vystavěného jako „nové“ kino sovětskou posádkou a zrušeného 
po dostavbě Střelnice, bude nabídnut k prodeji. Kupní cena byla stanovena na 5,5 milionu korun. 
Lhůta pro podání přihlášek – 15. srpna 2016. 

 
Rozklikávací rozpočet 
Od května mohou občané Turnova (a kdokoliv další) kontrolovat hospodaření města ve formě 
rozklikávacího rozpočtu – tzn., že mohou zjistit podrobnosti o každé platbě, kterou město, resp. 
některý z jeho úředníků provede. Dostanou se až k fakturám a konkrétním pokladním dokladům. 
K podobné transparentnosti se přidává čím dál více obcí v České republice.  
 
Vlajka pro republiku 
Na oslavu Dne vítězství 8. května vyhlásil starosta města další ročník kampaně Vlajka pro republiku, 
jejímž cílem je podpořit chuť Turnováků dát najevo radost ze slavnostního dne – připomínky konce 
druhé světové války. Vlajku si mohou zájemci, kteří tak neučinili již dříve, vyzvednout na radnici 
zdarma. Vyjádření starosty: „Je nutné připomenout tváře mladých mužů, kteří odešli bojovat za 
svobodu. Nikdy nesmíme zapomínat na osud vojáků, našich sousedů, jako byl Alois Liška, Ludvík 
Košek, Ladislav Bobek, Čestmír Šikola, René Černý a mnoha dalších, kteří obětovali naší vlasti život 
nebo že místo společenského uznání skončili ve věznicích a pracovních táborech vedle válečných 
zločinců a konfidentů gestapa. Někteří byli popraveni, jiní dostali doživotní vězení, další zvolili exil.“ 
 
Setkání se starostou – Bukovina 
4. května proběhlo v nově otevřeném Domě přírody v Dolánkách setkání občanů se starostou města, 
kterého se zúčastnila i místostarostka Jana Svobodová. Dostavilo se kolem tří desítek občanů, kteří 
byli nejprve seznámeni s novými informacemi o tom, co se děje ve městě, a pak následovala diskuze.  
Obyvatele Bukoviny (zcela očekávaně) trápí nedávno razantně zvýšený turistický provoz a s ním 
spojené problémy s parkováním, hlukem, odpadky apod. Jana Svobodová představila občanům 
záměr města odklonit parkování na centrální parkoviště na Luka a propojit toto parkoviště 
s Dolánkami. Dále se hovořilo o chodnících a místních komunikacích – velkým problémem je např. 
špatný přístup ke hřbitovu.  
 
Turnov v přímém televizním přenosu 
7. května se z Turnova vysílala roadshow celostátní televize Prima, jedné ze tří hlavních televizních 
stanic. Televize během roku vypravovala po republice mobilní zpravodajské studio v kamionu, které 
dorazilo i do Turnova a vysílalo přímo z náměstí Českého ráje. Turnovské vysílání uváděla 
moderátorská dvojice Gabriela Kratochvílová a Roman Šebrle, se kterými dorazily i další tváře televize 
Prima Lucie Šilhánová, Michal Janotka a Daniela Šinkorová. V programu živě vystoupili např. zpěvák 
Janek Ledecký, oceňovaná kapela Slza či skupina Maxim Turbulenc. Program byl zahájen v 15.00 
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hodin. Odvysílán byl i rozhovor se starostou města, který krátce představil Turnov a akce, které se 
zde konají. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Taneční mistři České republiky 
7. a 8. května se v Litoměřicích konalo Mistrovství České republiky Svazu učitelů tance. Street-artový 
tým turnovské taneční školy ILMA si choreografií „Pierot“ zasloužil 1. místo a stal se mistry České 
republiky. (Více viz Sport). 
 
Den vítězství a otevření koupaliště v Maškově zahradě 
V neděli 8. května si Turnov připomněl výročí konce druhé světové války. Program tradičně zahájilo 
kladení věnců k pomníku ve Skálově ulici, kam dorazila kolona historických vozidel a na jehož závěru 
zazněla salva z děla.  
Od 10. hodin pak program pokračoval v areálu Maškova zahrada, kam se přesunula kolona 
historických vozidel. V 11 hodin bylo slavnostně otevřeno nové venkovní koupaliště. Po celý den se 
v Maškově zahradě slavilo, sportovalo a hrálo se. Byl zde postaven nafukovací hrad, na vybudované 
stezce pro in-line bruslení se malovalo křídami, zkoušely se různé sportovní aktivity a proběhly 
závody v jízdě na koloběžkách, v přeplavání bazénu na čas (pro otužilce). Hudební doprovod zajistily 
Big Band ZUŠ Turnov, Mackie Messer Band a skupina Snap Call. 
(Foto viz Fotopříloha). 
 

. Pietní akce ve Skálově ulici 
Během pietního aktu byla připomenuta osoba kapitána Otakara Jaroše, účastníka bojů o Sokolovo. 
Projev starosty: „Otakar Jaroš byl voják, který nesnášel komunisty, a komunisté se ho chtěli zbavit. 
Protestoval proti politickému zneužití československé jednotky v Sovětském svazu a nakonec byl sám 
po své smrti zneužit. Jeho jméno se stalo symbolem poválečné propagandy v Československu. 
V Turnově v roce 1937 absolvoval důstojnickou školu a jeho pomníček byl po uzavření okolí kasáren 
sovětskou posádkou přestěhován do Skálovy ulice, kde je dodnes. S občany jsem diskutoval, zda 
pomník zrušit, nebo naopak zvelebit. Právě na Otakarovi Jarošovi bych velmi rád demonstroval 
zkratkovitost našeho myšlení i schopnost zkreslovat historii. 
Dětství i dospívání prožil v Mělníku, kam se rodina přestěhovala, když mu bylo devět měsíců. Víc než 
učení ho bavil sport všeho druhu. Za mělnické týmy hrál fotbal i hokej, závodně vesloval, náruživě 
cvičil v Sokole a byl také členem skautské organizace. Studium gymnázia nedokončil možná i kvůli 
svým sportovním zálibám. V tercii propadl z latiny a místo šprtání latinských slovíček odešel do Prahy 
studovat Vyšší elektrotechnickou školu. Po jejím ukončení se rozhodl jít ve stopách svého strýce 
z matčiny strany Františka Konopáska, ruského legionáře. 
Jaroš po absolvování základní vojenské služby vystudoval poddůstojnickou školu a posléze i Vojenskou 
akademii v Hranicích. A právě telegrafický kurz ho zavedl do Turnova. Jeho kolegové vzpomínali, že 
byl přísný až pedantský velitel. Především se ale zcela ztotožňoval s prvorepublikovou praxí apolitické 
armády, v níž vojáci neměli do roku 1927 ani volební právo. Byla to právě zásada apolitičnosti 
a věrnost masarykovským ideálům první republiky, které jej měly později přivést do konfliktu 
s komunisty. 
Po okupaci českých zemí německými vojsky v roce 1939 se Jaroš rozhodl odejít do Polska, kde se 
postupně začala formovat vojenská skupina československých emigrantů. Přechod hranic se mu 
podařil až na třetí či čtvrtý pokus. Když v září 1939 německá a sovětská vojska obsadila Polsko, ocitl se 
Jaroš spolu s ostatními československými exulanty v sovětské internaci. Nějakou dobu byli 
Čechoslováci dokonce vězněni společně s polskými důstojníky, kteří o několik měsíců později skončili 
v masových hrobech v Katyni. 
Po červnu roku 1941, kdy nacisté napadli Sovětský svaz, se situace československých vojáků zásadně 
mění, v Buzuluku se začíná formovat vojenská jednotka, jejímž členem se v únoru roku 1942 stal 
i Jaroš. Blíží se konec května roku 1942, když do kanceláře podplukovníka Ludvíka Svobody, velitele 
formujícího se 1. čs. samostatného polního praporu v Buzuluku, napochodují mladí důstojníci. 
Překvapenému Svobodovi přednesou stížnost proti plánované návštěvě komunistických agitátorů 
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u jednotky. V duchu tradic prvorepublikové armády namítají, že vojsko musí být apolitické a mělo by 
se bránit jakékoli agitaci. Jedním z nejhlasitěji protestujících je i nadporučík velící 1. pěší rotě. Jmenuje 
se Otakar Jaroš. Svobodu nakonec nepřesvědčí, komunisté v čele s Klementem Gottwaldem do 
Buzuluku přijedou a Gottwald vojákům přednese projev. 
Poválečná komunistická propaganda výrazně zidealizovala i vztahy, které panovaly mezi Jarošem 
a Svobodou. Spor o komunistické agitátory nebyl zdaleka posledním – podle již zesnulého historika 
Jaroslava Hrbka si Jaroš na Svobodovu vstřícnost vůči komunistům stěžoval za zády svého velitele 
přímo Heliodoru Píkovi, veliteli mise Československé armády v Moskvě. 
V lednu 1943 se Čechoslováci konečně dočkají, jejich jednotka je odvelena na frontu. Na počátku 
března se tak Jaroš ocitl na březích řeky Mža u vesnice Sokolovo. Dobrovolně se hlásí, že to bude 
právě on se svou 1. pěší rotou, kdo bude ve vsi bránit průchodu německých oddílů přes řeku. 
Svobodovi slíbil, že neustoupí. A slib splnil. Padl 8. března při obraně vesnice před sokolovským 
kostelem, zasažen pravděpodobně kulometem z německého tanku. O měsíc později získává in 
memoriam nejvyšší sovětské vyznamenání Hrdina Sovětského svazu a komunistická propaganda se 
rychle chápe příležitosti. Mrtví se nemohou bránit, a tak se Jarošův deformovaný historický obraz 
stává součástí komunistické mytologie. 
Z výše uvedeného je zřejmé, jak může být naše historie zkreslována a o to víc je naší společnou úlohou 
ji stále dokola připomínat, osvětlovat a hledat odpovědi na otázky… 
Ani dnes nežijeme v ideálním světě nezištné mezinárodní spolupráce, v ráji demokratických hodnot 
a pouze světlých zítřků. Není pouze česká historie. Bude jistě zajímavé, jak se po letech bude vykládat 
otevřená agrese vůči Ukrajině a další novodobé konflikty. 
Před naší společností jsou zřejmá nová nebezpečí skrývající se v mezinárodním terorismu. V listopadu 
roku 2015 jsme byli svědky teroristického útoku v Paříži, v březnu 2016 teroristickým útokům v Belgii. 
Nejsou to snad klasické vojenské konflikty, ale o to hůře, lze takovým atakům předcházet. Je třeba je 
vnímat jako výsledek určitého selhání mezinárodní spolupráce, ochrany civilního obyvatelstva 
a možná naší bláhové představy o bezpečnosti Evropy a vysoké vzdálenosti bojišť tam někde na 
Blízkém a Středním Východě. 
I já se domnívám, že mezinárodní společenství včetně České republiky bude muset být zásadně více 
angažováno, aby lidé v největším zoufalství přestali opouštět tyto země, dostali naději na budoucnost 
svých rodin, svých států. Otázka migrační krize bohužel není pouze o ekonomických uprchlících, 
pašerácích lidí, žoldácích Islámského státu, ale i o těchto obyčejných lidech, kteří prostě ztratili naději 
poté, co ve válečném konfliktu přišli o vše anebo jim byly vyvražděny celé rodiny. Odlišit jedny od 
druhých je těžké. Chápu i obavy těch, kteří mají jen obyčejný strach. Vždyť většina útočících teroristů 
měla slušné vzdělání, byli existenčně zajištěni. A to vše dosáhli právě díky západním demokraciím. 
Braňme to největší bohatství, jakého se nám v naší zemi dostalo, lidskou svobodu. Braňme ji 
každodenně. O minulosti a přítomnosti veďme vážný dialog, nebojme se o historii mluvit s našimi 
dětmi.“ (Přepis převzat z www.turnovskovakci.cz). 
 

. Koupaliště v Maškově zahradě – otevření 
Po projevech pozvaných hostů (starosta Tomáš Hocke, bývalý starosta Milan Hejduk, náměstkyně 
hejtmana pro Liberecký kraj Hana Maierová, představitelé stavebních společností Syner a Bak, 
architekt a zástupce nadace Bohuslava Jana Horáčka) následoval skok vedení města – starosta 
s oběma místostarostkami v retro plavkách se vrhli do vody, která měla na květen příjemnou teplotu 
19 °C, mnoho Turnováků je následovalo.  
Následoval bohatý program, který trval až do večera – vystoupení mažoretek, ukázky záchranářské 
práce ve vodě, aqua aerobic a zkouškou samozřejmě prošly všechny atrakce a všechna sportoviště. 
Vystoupily turnovské kapely Big Band Základní umělecké školy Turnov, Mackie Messer Band a na 
závěr mladá rock´n´rollová skupina Snap Call. 
Akce se zúčastnilo kolem dvou tisíc lidí.  
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Parkování na Havlíčkově náměstí 
V polovině května bylo nově upraveno parkování na Havlíčkově náměstí. Po přeznačení je zde 
k dispozici 59 parkovacích míst, do té doby nebyla jednotlivá stání značená a řidiči pak často 
nevyužívali kapacitu v maximální míře. Parkování je již dlouhodobě zpoplatněno částkou 10 Kč za 
hodinu a za každou další pak po dvaceti korunách. Platí se ve všední dny od 6.00 do 18.00 hodin 
a v sobotu od 6.00 do 12.00 hodin. Poplatek za parkovací kartu za jedno vozidlo na rok činí 12 000 Kč. 
(Foto viz Fotopříloha). 
 
Hřiště v Mašově 
14. května bylo během sousedské slavnosti poprvé zpřístupněno opravené venkovní hřiště v Mašově. 
Slavnost zahájil starosta města Tomáš Hocke, na návsi byl připraven doprovodný program 
s vystoupením dětí z místní školky a školy a vystoupení taneční skupiny Trnky. (Více viz Zprávy 
z okrajových částí). 
 
Turnovské judistky mistryněmi České republiky 
14. května se v Ostravě konalo Mistrovství České republiky v judu. Družstvo starších žákyň oddílu juda 
TSC Turnov získalo v závodě mistrovský titul. (Více viz Sport). 

 
O pohár starosty města 
21. května proběhl v areálu Maškovy zahrady 1. ročník závodu na in-line bruslích, kterého se 
zúčastnilo 107 závodníků v několika věkových kategoriích. Nejmenšímu závodníkovi bylo 6 let. Závod 
organizovala organizace Sportinline.  

 

Memoriál Ludvíka Daňka 
24. května proběhl 17. ročník atletického mítinku, který se koná v Turnově na počest Ludvíka Daňka. 
(Více viz Sport – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
 
100 let skautingu v Turnově 
28. května vypukly hlavní oslavy stoletého výročí skautingu v Turnově. (Více viz Spolky) 
 
Staročeské řemeslnické trhy 
28. a 29. května se konal 22. ročník největší kulturní akce v Turnově – Staročeských řemeslnických 
trhů, které pořádá Spolek přátel muzea (tzn. muzeum) ve svém areálu a přilehlém městském parku. 
Letošní ročník přilákal rekordní počet návštěvníků ze široka daleka. Navštívilo je kolem 15 000 lidí! 
(Více viz Kultura – Přehled nejdůležitějších událostí).  
 
Den otevřených dveří na šperkařské škole 
28. a 29. května, záměrně během Staročeských trhů, se konal i tradiční den otevřených dveří na 
šperkařské škole s bohatým doprovodným programem. (Více viz Školství – SUPŠ).  
 
 

ČERVEN 

Zápach z Juty 
Již dlouhá léta trápí obyvatele kolem podniku Juta v Palackého ulici častý zápach z výroby. Město se 
společností Juta se snaží tento problém odstranit. Společnost v továrně nainstalovala nákladné 
zařízení, které spustila do provozu na zkušební dobu v polovině června a vyzvala obyvatele, aby jí 
pomohli potvrdit, nebo vyvrátit, že zařízení funguje.  
 
Nevidomá atletka 
Eliška Koldová, nyní žákyně 8. třídy ZŠ Skálova v Turnově, se na začátku června zúčastnila, spolu 
s ostatními žáky ze Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené v Liberci, Sportovních her 
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zrakově postižené mládeže v Plzni a v součtu všech disciplín na nich obsadila 2. místo. Soutěžilo se 
v atletice, plavání, show-downu a goalballu, Eliška získala šest medailí, čtyři stříbrné a dvě zlaté.  

 
Hlášení závad on-line 
Od konce června byla na webových stránkách spuštěna aplikace s mapou, kde mohou lidé 
zaznamenat místo s požadavkem na zlepšení stávajícího stavu. Aplikace byla nazvaná Hlášení závad. 
Občan označí místo v mapě, doplní charakteristikou problému, příp. ilustračním obrázkem, a celý 
záznam je pak odeslán automaticky příslušenému zaměstnanci radnice, který jej může vyřešit. 
O čemž se pak v aplikaci objeví informace.  
 
Soutěž Zlatá popelnice 2015 
V červnu 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. Bylo zde 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. Turnov se na finálovém místě neumístil.  
 
Stavební úřad přejímá agendu Všeně 
K 1. červnu byl ukončen provoz stavebního úřadu na Všeni – nejmenšího stavebního úřadu 
v republice. Ukončení provozu souvisí s odstoupením dlouholetého starosty obce Herbsta.  
 
Zahájen provoz koupaliště 
1. června zahájilo provoz nově vystavěné koupaliště v Maškově zahradě. (Vnitřní, nekoupací areál byl 
přístupný již od 11. května od 14. do 20. hodin, o víkendech od 9. hodin). Otvírací doba byla od 9 do 
20 hodin. Ráno od 8 do 9 je možné zakoupit zvýhodněnou vstupenku na kondiční plavání, bez využití 
dalších atraktivit – za 40 Kč.  
Vstupné bylo stanoveno na 90 Kč pro dospělého na celý den, 60 Kč pro dospělého na odpoledne, pro 
děti na 60, resp. 40 Kč. Mimo prázdniny se pak vstupné snižuje na 60 Kč v týdnu a 70 Kč o víkendech.  
 
Popis areálu: Ve velkém bazénu je k dispozici dvanáct aktivních prvků: kamikadze skluzavka (délka 
23,17 m, výška 9,86 m, přístupná od 10 let) / červený tobogan (délka 92 m, výška 9,62 m, přístupný 
od 8 let) / žlutá trojskluzavka (přístupná od 8 let) / zelená trojskluzavka (přístupná od 6 let) / 3x 
chrliče vody / vodní hřib / 2x vzduchovadlo / masážní lavice / masážní lůžka.  
Pasivní atrakce ve velkém bazénu: plavecké dráhy, skokanské bloky, síť, houpací „jeskyně“. 
Bazén je vybaven kovovou vanou nepravidelného tvaru, která má plochu 795 m2 a maximální 
hloubku 1,6 m. K bazénu je připojen tobogán s délkou 92 metrů a soustava skluzavek od mírných až 
po prudkou skluzavku Kamikadze s délkou 23 metrů a nástupním místem v téměř 10 metrech nad 
zemí. Pro nejmenší je v areálu dětský bazén s 30 centimetry vody a atraktivními vodními prvky. 
V areálu koupaliště jsou hřiště na beach volejbal, na pétanque, víceúčelové sportovní hřiště s umělou 
trávou s rozměry 18 x 36 metrů, kde je možné hrát malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal nebo 
například streetball. Okolo celého areálu koupaliště je vedena 560 metrů dlouhá bruslařská stezka, 
moderní skatepark (zpřístupněn 20. května) a k dispozici je parkoviště na 132 automobilů 
a 4 autobusy. 
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Setkání se starostou – Malý Rohozec 
1. června se konalo další z tradičních setkání starosty s občany města – tentokrát v prostorách 
pobočky městské knihovny na Malém Rohozci. Rohozecké občany nejvíce trápí stav komunikací 
a jejich sjízdnosti v zimě, letos byl také v některých hůře dostupných oblastech omezen svoz odpadu 
(popeláři nezajíždějí až k domům, ale na svozová místa, kam lidé musejí své popelnice dopravit – 
většinou se jedná o vzdálenosti do několika desítek metrů). Na Rohozci vnímají také vysokou zátěž 
kamionové dopravy směřující do průmyslové zóny Vesecko. Lidem podél příjezdových cest praskají 
domy a jsou obtěžováni hlukem a prachem. Řešilo se i umístění volební místnosti. Kdysi bylo 
v objektu bývalé školy u železniční zastávky v Dolánkách, po jejím zavření docházeli rohozečtí na 
Bukovinu, nyní, s otevřením Domu přírody ve zmiňované budově školy by se mohlo volit opět v ní. 
S tímto řešením by byli občané spokojeni. Tato změna byla uskutečněna a v říjnových volbách už se 
znovu volilo v budově bývalé školy, která se v současnosti stala Domem přírody. 
 
Rodinné odpoledne s koloběžkami 
5. června odpoledne se program před kulturním domem Střelnice točil kolem v současnosti velmi 
populárních koloběžek, který ve spolupráci s Kulturním centrem připravily půjčovny koloběžek 
působící v regionu (Climbing a Koloběžky Český ráj). Probíhaly závody pro děti i dospělé, po kterých 
následovalo grilování. 
 
Návštěva izraelského velvyslance 
9. června navštívil Turnov velvyslanec státu Izrael, pan Gary Koren. Po oficiálním přijetí na radnici se 
ve velkém sále Střelnice konala beseda s žáky turnovských škol s možnou účastí veřejnosti. Pro vstup 
na besedu platila zvýšená bezpečnostní opatření, byl zakázán vstup s batohy a zavazadly a návštěvníci 
předkládali průkazy totožnosti. (Foto viz Fotopříloha). 
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Návštěva ministra financí 
9. června navštívil naše město ministr financí a předseda strany ANO 2009 Andrej Babiš. S občany 
a představiteli radnice se sešel v domě s pečovatelskou službou Pohoda, kde diskutovali o situaci ve 
zdravotnictví. Následně se vydal na prohlídku výrobní části firmy Grupo Antolin.  
 
Dětský den v parku 
11. června pořádala Žlutá ponorka s dalšími organizacemi Dětský den v parku za letním kinem. (Více 
viz Školství – Žlutá ponorka). 
 
Mistrovství České republiky v hokejbalu 
11. a 12. června se na stadionu Ludvíka Koška konalo hokejbalové mistrovství České republiky, které 
pořádal Českomoravský svaz hokejbalu. Vítězkami se stal tým pražské Slavie. 
 
Slavnosti rohozeckého piva  
18. června, v sobotu, probíhaly v areálu pivovaru Malý Rohozec Slavnosti rohozeckého piva, již 
tradiční, hojně navštěvovaná akce. (Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí). 
 
Strašidelný pohádkový les 
18. června byla pro děti mezi Hlavaticí a Valdštejnem nachystaná trasa plná her a pohádkových 
postav. Pro účast na připravených aktivitách bylo nutné zaplatit vstupné 50 Kč. Jako vždy se tato akce 
konala v režii soukromé agentury (tentokrát Veldo – Velká dobrodružství). 
 
Rozšíření koryta Jizery 
20. června byly zahájeny práce na rozšíření koryta řeky Jizery v oblasti jejího levého břehu mezi Jutou 
a jezem. Důvodem je lepší ochrana proti povodním. Investorem úprav je Povodí Labe, s. p. Hradec 
Králové, dodavatelem firma Porr, a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby Praha. Náklady na 
realizaci stavby jsou 20 milionů korun. Z důvodu stavby byly již na jaře pokáceny vzrostlé stromy na 
břehu Jizera na obou stranách mostu v Palackého ulici. Během stavby nebyl provoz v Palackého ulici 
nijak omezen. Po dobu šesti týdnů byla vypuštěna část nadjezí. Navržené opevnění koryta je délky 
zhruba 241 m. Část upravovaného úseku prochází pod mostem v Palackého ulici. Stavbou dojde 
k rozšíření koryta o 1,0 m až 10,0 m. Výškové vedení opevnění kopíruje původní stav a stávající terén. 
Opevnění koryta bude v místě rozšíření koryta mezi nátokem do profilu mostu a zaústěním 
odpadního kanálu od MVE provedeno jako tížná zeď délky 142,4 m, se zavazovacími křídly délky 
12,9 m a 11,0 m. Na tížnou zeď navazující břeh v rozšířeném profilu toku nad mostem bude opevněn 
rovnaninou z lomového kamene v délce 98,2 m. Po dohodě s majitelem pozemku (TJ Turnov) budou 
v tížné zdi cca 7,0 m od konce zdi zřízeny betonové schody do koryta pro spouštění lodí. Po dohodě 
s městem budou na dvou místech v rovnanině (nad mostem v Palackého ulici směrem 
k autobusovému nádraží) zřízeny do koryta řeky dvojí přístupové betonové schody pro obsluhu 
havarijního profilu, pro instalaci norné stěny a pro zásah a likvidaci ekologických havárií. (Podrobnosti 
ze zprávy vedoucího Správního odboru Zdeňka Hovorky.) 
 
Rozdělení hotelové školy a odborného učiliště 
20. června rozhodla Rada Libereckého kraje o znovurozdělení dvou středních škol – Obchodní 
a hotelové školy a Střední odborné školy – ve dva subjekty. Obě školy byly sloučeny v roce 2009. 
Veřejnost na sloučení a následný vývoj reagovala velmi negativně, sloučení bylo vnímáno jako snaha 
zlikvidovat úspěšnou hotelovou školu. Po rozhodnutí z minulého roku, že sloučená škola přestane 
využívat budovu ve Zborovské ulici, negativní reakce veřejnosti i oficiálních zástupců města značně 
posílily a od té doby se situace obou/jedné školy stále řešila.  
Podle rozhodnutí kraje by se školy měly znovu rozdělit k 1. červenci 2017. Souhlasit musí 
i ministerstvo školství a krajské zastupitelstvo. (Více viz Kronika 2014 a 2015).  
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ČERVENEC 

Regenerace sídliště U Nádraží – 4. etapa 
V létě byla zahájena 4. etapa rekonstrukce sídliště, která se tentokrát týkala ulic Květinové a Březové, 
částečně i ulice Studentské. V rámci stavby Vodohospodářské sdružení Turnov byla již dříve 
vybudována nová kanalizace a vodovod. Následovala realizace nových zpevněných ploch. Stavbu 
provedly SaM silnice a mosty, a. s., Česká Lípa. 
 
Nová sociální organizace 
V červenci začala v Turnově působit nezisková organizace Advaita, která pomáhá lidem trpícím 
nelátkovými závislostmi. Obrátit se na ni mohou lidé, kteří jsou závislí na hazardu, sázení na 
internetu, obecně sázkové činnosti, na hraní on-line her, hraní počítačových her apod. Organizace 
působí již dvacet let a v červenci otevřela pobočky v několika městech. (Více viz Zdravotnictví – 
Advaita).  
 
Omezení svozu odpadů 
Od 1. července začala platit nová pravidla ve svozu odpadů v některých okrajových, špatně 
dostupných lokalitách, kde se svozová technika těžce, nebo nebezpečně pohybuje. Sporná místa se 
podařilo dojednat při osobních jednáních s konkrétními občany, kteří vesměs souhlasili s tím, že 
popelnice budou přivážet na dostupnější místa (např. k hlavní silnici), kde je popelářská auta 
vyprázdní. Dlouhodobě se situaci k obecné spokojenosti nedařilo vyřešit na Trávnicích podél náhonu 
od Malé Jizery směrem k Šetřilovsku. Na konci roku zde vznikla petice občanů požadující, aby jim byly 
popelnice sváženy bez omezení.  
 
Chemické postřiky 
Na začátku prázdnin byly městské trávníky plošně ošetřovány chemickými postřiky proti plevelům 
(tedy jetelu, jitrocele apod., které jsou dnes mnohými považovány za velký estetický problém). Všude 
se objevily cedulky s upozorněním, aby lidé na trávníky několik dní nevstupovali. Chudáci včelky 
a ostatní hmyzí obyvatelé města. 
 
Veřejné toalety na nádraží  
V červenci byl zahájen provoz veřejných toalet v budově vlakového nádraží, které slouží i pro 
autobusový terminál. (Více viz Město – Jednání zastupitelstva z 30. června, Stavební úpravy).  
 
Toulavá prasata 
Jednoho červencového rána vykouknu z okna a na parkovišti pod domem (na sídlišti v Žižkově ulici) 
se procházejí dvě černá prasátka – jedno velké a druhé malé (bachyně a její dcera). Pohled v dnešní 
době vskutku nečekaný. Přátelská, vrtící ocásky… Nicméně, během pár dní se ukázalo, že prasata jsou 
opuštěná, majitel neznámý a nikdo se po nich neshání. Ačkoliv nejsou nebezpečná, přeci jen do 
sídliště nepatří, proto se strážníci snažili o jejich odchyt, což se dlouho nedařilo. Odchyt byl nutný 
i z důvodu obavy, že by se mohla spářit s divokým prasetem z lesa.  
Přítomnost prasat rozdělila místní obyvatele – zatímco někteří je vítali jako radostné zpestření, jiní 
měli z jejich přítomnosti velké obavy. A našli se i tací, kteří na ně poštvávali své psy. Odchyt se dlouho 
nedařil. Do snahy prasata odchytit se vložila i známá česká chovatelka – zakladatelka webové stránky 
Arnošt je prase, která přispěla radami. Mezi místními obyvateli se rozhodla strážníkům a celé situaci 
pomoci paní Věra Šubrtová – dohodla se se strážníky, že prasata začne intenzivně krmit, aby si na ni 
zvykla (strážníci požádali ostatní obyvatele, aby s krmením přestali) a pak se nechala snadněji 
odchytit. Plánovala se kastrace obou bachyň a převoz do Chlumce nad Cidlinou. Přes Facebook byla 
spuštěna sbírka na zaplacení kastrace a našla se i chovatelka právě v Chlumci, která byla ochotná se 
o prasata postarat. První pokusy s odchytem však nevyšly, připravenou síť prasata roztrhala. 
Nepomohla ani narkotizační injekce od veterináře. Prasata byla odchycena až v září, byla převezena 
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do jiného zařízení, než se plánovalo, protože se ukázalo, že majitelé toho prvního neměli dobré 
úmysly. Tak skončilo nečekané společné „dobrodružství“ prasat a obyvatel Žižkovy ulice.  
 
Mistrovství Evropy v atletice 
Ve dnech 6. až 10. července se v Amsterdamu konalo mistrovství Evropy v atletice, kde turnovský 
odchovanec Adam Helcelet získal stříbrnou medaili v desetiboji. (Více o sportovci viz Sport – Přehled 
nejvýznamnějších událostí). 
 
Karta Hosta Český ráj 
8. července spustilo Sdružení Český ráj novou službu pro turisty – začala platit Regionální karta hosta 
Český ráj. Kartu si musí turista zakoupit za 50 Kč a poté s ní může uplatnit řadu slev v různých 
turistických cílech regionu. V ubytovacích zařízeních je obvyklé, že kartu hosté dostanou zdarma jako 
bonus k pobytu. Hned z počátku bylo do projektu zapojeno 36 subjektů – hradů, zámků, muzeí, parků 
atd. V Turnově se jednalo o Muzeum Českého ráje (sleva 20 % na vstupném), synagogu (20 % na 
vstupném), Kavárnu a pražírnu Mikula (10 % na útratě) a občerstvení v Kulturním centru Turnov 
(10 % sleva na jednu položku z menu). 
 
Skautský ostrov koupili skauti 
V létě, konkrétně 28. července, se podařil dlouhodobý plán turnovských skautů a byl od turnovského 
Sokola (TJ Sokol Turnov) odkoupen ostrov, na kterém od roku 1990 sídlí klubovny a kterému se 
obecně říká „skautský“. (Více viz Kultura – Junák). 
 
 

SRPEN 

Oprava na náměstí 
1. srpna byly zahájeny práce na rekonstrukci přechodu pro chodce mezi restauracemi Korunní princ 
a Belgický dvůr u ústí Hluboké ulice. (Více viz Stavební úpravy). 
  
Přímý přenos z koupaliště 
1. srpna byl zahájen přímý on-line přenos z letní části areálu v Maškově zahradě. (Více viz Sport – 
Maškova zahrada). 
 
Filmový víkend ČSFD.CZ 
5.–7. srpna proběhl další ročník Filmového víkendu ČSFD.cz (portál Česká filmová databáze). (Více viz 
Kultura – Přehled nejdůležitějších akcí).  
 
Letní olympijské hry 
5. srpna byly zahájeny XXXI. letní olympijské hry, a to v Rio de Janeiro. (Více, včetně výsledků viz Svět 
– Kalendárium). Turnov měl na hrách „svého zástupce“ – Adama Sebastiana Helceleta, odchovance 
AC Syner Turnov. (Více viz Sport – Přehled nejvýznamnějších událostí, Školství – ZŠ Mašov).  
 
Noční koupání 
Na konci léta, když konečně nastoupilo horké počasí, nabídlo vedení Městské sportovní Turnovákům 
nový zážitek – noční koupání v Maškově zahradě. (Více viz Sport – Maškova zahrada). 
 
Spor Kamax versus obyvatelé Malého Rohozce 
Nejvyšší správní soud vynesl na konci srpna rozsudek k letitému sporu mezi obyvateli Malého 
Rohozce a společností Kamax a postavil se na stranu obyvatel. Firmě bylo odebráno dodatečné 
povolení ke stavbě kalicí linky. Celý spor se vrátil zpět do Turnova ke stavebnímu úřadu. 
Výstavba nového areálu společnosti Kamax v průmyslové zóně Vesecko začala v roce 2011. Od 
začátku bylo deklarováno, že zde vyroste kompletní závod. Mimo povolení však byla postavena kalicí 
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linka a Rohozecký okrašlovací spolek podal námitky ke stavebnímu úřadu. Ten vyměřil pokutu 
a zahájil řízení o dodatečném povolení stavby, které bylo následně potvrzeno i Krajským úřadem 
Libereckého kraje a spor byl nadále veden mezi okrašlovacím spolkem a krajem.  
 
Petice Za zachování zdravého ovzduší a ticha v okolí firmy Kamax, ul. Nudvojovická Turnov 
22. srpna převzal starosta města petici občanů Nudvojovic Za zachování zdravého ovzduší a ticha 
v okolí firmy Kamax, ul. Nudvojovická Turnov, kterou podepsalo 29 osob, z toho 26 tvořili občané 
města. 

 
Maškova zahrada = Stavba roku Libereckého kraje 
Nové sportoviště v Maškově zahradě zvítězilo ve 12. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje 
a získalo hlavní Cenu architekta Hubáčka v kategorii bytových staveb a staveb občanské vybavenosti. 
Soutěž pořádá Liberecký kraj a jeho partnerské organizace. 
V kategorii rekonstrukce staveb, památkových objektů a brownfields se na prvním místě umístila 
obnova areálu zámku Svijany. 
 
Poškození hřbitovní zdi 
Na konci srpna nastříkal neznámý pachatel na právě opravovanou zeď Mariánského hřbitova 
modrým sprejem nápis „Kotě Katarína“ a srdce. Odstranění tohoto zvláštního vyznání přišlo městkou 
pokladnu na 10 000 korun.  
 
Rekonstrukce knihovny 
V srpnu byla budova knihovny uzavřena a v interiéru proběhly menší stavební úpravy. (Více viz 
Kultura – Městská knihovna). 
 
 

ZÁŘÍ 

Kriminalita o prázdninách 
Prázdniny byly s několika výjimkami z hlediska páchaných trestných činů a přestupků bezproblémové. 
K největšímu excesu došlo v noci ze soboty 30. na neděli 31. července v Dolánkách, kde v kempu řádil 
zloděj a okradl velké množství zde nocujících lidí. Byla odcizena pouze dvě auta a zaznamenána dvě 
vloupání do vozidel, vykradeny byly pouze tři stánky s občerstvením, bylo odcizeno pět jízdních kol 
a proběhla jedna, později objasněná loupež za bílého dne.  
Městští strážníci se potýkali s opakovaným rušením nočního klidu, potyčkami s opilci, při kterých 
celkem 13x zasáhl policejní pes. Strážníci museli také opakovaně řešit dopravu v okolí koupaliště 
v Maškově zahradě, kde v horkých dnech vznikaly zácpy a zmatek. 
 
Jiří Urban vytvořil repliku koruny Karla IV. 
Na objednávku společnosti Marie, která pořádá putovní výstavu Magičtí Lucemburkové, vytvořil 
turnovský šperkař a zlatník Jiří Urban kopii koruny, kterou si nechal zhotovit Karel IV. ve 14. století 
pro svoji korunovaci na římského krále. Originál koruny je uložen v klenotnici Dómu v německých 
Cáchách. Turnovský šperkař v minulosti vytvořil kopie dvou jiných korun spojených s Karlem IV., 
císařskou Svaté říše římské a českou svatováclavskou. Na koruně Karla Velikého je 82 přírodních 
kamenů a přes 100 perel. Kopie rytin v kameni vytvořila glyptička Eva Víšková Mrákotová, ostatní 
kameny brousil Jan Kroupa. 
Urban vytvořil již více replik středověkých děl: V muzeu v Poličce je jeho kopie pohřební koruny 
Přemysla Otakara II., v Lednicko-Valtickém areálu replika vévodské a knížecí lichtenštejnské koruny, 
je i autorem kopie knížecí „salmovské“ koruny. Vytvořil i repliky korunovačních klenotů, Sedlecké 
monstrance, šperky pro anglickou královnu Alžbětu II. a kříž pro papeže Jana Pavla II. 
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Zemřel Václav Šolc 
1. září zemřel ve věku 88 let JUDr. Václav Šolc, první polistopadový starosta 
města. V čele Turnova stál od roku 1990 do roku 1998. V roce 2003 mu bylo 
společně se Sergejem Solovjevem uděleno čestné občanství města Turnova 
a v roce 2014 mu byla předána medaile starosty za osobní odvahu, s kterou 
jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru 
demokracie v Turnově. Václav Šolc byl synem turnovského advokáta 
a synovcem lékaře Jiřího Šolce, zakladatele Chráněné krajinné oblasti Český 
ráj. Žil s rodinou ve vile ve Skálově ulici.  
(Foto Pavel Charousek, foto z pohřbu ve Fotopříloze).  
 
Básníci ticha 
3. září se před KC Střelnicí konal 5. ročník festivalu Básníci ticha. (Více viz 
Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
 
Požár na Vesecku 
5. září nad ránem vypukl v jednom z továrních objektů na Vesecku (firma nebyla nikde uvedena) 
požár obráběcího stroje, ke kterému vyjelo osm jednotek hasičů. Odhadovaná škoda se vyšplhala na 
12 milionů korun. Hasiči zásahem uchránili majetek v hodnotě 300 milionů korun. 
 
Čmukaři slavili 40 let 
10. září oslavil divadelní soubor Čmukaři 40 let své činnosti. Celoodpolední oslavy probíhaly před KC 
Střelnice s bohatým programem. (Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
 
Zemřel Petr Pešek 
14. září zemřel ve věku 72 let Petr Pešek, divadelník z Tatobit, jehož 
zásluhou se v Tatobitech v roce 2003 obnovila vzpomínka na malíře 
Jana Dědinu a vzniklo kulturní sdružení Dědina. 2010 byl díky němu 
obnoven Spolek divadelních ochotníků Máj 1867 Tatobity. Petr Pešek 
byl také častým účastníkem kulturních programů, zejména těch, které 
v domě Na Sboře připravuje Eva Kordová. Propůjčoval k nim svůj znělý 
hluboký hlas při recitacích a citacích. Dlouhá léta také provozoval 
obchod s kořením Peso v ulici Palackého čp. 766. Poslední rozloučení 
proběhlo 21. září ve smuteční síni v Turnově. (Foto: www.tatobity.cz). 
 
Kulturnov – slavnost turnovské kultury 
17. září proběhl v areálu KC Střelnice první ročník festivalu Kulturnov. (Více viz Kultura – Přehled 
nejvýznamnějších událostí). 
 
Svatohubertská slavnost na Valdštejně 
17. září proběhl na hradě Valdštejně pátý ročník svatohubertské slavnosti. (Více viz Kultura – 
Valdštejn). 
 
30 let ve vile 
18. září se konala oslava připomínající třicet let, které městská knihovna 
strávila ve vile v Jeronýmově ulici. (Více viz Kultura – Knihovna).  
 
Zemřel Josef Rytíř 
18. září zemřel Josef Rytíř, bývalý ředitel ZŠ Skálova. Bylo mu 72 let.  
Už jeho strýc Josef Dědeček byl ředitelem školy. Jistě ho potěšilo, že jeho 
synovec po absolutoriu libereckého učitelského ústavu a krátké epizodě 
v Doksech, kde byl nucen rok učit tzv. na umístěnku, se v roce 1966 stal 
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pedagogem turnovské školy. A tak na dlouhých 40 let spojil svůj učitelský život se Základní školou ve 
Skálově ulici. Do roku 1991 působil jako učitel fyziky a technických prací a poté až do důchodu v roce 
2006 jako ředitel. Všichni kolegové i žáci na něj vzpomínají jako na vstřícného a veselého člověka. 
Dokázal nejen stmelit kolektiv, ale ve všem se nám snažil vyjít vstříc a měl pro naše učitelské radosti 
a strasti pochopení. V našich vzpomínkách zůstane navždy jako dobromyslný, přátelský, vnímavý, 
laskavý, obětavý, pracovitý, čestný a skromný Jožka. 
(Zdroj: Využita vzpomínka kolegyň Ivy Vávrové a Marty Doubravové na www.turnov.cz).  
  
Setkání se starostou – Nudvojovice 
19. září proběhlo další setkání starosty města s občany, tentokrát v Nudvojovicích v zázemí 
fotbalového stadionu v Koškově ulici. Do klubovny fotbalového klubu dorazilo kolem třiceti občanů. 
Jako vždy bylo setkání zahájeno informacemi o novinkách z radnice a poté proběhla diskuse. 
Obyvatelé si stěžovali na problémy s neposlušnými pejskaři (volně pobíhající psi) a přáli by si vytvořit 
u Jizery odpočinkové zázemí s dětským hřištěm a lavičkami. Lidé také nelibě nesou, že zahrádkáři 
z místní kolonie využívají místní popelnice (zejména ty u hřbitova) k odkládání svých odpadků. Místní 
obyvatele také trápí doprava, která je kvůli průmyslové zóně v Nudvojovicích vysoká. Zátěž ze zóny je 
pro řadu místních nepříjemná, a proto se rozhodli k sepsání petice, kterou předali starostovi už 22. 
srpna. Podepsalo ji 29 osob, z toho 26 občanů města.  
 
Lávka na autobusové nádraží opravena 
23. září byla otevřená nově opravena lávka z Trávnic na autobusové nádraží. (Více viz Turnov – 
Stavební úpravy).  
 
Čestní občané města 
26. září odsouhlasilo zastupitelstvo města zrušení čestného občanství bývalého československého 
prezidenta Klementa Gottwalda, který je obdržel v roce 1946. Důvodem bylo rozhodnutí nemít mezi 
čestnými občany města člověka, který byl přímo zodpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců 
i nevinných lidí v padesátých letech 20. století. Čestného občanství byl zbaven i Alexandr Lukič Cjura, 
který se podílel na okupaci Turnova sovětskou posádkou, za což mu bylo čestné občanství původně 
uděleno v roce 1983. (Přehled čestných občanů města viz Příloha). 
 
 

ŘÍJEN 

Den architektury 
1. října proběhl v Turnově první ročník akce propagující v celé republice již několik let architekturu. 
V Turnově se akce konala ve formě komentované prohlídky města s výstupy na věž. Procházka 
skončila na Střelnici, kde se promítal tematický film.  
 
Odstřel komínů u Dioptry 
1. října dopoledne proběhl v areálu firmy Dioptra odstřel dvou starých komínů. Následné dva komíny 
byly odstřeleny o týden později – 8. října. Z důvodů vzedmutí prašnosti byl na krátkou dobu zastaven 
provoz na silnici I/35 Liberec – Jičín v okruhu asi 100 metrů. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Hasičský záchranný sbor ČR ocenil turnovského starostu 
25. října byly v Trojském zámku v Praze slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského 
záchranného sboru České republiky. Oceněno bylo 117 stávajících a bývalých příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR a zástupci obcí a organizací za dobrou spolupráci. Za dlouhodobé obětavé 
a příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu, za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného 
záchranného systému a ochrany obyvatelstva a spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
Libereckého kraje byl medailí Za zásluhy o bezpečnost oceněn Ing. Tomáš Hocke, starosta 
Turnova. (Více viz Organizační složky města – Hasiči). 
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Nové hřiště – sídliště u nádraží 
7. října bylo ve Studentské ulici otevřeno opravené dětské hřiště. Jeho opravu již několik let žádali 
místní obyvatelé, kteří mezi sebou vybrali kolem 40 tisíc korun, přispěly i firmy Crytur, Ontex, Barvy 
Turnov a Jizerské pekárny. Město poté oslovilo firmu Flora servis z Brna a hřiště bylo opraveno za 
310 000 korun. Oprava byla zahájena 26. září a zahrnovala výměnu herních prvků, následovala 
výměna plůtku a opravu gumových dlaždic, kterou provedly Technické služby. V rámci veřejně 
prospěšných prací se zapojili i uchazeči o zaměstnání z úřadu práce, kteří prováděli dosypání spár 
mezi starými gumovými dlaždicemi a celkově upravili zeleň okolo dětského hřiště. 
 
Volby do krajských zastupitelstev 
Ve dnech 7. a 8. října proběhly v celé České republice volby do zastupitelstev krajů. (Více informací 
i výsledky viz Česko – Kalendárium).  
 
Volby do části Senátu 
Ve dnech 7. a 8. října a 14. a 15. října proběhla dvě kola voleb do části Senátu, volilo se i v Liberci. 
(Více informací i výsledky viz Česko – Kalendárium).  
 
Změna volebního místa 
V souvislosti s dokončením výstavby Domu přírody bylo změněno volební místo pro obyvatele 
Malého Rohozce, Dolánek a Bukoviny, kteří budou nyní volit právě v Domě přírody. Ještě v době, kdy 
zde fungovala škola, bylo volební místo také zde, ale přibližně před 10 lety, po zrušení školy, se 
volebním místem stala hasičská zbrojnice na Bukovině. (Přehled volebních míst viz Kronika 2014 – 
Turnov – Kalendárium z října). 
 
Setkání se starostou – Výšinka 
12. října proběhlo setkání starosty s obyvateli města, konalo se na Výšince v prostorách domu 
s pečovatelskou službou. Obyvatelé domova připravili starostovi květinový dar a dort ve tvaru 
podkovy pro štěstí. Na setkání přišlo kolem tří desítek lidí a po již tradičním seznámení s novinkami ve 
městě byla zahájena diskuse. Řešilo se kácení stromů a zeleně a místa pro nádoby na tříděný odpad, 
Výšinští by rádi některá místa vyměnili, čímž by vznikl i větší počet parkovacích míst. Občané si 
stěžovali na stav komunikací a chodníků, včetně věčného problému s parkováním aut. Starosta 
přiznal, že o problému ví a že, pokud finance dovolí, město by chtělo v brzké době chodníky opravit. 
Byl vznesen také požadavek na umístění odpočinkových laviček, které by senioři rádi využívali. 
Nakonec návštěvníci besedy vzali starostu přímo do terénu a společně si prošli zmiňovaná místa.  
 
Oslavy státního svátku 
28. října proběhly tradiční oslavy státního svátku v městském divadle. Oslavy začaly pietní 
vzpomínkou u pomníku padlých v 17.00 hodin, kde projev pronesla místostarostka Jana Svobodová 
(viz níže), a pokračovaly od 18 hodin v divadle. Byla předána ocenění významným osobnostem – Cena 
obce, čestné občanství a medaile starosty (udělují se od roku 2014). V Kulturním programu vystoupil 
soubor Bezefšeho ze Základní umělecké školy pod vedením Romany Zemenové, který 
předvedl představení Odpolední čaj – příběh ze staré Anglie. Jako hlavní program proběhlo 
představení Divadla Viola Jak se co dělá v obsazení Petr Kostka a Carmen Mayerová. 
Ve svém projevu na úvod slavnostního večera starosta města ocenil to, že k nedávným volbám do 
krajských zastupitelstev přišlo více občanů, než byl celostátní průměr, ale „stále si kladu otázku: Proč 
tak málo z nás využívá tak těžce vydobyté svobody volebního práva?“. Dále v odkazu na nedávné 
události na české politické scéně pronesl: „Drobný a nenápadný muž s mírumilovným poselstvím, 
jakým dalajlama je, dokázal během týdne rozložit naši politickou scénu budovanou 25 let. Myslím, že 
omluva nejvyšším představitelům velké Číny, handlování se státním vyznamenáním a různá 
prohlášení plná osobních invektiv, to dle mého nepřispívá k navázání tak potřebného pocitu 
pospolitosti ve společném státu.“ 
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Čestné občanství bylo uděleno Simonu van der Kooij z holandského Reeuwijku. Zasloužil se svou 
vstřícností, otevřeností a přátelstvím k navázání partnerství mezi městem Turnovëm a Reeuwijkem, 
které prohluboval posledních dvacet let. „Cítím se poctěn a jsem velmi vděčný, že mi bylo předáno 
Čestné občanství města Turnova. Všem Vám děkuji za pohostinnost a laskavost, kterou jste 
projevovali. Rád bych Vám zde slíbil, že budu nosit titul Českého občana města Turnova s hrdostí 
a potěšením,“ uvedl ve svém projevu oceněný Simon van der Kooij.  
Cenu obce získali MUDr. Vladimír Eckert, významný lékař a chirurg, který se podstatně zasadil 
o rozvoj turnovské nemocnice a také o výstavbu Domova důchodců Pohoda, a MgA. Martin Hybler, 
Ph.D., hudebník, skladatel a sbormistr, jehož díla jsou hrána na mezinárodních festivalech v Čechách 
i v zahraničí, a také na spoustě turnovských kulturních akcí (zejména ve spojení s pořadatelkou Evou 
Kordovou). 
Medaile starosty byly uděleny Boženě Zajíčkové, která byla oceněna za neúnavnou činnost spočívající 
v nespočtu výletů, přednášek a setkání seniorů. (Paní Zajíčková je předsedkyní turnovské pobočky 
Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice a zároveň je i členkou komise pro 
občanské záležitosti.), Jaroslavu Kotkovi za vynikající činnost na hudebním poli. (Pan Kotek je 
průvodcem mladých hudebníků spojených v Messeráčku, dobrá duše turnovské Základní umělecké 
školy, muzikant a hlavní hybná síla židovské hudební skupiny Mackie Messer Klezmer Band.), panu 
Sergeji Solovjevovi, který medaili získal za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému 
režimu. Bohužel se kvůli svému zdravotnímu stavu nemohl osobně předávání účastnit. Medaile mu 
však byla starostou města předána v jeho domácím prostředí. Posledním oceněným v roce 2016 byl 
pan Michal Bernard, který se svého ocenění nedožil. Cenu in memoriam za osobní odvahu, se kterou 
vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, za něho převzala jeho dcera. 
 
Po celý den probíhal i Den otevřených dveří v Technických službách Turnov v areálu v Sobotecké ulici, 
který byl prezentován jako součást městských oslav svátku. Firma tak oslavila 20 let svého trvání. 
O atmosféru se postarala hudební skupina Dědkové a ekologická show od Mr. Popelina. V areálu byly 
zajištěny stánky s občerstvením. 
Jako vždy oslavy provázela kampaň Vlajka pro Masaryka. (Více viz Kronika 2014, 2015). 
 
Projev místostarostky Jany Svobodové 
„Sešli jsme se před pomníkem padlých 1. a 2. světové války a pomníkem obětí komunismu, abychom si 
připomněli události spojené s výročím vzniku Československé republiky. Rok 1918, jedno 
z nejvýznamnějších dat v české historii, navíc jedno z mnoha dat osmičkových, která českou historii 
provází již od působení kmenového svazu Sámovy říše v sedmém století. Ve dvacátém století jsou 
za zásadní okamžiky národních dějin považovány roky 1918, 1938, 1948 i 1968. Můžeme na ně 
nahlížet jako na okamžiky, v nichž se rozhodovalo o osudu českého národa, jeho ideálech a tradicích. 
Moderní etapa našich dějin začíná říjnem 1918. Představuje na jedné straně vyvrcholení dosavadních 
národních snah české společnosti 19. století, zároveň je i počátkem samostatné existence českého 
národa. Oficiálně začala demokratická pouť, k níž jsme se po listopadu 1989 pomyslně vrátili. Rok 
1918 zakládá současnou demokratickou tradici, kterou jsme začali na počátku devadesátých let 
minulého století svobodně objevovat. Česká společnost se mohla podle prezidenta Václava Havla 28. 
října 1990 teprve po několika desetiletích bez různých vytáček a zcela jednoznačně přihlásit k idejím, 
s nimiž je tento den neodmyslitelně spjat, totiž k ideálu svobody, politické plurality, skutečné 
demokracie, občanské rovnosti, sociální spravedlnosti, humanity a v neposlední řadě plné státní 
nezávislosti. Osmičkové roky lze chápat jako označení zásadních momentů novodobých dějin nesoucí 
poselství. Jejich prostřednictvím se můžeme hlásit k demokratické verzi světa. Přihlášením se k tomuto 
obrazu českých dějin se současně vymezujeme vůči nedemokratickým, autoritativním a pochmurným 
obdobím naší historie. I demokratický, svobodný národ potřebuje dějinná vyprávění o sobě samém. 
Konkrétním hodnotám odpovídající obrazy minulosti jsou totiž neopominutelným projevem každé, 
tedy i naší soudobé společnosti. Nebojme se prostřednictvím pohledů do historie nahlížet sami na 
sebe a na náš národ v souvislostech globalizujícího se světa a informačního boomu.“  
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Kampaň Vlajka pro Masaryka 
I letos vyhlásil starosta města Tomáš Hocke kampaň k státnímu svátku 28. října nazvanou Vlajka pro 
Masaryka. Na sekretariátu starosty bylo připraveno 50 ks státních vlajek určených pro zájemce, kteří 
je pak během státního svátku vyvěsí na svých domech a dají tak najevo své vlastenectví.  
 
Tenkrát v ráji – film o českorajském horolezci 
27. října proběhla v Turnově premiéra filmu Tenkrát v ráji, který je volně inspirován životními 
a horolezeckými osudy českorajské horolezecké legendy Josky Smitka. (Více viz Kultura – Přehled 
nejvýznamnějších událostí). 
 
Fórum Desatero problémů Turnova 
31. října proběhla v sále SUPŠ ve Skálově ulici diskuze občanů nazvaná Desatero problémů Turnova. 
Akce se konala v rámci programu Zdravého města Turnova a MA21. Cílem veřejného setkání pro 
všechny obyvatele bylo zjištění deseti nejpalčivějších problémů Turnova, které je trápí. Účastníky 
čekalo drobné pohoštění, tombola a kulturní program (koncert žáků ZUŠ). Během akce začala vznikat 
tzv. Pocitová mapa Turnova, na které mohli (a v budoucnu stále budou moci) vyznačit místa, kde se 
cítí dobře či naopak místa, která jsou nebezpečná nebo by si zasloužila větší pozornost. 
Během několika odpoledních hodin (akce začala v 16 hodin) se jí zúčastnilo 136 obyvatel města. Bylo 
sestaveno dvacet témat a na základě hlasování byla určena jejich závažnost. 
1. Řešení prostoru za masnou – vybudování nového centra Turnova (park, obchody, bydlení) 
2. Zaměřit se na nebezpečná místa v Turnově 
3. Obchvat Turnova (S5) 
4. Budování infrastruktury pro aktivní mobilitu a podporu pohybu (stanoviště s venkovními prvky, 
fitness parky, seniorparky, streetparky) 
5. Vytipovat nevzhledné kouty města a vyřešit jejich situaci 
6. Zlepšení průjezdu Turnova pro cyklisty 
7.– 8. Zřízení chybějící občanské vybavenosti v Turnově II.  
7. – 8. Zřízení pěší nebo klidové zóny v centru města 
9. Výstavba nových startovacích bytů pro mladé rodiny 
10. Podpora cyklodopravy ve městě (vybudování úschovny kol, rozšíření cyklostezek) 
11. Vybudování herních prvků pro velké děti v parku u letního kina 
12. Vybudovat vyhovující prostory pro oddělení následné péče 
13. Alzheimer centrum – vybudování oddělení při Domově důchodců Pohoda 
14. Zajistit zklidnění průmyslové zóny Vesecko a Nudvojovice 
15. Rozšíření nebo nové trasování cyklostezky z Turnova do Dolánek – stezka není u náhonu 
bezpečná 
16. Vybudovat terapeutické venkovní zázemí pro seniory v areálu nemocnice 
17.–18. Vybudování nové budovy knihovny (Skálova ulice) 
17.–18. Péče o stávající bytový fond 
19. Lesopark Na Lukách 
20. Zákaz masek klaunů (fenomén násilí z USA)  

 
Turistická stezka Hruboskalsko 
31. října byla slavnostně otevřena obnovená naučná stezka Hruboskalsko, jejíž první zastavení 
s naučným panelem se nachází v lázních Sedmihorky. (Více viz Kultura – Spolky – Český svaz ochránců 
přírody). 
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LISTOPAD 

Setkání se starostou – Pelešany 
1. listopadu se konalo další setkání občanů města se starostou, tentokrát v hasičské zbrojnici 
v Pelešanech. Dostavila se necelá dvacítka místních. Kromě obvyklého seznámení se s aktualitami 
města, proběhla také diskuse. V úvodu místní vyjádřili přání, aby byla obnovena oficiální plakátovací 
plocha, která byla během let mnohokrát zřízena a zrušena, ale místním chybí propagace místních 
aktivit. Byl vznesen požadavek na omezení rychlosti na komunikaci z Pelešan na Valdštejn, která byla 
v loňském roce opravena. Řidiči využívají nového asfaltu k nebezpečným jízdám. Část obyvatel se 
vyjádřila k chybějícím chodníkům, další část však chodníky na úzkých pelešanských silnicích nechce. 
Všem ale chybí chodník z Kamence k benzinové pumpě.  
 
Cvičení záchranářských vrtulníků 
3. listopadu se nad libereckým krajem uskutečnilo cvičení Emergency helicopters, při kterém hasiči 
HZS LK koordinovali letový provoz čtyř vrtulníků. (Více viz Kalendárium – kraj). 
 
Lampiónový průvod 
5. listopadu procházel Turnovem lampionový průvod dětí s rodiči, který organizovala Žlutá ponorka. 
(Více viz Kultura – Žlutá ponorka).  
 
Smrtelná dopravní nehoda 
5. listopadu došlo na průtahu Turnovem k dopravní nehodě osobního automobilu, při které zahynul 
dvaašedesátiletý řidič. Auto jelo ve směru od Liberce na Jičín a při průjezdu pravotočivou zatáčkou 
před výjezdem do Nádražní ulice vyjelo ze svého směru a narazilo do středových lanových svodidel, 
odrazilo se, několikrát se převrátilo a skončilo mimo silnici. (Fotografie ve Fotopříloze). 
 
Akademie pro seniory 
15. listopadu byla zahájena výuka v tzv. Akademii umění a kultury pro seniory. Organizuje ji Základní 
umělecká škola Turnov v rámci programu Zdravého města a MAS21. (Více viz Školství – Základní 
umělecká škola). 
 
Vánoční strom 
18. listopadu byl na turnovské námětí přivezen a instalován vánoční strom – jedle ojíněná vysoká 12 
metrů, která vyrostla na zahradě u rodinného domu v Přepeřích-Potůčku. (Více viz Kultura – Vánoce). 
 
Rozkvetlý Turnov 
22. listopadu byly během slavnostního večera v Domě Na Sboře vyhlášeny výsledky 13. ročníku 
soutěže Rozkvetlý Turnov, který odměňuje obyvatele za pěknou letní výzdobu jejich domů a okolí. Do 
soutěže je třeba se přihlásit.  

. Kategorie A: Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů 
1. místo: Irena Jursíková, Karoliny Světlé 1226 
2. místo: Iva Pohlová, Hruborohozecká 107  
3. místo: Lenka Opluštilová, Malý Rohozec 165  

. Kategorie B: Květinová výzdoba oken, balkonů a okolí bytových a panelových domů 
1. místo: Miloslava Letková, Kosmonautů 1550 
2. místo: Hana Romanová, Kosmonautů 1550 
3. místo: Naďa Cíglová, Terronská 2105 

. Kategorie C: Zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních prostor firem, organizací 
a institucí 

1. místo: Acha obec účtuje – školicí středisko Výšinka 719 
2. místo: Státní zámek Hrubý Rohozec, Hrubý Rohozec 1  
3. místo: Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Jeronýmova 517 
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PROSINEC 

Začalo sněžit 
30. listopadu večer začalo sněžit a první prosincový den byl zároveň také tím, kdy jsme se poprvé 
probudili do bílého rána. S tím samozřejmě přišly i problémy v dopravě, v Turnově nebyly nijak 
zásadní, ale v kraji – především nad Libercem a u Tanvaldu, musely být uzavřeny mnohé silnice.  
 
Vánoční trhy 
Ve dnech 9. a 10. prosince (v pátek a sobotu) proběhly v Turnově Vánoční trhy. (Více viz Kultura – 
Vánoce, Fotografie ve Fotopříloze). 
 
Turnovští skauti mají nové vedení 
V polovině prosince předal vůdce turnovského střediska Štika Tomáš Hocke (Podkovák) po devíti 
letech vedení svému nástupci Stanislavu Šéfrovi, dlouholetému vedoucímu 2. skautského oddílu. 
 
Betlémské světlo  
23. prosince rozdávali skauti na turnovském náměstí betlémské světlo jako symbol míru a přátelství. 
(Více viz Kultura – Vánoce).  
 
Silvestrovský běh 
31. prosince se konal 43. ročník Silvestrovského běhu, tradičního posledního závodu roku. Letos 
poprvé se závod běžel v areálu Maškovy zahrady. Na start se postavilo 109 závodníků, které čekala 
trať dlouhá 4,5 km po in-line okruhu kolem sportovního areálu. (Více viz Sport – Přehled hlavních 
událostí). 
 
 
 
 

Kdo nás opustil 

 
Šolc, Václav: 1. září 
Pešek, Petr: 14. září 
Rytíř, Josef: 18. září 
(Více viz Turnov – Kalendárium) 
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Turnov – zprávy z okrajových částí 

 

MAŠOV, PELEŠANY A KADEŘAVEC 

Nové hřiště 
14. května bylo během sousedské slavnosti poprvé zpřístupněno opravené venkovní hřiště v Mašově. 
Slavnost zahájil starosta města Tomáš Hocke, na návsi byl připraven doprovodný program 
s vystoupením dětí z místní školky a školy a vystoupení taneční skupiny Trnky. Rekonstrukci, která 
zahrnovala položení drenáže, oplocení hřiště plotem z pozinku, položení umělého trávníku či úpravy 
zeleně, provedla firma Vysspa Sports za celkové náklady 1,7 milionů korun. Práce byly zahájeny 
v říjnu loňského roku. Provozovatelem hřiště je Městská sportovní. Děti a mládež mají v určených 
časech vstup zdarma a další uživatelé, organizace a školy se na hřiště objednávají. 
V Pelešanech působí soukromá miniškolka Beruška. (viz Školství, foto viz Fotopříloha). 
 
Mašov – kaplička 
V dubnu byla zahájena oprava hřbitovní kapličky v Mašově. Společnost Vanderlaan z Prahy provedla 
opravu fasády (za 102 tisíc korun), členové Sboru dobrovolných hasičů z Mašova opravili a natřeli 
dveře, okna a žaluzie. Díky nim byla provedena i výmalba vnitřní část kaple, a to podle stop po té 
původní – modrý strop a okrové stěny.  
 
Akce v Mašově (výběr): 

 6. února: Hasičský ples. Hráli Veselí pozůstalí. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů Mašov 

 26. listopadu od 14.00 hodin: Vánoční tvoření a rozsvícení vánočního stromu v Mašově, 
které připravil Sbor dobrovolných hasičů Mašov a místní Osadní výbor. Na návsi v hasičské zbrojnici 
se tvořily vánoční dekorace (přinést jste si museli bílou ponožku a rýži). V 17.00 proběhlo rozsvícení 
vánočního stromečku a nechybělo ani občerstvení. 

 3. prosince: Vánoce na návsi v Mašově. Koncert kvarteta Ad Libitum. Pořádali dobrovolní 
hasiči a osadní výbor 

 10. prosince: Vánoce na návsi v Mašově. Koledy u kapličky 

 14. prosince: Vánoce na návsi v Mašově – Mašov se připojil k celostátní akci Česko zpívá 
koledy 

 (Vánoční programy organizovali místní občané v čele s Petrou Holanovou). 
 

Akce v Pelešanech (výběr):  
27. srpna: Pouťový den v Pelešanech. Pouťové atrakce, střelnice, houpačky, bohaté občerstvení. 
Hřiště v Pelešanech od 10.00 hodin. Pořádal SDH Pelešany. 
25. listopadu od 17.30 hodin: Rozsvícení vánočního stromu v Pelešanech, které připravil Sbor 
dobrovolných hasičů Pelešany před hasičskou zbrojnicí. Proběhlo vystoupení mladých hasičů, zpívání 
vánočních koled a občerstvení v podobě horkého svařáku a bramborového salátu. 
 
 

BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA A LOUŽEK 

Změna volebního místa: V souvislosti s dokončením výstavby Domu přírody bylo změněno volební 
místo pro obyvatele Malého Rohozce, Dolánek a Bukoviny, kteří budou nyní volit právě v Domě 
přírody. Ještě v době, kdy zde fungovala škola, bylo volební místo také zde, ale přibližně před 10 lety, 
po zrušení školy se volebním místem stala hasičská zbrojnice na Bukovině. (Přehled volebních míst viz 
Kronika 2014 – Turnov – Kalendárium z října). 
 
Boží muka: V roce 2016 byla získána dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých 
kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností na restaurování památky.  
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Setkání se starostou – Bukovina: 4. května proběhlo v nově otevřeném Domě přírody v Dolánkách 
setkání občanů se starostou města (Viz Turnov – Kalendárium).  
Svatováclavská mše na Bukovině: 1. října sloužil vikář Václav Vlasák mši v kostelíku sv. Václava. 
Během mše požehnal Pražskému Jezulátku zakoupenému z veřejné sbírky občanů. Hudební doprovod 
Josef Uchytil 
Podzimní jarmark u Ábelova mlýna v Dolánkách. 8. října: Zhruba tři desítky stánků s různými 
rukodělnými předměty, dětská dílnička, divadlo 
Vánoční zpívání: 11. prosince zpíval u kostelíka skautský sboreček vánoční koledy 
(Foto z Dolánek viz Fotopříloha, foto Vechtrovny na Greenway Jizera viz Fotopříloha srpen). 
 
 

MALÝ ROHOZEC, MOKŘINY A VAZOVEC 

Změna volebního místa: V souvislosti s dokončením výstavby Domu přírody bylo změněno volební 
místo pro obyvatele Malého Rohozce, Dolánek a Bukoviny, kteří budou nyní volit právě v Domě 
přírody. Ještě v době, kdy zde fungovala škola, bylo volební místo také zde, ale přibližně před 10 lety, 
po zrušení školy se volebním místem stala hasičská zbrojnice na Bukovině. (Přehled volebních míst viz 
Kronika 2014 – Turnov – Kalendárium z října). 
Setkání se starostou – Malý Rohozec: 1. června se konalo dalších z tradičních setkání starosty 
s občany města – tentokrát v prostorách pobočky městské knihovny na Malém Rohozci. (Viz Turnov – 
Kalendárium). 
Veřejné osvětlení, stezka pro chodce: V listopadu bylo zahájeno budování veřejného osvětlení od 
zámku Hrubý Rohozec směrem na kruhový objezd k Vesecku a na Malý Rohozec. Práce provedla 
firma Zikuda vodohospodářské stavby za cenu 1 537 522 Kč vč. DPH. 
Silnice do Mokřin – oprava: Firma Zikuda opravila silnici do Mokřin za 1 149 500 Kč.  
Vazovec – výměna vodovodního řádu: Na jaře byly zahájeny komplikované stavební práce ve 
Vazoveckém údolí, které zahrnovaly výměnu vodovodního řádu (VHS), výstavbu mostku přes potok 
hned za podchodem pod železniční tratí (firma Ekia z Teplic za 970 tisíc korun) a schody do svahu 
(Technické služby). Několik měsíců trvající práce si vyžádaly komplikované dopravní omezení. (Foto 
ve Fotopříloze). 
Mostek přes Vazovecký potok – oprava: Teplická firma EKIA za nabídkovou cenu 955 176 Kč. 
 
 

DALIMĚŘICE A HRUBÝ ROHOZEC 

Setkání zasloužilých hasičů: 14. října se v hasičárně na Daliměřicích uskutečnilo první setkání držitelů 
titulu Zasloužilý hasič Libereckého kraje. Zúčastnilo se jej asi 30 nositelů titulu, kteří se rekrutují z řad 
dlouholetých dobrovolných hasičů. (Foto ve Fotopříloze). 
Ukliďme Česko: 16. dubna se konal další ročník celorepublikové akce Ukliďme Česko, během které 
obyvatelé uklízejí místa, ve kterých žijí. Tentokrát se uklízelo na Vesecku, kde akci organizoval Odbor 
životního prostředí. Do akce se zapojilo 18 dobrovolníků, kteří nasbírali 140 kg odpadů – např. fólie, 
textil, pneumatiky, plastové barely, staré dveře i jiné drobné odpady. Rohozecký okrašlovací spolek 
uklízel v neděli podél cesty od pivovaru Malý Rohozec směrem k Ohrazenicím. V celé republice se do 
akce zapojilo minimálně 67 tisíc dobrovolných uklízečů.  
Posezení s dechovkou v hasičárně na Daliměřicích: Pravidelná hudební akce. Posezení s dechovkou 
Turnovankou: 6. února, 12. března, 26. března, 9. dubna, 23. dubna, 15. října, 12. listopadu, 26. 
listopadu, 17. prosince. 
Veřejné osvětlení, stezka pro chodce: V listopadu bylo zahájeno budování veřejného osvětlení od 
zámku Hrubý Rohozec směrem na kruhový objezd k Vesecku a na Malý Rohozec. Práce provedla 
firma Zikuda vodohospodářské stavby za cenu 1 537 522 Kč vč. DPH. 
(Foto Daliměřických lip viz Fotopříloha, červenec). 
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Turnov – stavební úpravy a obchody 

 
Finanční příspěvky z fondu Regenerace památek v městské památkové zóně 
Historické centrum Turnova je od roku 1990 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 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.  
Z programu Ministerstva kultury byly v roce 2016 podpořeny následující opravy v celkové částce 
553 000 Kč:  

. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie – I. etapa (p. p. č. 1496, 1497, k. ú. Turnov, 
vlastník Město Turnov) – celkový objem prací činil 997 038 Kč (z toho uznatelné náklady 833 985 Kč).  
Z Programu regenerace MPZ bylo hrazeno 416 000 Kč.  

. Budova děkanství v Turnově – Děkanská 87 (p. p. č. 488, k. ú. Turnov, vlastník 
Římskokatolická farnost – děkanství Turnov) – celkový objem prací činil 227 340 Kč. Provedena byla 
obnova fasády a oken. Z Programu regenerace MPZ bylo hrazeno 137 000 Kč, město Turnov přispělo 
částkou 27 510 Kč.  
 
Příspěvky Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek prostřednictvím obce 
s rozšířenou působností 
V roce 2016 byla z fondu finanční podpory vyčerpána částka 953 600 Kč, která byla rozdělena mezi 
9 žadatelů (restaurování Božích muk na Bukovině, odvodnění soklového zdiva kostela sv. Jiří 
v Jenišovicích, výměna roubených trámů a nátěr krytiny – šindel na stodole v areálu Jirošova statku, 
restaurování sochy sv. Josefa na Malé Skále, sanační a desinfekční práce na venkovské usedlosti čp. 
19 v Přepeřích, oprava havarijního krovu farní budovy v Přepeřích – II. etapa, renovace oken a opravy 
prostor v 1. NP, renovace oken a opravy prostor v 1. NP, čp. 3 v Příšovicích, obnova krovu a výměna 
střešní krytiny vč. klempířských prvků, čp. 18 v Soběslavicích, rekonstrukce zadní části objektu 
a výměna trámů v přední štítové stěně, čp. 2 Svijanský Újezd). 
 
Příspěvky z Památkového fondu 
Příspěvky jsou určeny na obnovu soukromých objektů v Městské památkové zóně. Pro rok 2016 byly 
doručeny tři žádosti, na základě jednání Komise pro vzhled města byly k podpoře doporučeny. Dotaci 
(v celkové částce 100 000 Kč) získaly čp. 156 Trávnice – výměna 4 ks oken, čp. 12 Markova ul. – 
výměna okenních a dveřních výplní, čp. 2219 Trávnice – oprava vrat. 
 
 

Obchody – změny a úpravy 

Antonína Dvořáka, čp. 296  
22. září zde otevřela prodejnu firma Tescoma. Jedná se o českého, celostátního výrobce kuchyňského 
nádobí a náčiní. Dříve v Turnově prodávala své zboží zejména v obchodním domě Prior, který 
v minulém roce svou činnost v Turnově ukončil. Zboží výrobce Tescoma je možné zakoupit 
i v prodejně 10 000 věcí pro domácnost v Palackého čp. 493. 
 
Hluboká, čp. 145 
Na podzim zavřela dlouholetá trafika (noviny, časopisy, tabák…) 
a byla nahrazena prodejem použitých oděvů – second handem, 
a to variantou s velmi levným zbožím – ceny jednotlivých kusů 
začínají na 25 korunách. 
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V druhé části domu byl také v letošním roce otevřen obchod s pánskou módou. (Foto 
z www.seznam.cz). 
 
Hluboká, čp. 282 
29. března byla otevřena prodejna ovoce-zelenina turnovského provozovatele (Hajn), a to v prostoru, 
který do poloviny minulého roku využívalo pekařství Mikula pro svou prodejnu.  
 
Hluboká, čp. 283 – Skalák Sport 
Letitá prodejna sportovního a outdoorového vybavení turnovské majitelky Jitky Červové ukončila svůj 
provoz ke konci roku 2016. Na začátku roku 2017 byl prázdný obchod nabízen k pronájmu.  
 
Hluboká, čp. 279 
Na jaře zde byla otevřena prodejna oděvů Em-store. Asi půl roku byl obchod prázdný, předtím v něm 
sídlil second hand – tedy obchod s použitým oblečením. Také asi pouze rok. Na podzim se 
provozovatel opět změnil, obchod prodává oděvy a bytové doplňky v italském stylu. 
 
Kudrnáčova, čp. 1289 
Někdy na konci roku 2015 byla otevřena prodejna knihy a antikvariát turnovského knihkupce Michala 
Bartůňka. Ten už roky provozuje knihkupectví a antikvariát v domě čp. 704 v ulici 5. května. Před 
několika lety pan Bartůněk provozoval v domě čp. 440 prodejnu Kniha u Jizery. Celkem jsou nyní 
v Turnově tři knihkupectví – kromě zmíněných ještě Kniha Českého ráje v ulici Hluboké čp. 280 
provozovaná paní Alenou Radoušovou. 
 

Loužek, čp. 12 
Na jaře byl zbourán drážní domek v Loužku. Byl ještě nedávno obýván, ale už se nacházel ve velmi 
špatném technickém stavu.  
 
Náměstí Českého ráje, čp. 92, Prior 
Na konci února byl ukončen provoz prodejny obchodního domu Prior – jedné ze stálic turnovských 
obchodů. Prior provozoval síť prodejen a obchodních domů po celé republice před rokem 1989, poté 
se jeho význam výrazně zmenšoval. V Turnově mu dříve patřila, resp. provozoval celý obchodní dům 
zvaný Achát. Už léta se prodejna nacházela pouze v polovině 1. patra a prodávala turnovská prodejna 
téměř vše – domácí potřeby, papírnické zboží, látky, potřeby pro šití, pletení, háčkování, domácí 
dekorace, užitkové předměty do domácnosti, boty, galanterii atd.  
 
Palackého, čp. 474 
V lednu byla otevřena prodejna semen turnovského zahradníka Kamila Tyrychtra. V rozsáhlé 
prodejně se dříve (po mnoho let) nacházela prodejna se stejným sortimentem – Semena Pokorný. 
Pan Tyrychtr dosud provozoval snad nejmenší prodejnu přímo ve vchodu domu čp. 248, kde každé 
jaro prodával semena, cibule okrasných rostlin, hnojiva apod. (Ještě dříve pro tyto účely využíval 
prostory vpravo od vchodu, několik let už ale tento prostor využívá manikúrní salon vietnamského 
provozovatele. S novým prostorem má majitel velkolepé plány, které by měly zahrnout i opravu 
zadního traktu domu a nádvoří. Zahradník Tyrychtr je poměrně známý, dříve mnohokrát vystupoval 
v televizním pořadu Receptář prima nápadů s Přemkem Podlahou v televizi Prima.  
 
Palackého, čp. 490 
Na začátku roku přestal fungovat dlouhodobý obchod s prodejem oděvů (vietnamský obchod) a byl 
nahrazen prodejnou potravin typickou pro vietnamské obchodníky – tím myslím, že podobný typ 
obchodů je v současnosti vidět v každé, i menší obci. Vietnamští prodejci se odlišují od českých 
především dlouhou otvírací dobou (fungují tedy jako naše dřívější večerky) a poněkud neupraveným 
vzhledem svých prodejen.  
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Palackého, čp. 493 
V září přestal fungovat obchod Poklady z půdy – komisní bazar s nábytkem a drobnými 
starožitnostmi. Existoval jen několik let.  
 
Skálova, čp. 2271 
V novostavbě byl v lednu zahájen provoz kavárny a pražírny Mikula turnovského pekaře Mikuly.  
 
Skálova, čp. 68 
V září ukončil svůj provoz obchod s květinami a bytovými dekoracemi, který zde vydržel necelý rok. 
V říjnu zde byl otevřen obchod s papírenským zbožím a výtvarnými potřebami firmy Kohinoor.  
 
Skálova, čp. 69 
V září převzala prodejnu pečiva Šumava pekárna a cukrárna Mikula.  
 
 

Stavební úpravy 

Hřbitovní zeď u chrámu Narození Panny Marie – 1. etapa 
Se začátkem července byla zahájena 1. etapa opravy obvodové zdi Mariánského hřbitova. Týkala se 
vstupní brány a při čelním pohledu na ni levého obvodu zdi. Práce prováděla firma Reopa. Termín 
dokončení byl prodloužen z 15. 10. 2016 do 19. 11. 2016 kvůli větší náročnosti prací. Stavební práce 
začaly nejprve vyškrábáním uvolněných spár kamenného zdiva a následovalo očištění tlakovou 
vodou. Rozsah poškození kamenného zdiva byl větší, než se předpokládalo, a tak došlo k výměně 
většího množství pískovcových kvádrů. Ty byly dovezeny ze skladových zásob města. Zdržení nastalo 
i z důvodu, že náhrobky, které jsou umístěny u opravované zdi, jsou v některých případech 
neodborně přibetonovány na zeď a musí být velmi opatrně ošetřeny. Tím došlo ke zpomalení prací, 
jinak by došlo k jejich poškození (např. Šlechtova hrobka). 
 
Opravy chodníků 
Na podzim, před zimní sezonou, probíhaly opravy chodníků na několika místech Turnova: 
Komunikace vedoucí obydlenou částí Kadeřavce v úseku mezi čp. 20 a 30 / Komunikace na Bukovině 
v úseku od čp. 45 až k čp. 50 / Ulice Zdeňka Nejedlého mezi ulicemi Jeronýmova a Koněvova / Na 
Daliměřicích ulice U Lip mezi čp. 185 a 37 / Zpevněná ploch v ulici Zahradní u obchodu Coop.  
 
Protipovodňová opatření v Jizeře u Juty 
V březnu byly zahájeny přípravy na vybudování nových povodňových opatření, pro město Turnov se 
týkaly následující akce:  
1. Přestavba pevného jezu na říčním kilometru 80,259 na vakový sklopný – přestavba již proběhla 
2. Rozšíření průtočného profilu koryta řeky na říčním kilometru 79,759 – prostor mostu u Juty (Foto 
ve fotopříloze, listopad, prosinec) 
3. Výstavba protipovodňové hráze v oblasti Na Lukách (v této chvíli není řešeno, pouze rezerva 
v územním plánu).  
V březnu byly vykáceny vysoké stromy na straně k Hrubému Rohozci a poté se práce soustředily na 
břeh u skautského ostrova. Byly zde zpevněny břehy zabudováním opěrných kovových konstrukcí. 
Hlavní stavba na druhé straně mostu proběhla v roce 2017. (Více informací viz Kalendárium z června). 
 
Regenerace sídliště U Nádraží – 4. etapa 
V létě byla zahájena 4. etapa rekonstrukce sídliště, která se tentokrát týkala ulic Květinové a Březové, 
částečně i ulice Studentské. V rámci stavby Vodohospodářské sdružení Turnov byla již dříve 
vybudována nová kanalizace a vodovod. Následovala realizace nových zpevněných ploch. Stavbu 
provedly SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa. (Foto viz Fotopříloha, červenec). 
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Oprava vyústění Hluboké ulice na náměstí 
1. srpna byly zahájeny práce na rekonstrukci přechodu pro chodce mezi restauracemi Korunní princ 
a Belgický dvůr u ústí Hluboké ulice. Cílem bylo zajištění větší bezpečnosti chodců při přecházení 
a zrušení příliš úzkého chodníku na rohu restaurace Belgický dvůr čp. 285. Přechod byl posunut více 
do náměstí a chodník kolem rohu budovy byl rozšířen také směrem do 
náměstí. (Foto ve Fotopříloze – červenec, srpen). 
 
Lávka přes náhon Jizery – oprava 
Od 15. srpna do 23. září byla opravována lávka pro pěší, která vede 
z ulice Na Lukách na Trávnice – tedy z autobusového nádraží do centra 
města. Lávku opravila firma Ekia z Teplic za 437 650 Kč bez DPH. Lávka 
je chodci hojně využívána. (Foto www.turnov.cz). 
 
5. května, čp. 57 
Na přelomu srpna a září byla provedena výměna oken na domě a práce na nové fasádě, včetně 
zateplení fasády. Fasáda získala vertikální dělení.  
 
Alej legií, čp. 2016 
V létě přistavěli na bývalou technickou stavbu (snad garáž) patro se střechou a z domu se stal bytový 
dům ladící se svými sousedy.  
 
Hrubý Rohozec – Malý Rohozec, veřejné osvětlení, stezka pro chodce 
V listopadu bylo zahájeno budování veřejného osvětlení od zámku Hrubý Rohozec směrem na 
kruhový objezd k Vesecku a na Malý Rohozec. Práce provedla firma Zikuda vodohospodářské stavby 
za cenu 1 537 522 Kč vč. DPH. 

 
Markova, čp. 12 
Na začátku března byla zahájena rekonstrukce domu čp. 12 v Markově ulici. Jedná se o celkovou 
rekonstrukci domu, jehož stav byl dezolátní.  
 
Mašov – kaplička 
V dubnu byla zahájena oprava hřbitovní kapličky v Mašově. Společnost Vanderlaan z Prahy provedla 
opravu fasády (za 102 tisíc korun), členové Sboru dobrovolných hasičů z Mašova opravili a natřeli 
dveře, okna a žaluzie. Díky nim byla provedena i výmalba vnitřní části kaple, a to podle stop po té 
původní – modrý strop a okrové stěny.  
 
Myšina, čp. 22 
Během zimy (v únoru bylo hotovo) byl zbourán domek čp. 22 v Myšině, jedna z největších samot 
v Turnově. Domek se několik let prodával (za téměř 1 milion korun), neměl už střechu a zachránit už 
zřejmě nešel. Noví majitelé se proto rozhodli pro demolici.  
 
Nádraží – nádražní budova 
19. února byla předána veřejnosti k užívání opravená budova hlavního nádraží v Turnově. Malé 
„slavnosti“ se zúčastnil hejtman Martin Půta, náměstkyně hejtmana Hana Maierová, starosta města 
Tomáš Hocke a jako zástupce investora člen představenstva Českých drah František Bureš. Hlavní 
hala byla veřejnosti otevřena v téměř dokončené podobě už 23. prosince 2015 (viz kronika 2015 – 
Turnov – kalendárium). Nyní byly dokončeny opravy bočních chodeb a další dodělávky. Konečně bylo 
nově zařízeno i sociální zázemí pro cestující (nyní v části budovy, která přiléhá k autobusovému 
terminálu, dříve byl prostor toalet přístupný od nástupiště, v pohledu na budovu v její levé části. 
Jejich stav a hygienické podmínky byly ostudné. Byla také opravena část prostor ve druhém patře, 
které nebyly veřejnosti nijak přístupné, a původní pasáž k obchodní části budovy (chodba směrem 
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k autobusovému terminálu), která byla nepřístupná a ve které by nyní měly vzniknout obchody 
s občerstvením a jiné.  
Během roku byly dokončeny úpravy mezi odbavovací halou a bývalou restaurací, kde vznikl nový 
prostor pro cestující z autobusového terminálu a cestující Českých drah. V červenci byly otevřeny 
veřejné toalety.  
Plánuje se etapa prací na části budovy směrem ke kolejím, zatím nebyla zahájena. Měly by zde 
vzniknout malé obchůdky, uvažuje se i o pobočce městské knihovny, lékárně apod. Tyto úpravy by 
měly být finančně náročnější, než první etapa. 1. etapa vyšla na cca 15 milionů korun, druhá by měla 
stát 30 až 40 milionů. Foto ve Fotopříloze). 
 
Palackého, čp. 212 
V červenci byla zahájena oprava domu, zahrnující 
výměnu fasády. V říjnu byla dokončena a získala 
světle žlutou barvu. Zmizela mozaika v přízemí 
a některé štukové prvky, ale jinak proběhla 
oprava citlivě a dům je opět krásný. 
Foto původního stavu vlevo z www.seznam.cz).  
 
Skálova, čp. 85 
Na začátku července byl prakticky zdemolován jeden z nejstarších domů v ulici (s výjimkou středové 
části s hlavním vstupem) a během druhé části roku vystavěn znovu. (Foto původního stavu vpravo 
z www.seznam.cz, foto viz Fotopříloha). 
 
Skálova, Šimákův dům, čp. 465 
V březnu proběhly úpravy venkovního prostoru u domu – nová příjezdová cesta a dláždění dvora. 
 
Šetřilovsko – oprava lávky 
Na jaře byla zahájena úplná výměna lávky vedoucí z Rývových sadů na Šetřilovsko. Tato lávka byla již 
v minulém roce uzavřena z důvodu špatného technického stavu (stejně se po ní stále chodilo). Lávka 
byla demolována a nahrazena úplně novou. Nastaly však problémy s firmou z Plzně, která práce 
nestíhala a s radnicí přestala komunikovat. Lávka měla být hotova do července, firma však stále 
dokončení odkládala. Od léta už na lávce nikdo nepracoval. Město se proto v listopadu dohodlo 
s firmou na předání nedokončeného díla, finanční vyrovnání včetně pokuty, a bez výběrového řízení 
(po schválení výjimky) byla o dokončení požádána firma EKIA z Teplic, která letos bezproblémově 
opravila lávku na autobusovém nádraží. Lávka byla dokončena na úplném konci roku, lidé ji hned 
začali využívat. Ke kolaudaci ale došlo až v roce 2017 poté, co bylo na jaře dokončeno zábradlí 
a přístupové cesty. Náklady na zřízení lávky byly 1,260 milionu korun, na původní firmě bylo 
uplatňované penále ve výši 400 000 Kč. (Foto ve Fotopříloze, září). 
 
Sobotecká – rekonstrukce plynu a kanalizace, nové chodníky 
Už poněkolikáté v posledních letech probíhaly rozsáhlé práce v Sobotecké ulici u vlakové zastávky. 
Tentokrát byla opravována kanalizace a vedení plynu. K položení nového povrchu silnice se přidalo 
položení nového povrchu chodníku u ve stejné době vznikající gabionové zdi. Byly také položeny nové 
obrubníky ve vjezdu do bývalých jatek a u novinového stánku. Práce provedly Technické služby 
Turnov za 505 037,50 Kč vč. DPH.  
 
Sobotecká – gabionová opěrná zeď 
V létě byla postavena nová opěrná zeď v Sobotecké ulici vedoucí od výjezdu z objektu Dioptry 
k místu, kde se od hlavního chodníku odděluje pěšinka do ulice Šolcovy a kde stojí socha osazená 
plechovým Kristem. Stavbu na městském pozemku financovala firma Kontakt, která za ní, v prostoru 
mezi ulicí Soboteckou a průtahem města, chce postavit nové obchodní středisko. 
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Sobotecká – odstřel komínů u Dioptry 
1. října dopoledne proběhl v areálu firmy Dioptra odstřel dvou starých komínů. Následné dva komíny 
byly odstřeleny o týden později – 8. října. Z důvodů vzedmutí prašnosti byl na krátkou dobu zastaven 
provoz na silnici I/35 Liberec – Jičín v okruhu asi 100 metrů. Demolice souvisí se stavbou nového 
obchodního střediska. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Valdštejn – oprava střechy na kapli sv. Jana Nepomuckého 
V září byla zahájena oprava střechy na kapli, práce prováděla firma DKK Stav, resp. subdodavatel 
TES98, za cenu 2 596 714 Kč vč. DPH.  
V měsíci září práce probíhaly hlavně na půdě (vyklizení půdy, výměna poškozených prvků krovů, 
oprava spojů a celkové zpevnění). Tento postup byl nutný, protože nová krytiny je těžší než stávající. 
Na říjen byla naplánována vlastní výměna krytiny. Postup prací byl porovnáván s archivními 
fotografiemi tak, aby se nová střecha co nejvíce podobala původní historické. Byly vyráběny různé 
šablony, aby se výsledný tvar (např. u střešních oken a říms) co nejvíce podobal původním tvarům 
a zároveň šel vyskládat ze soudobých dostupných materiálů. Práce musely být prováděny za pomoci 
horolezecké techniky a vždy jen na jedné straně, aby na druhé straně byl zachován volný průchod do 
zadních částí hradu. (Informace ze žádosti firmy o prodloužení termínu dokončení, Rada města, 
20. 10. 2016). 
 
Vazovec – výměna vodovodního řádu 
Na jaře byly zahájeny komplikované stavební práce ve Vazoveckém údolí, které zahrnovaly výměnu 
vodovodního řádu (VHS), výstavbu mostku přes potok hned za podchodem pod železniční tratí (firma 
Ekia z Teplic za 970 tisíc korun) a schody do svahu (Technické služby). Několik měsíců trvající práce si 
vyžádaly komplikované dopravní omezení. 
  
Vejrichova, čp. 307 
V létě byla zahájena rekonstrukce domu, která se týkala minimálně fasády, oken, dveří a střechy. 
 
Vesecko, Agba 
V únoru byla zahájena demontáž objektů firmy Agba na Vesecku, které v loňském prosinci vyhořely. 
(Foto z www.google.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žižkova, čp. 544 – Epsteinova vila 
V březnu zahájil majitel přístavbu další části ke starému domu, předcházely tomu rozsáhlé výkopy 
a budování základů (z pohledu na dům se jedná o přístavbu na pravé straně). 
 
Žižkova, čp. 1623 
V budově bývalé kotelny, kterou před necelými dvěma roky koupila soukromá osoba, probíhaly 
v minulém roce menší stavební úpravy (okna, interiér). V únoru byla vybourána zeď s velkými okny 
směřující ke kinu.  
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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).  
 
Rok 2016 opět pokořil nepříjemný rekord – stal se nejteplejším rokem v historii měření. I v České 
republice několikrát padly teplotní rekordy, a to v dubnu, květnu, červnu, a dokonce i v listopadu. 
Letošní léto ale bylo navzdory tomu rozhodně méně parné než to loňské. Docela často i pršelo, ale 
odborníci stále varují, že zásoby vody jsou v přírodě malé a hrozí nám dlouhá období sucha. Důkazem 
chladnějšího léta byl i 11. srpen, kdy byla naměřena nejnižší teplota od roku 1869. Po prázdninách 
nás čekalo krásné, horké září. 14. listopadu na obloze svítil superúplněk a poprvé sněžilo 30. 
listopadu. Štědrý den byl docela povedený, dopoledne i sněžilo, i když odpoledne sníh zase roztál.  
  
Průměrné denní teploty (dle výroční zprávy Městské teplárenské 2015/2016): září 2015 12,94 °C, 
říjen 2015 8,46 °C, listopad 2015 5,21 °C, prosinec 2015 3,61 °C. ROK 2016: leden -1,18 °C, únor 
2,26 °C, březen 3,23 °C, duben 7,68 °C, květen 14,73 °C, červen 17,32 °C, červenec 18,01 °C, srpen 
16,14 °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; 2015/2016 9,03 °C. 
 
 
1.–3. ledna: První den roku nás překvapil sněhem, byl to v Turnově vůbec první sníh celé zimy, i když 
představovat si bohatou sněhovou nadílku by nebylo správné. Snížek lehce pokryl trávníky a střechy 
domů a aut a chvíli se tam držel. Vjem při pohledu z okna byl ale každopádně bílý. Teplota klesla jen 
velmi mírně pod nulu. Ochladilo se v neděli, až na -5 °C a na některých místech republiky naměřili až 
18 °C pod nulou! Dosud nejnižší teploty této zimy. Bylo ale zataženo a už sucho. 
4.–10. ledna: Na začátku týdne se udržely nízké teploty – po celý den kolem -6/-5 °C. Od pondělka 
lehce sněžilo a odpoledne už byla na všem asi centimetrová vrstva, která se udržela celý týden až do 
neděle. Spolu s přetrvávající vánoční výzdobou jsme si konečně mohli užít pravé vánoční atmosféry. 
Od středy se začalo na většině míst republiky oteplovat a tát, u nás ale teploty nepřesáhly nulu, takže 
sníh se udržel. Ve čtvrtek bylo zataženo, v pátek a v sobotu bylo zářivě slunečno, ale teploty už 
vyšplhaly nad nulu. V neděli bylo zataženo a začalo tát.  
11.–17. ledna: Až do noci ze středy na čtvrtek bylo zataženo a často mrholilo. Teploty se držely 1–
3 °C nad nulou a moc denního světla jsme si neužili. Ve čtvrtek ráno jsme se ale probudili do většího 
světla, přes noc padal námrazový sníh, dopoledne se sice opět změnil v mrholení, v poledne den 
prozářilo slunce, ale teplota přece jen klesla a od čtvrtka už mrzlo. Ve čtvrtek mezi 8 až 10 hodinou 
hustě chumelilo, a tak se sníh udržel až do dalšího týdne. Občas svítilo slunce a byla pěkná zima. 
Teploty klesly na maximálně 3 °C pod nulu.  
18.–24. ledna: Prožili jsme první zcela zimní týden letošní sezony – sníh a mráz (a v kanceláři v muzeu 
nám vyhořela akumulační kamna, bylo to trochu nepříjemné…). V pondělí jsme se probudili do bílého 
rána, v noci klesly teploty na -7 °C a během týdne postupně klesaly. Na mnoha místech republiky 
padly v noci na pátek a sobotu rekordy, v Turnově teploty klesly max. k deseti stupňům pod nulu. 
Celý týden se držel sníh, často svítilo slunce – nejvíc sněžilo ve středu a v sobotu. V noci na neděli se 
oteplilo, k ránu začalo i tát. Sníh se stále držel, ale byl mokrý a těžký. Teploty vystoupaly k nule.  
25.–31. ledna: V pondělí ráno mrholilo, na silnicích a zejména na chodnících to dost klouzalo, neboť 
déšť dopadal na neodhrnuté chodníky se zbytky sněhu a namrzal. Město vydalo varování před 
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ledovkou. Teploty během týdne stoupaly, od 0 °C v pondělí k 8 °C v neděli. První dny byly spíš 
zatažené a mrholivé, ve středu, v pátek a po část neděle svítilo sluníčko a panovalo spíše jarní počasí. 
V sobotu a v neděli spadlo pár dešťových přeháněk, v neděli v poledne drobně sněžilo.  
1.–7. února: V pondělí bylo zataženo, ranní teploty mezi 3–5 °C, drobně mrholilo. Stejné počasí 
panovalo i v úterý, středeční večer přinesl výrazné ochlazení. Ve čtvrtek ráno dokonce i trochu 
sněžilo, ale sníh se nedržel, hned tál, večer hustě pršelo, už pár kilometrů za Turnovem se ale déšť 
měnil ve sníh, ale ani tam se moc dlouho nedržel. Od pátku do konce týdne panovalo jaro. Teploty 
přes den mezi 5–8 °C, slunce, silnější, ale teplý vítr.  
8.–14. února: V první části týdne pořád panovalo jarní počasí, často svítilo slunce, ptáci zpívali, větřík 
pofukoval (v pondělí a úterý tedy poněkud silněji). Ve čtvrtek večer se ochladilo, mrholilo a bylo 
sychravo. V pátek ráno klesly teploty pod nulu, řidiči museli opět po delší době škrábat auta, ale přes 
den se opět objevilo jaro. O víkendu se počasí nezměnilo.  
15.–21. února: V pondělí a úterý stále panovalo pocitově spíše jarní počasí, i když v úterý se poněkud 
ochladilo. Jaké nás však čekalo překvapení, když ve středu po ránu začalo hustě sněžit a sněžilo celé 
dopoledne. Během několika hodin napadlo v centru města 5 cm sněhu, na okrajích a v okolí až 10 cm. 
Jakmile kolem jedné hodiny po obědě přestalo sněžit, začalo tát a ve čtvrtek ráno nebyla po sněhu 
ani stopa a opět svítilo slunce, ptáci zpívali a bylo jaro. Teploty se po ránu pohybovaly od 
4 °C (v pondělí), přes 2, 3 °C k -0,5 °C ve středu. Během dne pak stoupaly k 6–8 °C. V sobotu teploměr 
na slunci naměřil 12 °C.  
22.–28. února: Máme za sebou naprosto aprílový týden. V pondělí ráno bylo ještě 7 °C a přes den 
polojasno s trochou mrholení. Od úterka se začalo výrazně ochlazovat (úterý 30 °C, středa 1 °C, 
čtvrtek -2°C, sobota -3 °C) a bylo mokro. Často pršelo, nebo mrholilo, od středy se mrholení střídalo 
se sněžením, které v rychlých sledech střídalo zářící slunce, které už docela hřeje. Neděle byla 
nejkrásnější – slunce svítilo a hřálo po většinu dne, večer přišel teplý déšť.  
29. února – 6. března: Nedělní naděje pominula, v pondělí večer se opět výrazně ochladilo a teploty 
opět klesly k nule a kousek pod ni. Večer trochu sněžilo a v úterý bylo v ulicích trochu nasněženo. 
Středa přinesla sněhové a ledovkové překvapení skoro v celé republice, Turnov byl ale v podstatě 
výjimkou, byla zima a zataženo, ale sněhu jen poprašek a nijak nekomplikoval pohyb po městě. Od 
čtvrtka se opět oteplovalo a až do konce týdne panovalo polojasné počasí s teplotami nad nulou 
(kolem pěti), čas od času zářilo slunce.  
7.–13. března: Celý týden bylo chladno, teploty po ránu klesaly mírně pod nulu, přes den stoupaly 
maximálně na 5 °C. Bylo spíše polojasno, když vyšlo slunce, tak sice hřálo, ale svítilo spíše ojediněle. 
V úterý na vyšších místech v republice (Vysočina) sněžilo, v Turnově spíš mrholilo, ale dešťové kapky 
se měnily v ledové krupičky. Krásně slunečno bylo ve čtvrtek a v obě víkendová dopoledne. V pátek 
se oteplilo, přes den bylo 10 °C a zářilo slunce. Když o víkendových odpoledních zašlo slunce, bylo 
typické chladné jaro, po zimě ani stopy.  
14.–20. března: Od pondělí do pátku bylo jasno a slunečno, ale poměrně velká zima. Skoro celou 
dobu foukal silný studený vítr. Na slunci teploty rostly k 7 až 9 °C. Teploty po ránu padaly i kousek 
pod nulu (pondělí -2 °C), nebo se držely na nule. V úterý na většině území republiky sněžilo, ale u nás 
pouze mrholilo s mrznoucími krupičkami. O víkendu se zatáhlo a často mrholilo. Ve středu jsem si 
poprvé všimla, že se začíná zelenat tráva. 
21.–27. března: Bylo chladno, mrholivo a foukal studený vítr. Slunce se chovalo vyloženě aprílově, 
občas vykouklo a silně zářilo a hřálo, ale po většinu času zůstávalo za mraky. Počasí se zlepšilo až 
v neděli, kdy bylo opravdu krásně slunečno a teploty dosáhly 15 °C.  
28. března – 3. dubna: Počasí bylo opět aprílové. V pondělí a úterý bylo tepleji a střídavě svítilo 
a nesvítilo slunce, teploty po ránu dosahovaly cca 8°C. Ve středu se ochladilo, zatáhlo a až do 
pátečního odpoledne bylo chladněji a často poprchávalo. Výjimkou bylo čtvrteční pozdní odpoledne 
(po 16 hodině), kdy se udělalo krásně a teploty během dvou hodin vystoupaly z nějakých 8 °C až na 
16, místy i 20 °C, noc byla výjimečně teplá. V pátek ráno se ale zatažené chladnější počasí na chvíli 
vrátilo. Naštěstí o víkendu bylo krásně už od sobotního rána. 
4.–10. dubna: Od pondělí do čtvrtka bylo krásné slunečné počasí, teploty překračovaly teplotní 
rekordy. Po ránu jsme měřili kolem 10–12 °C, přes den i přes 20 °C, např. v pondělí v osm hodin večer 
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bylo stále 17 °C. V úterý bylo na měřící stanici Povodí Labe v Turnově naměřeno 26,6 °C. Rána bývala 
spíše zatažená. Ve čtvrtek se začalo mírně ochlazovat, bylo spíše polojasno až zataženo, ale skutečné 
ochlazení přišlo až v sobotu odpoledne, kdy teploty klesly pod 10 °C. V sobotu a v neděli také 
mrholilo a drobně pršelo.  
11.–17. dubna: Do středy bylo ještě docela teplo, teploty po ránu 6–9 °C, odpolední 15–19 °C, slunce 
svítilo, ale nejednalo se o zářivě jasné dny, Ve čtvrtek se začalo ochlazovat, pátečního rána nás 
přivítala mlha a odpolední teploty klesly až o deset stupňů oproti středě. Víkend byl chladný, teploty 
ve dne kolem 10–12 °C, v neděli večer mrholilo.  
18.–24. dubna: Týden byl spíše chladný a hodně aprílový, slunce svítilo občas po malých chvílích 
a střídal ho drobný déšť nebo mrholení. Ve čtvrtek ráno byla námraza. Většina večerů byla ale 
hezkých a slunečných. Teploty po ránu 4–7 °C. Oteplilo se v sobotu, kdy bylo hezky polojasno, večer 
pršelo. Ráno bylo 12 °C, v neděli se scénář opakoval, ale v mnohem chladnější verzi – po ránu byly 
3 °C. 
25. dubna – 1. května: Chladný týden, v pondělí a v úterý po ránu byla námraza a opět jsme museli 
škrábat skla na svých automobilech. Velké překvapení přineslo úterý – po ránu začalo sněžit, chvíli to 
vypadalo, že vločky roztávají hned poté, co dopadly na zem, ale za chvíli začalo hustě chumelit 
a najednou bylo bílo. Vydrželo to sice jen chvilku, ale stejně to byl šok. A navíc po obědě vypukla 
krátká bouřka. Odpoledne jsem jela do Prahy a strávila hodinku pod rozkvetlými šeříky na zářivém 
slunci na Karlově náměstí. V porovnání s turnovským počasím mi to tu nikdo nechtěl věřit. Ještě i ve 
středu chvilku sněžilo, ale sníh se nedržel. Od čtvrtka se začalo oteplovat a také přibývalo slunce. 
Pátek byl nádherný slunečný den, ale chladný, sobota byla ještě hezčí, ale už bylo teplo. Teplota 
v noci 10°C, na slunci přes den 20 °C. 
2.–8. května: Jaro v plné parádě, s výjimkou středy, kdy bylo zataženo, chladno (přes den 6 °C) 
a foukal nárazový vítr. Po ránu jsme měřili od 5 do 8 °C, přes den 16–20 °C. Oteplovat se začalo od 
čtvrtka, kdy večer ve 22 hodin bylo stále 16 °C. Pátek a víkend byl zářivě slunečný a horký – skoro jako 
v létě.  
9.–15. května: Až do soboty byl horký a slunečný týden. Po ránu 12–14 °C, přes den na slunci až 
24 °C. Slunce svítilo skoro pořád a bylo opravdu horko. Ve čtvrtek odpoledne přišla silná dešťová 
přeháňka, taková, které předchází náhlá tma. Za chvíli bylo po ní, ale později večer mžilo. Výrazná 
změna přišla se sobotou, ráno to ještě ušlo, ale pak, přestože svítilo slunce, spadla teplota na 
18 °C a v neděli už jsme se probudili do chladného, spíše zataženého počasí. Teplota po celý den 
zůstala na 8 °C a foukal studený vítr. 
16.–22. května: Až do čtvrtka bylo spíše chladno a polojasno, teploty po ránu kolem 7 °C, odpoledne 
stoupaly jen k 13 °C. Ve čtvrtek, ačkoliv nebylo hezky, se výrazně oteplilo a v pátek už bylo ráno 11 °C, 
svítilo slunce a bylo horko. Následoval parný víkend s teplotami překračujícími teplotní rekordy. 
Teploty na slunci stoupaly k 27 °C! 
23.–29. května: V noci na pondělí bylo 20 °C a následoval další parný den (na několika místech 
republiky vypukly bouřky s přívaly krup – viz Kalendárium Česko). Odpoledne začalo zacházet sluníčko 
a bylo dusno. V úterý dopoledne bylo stále horko, slunce svítilo méně a foukal větřík, takže už nebylo 
parno. Odpoledne, kolem 15 hodiny začalo hřmít, ale déšť nedorazil – jinde v republice, a to 
i nedaleko Turnova přišly lijáky, ale v Turnově je stále nezměrné sucho. Pořadatelé a návštěvníci 
probíhajícího Memoriálu Ludvíka Daňka měli radost, ale pořádný déšť by byl potřeba. V úterý večer 
se ale ochladilo a večer už bylo nutné obléci dlouhé rukávy.  
30. května – 5. června: Týden jsme prožili v čekání na déšť. Zatímco snad všude jinde přicházely 
prudké dešťové přeháňky a ve Francii proběhly povodně, které si vyžádaly několik obětí na životech, 
v Turnově bylo sucho, horko a slunečno, nebo polojasno. Půda byla vyschlá na troud. Každou chvíli 
bouřilo, ale déšť nepřicházel, pouze krátce (asi 10 minut) hustě zapršelo ve čtvrtek ráno a v neděli 
v poledne. Teprve po nedělním obědě přišla bouřka a asi hodinová průtrž mračen, dokonce 
i s kroupami. Teploty v týdnu v noci stoupaly k 20 °C, přes den se pohybovaly kolem 25 °C. Občas se 
zatáhlo, ve středu se ochladilo a foukal chladný větřík.  
6.–12. června: Celý týden bylo krásně teplo a zářivě slunečno. Teploty po ránu 14 až 15 °C, přes den 
přes 25 °C. V sobotu se ochladilo a víkend byl střídavě slunečný. Teploty vyšplhaly jen k 20 °C. 
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13.–19. června: Konečně pravidelně a vydatně pršelo, a to skoro každý den. Po ránu jsme měli kolem 
15 °C, přes den stoupaly teploty v dešti k 20 °C, mimo déšť, kdy většinou svítilo slunce, bylo ještě 
o pár stupňů více. Déšť přicházel v průtržích, občas provázených bouřkou, výjimečně byl následován 
mrholením (pondělí), ale většinou po průtrži zářilo slunce a bylo krásně. Pršelo každý den s výjimkou 
soboty.  
20.–26. června: Pořád často přichází kratší déšť (neprší déle než hodinu), který je střídán slunečným 
a obvykle poměrně teplým počasím. Takhle nějak má asi vypadat normální léto ve střední Evropě. 
Teploty po ránu byly kolem 15 °C, přes den 20–25 °C podle toho, zda zrovna pršelo. Ve čtvrtek se 
výrazně oteplilo, po ránu bylo 18 °C, v pátek přišla tropická vedra, která opět na několika místech 
pokořila rekordy. Kolem 16. hodiny naměřil venkovní teploměr před nemocnicí 41 °C! Následovaly 
tropické noci s teplotami 22 °C a v sobotu v 9 hodin ráno bylo již 26 °C. Od 16 do 18 hodin odpoledne 
přišlo několik bouřek, ale pak bylo krásně až do 23 hodin, kdy opět přišla velká bouřka. V neděli už 
zase bylo horko, ale poněkud mírnější. 
27. června – 3. července: Do středy bylo chladněji (do 20 °C) a spíše zataženo, s občasnými 
přeháňkami. Ve středu se oteplilo a večer už bylo 23 °C. Následovaly teplé (ne horké) slunečné dny, 
v pátek bylo 27 °C, v sobotu odpoledne přišla větrná smršť s deštěm, která například v Jablonci 
způsobila řadu škod, v Turnově jen popadalo pár menších větví. A pak už zas bylo hezky.  
4.–10. července: Spíše polojasno s občasným menším deštíkem. Mimo sluníčko bylo spíše chladno, 
ale když slunce vysvitlo, tak usilovně hřálo. Ve středu vál silný studený vítr, ve čtvrtek a v pátek 
odpoledne se vždy výrazně oteplilo, a tak zatímco dopoledne bylo např. 15 °C, odpoledne teploty 
dosahovaly 23 °C, na slunci více. Horko bylo v neděli.  
11.–17. července: Zatímco začátek týdne byl ještě parný s ranními teplotami kolem 20 °C a denními 
překračujícími 30 °C, od čtvrtka se prudce ochladilo (asi proto, že mi začala dovolená). Pršelo 
v pondělí i v úterý, ale teprve středeční vytrvalý noční déšť přinesl výrazné ochlazení a ve čtvrtek ráno 
jsme se probudili do zataženého dne, během kterého teploty klesly na 12 °C. Ranní teploty až do 
konce týdne nepřekročily 12 °C, poněkud se ale oteplilo – denní teploty vystupovaly k 20 °C. Bylo 
polojasno a každý den nějakou dobu pršelo.  
18.–24. července: Po výrazném ochlazení minulého týdne odpovídal tento týden už více létu 
a prázdninám, ale vytrvalá horka nepřicházela. Teploty se v noci pohybovaly pod 20 °C, přes den 
stoupaly k 30 °C, ale s výjimkou soboty je nepřekonaly. V pátek kolem poledne přišel silný déšť, 
sobota byla parná, ale v neděli se zatáhlo a dopoledne dlouho a hustě pršelo.  
25.–31. července: V tomto týdnu bylo horko, noci až do středy byly tropické, později bývalo v noci 
chladněji a ráno často zataženo, během dopoledne se ale vždy rozjasnilo a bylo horko. Pršelo hustě 
ve středu od 15 do 19 hodin – přišly i bouřky a v neděli ráno se opět ochladilo a nejvyšší teplota 
dosáhla 23 °C.  
1.–7. srpna: V pondělí bylo hezky a slunečno, ale od úterý už opět chladno, kdy teploty nepřekročily 
20 °C a bylo zataženo. Teplotní výkyv přišel ve čtvrtek s teplotami přes 30 °C, pozdě večer začalo 
pršet a pátek už byl o nějakých patnáct stupňů chladnější a mrholilo. O víkendu se trochu oteplilo, 
bylo střídavě slunečno a polojasno, na slunci bylo horko. Ale spíše takové podzimní.  
8.–14. srpna: V pondělí byl další tropický den, ještě večer už po setmění bylo 27 °C. Během úterního 
dopoledne se výrazně ochladilo a večer už bylo pouze 16 °C a sem tam drobně pršelo. A tak to zůstalo 
až do konce týdne. Ve čtvrtek 11. srpna padly na většině českých meteorologických stanic teplotní 
rekordy, a to i pražském Klementinu, kde byla naměřena nejnižší teplota od roku 1869, a to pouhých 
8,9 °C. Na Šumavě dokonce mrzlo (-3,2 °C). Ranní teploty klesaly až k 12–15 °C, nicméně o víkendu už 
bylo tepleji, na slunci se teploty šplhaly nad 20 °C. Nicméně na srpen je to opravdu málo, zvláště 
s porovnáním loňského parného léta.  
15.–21. srpna: Tento týden se srpnu podobal o něco víc, než ty předchozí, ale žádná sláva to také 
nebyla. Po většinu dní panovalo polojasno, k večeru obvykle přibývalo slunce, ranní teploty už byly 
nízké – kolem 13–14 °C, odpolední pak kolem 20 °C. Překvapení přinesly pátek a sobota, kdy bylo 
opět velké horko, teploty vystoupaly k 30 ° a svítilo slunce, ovšem trochu foukal vítr, takže za typické 
srpnové parno bychom to označit nemohli. Celou noc na neděli hustě pršelo, nepřestalo ani přes den, 
takže teplota šla opět dolů – na necelých 20 °C. 
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22.–28. srpna: Počasí v tomto týdnu překvapilo všechny ty, kteří se již smiřovali s podzimem, protože 
po prvních dvou dnech, které byly polojasné a teplé (teploty kolem 25 °C, po ránu mlhy), nastoupilo 
od středy počasí tropické. A to doslova. Teploty v noci neklesaly pod 20 °C a ve dne stoupaly ke 
třicítce i přes ni. V neděli v noci přišel prudký déšť s bouřkami, ale jinak nezkalil toto počasí ani 
mráček.  
29. srpna – 4. září: Pondělní ráno bylo zatažené, ale teploty neklesly pod 20 °C, foukal větřík a slunce 
svítilo o poznání méně než v předchozích dnech. Přišel také typický chladný podzimní večer. Nicméně 
už v úterý se počasí opět vrátilo k vedrům. V noci už sice bylo chladněji, ale přes den vedro. Teplá noc 
přišla až ve čtvrtek, kdy ve 22 hodin bylo stále 20 °C. V neděli opět pršelo, ale nebyly to průtrže, ale 
drobný vytrvalý déšť.  
5.–11. září: Pondělí bylo úplně aprílové, chvílemi se zatáhlo až na tmu, za pár vteřin vybuchla 
slunečná záře, do toho občas sprchlo, či zafoukal prudší vítr. Změny nastávaly velmi rychle. Teploty se 
držely kolem 20 °C. Od úterka se opět ustálilo horké slunečné počasí. Ranní teploty byly kolem 14 °C, 
přes den i přes 30 °C. V pátek ve 22 hodin večer bylo ještě 26 °C. A tak to bylo až do konce týdne.  
12.–18. září: Poslední vedra. Změna přišla v sobotu, kdy na mnoha místech v republice, i nedaleko od 
Turnova (Liberec, Boleslav), přišly prudké bouře a deště. U nás téměř ani kapka, jen se zatáhlo 
a později odpoledne lehce zamrholilo. V okolí byla změna počasí mnohem radikálnější a najednou se 
začaly objevovat bundy, kabáty a šátky.  
19.–25. září: A přišel krásný slunečný podzim. Ranní teploty byly výrazně nižší než v předcházejících 
týdnech, pouze okolo 10 °C, rána byla prosvětlená mlhami a rosou, přes den svítilo slunce a bylo dost 
teplo, kolem 20 °C. Prostě krása. Jen už nás opět trápilo vleklé sucho. I obyčejné náletové keře 
v parcích a lesích byly skoro uschlé.  
26. září – 2. října: Krásné počasí trvalo, teploty po ránu kolem 10 °C, přes den polojasno, chvílemi 
velmi slunečno a v tom případě i horko (přes 20 °C). Nejteplejším a nejslunečnějším dnem byl čtvrtek. 
Sobotní ráno bylo velmi teplé, v noci jsme naměřili až 16 °C, přes den bylo polojasno, pozdě v noci ale 
velmi teplo, až 22 °C, a přišla bouřka a silný déšť (konečně!). Pršelo i v neděli odpoledne a večer. 
Teplota začala klesat.  
3.–9. října: Počasí už se definitivně přiklonilo k podzimu, dokonce možná až příliš. V noci na pondělí 
pršelo, a zatímco úterní dopoledne bylo ještě krásné slunečné, odpoledne začal foukat prudký vítr, 
který na několika místech kraje přešel v prudké nárazy, při kterých padaly stromy. V následujících 
dnech bylo zataženo a často mrholilo, ranní teploty se snížily na 5 °C a přes den stoupaly jen těsně 
nad 10 °C.  
10.–16. října: Chladný podzimní týden, ani mě netěší po ránu zapisovat teploty kolem 4–5 ° C. Bylo 
zataženo. O něco tepleji bylo o víkendu, kdy i svítilo slunce. Teploty vystoupaly až na 15 °C.  
17.–23. října: Další podzimní týden s trochou příjemnějšího počasí. Ačkoliv čas od času mrholilo, 
a slunce téměř nesvítilo, zbarvené stromy, které prosvítaly mlhami, z toho činily poměrně příjemný 
vjem. Nejslunečnějším dnem byla středa, dopoledne mrholilo, ale odpoledne slunce zářilo do zlatých 
stromů v plné parádě. Ranní teploty na začátku týdne byly kolem 7–9 °C, odpolední kolem 10 °C. Od 
čtvrtka se ochladilo a ráno teploměry ukazovaly kolem 5 °C.  
24.–30. října: V pondělí odpoledne se docela oteplilo, ranní teploty se pohybovaly zase o něco výše, 
kolem 7–9 °C, slunce během dne svítilo v pondělí, ve středu i ve čtvrtek. V úterý ráno pršelo a bylo 
tak zataženo, že ještě v 7 hodin byla nečekaná, naprostá tma.  
31. října – 6. listopadu: Poslední říjnový den bylo docela teplo a svítilo slunce, ráno jsme naměřili 
3 °C a Turnovem se šířila hustá mlha. V úterý po ránu bylo 7 ° a celý den byl krásný a slunečný. Krásné 
počasí jsme si užili ještě v pátek, ale ve středu, čtvrtek i o víkendu panovalo sychravé podzimní 
počasí, s ranními teplotami kolem 2 °C a denními kolem 5 °C.  
7.–13. listopadu: Podzim už se nezapře. Teploty během týdne klesaly, často mrholilo a pršelo. 
V pondělí se skoro celá republika potýkala s náledím, v Turnově však nebylo. V úterý bylo polojasno 
a ve středu 9. listopadu poprvé sněžilo, resp. ráno byly střechy aut a domů pokryty bílým popraškem 
a živě jsme sníh viděli padat z nebe o den později dopoledne, odpoledne už se opět změnil 
v mrholení. Teploty po ránu stoupaly jen na nulu, nebo jeden stupeň nad ní. Během dne nepřekročily 
5 °C.  
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14.–20. listopadu: Pondělí ráno bylo mrazivé, teploty klesly na -8 °C. Přes den pak bylo krásně, 
slunečno a celý den mírně mrzlo. V noci byl tzv. Superúplněk, kdy byl Měsíc nejblíže Zemi. Opravdu 
zářil velmi jasně. Od úterý se oteplovalo, v úterý ráno ještě mrzlo, přes den teploměr ukazoval dva, tři 
stupně nad nulou, bylo polojasno a odpoledne pršelo. Od středy do soboty vládly počasí plískanice, 
teploty byly vysoké (až 8° C). Ve čtvrtek bylo teplo a ráno zpívali ptáci tak, že si člověk připadal jako 
na jaře. V neděli bylo chladněji a svítilo slunce.  
21.–27. listopadu: Bylo teplo, teploty po ránu dosahovaly od 7° do 9 °C. Několik dnů v týdnu bylo 
nádherně – v pondělí zářilo slunce a teploty dosáhly až 16 °C, vál teplý vítr. V republice padaly 
teplotní rekordy – v Karviné naměřili 19 °C! V dalších dnech svítilo slunce méně, ale bylo stále 
výjimečně teplo (12° C), v pátek se ochladilo na 4 °C ráno, zato nám ale slunce zase celý den svítilo. 
Denní teploty 6 °C, večer se výrazně ochladilo a objevila se námraza (2 °C). Stejně to vypadalo 
i o víkendu. 
28. listopadu – 4. prosince: V pondělí ráno mrzlo (-2° C) a všude byla bílá námraza. Svítilo slunce, vál 
silnější vítr a přes den bylo kolem 1 °nad nulou. Postupně se ochlazovalo, v úterý a ve středu bylo 
stále slunečno. Ve středu odpoledne kolem 17. hodiny začalo poprvé sněžit – rázem bylo bílo a do 
čtvrtečního rána nasněžilo uprostřed Turnova až 10 cm. Hned začaly problémy v dopravě. Neděle 
byla mimořádně mrazivá. Na Jizerce v Jizerských horách bylo naměřeno skoro minus 20 °C. 
5.–11. prosince: Až do čtvrtka mrzlo, ranní teploty se pohybovaly od -5 °C (v pondělí) do -1 °C (ve 
čtvrtek). V pondělí dopoledne v Turnově sněžilo, jednalo se o mimořádně lokální sněžení, protože ani 
v blízkém okolí sníh neměli (Všeň, Bělá). Odpoledne svítilo slunce a připravilo nám pravou zimní 
pohádku se stromy s bílými větvemi, s vánočními světýlky a mrazivě třpytivými povrchy. V dalších 
dnech bylo polojasno a postupně se oteplovalo, v pátek už byly po ránu 3 °C nad nulou, mrholilo 
a celý den byla tma. V sobotu po ránu mlha, ale tmavá a až odpoledne se poněkud vyjasnilo. V neděli 
už zase bylo ošklivo a celý den mrholilo.  
12.–18. prosince: Až do víkendu nebylo moc hezky, nesněžilo, teploty se v noci i přes den pohybovaly 
kolem nuly, občas mrholilo (ve středu). O víkendu se mírně ochladilo, v sobotu ráno spadla bílá 
námraza a vydržela až do neděle, kdy i trochu zasněžilo.  
19.–25. prosince: V pondělí a úterý se teploty držely kolem nuly, bylo polojasno a v pondělí ráno 
mlha. Od středy se teploty trochu snížily a do pátku se ty ranní držely pod nulou. V pátek pokryla 
celou republiku ledovka a i v Turnově to hodně klouzalo. Celý den mrzlo. V sobotu, na Štědrý den, 
teploty opět trochu vzrostly a dopoledne dokonce sněžilo – padaly velké vločky, odpoledne ale zase 
tálo a v neděli, kdy teploty vystoupaly během dne až k 5 °C, mrholilo a pršelo.  
26. prosince – 1. ledna: Na Štěpána jsme naměřili 5 °C, celý den bylo zataženo a nepěkno. V úterý 
dopoledne se rozjasnilo, ale odpoledne dorazil silný vítr a dešťové přeháňky. Déšť spolu s větrem 
působil, jako by se čerti ženili. Smršťové přeháňky trvaly až do pozdní noci. Čerti odpočívali a ve 
středu nás přivítal nádherný slunečný a lehce mrazivý den – slunce po dlouhé době bylo moc 
příjemné. Krásné, poněkud chladnější počasí se udrželo i v dalších dnech.  
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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.  
 
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. 

http://www.slunickoturnov.cz/
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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 112 zaměstnanců.  
 
Registr smluv on-line 
K 1. červenci byl spuštěn informační systém, kde se zveřejňují všechny smlouvy s plněním nad 50 tisíc 
korun, které město uzavírá. Tato povinnost vyplynula z nového zákona č. 340/2015 Sb. Registr smluv 
je přístupný na webových stránkách ministerstva vnitra. 
 
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 ulici (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 
Ing. Jaromír Pekař, místostarosta (po volbách Mgr. Petra Houšková) 
Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta (po volbách Mgr. Jana Svobodová) 
Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus 

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

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

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU: 10 pracovníků, vedoucí odboru Ludmila Těhníková 

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

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

 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: 4 pracovníci, tajemník Ing. Miroslav Šmiraus 

 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ: 9 pracovníků, vedoucí odboru Bc. Jan Zárybnický 
 
Skálova ulice čp. 84 

 ODBOR SPRÁVNÍ: 10 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: 19 pracovníků, vedoucí odboru Pavel Vaňátko 

 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD: 5 pracovníků, vedoucí odboru Hana Lustigová 

 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU: 6 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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Pracoviště Městského úřadu v budoucnu 

Projekt Nový úřad 
Město už dlouhodobě řeší otázku, jak vhodně rozmístit jednotlivé odbory úřadu. V úvahu 
v posledních letech připadaly budova Spořitelny na náměstí (zastupitelé neschválili její koupi), či 
budova hotelové školy ve Zborovské ulici. V souvislosti s prodejem domu čp. 72 ve Skálově ulici 
(prodáno Libereckému kraji pro muzeum) z roku 2015 je nutné řešit přemístění úředníků.  
 

Historická budova radnice – část přízemí radnice je pronajata do roku 2025 bance ČSOB, je jednáno 
o připojení kanceláře v 2. patře. Dále je možno využít historický objekt pasáže, kde je nyní umístěn 
sklad nalezených věcí, sklad údržby a úschovna jízdních kol, motorek pracovníků úřadu, odpadové 
hospodářství, dále je jedna místnost pronajata provozovně opravující oděvy. Pasáž je ve velmi 
špatném stavu a dělá městu Turnov ostudu.  
 
Skálova čp. 72 – objekt je prodán Libereckému kraji, nájemní smlouva do roku 2018, za částku cca 
140 tis. Kč/ročně.  
 
Skálova čp. 84 – kvůli existenci bytu v objektu není možno dům do roku prodat, objekt vykazuje 
určité statické poruchy v zadní přístavbě. 
 

Skálova čp. 466 – mimo úředníků je zde umístěna služebna Městské policie, místnost pro přespávání 
strážníků v době krizové situace, improvizovaná tělocvična a sklad MP. Prostory jsou pronajímány 
soukromým subjektům (jazyková škola Fan, cukrárna Evy Dlouhé a mnoho dalších). 
Tento objekt bude v příštích letech kompletně přestavěn a vznikne zde druhé hlavní sídlo Městského 
úřadu (po radnici). Předpokládá se přesun úředníků z objektů ve Skálově ulici. 
 
tzv. Likosák – objekt za čp. 466 využívaný jako sklad (např. při vystěhovávání bytů, nutno zdemolovat 
i vzhledem k připravované rekonstrukci objektu Fokusu, vítané rozšíření parkovacích kapacit. 
 
Žižkova čp. 2137 (spisovna) – kapacita objektu byla minulý rok zvětšena pomocí posuvných regálů.  
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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 voleb do března 2013 zastávala funkci starostky PhDr. Hana Maierová (Nezávislý blok), od března 
2013 Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Důvodem výměny bylo zvolení Hany Maierové do krajského 
zastupitelstva a její jmenování do funkce náměstkyně hejtmana a radní pro cestovní ruch, 
památkovou péči a kulturu.  
 
Místostarostové města 
Turnov měl 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 / Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy 
a Slezska 
 
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 
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Foto z www.turnov.cz 



Kronika města Turnova 2016  |93 

 

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, které jsou zde zachyceny. 
 
 

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předseda Ing. Michal Kříž  
Jaroslav Men, Jana Nalezencová, DiS., Daniela Lakatošová, Ing. Eliška Gruberová, PhDr. Vladimíra 
Jakouběová, Josef Hlubuček, Ing. Tomáš Špinka (od února 2016), Mgr. David Pešek (od února 2016), 
Mgr. Martina Marková (od února 2016). 
 
Komise dopravní – předseda Ing. Milan Vašák 
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, 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 kulturní – 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 (do října 2016), RNDr. Josef Uchytil, Petr Záruba, Marika Bartošová (do října 2016), Jana 
Adamová, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Mgr. Martina Marková. 
 
Komise letopisecká – předsedkyně Mgr. Petra Houšková  
PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Martina Marková, 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 (do 8. 6. 2016), Mgr. Jiří Mašek, ak. mal. Václav Žatečka, Ing. Barbora Luková, Mgr. Martina 
Marková.  
 
Komise pro občanské záležitosti – předsedkyně Eva Kordová  
Jana Adamová, Jana Čejková, Eva Dudová, Ing. Jaromír Ducháč, Irena Fričová, Karel Janák, Mgr. Hana 
Kocourová, Dagmar Landrová, Marie Meixnerová, Ing. Klára Preislerová (do 31. 3. 2016), Anna 
Šupíková (od 1. 4. 2016), Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková, Ing. Jan Zárybnický, Mgr. Petra 
Houšková, Arnošt Černý. 
Členové mj. navštěvují starší občany a gratulují jim k jejich kulatým výročím.  
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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, Karel Jiránek, Ing. Arch. Boris Šonský.  
 
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. 
 
Komise sportovní – předsedkyně Mgr. Jana Svobodová  
Mgr. Martina Marková, Petr Bydžovský, Jiří Duda, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Jiří Mikula, 
Ing. František Jungmann, Mgr. Vít Jůza, Ing. Jan Konejl (do 7. 12. 2016), Mgr. Ivo Konejl (od 7. 12. 
2016), Bc. Jindřich Kořínek, Pavel Mikeš, Mgr. Aleš Mikl, Ing. Pavel Svatoš, Ing. Miloslav Šorejs (do 
8. 6. 2016), Mgr. Otakar Špetlík (do 8. 6. 2016), Ing. Tomáš Špinka, Jiří Šteffan, Mgr. Karel Štrincl, Jiří 
Vele, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, Ing. Milan Hejduk, Jiří Rezler (do 8. 6. 2016), Ing. Lumír Šubert.  
 
Komise škodní a likvidační – předseda Arnošt Černý  
Richard Mochal, Jana Kopečná, Ing. Josef Zajíček, Jaroslav Men.  
 
Komise pro výchovu a vzdělávání – předsedkyně Ing. Jana Rulcová  
Mgr. Karel Bárta, Mgr. Martina Marková, 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.  
 
Komise Zdravého města a místní Agendy 21 – předsedkyně Mgr. Petra Houšková  
Bc. Zbyněk Báča, Mgr. Vendula Bičíková, Ing. Václav Formánek, Bc. Bára Havlátová, Mgr. Petra 
Houšková, Eva Kordová, Ing. Eva Krsková, Jiří Mikula, Mgr. Jana Pekařová, Bc. Kateřina Poslušná, 
MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Anna Šupíková, Michaela 
Uchytilová, DiS., Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil. 
(Komise byla zřízena radou města 13. července na základě zpřísnění podmínek projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21 – více viz zápis z jednání rady města. Došlo k rozdělení původní Komise pro 
občanské záležitosti, Místní agenda 21, Zdravé město na Komisi pro občanské záležitosti se stejným 
členstvem a na Komisi Zdravého města a místní Agendy 21, jejímiž členy se stali členové pracovní 
skupiny, která činnost projektu koordinovala dosud).  
 
Komise zdravotně sociální – 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.  
 
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, Ing. Monika Šilarová (od dubna 2016).  
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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 2016 v tomto složení: 
Výbor kontrolní:  
Mgr. Michal Loukota – předseda výboru 
Dagmar Brabcová, Jiří Vele, Karel Tokan, Jindřich Zeman, Dis., Kateřina Růžičková (do 30. 6. 2016), 
Mgr. Radka Šimůnková, Mgr. Eva Honzáková, Ing. Petr Soudský, Ing. Josef Zajíček, Ing. Pavel Paickr, 
Josef Laurin (od července 2016). 
 
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. 
 
Výbor pro hospodářský majetek 
Ing. Tomáš Hocke – předseda výboru 
Jiří Mikula, Ing. Milan Vašák, Ing. Michal kříž, Ing. Vítězslav Sekanina, RNDr. Josef Uchytil, DiS., 
František Zikuda.  
 

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. 
 



Kronika města Turnova 2016  |96 

 

Osadní výbory 

V roce 2016 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 13. ledna (výběr):  
Základní síť sociálních služeb regionu Turnovsko / Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro 
rok 2016 / Dotace na sociální služby (návrh pravidel) / Výstavba obslužné komunikace, plynovodu 
a veřejného osvětlení pro rodinné domy v bytové zóně Hruštice-Károvsko, etapa IV.A (výsledek 
výběrového řízení Integra stavby, a.s., Liberec za nabídkovou cenu 3 379 945,69 Kč vč. DPH) / Vypsání 
výběrových řízení na následující stavební akce: Lávka pro pěší Šetřilovsko, ev. č. 004, Mostek přes 
Vazovecký potok v Dolánkách, ev. č. 018, Chodník ul. Přepeřská, II. část, ZŠ Alešova – stavební úpravy 
přízemí, ZŠ Žižkova – oprava střechy nad jídelnou, ZUŠ – výměna kotlů, Zefektivnění ohřevu vody – 
Penziony, Žižkova čp. 2030, 2031, 2032, 2047; nákup nového vozu pro MP, Péče o závěsné nádoby 
s letničkami v letech 2016–2018 / Kácení stromů rostoucích mimo les – Mariánský hřbitov 
v souvislosti s plánovanou opravou zdi (10x zerav západní obvody kmenů 78–122 cm, 1x zerav 
řasnatý trojkmen celkový obvod 220 cm, 1x lípa srdčitá obvod 110 cm, kácen jeden kmen z trojkmene 
1x lípa srdčitá trojkmen obvody 155 cm, 146 cm, 138 cm) / Schválení podání žádostí do grantových 
programů na následující akce: Záměr přístavby domova důchodců Pohoda, Rekonstrukce budovy 
Základní školy Turnov–Mašov.  
 
Z jednání rady 28. ledna (výběr): 
Směrnice o zadávání veřejných zakázek (nové znění)/ Veřejnoprávní smlouva pro Dětské centrum 
Turnov / Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech (vrácení části 
přidělené dotace) / Plán prevence kriminality na rok 2016 pro město Turnov (schválení, podání 
žádosti o dotaci, nová kamera v Prouskově ulici).  
 
Z jednání rady 3. února (výběr): 
Personální záležitosti Odboru školství, kultury a sportu (zřízení nového pracovního místa) / 
Aktualizace tabulky orientačních cen pozemků směrnice č. 36 / Hrad Valdštejn – obnova střešní 
krytiny kaple sv. Jana Nepomuckého (vyhodnocení výběrového řízení – DKK Stav s.r.o. Liberec za 
2 596 714 Kč vč. DPH) / Podatelna – stavební úpravy (nezvýšení ceny) / Prodej nemovitostí na 
Šetřilovsku (od roku 2012 se nedaří restauraci s přilehlou roubenkou prodat, na novou výzvu z roku 
2015 se přihlásil jeden zájemce, který plánoval budovy zbourat. Rada doporučila nové vyhlášení 
prodeje) / Zánik věcných břemen na pozemcích parc. č. 292, 293/1, 293/2 a 293/3 (rozšíření koryta 
Jizery u velkého mostu v souvislost s protipovodňovými opatřeními) / Zadání přípravy podkladů pro 
zadání zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov–jih / Technické služby – plán a financování úklidu 
/ Odbor životního prostředí – plán a financování výsadby a péče o zeleň / Smlouva na zajištění 

provozu „Domova pro kočky“ na Malém Rohozci / Smlouva na zajištění provozu odchytového zařízení 
pro psy / Vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro MěÚ Turnov 
na období 1.3.2016 - 28.2.2018 / Výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava hřbitovní zdi 
u kostela Panny Marie Turnov“ / Výběrové řízení na dodavatele stavby „Zvyšování bezpečnosti 
chodců na nám. Českého ráje“ / Výsledek výběrového řízení na akci Péče o závěsné nádoby 
s letničkami v letech 2016-2018 (vítěz Jan Hájek Turnov, 14 ks jednostranných a 56 ks oboustranných 
nádob za celkovou cenu 297 297,-Kč včetně DPH). 
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Z jednání rady 25. února (výběr): 
Výsledek výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy MěÚ na období 
od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2018 (vítěz výběrového řízení Roko service plus, s.r.o. za 93 869 Kč) / 
Sportovní fond – rozdělení dotací (podrobnosti viz Sport – dotace) / Kulturní fond – rozdělení dotací 
(podrobnosti viz Kultura – dotace). 
 
Z jednání rady 16. března (výběr): 
Oprava komunikace do Mokřin (silnici opraví turnovská firma Zikuda vodohospodářské stavby za 
1 149 500 Kč vč. DPH, firma nabídla slevu 461 796 Kč z původní ceny) / Prodej pozemků pod 
trafostanicemi (firmě ČEZ, pouze u nových trafostanic, u starších se počká na rekonstrukci) / Oprava 
hřbitovní zdi Mariánského hřbitova 1. etapa (vítěz výběrového řízení Reopa za cenu 1 206 416 Kč, 
oprava se týká hlavní brány, zdi s ulicí Přemyslova a spodní brány u kolumbária) / ZUŠ – výměna kotlů 
(vítěz výběrového řízení Světlo Turnov za 753 467 Kč) / ZŠ Alešova, stavební úpravy přízemí (vítěz 
výběrového řízení Instav, Jablonec nad Nisou za 2 717 039 Kč vč. DPH) / ZŠ Žižkova, oprava střechy 
nad jídelnou (vítěz výběrového řízení firma W.H.A. system spol. s r.o., Šumperk za cenu 907 680,- Kč 
s DPH) / Chodník v ulici Sobotecká a Mašovská – zpracování projektové dokumentace (vítěz 
výběrového řízení firma Profes Projekt za 421 080 Kč vč. DPH) / Lávka na Šetřilovsku (vítěz 
výběrového řízení na novou lávku firma Jirop trade z Blažimi za 1 186 743,75 Kč vč. DPH) / Limity 
městského úřadu a městské policie na mzdy, občerstvení a dary pro rok 2016 Městský úřad 30 798 
tis. Kč, Městský úřad radary 2 073 tis. Kč, Městský úřad SPOD 2 635 tis. Kč, Městský úřad výkon soc. 
práce 776 tis. Kč. 
Limit na občerstvení na rok 2016 je navržen ve výši 120 tis. Kč a je rozdělen takto: 25 tis. Kč starosta 
Ing. Tomáš Hocke, 17,5 tis. Kč místostarostka I. Mgr. Petra Houšková, 17,5 tis. Kč místostarostka II. 
Mgr. Jana Svobodová, 10 tis. Kč tajemník Ing. Šmiraus Miroslav, 50 tis. Kč Rada města, Zastupitelstvo 
města a sekretariát. 
Limit na dary na rok 2016 je navržen ve výši 35 tis. Kč.  
Městská policie. Limit zaměstnanců na rok 2016 ve výši 18. Mzdový limit pro rok 2016 je stanoven ve 
výši 6 090 tis. Kč. 
Příspěvek na projekt Dítě v tísni (město poskytne 25 000 Kč, které budou rozděleny mezi jednotlivé 
školy na základě dodaných podkladů o potřebách dětí v nouzi. Budou z nich placeny obědy) / 
Vyhlášení zóny 30 km/hod (max. rychlost aut) ve vilové čtvrti pod Hrušticí a na Mariánském náměstí / 
Vstupné na hrad Valdštejn (viz Kultura – Hrad Valdštejn) / Ceník vstupného na plavecký bazén 
v Maškově zahradě (viz Sport) / Individuální žádost o dotaci Memoriál Ludvíka Daňka 2016 
(doporučeno schválení 400 000 Kč) / Městská knihovna Antonína Marka - nový ceník služeb 
a knihovní řád (více viz Kultura – Městská knihovna). 
 
Z jednání rady 31. března (výběr): 
Mostek přes Vazovecký potok (vítězem výběrového řízení se stala teplická firma EKIA za nabídkovou 
cenu 955.176,- Kč včetně DPH) / Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - dodatečné 
stavební práce / Městská sportovní Turnov – automatická závlaha na koupališti (souhlas 
s vybudováním zavlažovacího zařízení pro trávníkové plochy v areálu v max. výši 1 100 000 Kč bez 
DPH.) / Dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov 
(více viz Zápis z jednání zastupitelstva 31. 3.) / Program regenerace městské památkové zóny - podíly 
na dotaci ministerstva kultury (více viz Zápis z jednání zastupitelstva 31. 3.) / Schválení záměru 
změnit akci Kámen a šperk na akci Turnovské léto. 
 
Z jednání rady 13. dubna (výběr): 
WC na terminálu (pronájem WC v restauraci Albion za 350 000 Kč ročně, nové sociální zařízení 
v budově nádraží, do výběrového řízení na jeho provozovatele se ale nikdo nepřihlásil, proto zůstalo 
zavřené a smlouva s restaurací Albion byla prodloužena / Nařízení Města Turnova, kterým se 
vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov Turnov-jih / Doporučení komise pro 
životní prostředí (snaha o zřízení chodníku ze Skálovy ulice pod školou kolem dolního konce stadionu 
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k bývalému kinu v Žižkově ulici – dnes tam vede „neoficiální“ pěšina, stav stromů na Mariánském 
hřbitově, areál s garážemi u domu pro penziony Pohoda u nemocnice) / Návrh na rozdělení dotací na 
obecně prospěšnou činnost (více viz Kultura – dotace) / Žádost Geoparku Český ráj, o. p. s. 
o individuální dotaci z rozpočtu města Turnova (doporučeno přispět částkou 50 000 Kč) / Omezení 
vjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun centrem města (odsouhlaseno, podle sčítání z roku 2010 projede 
centrem města 1 079 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin) / Omezení parkování nákladních 
vozidel nad 3,5 t v centru města (odsouhlaseno) / Problematika parkování u obchodní akademie a ve 
Vejrichově ulici (Dopravní komise probírala opakovaně situaci kolem chodníku, který vede ke vchodu 
do obchodní akademie ve Zborovské ulici. Po chodníku jezdí vozidla, která posléze parkují před 
vchodem) / Plné zjednosměrnění Skálovy ulice (dosud obousměrné od křižovatky u šperkařské školy 
ke vjezdu do stadionu, zobousměrnění odsouhlaseno). 
 
Z jednání rady 28. dubna (výběr): 
Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova (více viz Zdravotnictví – dotace) / 
Regenerace panelového sídliště U nádraží, 4. etapa (ulice Květinová a Březová, odhad ceny 6,2 mil. 
Kč) – vypsání veřejné zakázky / Podpora XXV. ročníku soutěže automobilů a motocyklů veteránů 
Tatra v Českém ráji (starosta převzal záštitu nad akcí, 18. 6. – dar města 15 000 Kč). 
 
Z jednání rady 11. května (výběr): 
Dům přírody Českého ráje v Dolánkách (provozní dotace) / Variantní studie Rekonstrukce Základní 
školy Mašov (popsány varianty řešení) / Přístavba Městského divadla Turnov – vypsání poptávkového 
řízení / Projekt Nový úřad (více viz Město – základní informace) / Koňský trh (problém chátrajícího 
stavu objektů a nevyužitelnosti prostor z důvodu jejich vlastnictví soukromým subjektem) / Výkup 
pozemku pro novou stanici HZS Libereckého kraje v Turnově (žádost ředitele Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje (HZS), týkající se možného přemístění jejich hasičské zbrojnice 
ze záplavou ohrožené stanice Na Lukách do nového prostoru křižovatky u Dioptry, zatím bez 
rozhodnutí) / Plechové garáže na sídlišti Přepeřská (žádosti obyvatel o přemístění garáží z centra 
sídliště, rada souhlasí) / Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 822/15, 528/2, k. ú. Bukovina 
u Turnova, tj. cesty k Zrcadlové koze (rada souhlasí) / Dodávka rolby pro zimní stadion Turnov – 
vyhodnocení veřejné zakázky (Medela – chráněné dílny s.r.o., ulice Padolí 228, 549 31 Hronov, za 
3 000 800 Kč včetně DPH) / Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol (doporučeno 
ke schválení) / Městská knihovna Antonína Marka – knihovní pobočky, přemístění pobočky z Alešovy 
ulice do budovy Českých drah U nádraží 1297) / Hroby významných osobností – zařazení hrobu MgA. 
Ing. Pavla Holase do seznamu (odsouhlaseno) / Schválení daru pro Střední uměleckoprůmyslovou 
školu Turnov (Starosta Města převzal záštitu nad akcí Svářečské sympozium 2016 a umístění plastik 
sportovců v areálu městského atletického stadionu Ludvíka Daňka, dar 10 000 Kč) / Lezecký ráj – Bio 
ráj a jeho budoucnost. 
 
Z jednání rady 26. května (výběr): 
Kulturní centrum a jeho gastroprovoz (kavárna KUS) – hodnocení / WC terminál, prodloužení smlouvy 
s majitelem restaurace Avion / Dotace z kulturního fondu (více viz Kultura – dotace) / Městská 
knihovna Antonína Marka – dlužné částky (knihovna eviduje 75 osob, které nevrátily půjčené knihy, 
jejich soudní vymáhání by však bylo velmi nákladné, schváleno prominutí vymáhání) / Obnova 
Šetřilovských rybníčků – výběr dodavatele (projekt pro obnovení funkčního technického stavu 
a provedení údržby rybníčků (jako dodavatel vybráno Sdružení Český ráj za nabídnutou a konečnou 
cenu 137 769 Kč) / Schválení daru pro Českomoravský svaz hokejbalu – finálový turnaj MČR 
v Turnově (Starosta převzal záštitu nad finálovým turnajem mistrovství České republiky žen 
v hokejbale, 11. a 12. června, v prostorách zimního stadionu Ludvíka Koška v Maškově zahradě. 
Poskytnut dar ve výši 3 000 Kč) / Městská sportovní Turnov s. r. o. – automatický zavlažovací systém 
(schválení výsledku výběrového řízení, firma Irriga Čistěves 69, 50315 Nechanice za nabídkovou cenu 
840 755,- Kč bez DPH). 
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Z jednání rady 8. června (výběr): 
Dodatek smlouvy č. 3 s AŽD Praha, s. r. o., které pronajímá ve městě zařízení pro měření rychlosti 
vozidel. Podle původní smlouvy mělo město od firmy infrastrukturu měření převzít do konce roku 
2015, nově rozhodnuto o převzetí infrastruktury do 31. 10. 2017 / Rozšíření městské hromadné 
dopravy o Linku 670 311 Turnov, Bukovina – Turnov, Nemocnice (Dosud byla linka zřizovaná krajem, 
vykazovala ztrátu ve výši 650 000 Kč za rok při 46 000 km ročně. Po dohodě s Libereckým krajem 
město doplácelo 70 tisíc, ke konci roku 2017 bude linka převedena do struktury městské hromadné 
dopravy) / Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy veřejné 
správy Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a městem Turnov / Územní členění státu – zřízení 
okresu Turnov (schválen požadavek na jeho zřízení) / Prodej mobilního kluziště (prodáno ve 
výběrovém řízení Sportovnímu centru Semily, p. o., za nabídkovou cenu 855 000 Kč bez DPH.) / 
Změna ceníku vstupného na zimní stadion Ludvíka Koška (více viz Sport – Maškova zahrada) / 
Rekonstrukce komunikace u sokolovny Mašov (uzavřena smlouva s Technickými službami Turnov za 
173 375 Kč. 
 
Z jednání rady 30. června (výběr): 
Regenerace panelového sídliště U nádraží, 4. etapa – vyhodnocení veřejné zakázky (SaM silnice 
a mosty a.s. Česká Lípa za cenu 5 384 098,95 Kč včetně DPH) / MŠ a ZŠ Sluníčko Kosmonautů 1640 
Turnov – úpravy venkovní a vnitřní kanalizace (Šebesta – VHS, v.o.s. Jablonec nad Nisou za cenu 
992 578,- Kč vč. DPH) / Oprava chodníku na sídlišti Výšinka ve výši 490 340,40 Kč vč. DPH, zadáno 
Technickým službám Turnov / Zpracování Lesních hospodářských osnov Turnov – jih (schválena výzva 
k podání veřejné zakázky) / Podmínky pro HC Turnov 1931 v sezoně 2016/2017 (Plánuje se 29 týdnů 
ledového provozu. Dětské tréninky 10,5 hodin týdně, tréninky družstva A 2,5 hodiny týdně, zápasy 
dětí 4 hodiny týdně, zápasy družstva A 2 hodiny týdně). HC Turnov 1931 žádá RM o zvýhodněnou 
cenu ledu pro dospělé – družstvo mužů A, z částky 1 900,- Kč/1 hod. na 1 700,- Kč/1 hod. a pro 
mládež z 1000,- Kč/1 hod. na 600,- Kč/1 hod. – Schváleno / Dotace IROP na modernizace škol na 
modernizaci sítí a PC učeben – záměr schválen v nákladech cca 20,5 mil. Kč / MŠ a ZŠ Sluníčko-dotace 
IROP na vybudování zázemí pro službu osobní asistence (záměr schválen za 1,5 mil Kč) / Technické 
služby Turnov, smlouva o dílo „Oprava komunikace Zborovská, u vodojemu“ za cenu 164 172,80Kč vč. 
DPH. 
 
Z jednání rady 13. července (výběr): 
Řešily se zejména majetkové záležitosti / Doplnění herních prvků – hřiště sídliště u nádraží / Studie 
využití území nivy řeky Jizery v Turnově (Na Lukách – Dolánky) – bude vypsána architektonická soutěž 
(Cíle architektonické studie prostoru: 1. vyřešení dalšího nástupního místa pro stezku Greenway 
Jizera s cílem odlehčit prostoru Dolánek, a to v souběhu s provozem centrálního parkoviště.  
2. vytvořit paralelní komunikaci v blízkosti koryta Jizery, vytvoření bruslařského okruhu v údolí Jizery, 
zároveň odtížit stezku okolo náhonu, propojit stávající sportoviště, případně vyřešit i příjezd pro 
kynologické cvičiště. 3. Řešit přírodní areál Dolánky, a to prověřit umístění dalších herních a cvičících 
sestav, dokončit cestní síť, prověřit možnost přírodního koupacího biotopu. 4. V rámci sjednocení 
jednotlivých stávajících aktivit v území navrhnout fitness stezku se zastaveními jak pro kondiční 
sportovce, tak rodiče s dětmi. 5. Zahrnout záměry ostatních partnerů v prostoru parkoviště Dolánky, 
Resortu minipivovaru Na Lukách. 6. Pokusit se o zpřístupnění břehů Jizery se záměrem 
intenzivnějšího vnímání tohoto fenoménu procházejícími návštěvníky - vše navrhnout v souladu 
s aktivní a pasivní zátopovou zónou.) /  
Dar na oplocení dětského hřiště na Malém Rohozci (172 000 Kč věnoval pan Petr Zikuda, instalaci 
zaplatí město) / Zdravé město a místní Agenda 21 (zpřísnění podmínek, nutnost vytvoření speciální 
komise Zdravého města a místní Agendy 21. / Sociální bydlení – aktuální výzva na dotaci 
z evropského IROP / Technické služby Turnov, smlouva o dílo „Stavební úpravy náměstí Českého ráje“ 
(rozšíření chodníku u restaurace Belgický dvůr a zmenšení prostoru náměstí před radnicí, dále dojde 
k posunutí přechodu pro chodce od bufetu Belgický dvůr více do náměstí. Dojde k úpravě zábradlí, 
veřejného osvětlení, uličních vpustí. Stavební úpravy náměstí jsou rozpočtovány ve výši 746 421,-Kč 



Kronika města Turnova 2016  |101 

 

vč. DPH) / Vypovězení smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně a následné vypsání veřejné zakázky 
Technickými službami Turnov, s. r. o (v současné době se o zeleň stará firma Marius Pedersen, 
výpovědní lhůta je půl roku).  
 
Z jednání rady 10. srpna (výběr): 
ZŠ Žižkova – stavební úpravy části přízemí na šatny (vypsání výběrového řízení, projekt vypracovala 
firma Activ Projekce, náklady 1,6 mil Kč vč. DPH) / Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov (z důvodu 
nepřidělené dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se předpokládá realizace hřiště 
v roce 2017, s opětovnou snahou o získání dotaci) / Rekonstrukce Nádražní ulice III. etapa, aktuální 
stav přípravy (Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na 158 mil. Kč, z toho Liberecký kraj 77 mil. Kč, 
Turnov 23 mil. Kč, obec Ohrazenice 20 mil. Kč, VHS Turnov 38 mil. Kč.) / Plán rozvoje cestovního 
ruchu Turnova na období 2016–2020 + a realizace moderního návštěvnického centra. Plán 
vypracovala Ing. Pavla Bičíková ve spolupráci s pracovní skupinou a komisí pro zahraniční vztahy 
a cestovní ruch) / Nová kamera Městské policie (bude umístěna na budovy TSC haly) / Zadání Územní 
studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov / Stav sítí v ulici Sobotecká 
(příprava rekonstrukce všech sítí z důvodu jejich špatného technického stavu a plán firmy Kontakt 
vystavět na pozemcích Dioptry nové obchodní středisko, včetně nové gabionové zdi na pozemcích 
města – odsouhlaseno s podmínkami) / Táborová základna Krčkovice (opravy a koupě pozemků 
městem) / Oprava lávky k autobusovému nádraží. 
 
Z jednání rady 25. srpna (výběr): 
Prodej objektu bývalého kina, Žižkova ulice (padl záměr vybudovat v něm lezeckou stěnu. Byl 
vyhlášen prodej za cenu 5 500 000 korun, objevil se jeden zájemce – firma Fobos s Jablonce nad 
Nisou s cílem vybudovat zde obytný dům) / Rozdělení příspěvků z kulturního fondu (více viz Kultura) / 
Vodní nádrže Šetřilovsko (od jara probíhají úpravy šetřilovských rybníčků – jedná se o jednu plochu 
rozdělenou hrází na dvě malé), jsou vypuštěné, navýšení ceny za úpravy prováděné Sdružením Český 
ráj z důvodu nutnosti vytvořit rybníček s požerákem a bezpečnostním přelivem – celková cena je 
stanovena na 167 769 Kč).  
 
Z jednání rady 14. září (výběr): 
Aktuální situace v Obchodní akademii, hotelové škole a střední odborné škole v Turnově (v objektu 
Zborovská je umístěn první ročník oboru hotelnictví, všechny ročníky oboru cestovní ruch a obchodní 
akademie. Konečné rozhodnutí o avizované slevě nájmu pro střední školu RM odložila po jednání 
zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 9. 2016) / Městská teplárenská Turnov (snížení ceny tepla  
 za období 9/2015 – 8/2016 ze zálohové ceny 545,- Kč/GJ (bez DPH) na cenu fakturační ve výši 530,-
 Kč/GJ (bez DPH) / Pronájem prostor k provozování reklamních zařízení (prodloužení nájemní smlouvy 
s firmou Antonín Šrajer – Corap. V současné době se jedná především o reklamní tabule na veřejném 
osvětlení v ulicích Sobotecká, 5. května, Nádražní, Bezručova, částečně v ul. Palackého, Přepeřská, 
J. Palacha a hlavně na průtahu městem. Dále o reklamy na zábradlí u kruhového objezdu, 
u Kudrnáčových hodin, reklamy na stojnách u Penny marketu, reklamu na fasádě domu čp. 1055 
v Bezručově ulici, na přemostění Perchta a dle zájmu o reklamní transparenty na kulturní, sportovní 
a firemní akce na přemostění) / Velké investiční akce spojené s Vodohospodářským sdružením 
Turnov v letech 2017–2020 (projednání materiálu) / Revitalizace zeleně na Mikulášském náměstí.  
 
Z jednání rady 26. září (výběr): 
Mateřské školy Turnov – výjimky z počtu dětí na třídu pro školní rok 2016/2017 (navýšen počet dětí 
v jednotlivých školách) / majetkové záležitosti.  
 
Z jednání rady 5. října (výběr): 
Participativní rozpočet (návrh na zařazení tohoto systému rozpočtu – občané si sami vymyslí 
a rozhodnou, co se má v jejich městě za obecní peníze vylepšit) / Rozvojový záměr v rámci sociálních 
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služeb (schváleno, na březnovém jednání o problematice osob s autismem vyplynuly čtyři základní 
potřeby:  
1. potřeba odlehčovací služby s odborným vyškoleným personálem / 2. problematika v dalších letech 
se zaměstnáváním osob s vysoko funkčním autismem / 3. vznik denního centra pro cílovou skupinu 
osob s autismem po skončení povinné školní docházky (rozdílné od klientů SLUNCE VŠEM) / 
4. poskytování poradenství a péče pro rodiny s dětmi s autismem vysoko funkčního charakteru, které 
navštěvují různé základní školy) / FOKUS – výsledek veřejné zakázky na projektovou dokumentaci 
(zrušeno pro vysokou finanční náročnost) / Změny na autobusové lince 670 311 Turnov, Bukovina – 
Turnov, Nemocnice pro rok 2017 (linka, která je provozována pod dikcí Libereckého kraje, je vysoce 
ztrátová, pro rok 2017 bude snížen počet spojů, v roce 2018 bude nutné provoz linky přehodnotit) / 
Nákup 2 osobních automobilů pro pečovatelskou službu – vyhodnocení veřejné zakázky (Havex – 
auto, s.r.o., Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, za cenu 586 000 Kč vč. DPH) / Dostavba městského 
divadla v Turnově (souhlas se zadáním architektonické studie na jeho úpravy) / Projekt Nový úřad (po 
prodeji domu Skálova čp. 72 je nutno vyřešit umístění úředníků zde sídlících) / Oprava historické 
pasáže v radnici (využití – administrativa a pomocné prostory úřadu, souhlas s vypsáním výběrového 
řízení) / Záměr prodeje objektu bývalého kina v Žižkově ulici (nové vyhlášení, důraz na využití pro 
byty). 
 
Z jednání rady 20. října (výběr): 
Plán zimní údržby pro období 11/2016–03/2017 (stejný jako v předchozích letech, pro následující 
období byla doplněna účelová komunikace Na Úvozu) / Technické služby Turnov, s.r.o., smlouvy 
o dílo, opravy komunikací, parkování pro kamiony (Eurovia Liberec opraví asfaltové povrchy 
komunikací na Bukovině, na Kadeřavci, část ulice Zdeňka Nejedlého, U Lip a u prodejny COOP za cenu 
2 015 860 Kč vč. DPH. Technické služby za 127 171 Kč vč. DPH provedou úpravu parkovací plochy pro 
kamiony na Vesecku.) / Oprava zdi na Mariánském hřbitově (více viz Stavební úpravy) / Hrad 
Valdštejn – obnova střešní krytiny na kapli sv. Jana Nepomuckého (více viz Stavební úpravy). 
 
Z jednání rady 9. listopadu (výběr): 
Návrh rozpočtu města na rok 2017 / Převod parkoviště u Kulturního centra Turnov s.r.o. do 
vlastnictví Města Turnov / Rekonstrukce Nádražní ulice, III. etapa, smlouvy o právu provést stavbu 
uzavírány s vlastníky pozemků pod chodníky, kteří se rozhodli tyto problematické pasáže městu 
odprodat / Hrad Valdštejn – rekonstrukce zabezpečovacího systému (schválen výsledek výběrového 
řízení ELTES, s. r. o. z Prahy za 707 821,43 Kč vč. DPH / Schválení dodatku č. 1 na akci: Hrad Valdštejn, 
kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešní krytiny (Schváleno prodloužení termínu dokončení na 
30. 11. 2016) / Lávka Šetřilovsko, ev. č. 004, Turnov – dodatek č. 2. (zhotovitel, firma Jirop z Blažimi 
předá městu nedokončenou lávku, kterýá měla být hotová k 15. 7. 2016. Město oslovilo pro 
dokončení firmu EKIA z Teplic) / Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků s obcí Všeň (Všeň 
byla poslední obcí, která agendu přestupků řešila sama). 
 
Z jednání rady 24. listopadu (výběr): 
Logo Města Turnova (více viz Kronika 2017) / Majetkové vypořádání pozemků u gabionové zdi podél 
chodníku v Sobotecké ulici / Parkovací automaty pro parkoviště na Trávnicích a v Tázlerově ulici. 
 
Z jednání rady 7. prosince (výběr): 
Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města (více viz Sport) / Údržba veřejné zeleně (domluva s firmou Marius Pedersen, a. s., která nabídla 
slevu 350 000 Kč ročně za své služby, a to i zpětně za rok 2016 (pouze 150 000 Kč). Objednání 
spolupráce i na roky 2017 a 2018, poté bude údržbu zajišťovat firma vzešlá z výběrového řízení. / 
Bytový fond města a jeho další rozvoj (otázka, co s objektem čp. 1001, 1002 ul. 5. května (30 
bytových jednotek) a s objektem č. p. 1054, 1055 ul. Bezručova (32 bytových jednotek). Město má ve 
svém vlastnictví cca 161 běžných bytů (nutno odečíst 30 bytů v Máchově ulici – bytové družstvo 
Dubina II) a cca 219 bytů v rámci statutu Domova s pečovatelskou službou. / Obecně závazná 
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vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (seznam rozšířen o pozemky mimo 
centrum města – Malý Rohozec, Bukovina, Mašov) / Dotace IROP na vybudování chodníků v ul. 
Sobotecká a Mašovská (schválen záměr) / Obecně závazná vyhláška – školské obvody mateřských 
škol / Mateřská a základní škola Sluníčko – aktuální informace k záměru vybudování zázemí pro 
sociální službu (připravený projekt vybudování denního stacionáře nebyl schválen krajskou 
hygienickou stanicí, a proto nebyla podána žádost o dotaci do programu EU IROP. Příprava nového 
řešení) / Dřevěné stánky a problematický areál v Nádražní ulici u prodejny Billa, mezi čp. 1651 a 1068 
(odstranění stánků, dar 20 000 Kč vlastníkovi na vybudování drátěného plotu) / Veřejnoprávní 
smlouva s obcí Soběslavice o zajištění požární ochrany. 
 
Z jednání rady 15. prosince (výběr): 
Televizní zpravodajství z Turnova (v rozpočtu města je alokována částka ve výši 240 000 Kč na 
televizní zpravodajství, které je objednáváno u pana Stanislava Brunclíka (Bonus TV) – projednání, 
nové návrhy / Výběrové řízení na pozici městského architekta (15. listopadu podal stávající městský 
architekt výpověď, bude vypsán konkurz na nového) / Zadání zakázky – projektová dokumentace pro 
územní řízení Greenway Jizera v úseku Turnov–Svijany / Farmářské trhy 2016 (souhlas s tím, aby 
společnost Pojizerské farmářské trhy (majitel Martin Honzů, se sídlem Lipová 1588, 289 22 Lysá nad 
Labem) provozovala farmářské trhy na náměstí v Turnově i v roce 2017.  
 
Z jednání rady 30. prosince: 
Rozpočtové opatření č. 6 / Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací / Prodej mobilní 
buňky. 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

Jednání městského zastupitelstva je živě přenášeno po internetu. Záznamy jsou od loňského roku 
nahrávány na internetový kanál YouTube, takže se na ně může kdykoliv kdokoliv podívat.  
Zapisována jsou témata projednávána zastupitelstvem podle pořadí, v jakém byla projednávána. 
Vynechaná čísla patří bodům z dlouhodobějšího hlediska nevýznamným. Podrobnosti k jednotlivým 
bodům jsou uvedeny v archivovaných zápisech z jednání, v případě výjimečně důležitých bodů 
vysvětlujeme problematiku pod zápisem.  
 
Z jednání zastupitelstva města 28. ledna 
Přítomno pět občanů 
Program:  
1. Úvod 
2. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov  
3. Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova  
4. Majetkové vypořádání pozemků pod stavbou protipovodňové ochrany – Povodí Labe, s. p. 
5. Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Ant. Dvořáka, Na Kamenci a u Kudrnáčových hodin 
v Turnově od ŘSD ČR  
6. Převod části pozemku parc. č. 3412/1, k. ú. Turnov do vlastnictví ČR s příslušností hospodaření ŘSD 
ČR  
7. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 
Turnova  
8. Prodej pozemku na stavbu rodinného domu – parc. č. 145/17, k. ú. Malý Rohozec  
9. Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2016  
10. Dotace na sociální služby – vyrovnávací platba  
11. Příspěvky občanů 
12. Přestávka 
13. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015  
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14. Monitoring Akčního plánu za rok 2015, aktualizace Akčního plánu na volební období 2014–2018  
15. Přehled dotací za rok 2015  
16. Smlouvy SGEI  
17. Zřizovací listiny příspěvkových organizací  
18. Investiční priority v oblasti školství, rekonstrukce ZŠ Mašov  
19. Projekt rekonstrukce budovy Skálova č. p. 415 – FOKUS Turnov, z. s.  
20. Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u domova důchodců Pohoda 
21. TJ Turnov – žádost o spoluúčast Města na projektu „Hala Daliměřice“  
22. Obsazení pozice v dozorčí radě KNL Catering, s.r.o.  
23. Fotbalové hřiště s umělou trávou – zadání hrubých terénních úprav  
24. Kontrolní výbor  
 
Podrobnosti:  
2. Rozprava o provozu a financování 
9. Akční plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2016 schválen. 
16. Problematika pověření službami obecného hospodářského zájmu (SGEI). 
 
Z jednání zastupitelstva města 25. února 
Přítomno šest občanů 
Program: 
1. Úvod 
2. Zpráva Městské policie a Policie ČR za rok 2015  
3. Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města  
4. Vykoupení pozemků za Vesnou u Havlíčkova náměstí a na Koňském trhu v Turnově  
5. Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 4. etapa  
6. Prodej nemovitostí na Šetřilovsku  
7. Modernizace liberecké a turnovské nemocnice  
8. Příspěvky občanů 
9. Přestávka 
10. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov  
11. Kulturní fond – rozdělení dotací 
12. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2015  
13. Transparentnost financí města  
14. Podání žádosti do dotačního fondu LK na projekt „Pokračování cyklotrasy Greenway Jizera 
v úseku Turnov-Svijany“ 
15. Žádost Geoparku Český ráj, o. p. s. o individuální dotaci z rozpočtu města Turnova  
 
Podrobnosti:  
2. Zprávy schváleny, diskutována problematika zdržování bezdomovců v prostorách haly ČD. 
3. Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města (sbor využívá dvě 
zastaralá auta, nové bude pořízeno s dotací Generálního ředitelství HZS, Libereckého kraje, největší 
část musí financovat město – Správní odbor připraví žádost o dotaci). 
4. Schváleno odkoupení pozemků parc. č. 1427/1, 1427/2, 1427/3, 1427/4 za 4 457 500 Kč pro účely 
vybudování parkoviště). 
6. Prodej nemovitostí na Šetřilovsku – restaurace, roubenka včetně pozemků (snížení kupní ceny 
nemovitostí z 3,5 milionů korun na 2,95 milionů korun, minulý prodej nevyšel, místo koupě probíhal 
nájem, během kterého byly zahájeny rekonstrukční práce – vytrhání kabelů, zaslepena voda apod., 
budova je tedy v horším stavu než před prodejem. Mimo realitní kanceláře, měly zájem o koupi dvě 
soukromé osoby – jedna by objekt restaurace zbourala a vystavěla nový, druhý zájemce chtěl zřídit 
výtvarné dílny pro rodiče s dětmi). 
7. Svoz odpadů v problémových okrajových lokalitách města. 
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8. Modernizace liberecké a turnovské nemocnice (více viz samostatná zpráva v Kalendáriu 
a v kapitole Zdravotnictví). 
11. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. Rozdělováno 
5,9 milionů korun, proběhla dlouhá debata, zejména o výši příspěvku pro BHK. Schváleny všechny 
žádosti (více Sport). 
12. Kulturní fond – rozdělení dotací. Rozdělováno 400 tisíc korun (v 1. kole, do druhého zbývá 
98 661 Kč – více viz Kultura).  
14. Pořízení internetového systému rozklikávacího rozpočtu až na úroveň jednotlivých faktur – každý 
občan do nich může nahlížet). 
15. Podání žádosti do dotačního fondu LK na projekt Pokračování cyklotrasy Greenway Jizera v úseku 
Turnov – Svijany (schválení podání žádostí). 
 
 
Z jednání zastupitelstva města 31. března 
Přítomni dva občané 
Program: 
1. Úvod 
2. Zpráva o činnosti Sboru hasičů města za rok 2015  
3. Rozpočet města Turnov na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 1  
4. Prodej části pozemku parc. č. 465, k. ú. Malý Rohozec  
5. Dražba pozemků v k. ú. Malý Rohozec  
6. Příspěvek VHS, bytová zóna Hruštice, etapa IV., vodovod Dolánky  
7. Vykoupení pozemků U Tří Svatých – komunikace, náměstíčko  
8. Příspěvky občanů 
9. Přestávka 
10. Program regenerace městské památkové zóny – podíly na dotaci ministerstva kultury  
11. Dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny  
12. Dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. (Více viz Kultura) 
13. Dotace na sport ze sportovního fondu (Více viz Sport) 
14. Krajská nemocnice Liberec – pozvánka na valnou hromadu  
15. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování některých sázkových her  
16. Individuální žádost o dotaci na Memoriál Ludvíka Daňka 2016  
17. Kontrolní výbor  
18. Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace – změna zřizovací listiny  
 
Podrobnosti:  
3. Rozpočtové opatření č. 1 (snížení běžných výdajů o částku 1 100 000 Kč (nespecifikovaná rezerva) 
a navýšením v kapitálových výdajích o částku 1 100 000 Kč (Městská sportovní – nové umělé 
zavlažování na koupališti). 
6. Dotace 293 000 Kč pro VHS na rekonstrukci vodovodu 
7. Vykoupení pozemku parc. č. 3185/95 orná půda o výměře 87 m2, vznik veřejného odpočinkového 
prostoru 
10. Dotace z programu ministerstva kultury (Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie Turnov, 
I. etapa, p. p. č. 1496, 1497 – celkový objem prací 997 038 Kč, z toho 417 985 Kč z prostředků 
vlastníka, tj. města, 416 000 Kč z Programu regenerace MPZ. Budova děkanství v Turnově p. p. č. 488 
(vlastník Římskokatolická farnost) – obnova fasády a oken. Celkový objem prací 227 340 Kč, z toho 
91 606 Kč z prostředků vlastníka, 113 000 Kč z Programu regenerace MPZ, 22 734 Kč z rozpočtu 
města Turnov. 
11. Dotace města na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 
Turnov (Výměna okenních a dveřních výplní v Markova čp. 12 – dotace 50 000 Kč, výměna 4 ks oken 
Trávnice čp. 156 – dotace 40 000 Kč, oprava dřevěných vrat v domě Trávnice čp. 2219 – 10 000 Kč). 
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15. Zákaz provozování kasin. Na území města je vyčleněno pouze sedm míst, kde mohou být 
provozovány tzv. výherní automaty.  
16. Individuální žádost o dotaci Memoriál Ludvíka Daňka 2016 – přidělení individuální dotace ve výši 
400 000 Kč pro AC SYNER 
 
Z jednání zastupitelstva města 28. dubna 
Přítomni dva občané 
Program: 
1. Úvod 
2. Prezentace projektu Park U Letního kina – dětské hřiště, Metelkovy sady – vstupní partie  
3. Zpráva o činnosti DR VHS 
4. Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 
5. Hvězdárna v přeshraničním česko-polském partnerském projektu  
6. Přemístění trafostanice – ul. Koškova, Turnov (odkoupení části pozemku parc. č. 1867/1)  
7. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí za Vesnou u domu čp. 778 Turnov 
8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
9. Schválení neinvestičních dotací pro SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2016 
10. Příspěvky občanů 
11. Přestávka 
12. Finanční dar pro ZŠ Turnov, Zborovská 519, z výtěžku 7. městského plesu 
13. Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol (přesunuto na další jednání) 
14. Dotace na obecně prospěšnou činnost 
15. Individuální dotace pro Mikroregion Český ráj 
16. Individuální dotace pro Mikroregion Jizera 
17. Individuální žádost o dotaci – Geopark Český ráj, o. p. s.  
18. Pokračování cyklotrasy Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany 
19. Svoz odpadu v okrajových částech města 
 
Podrobnosti:  
2. Park u letního kina – v první fázi je prioritou postavit hřiště pro starší děti v zadní části parku 
směrem k Husově ulici. Hřiště je v rámci projektu rozděleno na tři sekce – sekce lanového parku, 
sekce trampolín a sekce velkých houpaček. Rozpočtovaná cena projektu činí 9 milionů korun. 
Metelkovy sady – v roce 2014 byl zpracován prováděcí projekt na 1. etapu – hřiště pro děti za 
2,4 milionů korun. V této chvíli je jednáno o vhodném partnerovi v rámci příhraniční spolupráce. 
Nově je projednáváno řešení vstupní partie sadů. 
3. Byly diskutovány tyto otázky: mzdy a vozy zaměstnanců VHS / stav infrastruktury a vkládané 
prostředky z vodného a stočného / vztah a názorové odlišnosti rady sdružení a dozorčí rady VHS / 
oddělení pravomocí předsedy rady VHS a ředitele VHS / dohoda obcí a zdražování vody / pracovní 
cesta členů rady VHS / pokuta od finančního úřadu za odvedení DPH v rámci akce Čistá Jizera / 
absence výběrového řízení na stavbu v Lomnici nad Popelkou / kandidatura starosty na předsedu 
rady sdružení / analýza budoucího provozovatele vodohospodářského majetku.  
Hlasování o pověření starosty k zadání nezávislé analýzy všech alternativ nakládání s majetkem 
a provozování vodovodů a kanalizací bylo prohlášeno za zmatečné (komplikace s hlasovacím 
zařízením) a bude o něm jednáno příště.  
4. Nemovitosti na Šetřilovsku byly neúspěšně prodány v roce 2014 a tento stav řešen v roce 2015 (viz 
záznamy v kronikách za roky 2014 a 2015). Dne 15. 4. 2016 se konalo výběrové řízení s dalšími 
zájemci o koupi, přihlásili se čtyři zájemci, nakonec dva odstoupili. Vyhrál pan Petr Zikuda za 
společnost ZIKUDA – vodohospodářské stavby Turnov, kterému byly objekty prodány za 3 750 000 
Kč.  
5. Organizace Euroregion Nisa (pracuje pod patronací Libereckého kraje na přípravách projektů 
v rámci přeshraničních spoluprací) připravila projekt s 8 českými a 11 zahraničními partnery, jehož 
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součástí by se měla stát rekonstrukce hvězdárny s cílem vytvořit atraktivní místo v cestovním ruchu 
zaměřené na poznávání přírodních krás ve spojení s využitím hvězdárny. 
8. (Viz Zdravotnictví – dotace) 
9. Schválení neinvestičních dotací na činnosti sborů dobrovolných hasičů – každému 25 000 Kč 
(Bukovina, Daliměřice, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Turnov) 
14. (Viz Kultura – dotace) 
15. Schválena individuální dotace 40 000 Kč pro Mikroregion Český ráj na zajištění provozu, 
propagace a koordinace letních turistických autobusových linek v Českém ráji. 
16. Schválena individuální dotace 27 345 Kč pro Mikroregion Jizera na provoz mikroregionu v období 
od 22. 3. 2016 do 31. 12. 2016. Město Turnov je členskou obcí Mikroregionu Jizera. 
17. Schválena individuální dotace 50 000 Kč pro Geopark Český ráj na činnost. 
18. Schválena smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku 
Turnov – Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec 
Svijany. 
19. Schváleno celoroční omezení svozu odpadů v 27 lokalitách z důvodu špatné dostupnosti 
svozovými auty. (Později platnost o měsíc odsunuta). Jedná se o omezení svozu odpadových nádob 
z 27 lokalit, celkem 75 odpadních nádob, které jsou velmi obtížně přístupné a hrozí zde poškození 
techniky nebo zranění řidičů. Odpadové nádoby si budou od těchto domů svážet majitelé 
nemovitostí na předem určená místa. Původní usnesení rady města omezilo svoz odpadu v zimním 
období, tj. 1. 11. až 31. 3. V květnu bylo odsouhlaseno posunutí termínu platnosti o další měsíc, a to 
na základě diskusí s občany se vedení města povedlo posunout termín platnosti rozhodnutí o další 
měsíc. Omezení svozu odpadů z okrajových lokalit tak začalo platit až 1. července 2016. 
 
Z jednání zastupitelstva města 26. května 
Přítomno deset občanů 
Program: 
1. Úvod 
2. Změna jednacího řádu zastupitelstva města  
3. Vodohospodářské sdružení Turnov, zadání analýzy nakládání s majetkem, provozování vodovodů 
a kanalizací, stanovisko Rady sdružení k činnosti předsedy DR  
4. Dům přírody Českého ráje v Dolánkách: žádost o provozní dotaci a žádost o prominutí dluhu za 
projektovou dokumentaci  
5. Koňský trh – aktuální situace  
6. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov – závěrečná zpráva o stavbě  
7. Prodej pozemků u domu čp. 1970 ul. Bedřicha Smetany, Turnov  
8. Prodej části pozemku parc. č. 540, k. ú. Turnov (pod zdí a bránou u zahrady při objektu muzea) 
9. Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 822/15, 528/2, k. ú. Bukovina u Turnova (cesta 
k Zrcadlové koze) 
10. Odkoupení části pozemku parc. č. 1432/2, k. ú. Hrubá Skála pro táborovou základnu v Krčkovicích 
11. Dražba pozemků v k. ú. Malý Rohozec 
12. SFS Intec, s.r.o., nová komunikace  
13. Příspěvek VHS, neinvestiční dotace, oprava vodovodního řadu Mašov  
14. Veřejné osvětlení Hrubý Rohozec, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  
15. Lezecký ráj Turnov – budoucnost budovy Bia ráj  
16. Krajská nemocnice Liberec – pozvánka na jednání valné hromady  
17. Petice občanů – Za úpravu Palackého komunikace 3/28 314, snížení hlukových emisí z dopravy  
18. Příspěvky občanů 
19. Přestávka 
20. Zpráva o činnosti Kulturního centra Turnov s. r. o.  
21. Žádost o individuální dotace – Junák, pozemky základny turnovských skautů  
22. Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města  
23. Snížení pevné úrokové sazby – smlouva o úvěru ČMZRB, a.s., č. 2007–4145–MA  
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24. Obecně závazná vyhláška – školské obvody základních škol  
25. Dotace na kulturu z kulturního fondu (Viz Kultura – dotace) 
26. Greenway Jizera – navržená trasa  
 
Podrobnosti: 
3. Situace kolem VHS a stále se zvyšující ceně vody je bouřlivá již několik let. Zastupitelstvo jednalo 
o návrhu odvolat z dozorčí rady VHS zastupitele Jiřího Mikulu (TOP 09) na návrh rady sdružení – 
nebylo přijato. Dále se řešila výzva, aby starosta zadal zpracování nezávislé analýzy všech alternativ 
nakládání s majetkem a provozování vodovodů a kanalizací, starosta požádal o odložení, než vše 
projedná s okolními obcemi – členy sdružení. Usnesení pověřující starosty k zadání studie nebylo 
přijato. 
4. Schválena provozní dotace pro Suchopýr, o. p. s., 463 31 Oldřichov v Hájích, IČ: 25419358, a to po 
prvních pět let ve výši 30 980,- Kč/rok a dalších pět let ve výši 200 000,- Kč/rok s garancí na dobu 
udržitelnosti projektu, tj. 10 let, na provozování Domu přírody. 
5. Starosta pověřen podáním nabídky na odkup nemovitostí ve vlastnictví spol. Real Garant s.r.o., 
Třeboň zapsané na listu vlastnictví č. 5330 pro k. ú. Turnov (pozemky parc. č. 212/2, 213, 
217/1,217/2, 230/1, 230/3, 234/1, 234/5, 234/8, 234/9, 234/16, 236, 237/1, 237/3, 240 
a 247/2 a pozemek parc. č. 214, jejíž součástí je dům čp. 225, parc. č 216, jejíž součástí je dům čp. 
226, parc. č. 234/10, jehož součástí je stavba garáže, parc. č. 239, jehož součástí je stavba bez čp., vše 
v k. ú. Turnov, celková plocha pozemků je 19862 m2) za cenu 18,5 milionů korun, jako cenu v místě 
a čase obvyklou. 
6. Závěrečná zpráva o stavbě – celková cena dosáhla 163 718 843 korun (stavba Syner + Bak – 
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 OSM) – 250 000,00 Kč, Integra Stavby a.s. za další zemní práce – 135 100,00 Kč, ČEZ 
a. s., za přeložku kabelu – 135 100,00 Kč, Pamico Czech, s.r.o., za optické propojení areálu – 
107 438,02 Kč, Compet Consult, s.r.o., za administraci soutěže – 60 000,00 Kč, ostatní – 
187 666,61 Kč). Celkové náklady stavby včetně přípravných prací dosáhnou: 188 738 142,37 Kč bez 
DPH. Generální dodavatel stavby: sdružení společností 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 %. 
10. Schváleno vykoupení pozemku v Krčkovicích, parc. č. 1430/3 trvalý travní porost o výměře 
190 m2, k. ú. Hrubá Skála, zaměřeného geometrickým plánem č. 834-38/2016, do vlastnictví Města 
Turnov za cenu ve výši 150 Kč/m2, celkem 28 500 Kč, která je pro tento druh nemovitosti cenou 
obvyklou a uhrazení všech nákladů s vykoupením spojených ze strany kupujícího. 
12. Firma SFS Intec, s.r.o. informovala Město Turnov, že plánuje rozšíření svého výrobního závodu 
v Turnově na Vesecku. V rámci tohoto rozšíření dojde k výstavbě nové výrobní haly o ploše 8 201 m2. 
15. V dubnu 2015 byl na zasedání městského zastupitelstva schválen záměr vybudovat v budově 
bývalého kina (Žižkova ulice) lezeckou stěnu. Zájemci získali rok na sehnání dotací na odkoupení 
budovy a zřízení lezecké stěny. První aktivitou bylo oslovení partnerského města Jawor. Jejich snaha 
vybudovat střelnici se však nedala zkombinovat s turnovskou snahou. Další aktivitou pro získání 
finanční prostředků bylo oslovení několika soukromých subjektů, která již mají za sebou investici 
a realizaci několika významných lezeckých center v ČR, zejména v Praze. Např. firma TR Walls si celou 
situaci zmapovala a předložila reálný náhled na provoz lezecké stěny v Turnově. Dle jejich názoru je 
možné provoz stěny určitě v Turnově uskutečnit a rozhodně by na svůj provoz stěna vydělala. Ovšem 
je nutné říci, že Turnov není Praha a tudíž je nutné investici do přestavby objektu a částečně vybavení 
vyřešit buď z vhodného dotačního titulu, nebo z příspěvku města. Návratnost investice do objektu by 
byla velmi dlouhodobá (cca 8 let) a žádný soukromý subjekt není ochoten toto podstoupit. 
Schválen záměr prodeje objektu za cenu 5 500 000 Kč formou výběrového řízení.  
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17. Petici za úpravu povrchu v Palackého ulici (ve smyslu nahrazení historické dlažby za tichý asfalt) 
podepsalo 120 občanů, z toho 89 občanů města. Proti však stojí zájem státní památkové péče. 
Zastupitelstvo v naprosté většině podpořilo výměnu kostek v jízdních pruzích za povrch z „tichého“ 
asfaltu. 
21. Junák-český skaut, středisko Štika Turnov požádal město o individuální dotaci na nákup pozemků 
pod jejich základnou na Ostrově, které patří organizaci Sokol. Jedná se o pozemky o výměře cca 
11 003m2. Prodej pozemků Ostrova byl turnovským skautům odsouhlasen za vstřícnou, i když pro 
skauty relativně vysokou cenu 2 210 600,- Kč. Skauti žádají o dotaci ve výši 800 000 korun. Tyto 
peníze chtějí použít na umoření případné půjčky (schváleno). 
26. Doporučení vést trasu Greenway Jizera jinak než přes nebezpečnou křižovatku na návsi 
v Přepeřích a pak po silnici 2. třídy č. 610. V této části trasy je nutné najít jinou bezpečnější a pro 
cyklisty příjemnější variantu. 
 
Z jednání zastupitelstva města 30. června 
Přítomno osm občanů 
Program: 
1. Úvod 
2. Jednací řád zastupitelstva města (změna schválena) 
3. Individuální žádost o dotaci na provozování toalet na železničním nádraží a terminálu Turnov  
4. Rozpočet města Turnov na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 2 (schváleno) 
5. Závěrečný účet města Turnov za rok 2015 (souhlas bez výhrad) 
6. Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2015 (schválena) 
7. Vykoupení pozemků parc. č. 2001/1, a 2001/2, k. ú. Turnov od podílových spoluvlastníků 
8. Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/15 pozemku p. č. 2004/2, k. ú. Turnov  
9. Prodej pozemků pod trafostanicemi – ul. Granátová, ul. 1. máje, Turnov  
10. Opěrná zeď Vazovec – majetkové řešení pozemků  
11. Příspěvky občanů 
12. Přestávka 
13. Dotace na zahraniční spolupráci  
14. Plán ochrany městské památkové zóny  
15. Účelové dotace pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a Městskou sportovní Turnov, s.r.o.  
16. Formální členění státu – zřízení okresu Turnov  
17. FOKUS – Rekonstrukce budovy Skálova čp. 415  
18. Projekt rekonstrukce ZŠ Mašov  
19. Výbor zastupitelstva města pro vodohospodářské otázky  
20. Kontrolní výbor zastupitelstva města – změna člena  
21. Slunce Všem, z. s. – předfinancování projektu IROP, dotace na projekční práce (schváleno) 
22. Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace, Zborovská 519, 
a změna zřizovací listiny (řeší Liberecký kraj, vzato na vědomí) 
 
Podrobnosti: 
3. V prostoru nedávno vystavěného autobusového terminálu nebyly k dispozici žádné toalety pro 
cestující, protože se počítalo s využitím sociálního zařízení v budově vlakového nádraží, které mělo 
být vzápětí rekonstruováno. K tomu však nedošlo, proto město od roku 2013 uzavřelo dohodu 
s majitelem nedaleké restaurace Albion (U Nádraží 2124) a za úhradu 350 000 Kč byly toalety 
v restauraci zpřístupněny cestujícím. V únoru byla dokončena rekonstrukce budovy vlakového 
nádraží a České dráhy společně s městem hledaly možnosti jejich provozování. Technické služby 
vyčíslily jejich provozování na 750 000 Kč ročně, následně byla vypsána dvě kola výběrového řízení, 
do kterých se nikdo nepřihlásil, třetí kolo bylo vyhlášeno s příslibem městské dotace 250 000 ročně. 
Přihlásila se a vyhrála firma Roko service plus z Turnova. Byla schválena dotace 300 000 Kč na rok 
s garancí na 3 roky. Toalety budou otevřeny od července 7 dní v týdnu od 7 do 20 hodin za poplatek 
5 Kč.  
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14. Plán ochrany Městské památkové zóny, na kterém již několik let v etapách pracují odborníci, byl 
schválen. Brzy by měl být umístěn na webové stránky města. Po jeho schválení Libereckým krajem 
bude Turnov druhým městem v kraji (s Jabloncem nad Nisou), který bude mít plán zpracován. V kraji 
je 15 památkových zón. Kopie plánů byly uloženy v Muzeu Českého ráje.  
16. Okres Turnov – město se snaží o zřízení okresu v rozsahu shodném s obcí s rozšířenou působností 
Turnov. V prosinci 2016 by měla vláda projednávat nové administrativní členění státu, které vzejde 
z jednání Rady vlády pro veřejnou správu v červnu 2016, členem této rady je za Asociaci krajů ČR 
hejtman Libereckého kraje Martin Půta. S jednotlivými obcemi je v současnosti tento plán 
projednáván a ony vesměs přijímají usnesení na podporu zřízení okresu Turnov (dosud usnesením 
zastupitelstva podpořily tyto obce: Troskovice, Modřišice, Hrubá Skála, Kobyly, Přepeře, Ktová, 
Tatobity, Sychrov) 
18. Plánovaná rekonstrukce budovy Základní školy v Mašově nabízí dvě varianty:  
Varianta A – návrh inovativní, tj. moderní pojetí přístavby a rekonstrukce současné budovy, větší 
zásah do prostoru školní zahrady, mohla by umožnit rozšíření kapacity až na 125 žáků; stará budova 
školy by byla dominantou a zůstala by netknutá; postavil by se nový pavilon směrem do zahrady; 
dražší varianta cca 29, 5 mil. Kč. 
Varianta B – návrh konzervativní, tj. zachování kapacity 100 žáků; samostatný jednopodlažní pavilon 
za současnou budovou školy; využití půdních prostor pro třídu a družinu; obnovení původního 
vzhledu budovy z konce 19. století; náklady cca 23,5 mil. Kč.  
Byl schválen návrh A.  
 
Z jednání zastupitelstva města 25. srpna 
Přítomni dva občané 
Program: 
1. Úvod 
2. Modernizace Krajské nemocnice Liberec – architektonicko-urbanistická soutěž o návrh. Vzato na 
vědomí 
3. Smlouva o poskytnutí nepeněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti KNL Catering, s.r.o.  
4. Prodej bývalého kina v Žižkově ul., Turnov. Staženo 
5. Vykoupení spoluvlastnického podílu 1/4 z celku pozemků parc. č. 731/8, 731/26 a 731/28, k. ú. 
Daliměřice  
6. Prodej pozemku parc. č. 843/2, k. ú. Turnov, pod stavbou garáže  
7. Prodej pozemku parc. č. 1660/94 zast. plocha, k. ú. Turnov, na pozemku stojí bytový dům čp. 1899, 
1900  
8. Prodej bytových jednotek v domě čp. 81, ul. Žižkova Turnov, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech nemovité věci  
9. Pozemek pod garáží v ul. 5. května, Turnov  
10. Žádost o prominutí úroků z prodlení  
11. Vodohospodářské sdružení Turnov, investiční dotace.  
12. Hrad Valdštejn – Obnova fasády kaple sv. Jana Nepomuckého a obnova vstupního mostu. 
Rozhodnuto podílet se na spolufinancování v případě získání dotace.  
13. Táborová základna Krčkovice. Schválena koupě pozemku městem za 120 000 Kč. 
14. MŠ a ZŠ Sluníčko – dotace na vybudování zázemí osobní asistence. Schválena dotace 2,5 mil. 
korun 
15. Žádost o dotaci na modernizace základních škol. Zrušeno 
16. Dotace na kulturu z kulturního fondu. (Více viz Kultura – dotace)  
17. Změna zřizovací listiny u Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
a Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. Schváleno  
18. Příspěvky občanů. Žádný 
19. Přestávka 
20. Rozpočet města Turnov na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 3. Přijato 
21. KULTURNOV – oslava turnovské kultury. Vzato na vědomí  
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22. Půjčka ze sociálního fondu  
23. Nesplacená půjčka  
24. Smlouva Greenway Jizera. Žádné usnesení 
 
Podrobnosti:  
11. Schváleny finanční spolupodíly: 104 500 Kč na výtokový stojan na Výšince, 473 000 Kč na výměnu 
vodovodního řadu ve Vazovci a 228 000 Kč na výměnu vodovodního řadu v Mašově.  
 
Z jednání zastupitelstva města 28. září  
Přítomni dva občané 
Program:  
1. Úvod 
2. Velké investiční akce města a Vodohospodářského sdružení Turnov 2017–2020. Staženo 
3. Táborová základna Krčkovice. Po diskusi staženo 
4. Dražba pozemku v k. ú. Turnov  
5. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí u domu čp. 778, Turnov  
6. Prodej bytové jednotky č. 81/7 v domě čp. 81 v Žižkově ulici, Turnov, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech nemovitosti  
7. Greenway Jizera – smlouva na dotaci. Schváleno 
8. Informace o svozu odpadů v okrajových částech města  
9. Zřízení nové obchodní společnosti  
10. Program regenerace městské památkové zóny – podíly na dotaci Ministerstva kultury (více viz 
Kultura – Dotace) 
11. Mateřské školy Turnov – výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2016/2017. Staženo 
12. Změna zřizovací listiny u Základní umělecké školy Turnov, příspěvková organizace. Schváleno 
13. Smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Jizera  
14. Dotace na modernizaci základních škol (příprava, realizace v příštích letech) 
15. Příspěvky občanů. Žádný 
16. Přestávka 
17. Individuální dotace na činnost organizací FOKUS Turnov, z. s., Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.  
18. Udělení ceny obce a čestného občanství pro rok 2016 (Více viz Kalendárium, říjen) 
19. Nová obecně závazná vyhláška města o nočním klidu. Staženo  
20. Dotace na podporu sportu ze sportovního fondu. (Více viz Sport – dotace) 
21. Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova pro období 2016–2020  
 
Podrobnosti:  
9. Kvůli novému zákonu O veřejných zakázkách byla zřízena nová obchodní společnost se 100% 
majetkovou účastí města – Turnovské odpadové služby. Jedná se o sesterskou společnost 
Technických služeb Turnov. Z dosavadní činnosti TST byly vyčleněny a nové společnosti svěřeny 
následující: plakátování, provoz kompostárny, provoz překladiště odpadů a sběrného dvora, svoz 
opadu velkoobjemovými kontejnery a svoz komunálního a separovaného odpadu. Jednatelem se stal 
Libor Preisler, jednatel TST.  
13. Město požádalo prostřednictvím Mikroregionu Jizera o poskytnutí dotace z programu Obnovy 
venkova Libereckého kraje na výměnu lamp veřejného osvětlení na sídlišti Přepeřská Turnov. Žádost 
byla Libereckým krajem podpořena a výměna svítidel veřejného osvětlení proběhla v říjnu 2016. 
Přepokládaná hodnota prací byla stanovena na 110 000 Kč. Město Turnov se podílelo na financování 
částkou ve výši max. 50 % předpokládané hodnoty zakázky. Z důvodu zajištění financování projektu 
byla Mikroregionu Jizera poskytnuta dotace jako finanční podíl města Turnova ve výši 55 000 Kč. 
Schváleno. 
17. Schválena dotace 137 000 Kč organizaci Fokus na poskytování služeb v Centru denních služeb 
a 72 000 Kč organizaci Hospic sv. Zdislavy na projekt Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy. 
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18. Čestné občanství uděleno Simonu van der Kooij z holandského Reeuwijku. Zrušeno čestné 
občanství bývalému prezidentovi Klementu Gottwaldovi a Alexandru Lukiči Cjurovi. (Více viz Turnov – 
Kalendárium).  
21. Schválen nový strategický dokument – Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova na období 2016–
2020, který zpracovala Ing. Pavla Bičíková ve spolupráci s pracovní skupinou a komisí pro zahraniční 
vztahy a cestovní ruch Rady města. Základním projektem by měla být modernizace Návštěvnického 
centra v Turnově na náměstí v domě u Beránka. Rada města již schválila zadání studie i s možností 
využití části domu, který si nyní najímá restaurace Lifefood (přízemí do ulice 5. května).  
 
Z jednání zastupitelstva města 20. října 
Přítomno 20 občanů 
Program:  
1. Úvod 
2. Informace o výkonu funkce předsedy Vodohospodářského sdružení Turnov 
3. Velké investiční akce města a Vodohospodářského sdružení Turnov 2017–2020 
4. Návratná finanční výpomoc z rozpočtu města pro Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 
5. Rozpočet města Turnov na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 4 
6. Rekonstrukce ZŠ Mašov-prezentace upraveného návrhu 
7. Záměr prodeje objektu bývalého kina, Žižkova ul., Turnov (znovu zadána nabídka prodeje)  
8. Táborová základna Krčkovice 
9. FOKUS – vybudování novostavby sociálního centra 
10. Vydání pozemků z vlastnictví města státu (neschváleno) 
11. Příspěvky občanů 
12. Přestávka 
13. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2017 (schváleno) 
14. Obecně závazné vyhlášky města – noční klid a veřejné produkce hudby (schváleno) 
15. Obecně závazná vyhláška o odstraňování komunálního a stavebního odpadu (schváleno) 
16. Participativní rozpočet 
17. Smlouva o poskytnutí dotace pro Suchopýr, o.p.s. na provozování Domu přírody v Českém ráji 
v Dolánkách 
 
Podrobnosti:  
1. Tento bod byl zřejmým důvodem vyšší návštěvnosti jednání z řad občanů. Návrh na odvolání 
Ing. Milana Hejduka z funkce člena Rady sdružení VHS nebyl přijat. Přítomni byli i starostové 
Ohrazenic (František Novák) a Lomnice nad Popelkou (Mgr. Josef Šimek), kteří vystoupili na podporu 
Ing. Hejduka. (Více viz Firmy – VHS). 
3. Schváleny plány VHS na roky 2017–2020, mj. zahájení rekonstrukce vodohospodářských sítí 
v Nádražní ulici na podzim roku 2017 či jaře roku 2018, podání žádostí o finanční podporu 
z Operačního programu Životní prostředí. (Více viz Firmy – VHS). 
16. Participativní rozpočet je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci kterého 
mohou obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, obce, města) diskutovat a rozhodovat o využití 
části rozpočtu. Byl schválen. 
 
Z jednání zastupitelstva města 24. listopadu 
Přítomno 5 občanů 
Program:  
1. Úvod 
2. Rozpočtový výhled města 2017–2019, nový úvěr města 
3. Projekt Nový úřad  
4. Smlouva o poskytnutí dotace pro Suchopýr, o.p.s. na provozování Domu přírody v Českém ráji 
v Dolánkách 
5. Regenerace panelového sídliště u nádraží V. etapa 
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6. Prodej bývalého kina v Žižkově ulici  
7. Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 ul. Žižkova, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech nemovité věci 
8. Prodej pozemku parc. č. 1660/94, k. ú. Turnov, na pozemku stojí stavba: Turnov, čp. 1899, 1900, 
bytový dům 
9. Převod parkoviště u Kulturního centra na pozemcích p. č. 1525/2, 1525/3 a 1540/2, do vlastnictví 
Města Turnov – darovací smlouva 
10. Zvyšování bezpečnosti chodců – stavební úpravy silnice III/2831 – ulice Husova Turnov – 
schváleno podání žádosti na dotaci pro realizaci 
11. Zdravé město a Místní agenda 21 – výsledky fóra (viz Turnov – Kalendárium z října). 
12. Příspěvky občanů 
 
Podrobnosti:  
2. Schváleno přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 60 milionů Kč, který bude doporučen zastupitelstvu 
města hodnotící komisí, a to na základě předložených nabídek. Sloužit bude pro financování velkých 
akcí, především „nového úřadu“, rekonstrukce Nádražní ulice, případně vodohospodářské akce. 
3. Souhlas s realizací projektu Nový úřad – rekonstrukce objektu ve Skálově ulici čp 466.  
6. Záměr prodeje budovy bývalého kina (postavené jako „Nové“ ruskou posádkou, kolem roku 2005 
přejmenováno na Bio Ráj) se řešil již několikrát v minulých letech. Návrh na vytvoření lezeckého 
centra (sportovní centrum s umělými lezeckými stěnami) nevyšel. Po opětovné nabídce na prodej se 
přihlásila pouze společnost FOBOS, s. r. o. z Jablonce nad Nisou, která ve své nabídce uvádí, 
že kupujícím bude nově založená společnost Dům Turnov, s. r. o., jejímž záměrem je nástavba 
stávajícího objektu na celkem 4 až 5 podlažní objekt určený pro bydlení. Předpokládá vznik přibližně 
35 bytů. Pro parkovací plochy využijí kupované pozemky a přízemí ve vlastním objektu. V případě, že 
nebudou schopni vybudovat potřebný počet parkovacích stání na převáděných pozemcích, využijí 
možnosti vybudování parkoviště na pozemku 843/5 k. ú. Turnov ve vlastnictví města. 
Záměr prodeje za 5 501 000 Kč vzalo zastupitelstvo na vědomí.  
9. Parkoviště je majetkem Kulturního centra Turnov, z důvodu lepší vymahatelnosti placení poplatků 
za parkování navrhlo Kulturní centrum převod parkoviště do majetku města. Schváleno.  
 
Z mimořádného jednání zastupitelstva města 12. prosince 
Program:  
1. Úvod 
2. Odkoupení pozemků parc. č. 1235/1, 1235/2 a 2971/3 vše v k. ú. Turnov 
3. Příspěvky občanů 
 
Podrobnosti:  
Na přání zastupitelů byly poskytnuty informace k výběru nového loga Turnova. Zastupitelé se poté 
přiklonili ke zrušení hledání nového loga – chtějí, aby byl osloven autor staršího loga pan Kučera 
a požádán o jeho zmodernizování.  
  
Z jednání zastupitelstva města 15. prosince 
Přítomno 12 občanů 
Program:  
1. Úvod 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2016  
3. Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017  
4. Prodej bývalého kina, ul. Žižkova, Turnov – znění kupní smlouvy (staženo z programu) 
5. Prodej pozemku pod garáží parc. č. 2493/6 v k. ú. Turnov 
6. Prodej části pozemku parc. č. 863/1 k. ú. Turnov u domu čp. 520, ul. Žižkova  
7. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí u domu čp. 778, Turnov – změna (schváleno) 
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8. Majetkové vypořádání pozemků u gabionové zdi podél chodníku v Sobotecké ul., Turnov 
(schváleno) 
9. Dotace IROP na vybudování chodníků v ul. Sobotecká a Mašovská  
10. Příspěvky občanů 
11. Přestávka 
12. Obecně závazná vyhláška – školské obvody mateřských škol (schváleno) 
13. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 
města Turnov (schváleno) 
14. Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova s platností od 1. 1. 2017 
(schváleno) 
15. Mateřská a základní škola Sluníčko – vybudování zázemí pro sociální službu (vzato na vědomí, viz 
jednání RM, 15. 12. 2016) 
16. Stížnost obyvatel okrajové části města Turnova – Konělupy na svoz odpadu  
17. Zřizovací listina Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace s účinností od 
1. 1. 2017  
18. Valná hromada Krajské nemocnice Liberec, a. s., – pozvánka  
19. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera  
 
Podrobnosti:  
1. Rozpočet města na rok 2017 byl schválen jako přebytkový.  
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 325 357 440,00 Kč  
z toho: daňové příjmy 225 265 000,00 Kč / nedaňové příjmy 56 813 000,00 Kč / kapitálové příjmy 
12 030 000,00 Kč / transfery 31 249 440,00 Kč  
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 318 744 600,00 Kč  
z toho: běžné výdaje 268 047 600,00 Kč / kapitálové výdaje 50 697 000,00 Kč  
Financování ve výši 6 612 840,00 Kč  
z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 12 837 000,00 Kč 
Splátky půjček – 19 449 840,00 Kč. 
9. Mezi prioritami zastupitelstva na období 2014–2018 je uveden na 4. místě chodník v Mašovské 
ulici (od Sobotecké ulice na náves) a na 6. místě chodník v Sobotecké ulici směrem na Kadeřavec. 
Bude podána žádost o dotaci do programu Evropské unie IROP.  
Odhad financování projektu: Evropská unie: 85%, tj. 8 900 000 Kč / Státní rozpočet: 5%, tj. 525 000 Kč 
/ Vlastní zdroje: 10%, tj. 1 075 000 Kč. Celkem: 10 500 000 Kč. 
13. Mj. je nově stanovena maximální možná výše dotace pro jednotlivé dotované oblasti – na nájmy 
max. výše 450 tisíc Kč/rok/spolek, na registrovanou mládež max. 200 tisíc Kč/rok/spolek, na trenéra 
mládeže max. 50 tisíc Kč/rok/oddíl. 
16. Schváleno omezení svozu odpadů v lokalitě Konělupy do doby vybudování místa pro otáčení 
vozidel při komunikaci v Konělupech, navzdory odporu některých místních obyvatel. Ti budou nyní 
povinni své nádoby s odpadem přiblížit k ústí ulice (k elektrárně), protože pro auta Technických 
služeb není bezpečné zajíždět úzkou ulicí Konělup na konec. 
17. Schválena nová zřizovací listina. Důvodem úprav je skutečnost, že organizace se od 1. 10. 2016 
stala plátcem DPH (obrat organizace dosáhl 1 mil. Kč). S přechodem souvisí potřebné práce 
a legislativa. 
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Z činnosti odborů Městského úřadu Turnov 

DOPRAVNÍ ODBOR 

Odbor dopravy zajišťuje několik agend souvisejících s komunikacemi a vozidly: vede registr vozidel 
a řidičů (vydává řidičské průkazy), vykonává silniční správní agendu pro silnice 2. a 3. třídy v obvodu 
obce s rozšířenou působností, vede agendu městské hromadné dopravy, taxislužby a stanic měření 
emisí. Odbor projednává přestupky řidičů a řeší pokuty.  

 
Registr vozidel 
V roce 2016 se začal projevovat negativní legislativní zásah do místní příslušnosti úřadu při registraci 
použitých vozidel. Následkem skutečnosti, že při přeregistraci použitého vozidla se musí přeregistrace 
provést v místě, kde bydlí prodávající, dochází k tomu, že drtivá většina transakcí se uskutečňuje ve 
velkých městech. Zde dochází častější výměně vozového parku. V menších městech se to projevuje 
stagnací nebo poklesem výběru správních poplatků. V konečném důsledku za většinu vozidel 
přihlášených do našeho obvodu byly inkasovány poplatky v jiných městech. 
Uvádíme stav k 31. prosinci 2016 (v závorce uveden stav k 31. prosinci 2015). 
V obvodu obce s rozšířenou působností je evidováno 28 617 (27 509) osobních vozidel, 3 404 (3 309) 
nákladních vozidel, 6 210 (6 050) motocyklů, 70 (69) autobusů, 228 (206) traktorů, 4 615 (4 551) 
nákladních přívěsů. Řidičů odbor evidoval 28 229 (28 119). 
 
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 2016 zkoušky absolvovalo 710 (750) 
uchazečů, z nich 110 (135) neprospělo z pravidel silničního provozu a 200 (145) propadlo při zkoušce 
praktické jízdy.  
 
Přestupky a pokuty 
V roce 2016 bylo řešeno 9 822 (12 328) přestupků proti pravidlům silničního provozu, za ně bylo 
uděleno 187 (266) pokut ve správním řízení v celkové výši 1 915 500 (1 496 000) Kč. V příkazním 
řízení bylo uděleno pouze 788 (580) pokut za 1 521 000 (1 294 500) Kč, blokových pokut bylo 129 
(168) za 28 500 (48 900) 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 o jeho schválení a vedení. Pracovníci mají na starosti správu úvěrů, které město 
v současnosti má. V tomto ohledu vše probíhalo bez zásadních problémů. V roce 2016 byla odborem 
dopravy předána na Finanční odbor agenda pokuty radary – vymáhání pokut. K vyřízení agendy přibyl 
jeden zaměstnanec. 
 
Platební styk 
V roce 2016 veden platební styk u České spořitelny (14 běžných účtů a 1 úvěrový), 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 České národní banky (1 BÚ) a u Equa bank (1 spořicí účet). 
Rozpočet města 
Rozpočtované příjmy ve výši 348 mil. Kč, plnění ve výši 370,6 mil. Kč, tj. vyšší o 22,6 mil. Kč, 
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rozpočtované výdaje ve výši 382 mil. Kč, plnění ve výši 365 mil. Kč, tj. úspora činí 17 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 2015 
a 2016 ve výši 26 mil. Kč (přijat v roce 2015). V roce 2016 nebyl přijat žádný dlouhodobý úvěr. 
Místní poplatky 
Na odboru jsou přijímány tyto místní poplatky: ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační a lázeňský 
pobyt a za komunální odpad. 
Příspěvkové organizace a s. r. o. 
Zastupitelstvo města zřídilo dosud celkem 19 příspěvkových organizací. 
 

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 2016 nastoupilo na Městský úřad do hlavního pracovního poměru 10 a odešlo 
9 zaměstnanců. Na vedlejší pracovní poměr nastoupilo 7 a odešlo 9 pracovníků. Z Městské policie 
odešel 1 strážník.  
Na vzdělávání a školení pracovníků bylo vynaloženo 260 584 Kč pro 164 zaměstnanců. 
Za rok 2016 bylo zpracováno a každý pátek zasíláno novinářům celkem 510 tiskových zpráv. Každý 
první pracovní den v měsíci je pořádána tisková konference města. V roce 2016 se uskutečnilo 12 
tiskových konferencí. Za rok 2016 bylo na webových stránkách zveřejněno více jak 620 příspěvků jen 
v aktualitách města. 
 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 Ke konci roku 2016 byl počet živností v Turnově 11 477 (zvýšen o 268 oproti loňskému roku). 

 Počet podnikatelů vzrostl o 137 na 7 392.  

 Živnosti: řemeslných bylo 3 350 (o 52 více), vázaných 1 032 (o 36), koncesovaných 792 (o 45 
více) a volných 6 267 (o 135 více).  

. Na turnovském živnostenském úřadu k 31. prosinci 2016 nejvíce živnostenských oprávnění 
v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského 
zákona". Celkově je těchto živností 6 267. Zastoupeny jsou následovně: Velkoobchod 
a maloobchod – 3 418 živností / Zprostředkování obchodu a služeb – 2850 živností / Ubytovací 
služby – 851 živností / Realitní činnost – 752 živností / Provozování kulturních a kulturně – 
vzdělávacích zařízení – 710 živností / Provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti 
v oblasti cestovního ruchu – 363 živnostenských oprávnění.  

. Z přílohovaných živností jsou nejvíce zastoupeny u řemeslných: Hostinská činnost – 739 
oprávnění / Zednictví – 367 oprávnění / Silniční motorová doprava – 300 oprávnění / Opravy 
silničních vozidel – 257 oprávnění / Zámečnictví a nástrojářství – 267 oprávnění / Zlatnictví 
a klenotnictví – 125 oprávnění. 

Již 12. rokem, tj. od roku 2005, zajišťují pracovnice odboru zveřejňování zajímavostí na šesti 
vývěskách Města, a to u supermarketu Billa (čp. 1651 na Přepeřské, na Výšince, u Coop Discountu 
(Zahradní 275), na Malém Rohozci a na Sídlišti Jana Patočky. 
 
Bezplatná poradna České obchodní inspekce  
V prostoru Obecního živnostenského úřadu ve Skálově ulici je zajišťována bezplatná poradna České 
obchodní inspekce. Provoz bezplatné poradny vždy jednou měsíčně – první středu v měsíci.  
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ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ 

Odbor přestupkového řízení řeší přestupky ve věcech, které úřad spravuje, ale i ostatní přestupky, 
pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány (zákon o zbraních, rybářství, 
elektronických komunikacích, na ochranu zvířat proti týrání ad.). V roce 2016 proběhla další 
obsáhlejší novela stávajícího přestupkového zákona. Odbor vykonává přestupkovou agendu i pro 
některé ostatní obce, a to a základě smluv. V roce 2016 spolupracoval zejména s obcí Ktová, Kobyly, 
Troskovice a také Všeň, kde se navršily problémy, které si vyžádaly úzkou spolupráci mezi odborem 
a vedením dotčených obcí.  
V roce 2016 byly uloženy pokuty za 411 přestupků v celkové výši 107 700 Kč a náklady řízení činily 
15 500 Kč. (58 % proti občanskému soužití / 31 % majetkové / 2 % proti veřejnému pořádku / 9 % 
ostatní.  
Zpracováno bylo dále 812 zpráv pro potřeby Policie ČR, SZ a soudy.  
 

ODBOR ROZVOJE MĚSTA 

Odbor vydává stanoviska a vyjadřuje se ke stavebním záměrům na území města a obcí spadajících 
pod Turnov v rámci výkonu obce s rozšířenou působností. Odbor poskytuje informace k územně 
plánovacím dokumentacím všem občanům. Za Městský úřad vydává koordinovaná stanoviska. Od 
1. července 2016 nově zajišťoval digitalizaci, evidenci a zveřejňování uzavřených smluv v registru 
smluv. 
Územní plánování 

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

 Územní plány okolních obcí: Celkem 28 (76%) obcí v ORP Turnov má platný ÚP z toho 22 
(60%) obcí má schválený nový ÚP podle stavebního zákona č.183/2006 Sb., 5 obcí má nový 
ÚP rozpracovaný, 8 (22%) obcí je bez platného ÚP a má vydané zastavěné území obce. 3 obce 
Všeň, Loučky a Sychrov schválily podnět k pořízení nového ÚP a požádaly OPM a pořizování. 
(podrobnosti jsou uvedené v přiložené tabulce: Přehled ÚPD v ORP Turnov). 

 
Strategický plán Turnova 
Odbor zpracoval monitoring Akčního plánu města za rok 2016, zastupitelstvo schválilo aktualizaci 
28. ledna 2016. 
 
Další:  

 Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově  
 Silnice I/35 Turnov – Úlibice 

 Přeložka silnice II/283 Turnov – Semily 
 Územně analytické podklady ORP Turnov 

 
Projekty města 

 Modernizace základních škol v Turnově (zpracování žádosti na IROP) 

 Vybudování zázemí osobní asistence Sluníčko Turnov (zpracováni podkladů) 

 Podpora projektové přípravy DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany (zpracování 
žádosti na Liberecký kraj) 

 Příprava projektů města – rekonstrukce budovy FOKUS, bezbariérové přístupy do škol, 
táborová základna Krčkovice. 

 Spolupráce na realizaci a dokončení projektu s dotací ze SFŽP - Dům přírody Český ráj. 

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

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

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

 Vydává parkovací průkazy pro vozidla těžce postižených osob. V roce 2016 232 průkazů.  

 Zajišťuje pohřbení osob v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, v roce 2016 bylo vypraveno 9 pohřbů. 

 Poskytl sociální poradenství ve 2 300 případech, tj. cca 3 100 intervencí. 

 Sociální kurátoři poskytli pomoc 107 občanům v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody. 
V 5 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.  

 Městský úřad a jeho odbor byl ustanoven opatrovníkem nezletilých dětí ve 286 případech. 
Pracovníci se účastnili 223 soudních jednání.  

 V roce 2016 byla od MPSV ČR získána na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši cca 
3,7 mil. Kč, která pokryla veškeré náklady na tuto agendu, a dále dotaci na výkon sociální práce ve 
výši 567 000,- Kč.  

 
Setkání pěstounských rodin se zástupci Města Turnova  
18. prosince uspořádal Odbor sociálních věcí již tradiční akci – předvánoční setkání pěstounských 
rodin se zástupci Města Turnova. Spolupracující organizací na této akci bylo Centrum pro rodinu 
Náruč, jehož prostory byly k tomuto setkání využity. Pro všechny pěstounské rodiny byly zakoupeny 
dárkové balíčky, které byly většině náhradních rodin předány na předvánoční akci jako poděkování za 
jejich péči a výchovu přijatých dětí.  
Fond na podporu sociální oblasti 
Byl zřízen v roce 2009. V roce 2016 bylo rozděleno 1 400 000 Kč celkem devatenácti organizacím. 
(Více viz Zdravotnictví). 
 

ODBOR SPRÁVNÍ 

Odbor má na starosti vedení matrik, evidence obyvatel, agendu občanských průkazů a cestovních 
dokladů a spadá pod něj i oddělení krizového řízení a požární ochrany. V odboru pracovalo 
9 zaměstnanců – 2 v oddělení matrik, 2 v oddělení evidence obyvatel, 3 v oddělení občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 2 v oddělení krizového řízení a požární ochrany.  
 
Oddělení matriky 
Matriční úřad Turnov je největší matrikou okresu Semily a vedl v roce 2016 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 
2016 proběhlo 174 svatebních obřadů, 20 na Hrubém Rohozci, 50 na Valdštejně, 42 v Turnově, 33 na 
Malé Skále a 29 na ostatních místech.  
 
Vítání občánků 
Odbor organizoval slavnostní vítání občánků, které proběhlo v roce 2016 čtyřikrát, a to tradičně 
v galerii Muzea Českého ráje před obrazem Pobití Sasíků.  
13. 2.: bylo pozváno 35 dětí, přišlo 19 dětí (9 kluků a 10 holčiček) / 21. 5.: bylo pozváno 37 dětí, přišlo 
28 dětí (12 kluků a 16 holčiček) / 15. 10.: bylo pozváno 36 dětí, přišlo 28 dětí (13 kluků a 15 holčiček) 
/ 3. 12.: bylo pozváno 46 dětí, přišlo 33 dětí (17 kluků a 16 holčiček). 
 
Evidence obyvatel 
Evidence obyvatel za město je vedena jednak v informačním systému, jehož správcem je městský 
úřad, a jednak v informačním systému evidence obyvatel za obec s rozšířenou působností, jehož 
správcem je ministerstvo vnitra. V Turnově žilo k 31. prosinci 2016 celkem 14 025 občanů ČR a 353 
cizinců s trvalým pobytem. Úřední adresu (na Městském úřadě v ulici Antonína Dvořáka 335) mělo 
v evidenci obyvatel celkem 325 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 2016 toto oddělení zpracovalo 4 670 žádostí na úseku občanských průkazů a 2 480 žádostí na 
úseku cestovních dokladů.  
 
Krizové řízení  
Odbor zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na možný vznik, 
průběh a následné řešení mimořádných a krizových situací (Integrovaný záchranný systém, Krizové 
řízení, Hospodářská opatření pro krizové stavy, Protipovodňové ochrany, Pomoc při obnově 
postiženého území, Požární ochrana, Bezpečnost České republiky, Administrativa utajovaných 
skutečností, Civilní obrana a ochrana obyvatelstva). Vrcholným metodickým bezpečnostním orgánem 
města je bezpečnostní rada města a výkonným orgánem je krizový štáb starosty města. 
Mimořádné události 2016 
V roce 2016 na území ORP Turnov nebyla řešena žádná mimořádná ani krizová situace. 
 
Požární ochrana 
Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města Turnova.  
V roce 2016 tvořilo hasičský sbor města 21 hasičů. (Více viz Organizační složky města).  
 

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 2016 měl k dispozici 88 040 Kč. 
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Byla zahájena příprava PD pro další etapu výstavby inženýrských sítí pro městské pozemky na 
Hruštici. Bytová zóna Hruštice, etapa IV, část A, bylo realizováno zasíťování pozemků určených pro 
výstavbu rodinných domů. Zhotovitel: Integra stavby, a.s., Liberec, cena: 3 415 738,-Kč. 
 
Stavební akce, na které byla získána dotace 

 Regenerace panelového sídliště U nádraží, 4. etapa  

 Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov 

 Obnova střešní krytiny kaple sv. Jana Nepomuckého hrad Valdštejn 

 Turnov – rozšíření městského kamerového systému, 3. etapa 
Příprava žádostí o dotaci 

 Regenerace panelového sídliště U nádraží, 4. etapa – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Turnov - rozšíření MKDS, 3. etapa – Ministerstvo vnitra ČR 

 Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešní krytiny  

 Hrad Valdštejn – Obnova fasády kaple sv. Jana Nepomuckého a obnova vstupního mostu 

 Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov 

 Zvyšování bezpečnosti chodců – stavební úpravy silnice III/2831 – ulice Husova Turnov  

 Regenerace panelového sídliště U nádraží, 5. etapa 

 Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov 
 
Dětská hřiště 
Město Turnov má ve svém vlastnictví 12 dětských hřišť rozmístěných po celém území města. Tato 
hřiště pro město spravuje městská společnost Technické služby Turnov s.r.o. Nezbytná pravidelná 
údržba těchto zařízení, která mimo ji obsahuje čtvrtletní kontroly a roční kontrolu, je hrazena 
z rozpočtu města. Náklady na provoz těchto zařízení byly v roce 2016 ve výši 317 tis. Kč 
 
Komunikace 

 Komunikace Mokřiny, 1 159 tis. Kč 

 Oprava silnic Bukovina, Zd. Nejedlého, Kadeřavec, U Coopu, U Lip, 2 057 tis. Kč 

 Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec, Malý Rohozec, 1 271 tis. Kč 

 Rekonstrukce chodníků ulice Zahradní, 583 tis. Kč 

 Rekonstrukce chodníku sídliště Výšinka, 490 tis. Kč 

 Rekonstrukce chodníku Sobotecká ulice, 505 tis. Kč 

 Chodník Přepeřská II. etapa, 216 tis. Kč 

 Úprava náměstí Českého ráje, 781 tis. Kč 

 Lávka pro pěší Šetřilovsko, ev. č. 004, 1 110 tis. Kč 

 Mostek přes Vazovecký potok, ev. č. 013, 957 tis. Kč 

 Lávka pro pěší, ev. č. 007 (na autobusové nádraží), 601 tis. Kč 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení Sobotecká ulice, 180 tis. Kč 

 Parkovací stání pro kamiony Vesecko a komunikace Mašov, 217 tis. Kč 

 Zpevněná plocha a veřejné osvětlení Alešova ul., 151 tis. Kč 

 Dopravní značení vilová čtvrť, Hruštice, 116 tis. Kč 

 Výměna 2ks parkovacích automatů, 169 tis. Kč 

 Zpevněná plocha hasiči Daliměřice, 58 tis. Kč 

 Schody Mašov, U Úvozu, 48 tis. Kč 

 Sídliště Přepeřská, rampa pí. Hájková, 48 tis. Kč 
 

Bytový fond 
Na bytový fond bylo vynaloženo 6 617 tis. Kč. 
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Městské organizace, nebytové prostory a radniční budovy, opravy 
o Budova MěÚ, Rekonstrukce podatelny – dokončení, 474 tis. Kč 
o Radnice, výměna 4 střešních oken na chodbě OSM, 90 tis. Kč 
o Radnice, oprava světlíku v obřadní síni, 43 tis. Kč 
o Skálova 84, výměna koberců na Sociálním odboru, 87 tis. Kč 

 Gymnázium, Výměna dveří v zádveří, 79 tis. Kč 

 MŠ Alešova 
o Výměna kotel, 60 tis. Kč 
o Výměna 6 oken, 116 tis. Kč 
o Zámková dlažba na zahradě, 50 tis. Kč 

 MŠ Mašov, Výměna lina, oprava podlahy, 87 tis. Kč 

 MŠ Zborovská, Oprava výtahu. 52 tis. Kč  

 MŠ a ZŠ Sluníčko, úpravy venkovní a vnitřní kanalizace, 1 001 tis. Kč 

 ZŠ Alešova, Stavební úpravy přízemí, 2. etapa. Náklady: 2 754 tis. Kč 

 ZŠ 28. října, výměna řídící jednotky v kotelně, 102 tis. Kč 

 ZŠ Žižkova  
o Úprava bytu na šatny. 736 tis. Kč 
o Oprava střechy nad jídelnou, 887 tis. Kč 
o Osekání části fasádních pásků, 83 tis. Kč 

 ZUŠ 
o Výměna kotlů, vyvložkování komína, 877 tis. Kč 
o Protihluková úprava učebny, 57 tis. Kč 

 Kaplička Mašov hřbitov, oprava fasády, 102 tis. Kč 

 Ubytovna 28. října: úprava sociálního zařízení, 243 tis. Kč 

 Občerstvení Valdštejn, úprava chodníku okolo, 94 tis. Kč 
 

Pojištění majetku a osob 
Od ledna 2015 je město pojištěno u společnosti Generali Pojišťovna, a. s., za roční částku pojistného 
ve výši 541 tis. Kč. Ke konci roku 2016 jsme zajistili a uzavřeli úrazové pojištění pro zastupitele, které 
městu doposud chybělo. Pro starostu a místostarostky se jedná o pojištění na 24 h., pro ostatní 
zastupitele se jedná o pojištění po dobu výkonu funkce zastupitele města Turnov. 
 
Odkoupení domů a pozemků 
Město Turnov získalo do svého vlastnictví několik pozemků v celkové ceně 6 058 185 Kč. Mezi 
významný nákup patří pozemky v centru města u Havlíčkova náměstí za Vesnou pro plánovaný 
projekt nového parkoviště, a to za kupní cenu 4 469 692,- Kč. Byly vykoupeny pozemky od 
soukromého vlastníka, které byly součástí veřejné cesty k restauraci Zrcadlová koza od Rakous za 
kupní cenu 32 000,- Kč. 
 
Prodeje domů a pozemků 
Prodána restaurace Šetřilovsko včetně přilehlých pozemků za 3 750 000 Kč. Prodán bytový dům čp. 
81 v Žižkově ulici za 10 440 000 Kč. Celkově za prodej utrženo 15 336 375 Kč.  
 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
Činnost odboru byla zajišťována pěti pra covníky. Dva pracovníci zaji šťovali předevší m státní pa mátkovou péči. Dva pra covní ci pak úsek škol ství a  sportu na úseku sa mosprávy. V úseku dota cí z rozpočtu mě sta a kultury byl přijat 1. 4. 2016 nový, pátý referent, je hož age ndou je kompletní vyřízení dotační ho řízení u dotací z rozpočtu města Turnov dále organi zace kultur ních ak cí.  

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 



Kronika města Turnova 2016  |122 

 

Odbor rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení správního obvodu Turnov 
částku 203 822 730 Kč na přímé neinvestiční náklady. 
Dotace 
Odbor administroval následující dotační programy 

 Kulturní fond, celkem 479 650 Kč ve třech kolech rozdělování, 37 žádostí, 14 žádostí bylo 
zamítnuto, dotace byla vrácena 3 příjemci v plné výši z důvodu neuskutečnění projektu. 

 Volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolní aktivity, celkem 133 000 Kč. Z tohoto 
dotačního programu bylo uspokojeno 13 žádostí, 6 žádostí bylo zamítnuto, 2 žadatelé vzali 
žádost o dotaci zpět. 

 Zahraniční spolupráce, celkem 39 000 Kč. Z tohoto dotačního programu byly uspokojeny 
2 žádosti. 

 Individuální dotace, celkem 1 748 833 Kč. V rámci individuálních žádostí bylo uspokojeno 10 
žadatelů, z toho 2 schválené individuální dotace se finančně prolínají do dalších let. 

 Sportovní fond, celkem 108 500 Kč. Ze sportovního fondu bylo uspokojeno ve dvou kolech 
rozdělování 22 žádostí, 3 žádosti byly zamítnuty, 2 žadateli byla vrácena část dotace z důvodu 
změn v projektu. 

 Dotaci z Programů Ministerstva kultury ČR – celkem 11 dotací. V roce 2016 byla z fondu 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek 
prostřednictvím obce s rozšířenou působností vyčerpána částka 953 600 Kč, která byla 
rozdělena mezi 9 žadatelů (restaurování Božích muk na Bukovině, odvodnění soklového zdiva 
kostela sv. Jiří v Jenišovicích, výměna roubených trámů a nátěr krytiny – šindel na stodole 
v areálu Jirošova statku, restaurování sochy sv. Josefa na Malé Skále, sanační a desinfekční 
práce na venkovské usedlosti čp. 19 v Přepeřích, oprava havarijního krovu farní budovy 
v Přepeřích – II. etapa, renovace oken a opravy prostor v 1. NP, renovace oken a opravy 
prostor v 1. NP, čp. 3 v Příšovicích, obnova krovu a výměna střešní krytiny vč. klempířských 
prvků, čp. 18 v Soběslavicích, rekonstrukce zadní části objektu a výměna trámů v přední 
štítové stěně, čp. 2 Svijanský Újezd). 

 Program regenerace MPZ celkem 553 000 Kč (obnova fasády a oken na budově děkanství čp. 
87 a I. etapa obnovy hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie) 

 Obnova nemovitostí, které se nachází v městské památkové zóně, celkem 3 žádosti v celkové 
hodnotě 100 000 Kč (čp. 156 Trávnice – výměna 4 ks oken, č.p. 12 Markova ul. – výměna 
okenních a dveřních výplní, č.p. 2219 Trávnice – oprava vrat). 

 
Sport 
Na dotacích bylo pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5 900 000 Kč, a to 15 sportovním 
subjektům, dále byla financována akce Nejlepší sportovec Turnova 85 000 Kč, na projekt Trenér-
učitel 40 000 Kč, 400 000 Kč na Memoriál Ludvíka Daňka a odměny sportovcům 35 000 Kč.  
 
Památková péče 
Památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávní a státní správy.  

 Státní správa 
Na úseku památkové péče bylo v roce 2016 vydáno a uzavřeno 88 správních rozhodnutí a závazných 
stanovisek a bylo vydáno 296 koordinovaných závazných stanovisek, 4 vyjádření k územním řízením. 
 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ  

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

 V programu Athena bylo evidováno 22 034přijatých písemností, odesláno bylo 36 184 
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písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, obyčejné 
zásilky ad.).  

 Bylo vydáno 493 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 544 
dokumentů. 

 Zaevidováno 88 nálezů, trvajících z loňska 57 a vyřízených 46, a 35 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. 
 
Spisovna 
Spisovna i nadále pokračovala ve své hlavní činnosti na úseku pořádání a zpřístupňování starší 
dokumentace uložené ve spisovně, jakož i evidence a adjustace nových přírůstků. Hlavní pozornost 
byla i nadále věnována zpřístupňování fondu stavebního úřadu, který je nejvíce využíván a vykazuje 
nejvyšší nárůst objemu dokumentace. Dochází kapacita úložných prostor.  
 

Oddělení informačních technologií 
Hlasové služby 
Hlasové služby (tj. telefony) pro Městský úřad i v roce 2015 zajišťovala firma Pamico Czech, s. r. o. 
Byla zprovozněna virtuální telefonní ústředna iPEX, do které byly zapojeny všechny telefonní linky 
úřadu ve všech budovách. V polovině roku 2016 proběhlo výběrové řízení na plánovanou dodávku 
VOIP telefonních přístrojů. Provoz původní telefonní ústředny tak byl po takřka 20 letech ukončen.  
 
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.  
Za rok 2016 bylo provedeno cca 552 tisíc čb. a 107 tisíc barevných kopií nebo tisků na digitálních 
strojích Develop a cca 250 tisíc tisků na síťových tiskárnách. Lokální tisk byl cca 24 tisíc listů. Celkový 
objem tisku za rok 2016 tak dosahuje takřka 1 milionu stran. 
 
Software – Spisové služby 
Spisovou službou prošlo 36 184 odeslaných a 22 989 došlých písemností. 
 
Software 
V polovině roku 2016 došlo k hromadnému přechodu na nový operační systém Windows 10 
v 64bitové verzi. Všechny počítače jsou standardně vybaveny kancelářským balíkem Microsoft Office, 
zpravidla verze 2013 a 2016. 
 
CzechPOINT 
V roce 2016 bylo provedeno celkem 784 výpisů. Největší zájem byl o služby agendy výpisů z katastru 
nemovitostí (288 výpisů) a agendy rejstříku trestů (204 výpisů). Dále bylo v agendách matriky 
provedeno 731 změn a 694 změn v agendách evidence obyvatel. 
 
Webové stránky města 
Webové stránky www.turnov.cz jsou od roku 2012 provozovány v redakčním systému AS4U. V roce 
2016 byl na stránky města přidán přehled přítomnosti pracovníků úřadu. 
V roce 2016 bylo zobrazeno 7,7 milionů stránek na webu města uživateli ze 172 zemí světa. 
V meziročním srovnání dochází k nárůstu počtu přístupů.  
 



Kronika města Turnova 2016  |124 

 

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 
Odpady:  

 Sběr starého textilu: pokračování ve spolupráci s firmou Dimatex CZ a Diakonií Broumov 
(tříděný sběr textilu). Po městě rozmístěno celkem 20 ks kontejnerů firmy Dimatex a jeden velký 
kontejner Diakonie Broumov na sběrných místech po městě (za rok 2016 bylo sebráno 
v kontejnerech společnosti Dimatex 54,05 t textilu a v kontejneru společnosti Diakonie Broumov 
celkem 36,2 t textilu, což představuje asi 6,22 kg textilu na jednoho občana). 

 Kompostárna: Kompostárna bioodpadu běžela po rekonstrukci a zpracovala 1 560 
tun bioodpadu. 

 Motivační systém sběru tříděného odpadu: do systému bylo na konci roku zapojeno 1 299 
občanů, měsíčně bylo shromážděno průměrně 1 763 pytlů s roztříděným odpadem. Celková úleva na 
platbě za odpady jim přiřknutá byla v roce 208 258,70 Kč. (Foto ve Fotopříloze). 
Ornice: V roce 2016 bylo z deponie Vesecko vydáno 218 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 222 rybářských lístků v celkové částce 81 250 Kč). 

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

 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Působnost 

 Stavební úřad vykonává v přenesené působnosti funkci obecního 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 – do 31. 5. 2016). Obec Radimovice spadá pod stavební 
úřad v Hodkovicích nad Mohelkou. 
 
Činnost v roce 2016 

 V roce 2016 bylo zahájeno 1 289 správních řízení a rozhodnuto bylo o 1 112 podáních 
a celkem sekretariátem prošlo 7 100 dokumentů.  

 V agendě čísel popisných bylo v roce 2016 přiděleno v městě Turnov 11 čísel popisných pro 
rodinné domy, 1 číslo popisné pro bytový dům, 1 pro koupaliště, 1 pro administrativní budovu, 1 číslo 
evidenční pro zahradní chatku a 5 čísel popisných bylo zrušeno. 

 V roce 2016 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 36 stavebních povolení a ohlášení se 
vznikem 37 bytů v rodinných domech v celkové orientační hodnotě nákladů 148 mil. Kč 
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 Na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) byla vydána 
3 stavební povolení v hodnotě 4 milionů Kč. Zkolaudováno bylo 48 bytů v rodinných domech. 

  Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) bylo v roce 2016 vydáno 
16 stavebních povolení s orientační hodnotou staveb 119 milionů Kč. Na rekonstrukce, nástavby, 
přístavby nebytových objektů bylo vydáno 23 stavebních povolení v hodnotě staveb 170 milionů Kč.  

 Na ostatní stavby (inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 9 stavebních povolení v hodnotě 
13 milionů a na jejich rekonstrukce 21 stavebních povolení v hodnotě 106 milionů Kč.  

 Celkem za rok 2016 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 129 stavebních povolení 
a ohlášení na stavby v orientační hodnotě 609 mil Kč.  
(Více informací viz výroční zpráva).  
 

Zdroj: závěrečné zprávy jednotlivých odborů. 
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Organizační složky městského úřadu 

 

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA 

Adresa: Hruborohozecká 388, Turnov, 511 01 (Daliměřická hasičárna) 
Velitel: Martin Bartoníček 
Charakteristika: Město zřizuje od roku 2001 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 2016 tvořilo hasičský sbor města 21 hasičů. Jednotka byla povolána k 85 mimořádným 
událostem, z toho k 31 dopravním nehodám, 28 požárům, 11 technickým zásahům, 5 únikům plynu 
a ropných produktů, 10 planých poplachů. Jednotka se dále zúčastnila 2 taktických a 2 prověřovacích 
cvičení pořádaných HZS Libereckého kraje a velitelem JSDH města Turnov. Jednotka získala nové 
vozidlo – Škoda Yeti, které dodala firma Kontakt za 370 000 Kč. Zaplatilo je město. 
 
Z akcí 2016 
Jednotka se zúčastnila několika taktických cvičení  

 taktické cvičení – domov důchodců Pohoda Turnov  

 taktické cvičení – únik NL depo ČD nádraží Turnov  

 prověřovací cvičení – dopravní nehoda se zraněním a únikem nebezpečné látky  

 prověřovací cvičení – dopravní nehoda s HZS LK stanice Turnov  

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

 výcvik ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel ve Škoda auto Mladá Boleslav. 
 
V letošním suchém a horkém létě byla jednotka zaměstnávána vysokým počtem lesních požárů. Na 
Turnovsku způsobily požáry nemalé škody na lesních porostech, obilných polích a jiných porostech. 
Těžko přístupný terén s vysokým převýšením, které komplikuje dopravu vody, materiálu a hasební 
práce. Jednotku Turnov často zaměstnal do večerních hodin.  
 
Cvičení na Vesecku: 26. dubna proběhlo na Vesecku za průmyslovou zónu cvičení kynologických 
skupin Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a Policie České republiky. Na místě se sešly 
tři týmy HZS Libereckého kraje a tři kynologické skupiny PČR. Jejich úkolem bylo v simulované pátrací 
akci nalézt v nepřehledném terénu (25 ha) pohřešované osoby. Týmy byly velmi úspěšné, do 20 
minut se jim podařilo najít všech pět figurantů v přidělených (5 ha) sektorech. 
 
Nové zásahové vozidlo: Na konci roku získali hasiči nové zásahové vozidlo – DA – L1T. Ke 
slavnostnímu předání došlo v hasičské zbrojnici na Daliměřicích, zúčastnilo se ho mnoho hostů, velitel 
HZS sboru LK Turnov npor. Jakub Otmar, starosta města Tomáš Hocke a kolem 25 turnovských hasičů. 
Novému vozidlu požehnal místní duchovní Ondřej Halama. Vozidlo, které je určeno k technickým 
zásahům, stálo 2,5 milionů korun, jeho nákup byl financován z dotačního fondu Libereckého kraje ve 
výši 300 tisíc Kč a z dotace na pořízení požární techniky ministerstva vnitra ve výši 450 tisíc Kč. Zbytek 
poskytlo město Turnov. 
 



Kronika města Turnova 2016  |127 

 

Přehled vozidel, která hasiči využívají:  
CAS-15 /2200/200/M2R / CAS-32/8200/800/S3R / DA-12 AVIA A31 vyřazen z operačního řízení, 
nahrazen novým DA-L1T / DA-L1T (nový vůz) / Renault Thalia-VA / JEEP CHEROKEE-TA. 
 
Smlouva s obcí Soběslavice: 7. prosince schválila Rada města smlouvu s obcí Soběslavice o zajištění 
požární ochrany turnovským hasičským sborem. Jedná se o standardní řešení situace, kdy malá obec 
není schopná dostát zákonné podmínce a zřídit SDH ve své režii.  
 
Vyznamenání za zásah v Agbě: 11. listopadu hejtman Libereckého kraje Martin Půta ocenil velitele 
zásahu při loňském požáru turnovské továrny Agba Petra Drešera a Karla Patku. Udělil jim Záslužnou 
medaili IZS I. stupně.  
 
Okresní sdružení hasičů: Sdružení působí v rámci semilského okresu a organizuje soutěže pro dětská 
a mládežnická hasičská družstva. Z Turnova se těchto soutěží účastní děti z Mašova, Pelešan 
a Daliměřic. Na činnost sdružení přispívá 27 měst a obcí. Město Turnov přispělo částkou 5 000 Kč 
(10 Kč na člena, v Turnově je evidováno 500 členů). 
 
V Turnově také působí několik Sborů dobrovolných hasičů – ne všechny stejně aktivně. Zjistit 
informace o jejich činnostech není snadné, webové stránky až na výjimky nemají a na žádosti 
o informace reagují sporadicky. Letitým zvykem dobrovolných hasičů bývá vedení vlastních kronik či 
jiná evidence vlastní činnosti. Zjištěné informace jsou uvedeny v kapitole Z okrajových částí. Kromě 
činnosti při požárech se věnují také pořádání kulturních a sportovních akcí a soutěží a v neposlední 
řadě také práci s dětmi a mládeží. V celém okrese Semily funguje 111 sborů dobrovolných hasičů, 
které sdružují kolem sedmi tisíc lidí, z toho kolem tisícovky dětí. 
SDH fungují v Bukovině, Daliměřicích, Kadeřavci, Mašově a na Pelešanech. 
 
Hasičský záchranný sbor ČR ocenil turnovského starostu 
25. října byly v Trojském zámku v Praze slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského 
záchranného sboru České republiky. Oceněno bylo 117 stávajících a bývalých příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR, ale i zástupci obcí a organizací za dobrou spolupráci. Za dlouhodobé obětavé 
a příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu, za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného 
záchranného systému a ochrany obyvatelstva a spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
Libereckého kraje byl medailí Za zásluhy o bezpečnost oceněn Ing. Tomáš Hocke, starosta 
Turnova. Čestnou medaili z rukou genmjr. Ing. Drahoslava Ryby obdržel také hejtman Libereckého 
kraje Martin Půta, který téměř 15 let aktivně působí v komunální politice. Medaile je oceněním za 
významnou, úspěšnou a dlouholetou spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky na 
úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany 
obyvatelstva.  
  
 
 
V Turnově je i pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které je řízeno z Liberce 
a v Turnově má pobočku – Požární stanici Turnov. V jejím čele stojí npor. Ing. Jakub Otmar. Požární 
zbrojnice se nachází na Trávnicích (Trávnice 863). 
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Orgány města 

MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV 

Adresa: Skálova 466 
Velitel: Luboš Trucka 
Charakteristika: Město Turnov založilo orgán Městské policie v roce 1992, 
zřízení této instituce není pro obce povinné, jedná se tedy o nadstandardní 
službu pro občany. Městská policie pomáhá udržovat ve městě pořádek 
a ulehčuje tak státní Policii České republiky, a to dvacet čtyři hodin denně. Mezi 
hlavní úkoly Městské policie patří pravidelné pochůzky zaměřené na ochranu osob a majetku, veřejný 
pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu. Další úkoly: platby za používání veřejného 
prostranství / hlášení komunikačních závad / odchycení zatoulaných psů / řešení odložených 
autovraků / spolupráce se soudem a s odbory Městského úřadu při doručování zásilek do vlastních 
rukou / řešení dopravních přestupků / problémy spojené se špatnou průjezdností městem / jednání 
přestupkové komise / zajišťování bezpečnosti při přepravě peněz městských organizací.  
 
Personální obsazení 
V roce 2016 pracovalo u Městské policie 16 strážníků: Pořádková služba, zajišťující 24 hodinovou 
službu, byla obsazena 12 strážníky, dopravní hlídka měla 2 strážníky, jeden strážník pracoval na 
vyhodnocování dopravních přestupků, včetně přestupků porušení předepsané rychlosti, a velitel 
městské policie. Ke konci roku 2016 odešel jeden strážník do civilního zaměstnání ze zdravotních 
důvodů. 
 
Kamerový systém 
V roce 2016 byla dokončena plná digitalizace kamerového systému. Nově byla instalována nová 
kamera městského bezpečnostního systému – čtrnáctá, a to na halu TSC v Nádražní ulici. (Přehled 
míst s kamerami viz Kronika 2014).  
 
Statistika činnosti za rok 2016 
Velmi je využívána internetová komunikace s občany, za rok 2016 bylo evidováno 815 emailů 
s žádostí o pomoc či radu.  
Celkový počet úkonů strážníků byl 4 553, počet vozidel, na která byla umístěna „botička“ (protože 
nesprávně parkovala – botička brání v odjezdu do příchodu policie a zaplacení pokuty): 436, počet 
zjištěných dopravních přestupků: 1 812, počet přijatých hovorů na tísňové lince 156: 2 150. 
 
Policejní pes 
V září 2015 přibyl městským strážníkům nový pomocník – policejní pes, belgický ovčák jménem Dar. 
Po zácviku byl nasazen do služby v polovině října. V roce 2016 byl plně nasazen do provozu, pomáhal 
především při kontrolních akcích v problémových částech města. Ve dvaceti případech došlo k zásahu 
služebního psa při řešení porušení veřejného pořádku, ve třech byl použit jako součinnostní pomoc 
při pátrání po osobách, v pěti případech došlo k zadržení pachatele při poškozování majetku 
a následnému útěku pachatele. 
 
Program primární prevence:  
I v roce 2016 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. (Přehled akcí uveden ve výroční zprávě, pro představu v kronice 
2014).  
Zdroj: Výroční zpráva. 
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, ÚZEMNÍ ODBOR SEMILY, OBVODNÍ ODDĚLENÍ 

Adresa: Žižkova 1871 
Vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský 
 
Počet policistů: V roce 2016 pracovalo v turnovském oddělení 24 policistů (jako ideální je stanoven 
počet 28).  
 
Kriminalita ve městě 
Oproti roku 2015 kriminalita poněkud vzrostla, ale stále platí pozitivní vývoj směrem k nízké 
kriminalitě. (V roce 2015 byla v Turnově a okolí zaznamenána nejnižší kriminalita za posledních 15 
let.) V roce 2016 bylo zaznamenáno 428 trestních událostí, Turnov je v okresu Semily jediný obvod 
s nárůstem skutků. 59,11 % nahlášených událostí se podařilo objasnit. Podíl trestné činnosti páchané 
u nás na celkové kriminalitě v okresu Semily je 41,59 %. Bylo řešeno 1 321 přestupků. Majetková 
trestná činnost u nás sice dominuje, ale její podíl se výrazně snížil oproti předchozím rokům na 
hladinu 43,92 % (188), zatímco dříve to vždy bylo kolem 50 %. Rozhodující podíl na celkovém objemu 
majetkové trestné činnosti mají tzv. prosté krádeže, krádeže vloupáním do objektů (v roce 2016 jich 
bylo 79, jedná se o výrazný nárůst). Bylo odcizeno 16 vozidel a pouze 11x bylo zaznamenáno vloupání 
do vozidel. Násilná trestná činnost je i nadále v našem městě malá v poměru k celkovému počtu 
trestních událostí a v porovnání s okolními většími městy. Za rok 2016 se jedná o 30 událostí s 
objasněností 80 %. Bylo realizováno celkem 5 vykázání násilné osoby z domácnosti v rámci řešení 
domácího násilí. (V roce 2015 byl zaznamenán 1 případ, 2014 – 2, 2013 – 5, 2012 - 12, 2011 - 6, 2010 
- 7, 2009 – 11). V rámci hlídkové a obchůzkové činnosti bylo v roce 2016 evidováno celkem 2 100 
kontrolovaných osob a 2 033 kontrolovaných vozidel. Na svobodě bylo omezeno celkem 69 osob, 
3 z nich dodány do výkonu trestu odnětí svobody. 
„Bohužel máme ze služební činnosti rovněž poznatky o tom, že ne vždy funguje v potřebné míře 
občanská soudržnost a všímavost, resp. ochota učinit alespoň to základní opatření v případě, že se 
nějaký člověk stane svědkem protiprávního jednání, a stále jsou rezervy v tom, aby včas přivolal 
policii, nebo poskytl potřebnou pomoc.“ 
Zdroj: Výroční zpráva. 
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Školství – školní rok 2015 / 2016 
 

V kronice pro rok 2016 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2015/2016. 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 jsou zmíněny i základní informace ze školního roku 2016/2017, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2016. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2017. 
 
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 2015/16 pro základní a střední školy v našem kraji byla následující: 

 Začátek školního roku připadl na 1. září 2015. 

 Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek a pátek 29. a 30. října 2015. 

 Vánoční prázdniny byly zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončily v neděli 3. ledna 
2016.  

 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 29. ledna 2016. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 8. do 
14. února 2016. 

 Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 24. a pátek 25. března 2016. 

 Hlavní letní prázdniny trvaly od 1. července 2016 do neděle 31. srpna 2016. 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství 

 
Nový školní rok 2015/2016 
1. září 2015 byl v České republice zahájen nový školní rok.  
Mateřské školy na Turnovsku navštěvovalo celkem 1 162 dětí, z toho 555 přímo v Turnově. Celková 
kapacita mateřských škol je 1 182 míst.  
Do lavic základních škol na Turnovsku usedlo v září 2015 355 prvňáčků (198 v turnovských školách). 
Celkem navštěvovalo turnovské základní školy 2 805 žáků. Celková kapacita základních škol je 3 738 
míst.  
Střední školy v Turnově (ve spádových obcích jiné nejsou) navštěvovalo 1 256 studentů. Celková 
kapacita středních škol je 1 903 míst.  
 
Inkluze, inkluzivní vzdělávání 
V tomto školním roce se hodně řešila tzv. inkluze, tedy praxe zařazování všech dětí, včetně těch, 
které mají nějaký handicap, do běžné školy. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně 
postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. V souvislosti s květnovým 
upozorněním ministerstva na potřebu zajistit inkluzivní vzdělávání v České republice se rozhořela 
výrazná veřejná debata o tomto přístupu ke vzdělání. Zapojila se celostátní média, negativně se 
vyjadřoval prezident Zeman i zástupci speciálních škol. Existuje silná obava, že děti s handicapem 
budou běžné děti příliš „zdržovat“, nebo naopak na ně bude vyvíjen přílišný nátlak, aby držely krok se 
zdravými dětmi.  
V každém případě se inkluzivní vzdělávání v současné době prosazuje v celé republice.  
 
Ocenění pedagogů 
1. dubna, v rámci Dne učitelů (uskutečnil se 28. března), byli na radnici tradičně oceněni výjimeční 
pedagogové města. Slavnostní setkání se konalo za přítomnosti vedení města, vedoucí Odboru 
školství, kultury a sportu a ředitelů turnovských škol. Oceněni byli: Dagmar Vlková (ZŠ Skálova), Ivana 
Jirošová (ZŠ 28. října), Ivana Dlasková (ZŠ Žižkova), Jiřina Kohoutová (ZŠ Zborovská), Jana Prokešová 
(Speciální škola Sluníčko), Milena Dufková (MŠ waldorfská) a Václav Sajbt (ZUŠ). Oceněné učitelky 
dostaly květinu, knižní publikaci a upomínkový pamětní list, učitel místo květiny získal láhev vína. Po 
ocenění následovala diskuse, zejména o pracovním trhu, řešila se i dopravní situace v okolí škol.  
  
Zdravější stravování ve školních jídelnách 
Kvalita jídel, která jsou servírována dětem ve školních jídelnách, je v posledních letech 
celorepublikovým (řeší se i v jiných zemích) velkým tématem – ne vždy totiž odpovídá požadavkům 
na zdravou a chutnou výživu. 18. listopadu 2016 uspořádal Odbor školství, kultury a sportu 
Městského úřadu Turnov podnětné vzdělávací školení Skutečně zdravá škola. Akce se konala 
v prostorách ZŠ Skálova a zúčastnilo se jí přes čtyřicet účastníků ze čtyř turnovských školních zařízení. 
Školitelka Kateřina Halamová je seznámila s informacemi o pokrmech a zdravých surovinách a o vlivu, 
které má stravování na celkový vývoj dítěte, včetně jeho školních výsledků. Hodně se vařilo 
a ochutnávalo.  
 
Naše odpadky nejsou pro skládky 
Ve školním roce 2015/2016 se do tradiční sběračské soutěže zapojily všechny základní školy ve 
městě. Celkem sesbíraly 81 137 kg starého papíru a 422 kg použitých baterií. Nejlepšími sběrači 
papíru se opět stali žáci mašovské Základní školy, které se podařilo sesbírat celkem 21 955 kg papíru 
a 97 kg baterií. Na druhém místě se umístila základní škola Skálova 22 590 kg papíru a 282 kg baterií, 
třetí skončila Základní škola Žižkova (19 990 kg papíru a 43 kg baterií). Výsledky byly stanoveny podle 
průměrného počtu kg na jednoho žáka. Školy za odměnu získávají finanční prostředky, za které 
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mohou nakoupit věcné odměny pro nejlepší sběrače nebo zorganizovat výlet s ekologickou 
tematikou. Zajímavostí je, že popelnice umístěné v zadní části budovy ZŠ Žižkova jsou vždy plné 
netříděného odpadu, přestože nádoby na tříděný odpad se nacházejí asi 20 metrů od nich.  
 
Zápisy škol 2016/2017 
Slavnostní zápisy dětí do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2016/2017 proběhly mezi 
15. lednem a 15. únorem, ten slavnostní, ve kterém se do škol přihlásí většina dětí, se konal 15. 
ledna. (Foto ve Fotopříloze). 
 
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 Sluníčko – rekonstrukce: Ve škole byla vyměněna kanalizace za zhruba 1 mil. Kč. 

 ZŠ Skálova: rekonstrukce přízemí ZŠ Alešova / rekonstrukce parket a nové osvětlení ve dvou 
učebnách – Skálova / nový nábytek do třech učeben, sedáky na chodby – Skálova / nový nábytek do 
1. tříd – Alešova / plošina pro vozíčkáře – Skálova / začátek výstavby nového volnočasového klubu / 
výmalba Skálova – učebny, chodba v 1. patře. 
ZŠ Skálova v Alešově ulici: V létě byla dokončena 3. etapa rekonstrukce, která se zaměřila na přízemí 
budovy. Celkové náklady na rekonstrukci od roku 2014 činily 13,6 mil. Kč, přičemž náklady na 
3. etapu byly ve výši 2,8 mil. Kč. V první a druhé etapě rekonstrukce proběhlo zateplení celé budovy. 
Byla vystavěna nová sociální zařízení a zrekonstruováno celé druhé patro, kde stavební úpravy 
zasáhly do úpravy chodeb, tříd a výdejny jídla. Upravena byla i vestavba zvedací plošiny do výdejny 
jídel a příjezdová cesta k zadní části školy, kde byla navíc vytvořena zpevněná parkovací místa. Třetí 
a závěrečná etapa upravuje přízemí školy s třídami, školní družinou, knihovnou a šatnami pro žáky. 
Na jaře tohoto roku došlo v Mateřské škole Alešova (Dřevěnka) k výměně oken v celkové hodnotě 
90 tisíc Kč. 

 ZŠ Žižkova: Proběhla oprava střešního pláště v celkové hodnotě 900 tisíc Kč. 

 Základní umělecká škola: Proběhla výměna kotlů, tato investice se pohybovala ve výši 
750 tisíc Kč, a za 120 tisíc Kč byla pořízena nová vnitřní vložka komína. 



Kronika města Turnova 2016  |133 

 

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 2015/2016 byla výše úhrady za měsíční návštěvu mateřské školy, tzv. školkovné, 
stanovena pro každou školu jinak. 
MŠ 28. října: 300,- Kč / MŠ Alešova: 400,- Kč / MŠ Bezručova: 450,- Kč / MŠ Mašov: 400,- Kč / MŠ 
Zborovská: 450,- Kč / MŠ Jana Palacha: 300,- Kč / MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů: 420,- Kč / MŠ 
waldorfská: 450,- Kč. 
 
Zápisy do mateřských škol na rok 2015/2016 
Zápisy do turnovských mateřských škol na rok 2015/2016 proběhly 20. května 2015 v jednotlivých 
školách. Předtím se ve všech konaly dny otevřených dveří (na konci dubna).  
 
Počet žáků ve školním roce 2015/2016 (2014/2015): 

 MŠ 28. října: 74 (74), kapacita: 74 

 MŠ Alešova: 52 (52), kapacita: 52, nově přijatých: 19, odmítnuto: 0 

 MŠ Bezručova: 65 (65), kapacita: 65, nově přijatých: 25, odmítnuto: 0 

 MŠ Mašov: 50 (45), kapacita: 45, nově přijatých: 25, odmítnuto: 0 

 MŠ Zborovská: 92 (92), kapacita: 92, nově přijatých: 29, odmítnuto: 8 

 MŠ Jana Palacha: 54 (54), kapacita: 54, nově přijatých: 19, odmítnuto: 6 

 MŠ Sluníčko: běžná 104 (104), kapacita: 124, odchod do ZŠ: 36 dětí, do ZŠ praktické: 1 chlapec 

 MŠ Sluníčko speciální: 20 (20), odchod do ZŠ: 7 dětí, do ZŠ praktické a speciální: 6, do přípravné 
ZŠ speciální: 2 

 MŠ waldorfská: 50 (52) ve dvou třídách, kapacita: 70, nově přijatých: 25, odmítnuto: 0 
 
Mimoturnovské školky měly celkem 607 dětí. Počet žáků v mateřských školách okolních obcí v roce 
2015/2016 (v závorce uvedena kapacita školy). 

 Jenišovice: 70 (70) / Mírová pod Kozákovem: 83 (96) / Ohrazenice: 39 (39) / Olešnice: 25 (25) / 
Paceřice: 32 (32) / 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: 25 (28) 
/ Všeň: 28 (28). 

 
Soukromé miniškolky 
V roce 2016 fungovaly v Turnově tři soukromé miniškolky, které nabízely hlídání dětí mladších tří let, 
které ještě nemohly navštěvovat městské mateřské školy. Rozdílem je status takových zařízení – 
jedná se vlastně o hlídací službu s režimem podobným tomu, který panuje v mateřských školách, ale 
bez vzdělávacího úkolu.  
 
Miniškolka Beruška  
Soukromá miniškolka 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 
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domem, nebo v případě špatného počasí na zakrytou terasu, či si děti hrají v herně. Po obědě již 
některé odcházejí, ostatní jdou 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.  
 
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, za 5 dnů 800 Kč. Miniškolka má otevřeno každý všední den od 8.00 do 12.00 
a v pondělí a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin. 
 
Přehled akcí ve školním roce 2015/2016  
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
Turnovská mateřinka: 3. a 4. dubna proběhl v Městském divadle 15. ročník oblastního festivalu 
mateřských škol z Turnova a okolí. Foto ve Fotopříloze). 
 
Turnovský kos: 26. dubna se v sále Základní umělecké školy konal 17. ročník pěvecké soutěže dětí 
a mládeže o nejlepšího turnovského zpěváka. Soutěž tradičně probíhá v pěti věkových kategoriích 
a předcházejí ji školní kola. Akci pořádá Žlutá ponorka. 
 

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. Ze zdi u zahradnictví Hájek (klášter) byla 
přemístěna naproti do výlohy zelinářství pana Hlaváčka – je poskytována bezplatně.  
 
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. Otevřeny byly tři třídy. Nově bylo přijato 31 dětí (odmítnuto 12), 30 jich odešlo do základní 
školy. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí. Školu v tomto školním roce 
navštěvovalo 5 dětí jiné národnosti, které vykazují slabší výsledky při mluveném projevu, nemluví 
gramaticky správně, proto jim byla věnována zvýšená péče především rozvojem jazykových 
dovedností. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
(Pro představu o kompletních aktivitách viz Kronika 2014 a výroční zpráva školy).  
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Jablíčková slavnost: 21. října 2016 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.  
 
Zahrada v přírodním stylu: V říjnu 2016 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. 
Je otevřena ve všední dny od 6.30 do 16.30 hodin. Součástí školky je i školní jídelna s kapacitou 59 
jídel. 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: Čtvrtý ročník projektu s finanční podporou Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor. 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. Škola považuje tento projekt za zásadní.  
Logopedická prevence dětí předškolního věku: Projekt probíhá od září 2013 s podporou Nadace B. J. 
Horáčka. Byl zaměřen na rozvoj verbálních schopností dětí, maximální stimulaci správného řečového 
vývoje a vytváření podmínek pro rozvoj myšlení. 
 
Akce pro děti a jejich rodiče: Vícedenní pobyty s dětmi – lyžařský výcvik v Bedřichově / sobotní akce 
– sjíždění řeky Jizery na raftech / společná odpoledne dětí a jejich rodičů v MŠ – společné hry, 
soutěže a vystoupení, vánoční tvoření společně s rodiči, den otevřených dveří, karneval v MŠ, 
společné tvoření rodičů a dětí v MŠ / Lehkoatletický trojboj / „Běh nás baví“ – účast MŠ z Libereckého 
kraje / Účast na Dnu otevřených dveří Hasičského záchranného sboru LK. 
V květnu 2016 se konala Květinová slavnost – odpoledne na školní zahradě.  
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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) a 3,5 nepedagogických 
pracovníků. 25 dětí bylo přijato do prvních ročníků, 21 dětí odešlo do základní školy.  
(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. Škola obstarává vitrínku v Palackého 
ulici, kde informuje o svých aktivitách.  
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. 
 

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.  
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Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Děti se účastnily mj. těchto akcí: Turnovský kos, Mateřinka, vystoupení na vernisáži v Muzeu Českého 
ráje a několika výtvarných soutěží. Školka uspořádala atletický trojboj pro turnovské mateřské školy.  
Dále: výuka anglického jazyka / Kurz dětské jógy / Týdenní pobyt v přírodě (Smržovka v Jizerských 
horách 26 dětí) / 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: Bc. Dana Musílková (od 1. 8. 2015) 
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, 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 8 zaměstnanců (7 úvazků), z toho 4 pedagogické. 
Z akcí 
Účast na lehkoatletickém trojboji, puzzliádě, orientačním běhu, Kouzelném lese, na výtvarné soutěži 
v rámci Svatohubertské slavnosti na Valdštejně s oceněním. 
Zájmové činnosti dětí – aerobic, program „Veselá flétnička“, program logopedické prevence v MŠ. 
Výlety do okolí Turnova, výlet na Kozí farmu v Pěnčíně. 
Tvořivé dílny pro děti a jejich rodiče, besídka k ukončení školního roku, den otevřených dveří. 
 

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 kapacitou 104 dětí, dětí bylo 104. 

 Jedna přípravná třída v základní škole speciální, kapacita 6, navštěvovaly 3 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 
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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 se 
v tomto roce výrazně zaměřila na ekologickou výchovu.  
 
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.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Celkem ve škole pracovalo 32 zaměstnanců, z nichž 20,5 bylo 
pedagogických. Průměrná mzda pedagogických pracovníků dosáhla na 21 531 Kč + 1 500 Kč 
nenárokových složek, u ostatních pracovníků je výše průměrné mzdy poloviční – 10 822 + 1 500 Kč. 
Dotace na činnost: Pro rok 2015/2016 činila celková dotace na provoz školy 13 429 887 Kč.  
 

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…).  
Ve škole pracuje pravidelně kolegium učitelek (1x za 14 dnů ve čtvrtek) zde probíhá pravidelné 
hodnocení a evaluace akcí, ale i vývoje jednotlivých dětí, sem mohou po předešlé domluvě přicházet 
i rodiče dětí a přednášet svá přání a požadavky. Dále probíhají 1x za měsíc rodičovské večery, které 
jsou zčásti diskuzní, zčásti praktické (rodičovské dílny), rodiče se vyslovují k dění ve školce, přinášejí 
nápady, vyslovují svou pomoc školce apod. 
Budova: Děti již druhým rokem navštěvovaly novou budovu (vyrostla na místě té původní – více viz 
Kronika 2014).  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracují 4 učitelky. Kapacita školky je 52 dětí, navštěvovalo ji 50 
dětí. Rozhodnutím Rady města 345/2016 byla kapacita školy snížena na 50 dětí a stejný počet byl 
stanoven i pro školní jídelnu.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Kompletní přehled akcí je pro představu uveden v kronice za rok 2015. 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. 
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Přednáška: 3. listopadu se ve škole konala přednáška waldorfského lektora a mentora Dr. Wolfganga 
Sassmannshausena na téma Co dělají elektronická média s dětmi? Aneb mediální výchova v raném 
věku – Ano! Ale jak? Přednáška bude simultánně tlumočena z německého do českého jazyka. 
 
Jánský jarmark: 16. června, na programu byly jarmareční písně, dílničky pro děti i dospělé, pohádky 
v podání J. Enochové. 
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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 spádovém území Turnovska bylo 20 základních škol. Celková kapacita byla 3 738 žáků, v daném 
školním roce je navštěvovalo 2 805 žáků, z toho 355 prvňáčků. 

 
Zápisy do základních škol na rok 2015/2016 
Zápisy do turnovských základních škol probíhaly tradičně od 15. ledna do 15. února 2015, přičemž 
15. ledna se jednalo o zápisy slavnostní.  
 
První školní den 
V Libereckém kraji nastoupilo do škol více než 5 400 prvňáčků do 204 škol. Od Libereckého kraje 
získali kufřík, od města nové učebnice a knížku. (Foto z Turnova ve Fotopříloze). 
 
Počty žáků 
Do lavic turnovských základních škol usedlo v září 2015 198 prvňáčků v deseti prvních třídách. Celkem 
navštěvovalo turnovské základní školy 2 805 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 na začátku školního roku (v závorce srovnání s minulým školním 
rokem): 

 ZŠ Skálova: Otevřeny byly 2 první třídy. K zápisu přišlo 61 dětí, nastoupilo jich 53. Celkový počet 
žáků 428 (440), kapacita školy je 680 žáků 

 ZŠ 28. října: Otevřeny byly 2 první třídy. K zápisu přišlo 61 dětí, nastoupilo jich 46. Celkový počet 
žáků 600 (598), kapacita školy je 600 žáků 

 ZŠ Žižkova: Otevřeny byly 3 třídy. K zápisu přišlo 78 dětí, nastoupilo jich 73. Celkový počet žáků 
624 (569), kapacita školy je 670 žáků 

 ZŠ Mašov: Otevřena byla 1 třída. K zápisu přišlo 20 dětí, nastoupilo jich 18. Celkový počet žáků 
88 (86), kapacita školy je od letošního roku zvýšena z 87 žáků na 90 

 ZŠ Sluníčko Přípravná třída: 3 (2)  

 ZŠ speciální Sluníčko: počet žáků 13 (13), kapacita 18, celkem 2 třídy.  

 ZŠ Zborovská: ZŠ praktická: 78, ZŠ speciální: 14, celkem: 92, kapacita školy je 150 žáků. 
Nastoupili 3 prvňáčci. 

 
Počty žáků v mimoturnovských školách: 
Zájem mimoturnovských dětí poklesl v letošním školním roce až o 20 %. Důvodem je pravděpodobně 
zvyšující se kvalita venkovských škol. 

 ZŠ Hrubá Skála-Doubravice: Celkový počet žáků 36 (35), prvňáčků 7. Kapacita školy je 75 žáků 

 ZŠ Jenišovice: Celkový počet žáků 157 (153), prvňáčků 21. Kapacita školy je 250 žáků 

 ZŠ Kobyly: Celkový počet žáků 94 (93), prvňáčků 7. Kapacita školy je 100 žáků 

 ZŠ Malá Skála: Celkový počet žáků 126 (129), prvňáčků 16. Kapacita školy je 190 žáků 

 ZŠ Mírová pod Kozákovem: Celkový počet žáků 72 (76), prvňáčků 13. Kapacita školy je 85 žáků 

 ZŠ Ohrazenice: Celkový počet žáků 59 (52), prvňáčků 9. Kapacita školy je 100 žáků 

 ZŠ Pěnčín: Celkový počet žáků 34 (33), prvňáčků 10. Kapacita školy je 40 žáků 

 ZŠ Přepeře: Celkový počet žáků 53 (58), prvňáčků 8. Kapacita školy je 70 žáků 

 ZŠ Příšovice: Celkový počet žáků 68 (69), prvňáčků 14. Kapacita školy je 150 žáků 
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 ZŠ Radostín: Celkový počet žáků 37 (37), prvňáčků 8. Kapacita školy je 85 žáků 

 ZŠ Rovensko pod Troskami: Celkový počet žáků 150 (152), prvňáčků 15. Kapacita je 260 žáků 

 ZŠ Svijanský Újezd: Celkový počet žáků 19 (13), prvňáčků 6. Kapacita školy je 20 žáků 

 ZŠ Tatobity: Celkový počet žáků 30 (27), prvňáčků 9. Kapacita školy je 40 žáků 

 ZŠ Všeň: Celkový počet žáků 60 (51), prvňáčků 14. Kapacita školy je 65 žáků.  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKÁLOVA 

Adresa: Skálova 600, Alešova 1059 
Ředitel: Mgr. Michal Loukota (od 1. 8. 2013) 
Charakteristika školy: Základní škola je rozdělena na dvě části – v budově ve Skálově ulici se učí žáci 
5.–9. tříd (14 tříd), žáci 1.–4. tříd navštěvují pobočku školy v Alešově ulici (5 tříd).  
Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. První žáci vstoupili 
do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna 1908. Škola je spádovou 
oblastí pro žáky zejména pro tyto obce: Přepeře, Příšovice, Mírová pod Kozákovem a Ohrazenice, 
dále pak Mašov, Vyskeř, Všeň, Sychrov, Vlastibořice a Jenišovice. 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. 
 
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 2015/2016 školu navštěvovalo 428 žáků (230 chlapců, 
198 dívek). Bylo otevřeno 18 tříd, 10 na 1. stupni, 8 na druhém (V budově Alešova je umístěno 8 tříd 
1. stupně). Ve škole bylo integrováno 17 dětí s nějakým handicapem, pracovaly s nimi tři asistentky 
pedagogů.  
Škola zaměstnávala 58 zaměstnanců. Pedagogických zaměstnanců bylo 37 (z toho 3 vychovatelky 
školní družiny a 3 asistentky pedagoga se sníženými úvazky). Ve škole pracovalo 9 správních 
zaměstnanců a 8 pracovníků školní jídelny. 
Absolventi: Do 9. tříd chodilo 56 žáků. Ti si podali 107 přihlášek ke studiu, všichni byli přijati. Většina 
žáků se hlásila na maturitní obory na středních školách (cestovní ruch, strojírenství a gymnázium), 
z učebních oborů byl největší zájem o obory kuchař, číšník a nástrojář. Ke studiu na víceletá gymnázia 
bylo přijato sedm žáků, hlásilo se 12.  
Dotace na provoz: 18 307 097 Kč ze státní dotace + 3 830 000 Kč od města. 
 
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. 
 
Grant Nadace ČEZ: Škole se podařilo získat dotaci v rámci Nadace ČEZ (energetická společnost) ve 
výši 300 tisíc na zajištění bezbariérovosti budovy ve Skálově ulici. Byla pořízena plošina pro vozíčkáře. 
 
Projekt Pomáhej pohybem – bezbariérová škola: Na začátku roku 2015 se škola zúčastnila 
celostátního projektu Pomáhej pohybem společnosti ČEZ. Do projektu se zapojila veřejnost, neboť 
spočíval v tom, že si ti, kteří se chtěli připojit, stáhli do mobilních telefonů aplikaci, která 
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monitorovala aktivní pohyb účastníků a načítala za ni body. Cílem bylo získat 500 000 bodů, které by 
se proměnily ve 300 000 Kč – a to se podařilo! Během letních prázdnin za ně byla ve škole 
vybudována plošina pro tělesně postižené žáky a zakoupen schodolez. Škola se tak od nového 
školního roku 2016/2017 stala bezbariérovou.  
 
Volejbalová přípravka: Od školního roku 2015/2016 se jedna ze sportovních tříd školy na druhém 
stupni) stala třídou zaměřenou na volejbalovou přípravu.  
 
Vítání svatého Martina: 11. listopadu 2015 vítali na školní zahradě v Alešově ulici svatého Martina. 
Účast byla vysoká – Martina přišlo přivítat kolem pěti set návštěvníků! Připraven pro ně byl 
lampionový průvod i hudební vystoupení. Nakonec se objevili i Josef s Marií, kteří kráčeli do Betléma, 
čímž navodili atmosféru blížícího se adventního času. (Fotografie ve Fotopříloze). 
 
Úspěchy školy v mezinárodních projektech: Škola se zapojila do dvou výzev Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, 
jejíchž cílem bylo zvyšování kvality ve vzdělávání.  
V první výzvě škola získala 100 000 Kč na nákup beletrie a vyslala dvě učitelky cizích jazyků na 
dvoutýdenní pobyt do zahraničí. Výjimečným přínosem byly i dva zahraniční zájezdy, a to do 
německého Augsburgu a britského Hastingsu, na které vyrazilo zdarma 40 žáků. Žáci bydleli 
v hostitelských rodinách, které jim připravily stravování dle místních zvyků a zároveň se staraly 
o jejich pohodlí. Program těchto týdenních pobytů se skládal z jazykového kurzu a z návštěvy 
památek a zajímavých míst. Žáci, kteří navštívili Německo, se seznámili s historií měst Augsburg, 
Regensburg a Mnichov, velkou atrakcí byla návštěva Legolandu. Ve Velké Británii navštívili žáci 
například Leeds Castle, útesy Beachy Head a pašerácké jeskyně. V neposlední řadě strávili účastníci 
dva dny v Londýně. 
V rámci druhé výzvy, jejímž cílem bylo zastavit úbytek technických dovedností žáků, vybavila škola 
své dílny novými nástroji a pomůckami. 
 
Bichlování: 22. ledna se ve škole konal podvečer s knížkami, které byly zakoupeny za 100 000 Kč 
v rámci projektu Výzva 56. Bichlování se zúčastnilo 40 žáků druhého stupně, kteří soutěžili 
v netradičních disciplínách. Spolužáci z deváté třídy pro ostatní sehráli různé scénky z knih a spojili je 
s různými typy úkolů. Se správnými odpověďmi děti putovaly tajemnými chodbami za duchem školy, 
který na ně čekal ve školní věži a odměnil je sladkou odměnou. Děti poté přespaly ve škole.  
 
Škola hrou: 21. května proběhlo ve škole zábavné dopoledne pro žáky i veřejnost, které bylo nazvané 
Škola hrou. Návštěvníkům, kterých přišlo opravdu hodně, byla nabídnuta hudební vystoupení, 
sportovní aktivity, soutěže, prodej školních výrobků. Zpřístupněna byla i věž, na kterou vystoupalo 
250 návštěvníků. Škola se proměnila v jedno velké hřiště: Pro všechny bylo připraveno několik 
stanovišť od pohybových (běh na lyžích, hod na cíl, kroket…), dovednostní (ozdob si svůj chlebíček, 
práce s nářadím ze školní dílny…), po znalostní (německé domino, odkud jsou dané plodiny…). Každý 
měl možnost zažít na vlastní kůži Hejného matematiku, ale také fyzikální pokusy. 
 
Nevidomá žákyně – vítězka: Eliška Koldová, nyní žákyně 8. třídy, se na začátku června zúčastnila, 
spolu s ostatními žáky ze Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené v Liberci, 
Sportovních her zrakově postižené mládeže v Plzni a v součtu všech disciplín na nich obsadila 2. 
místo. Soutěžilo se v atletice, plavání, show-downu a goalballu, Eliška získala šest medailí, čtyři 
stříbrné a dvě zlaté medaile.  
 
(Fotografie nového školního klubu v říjnové Fotopříloze). 
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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.) Ve školním roce 
2015/2016 probíhala náprava dyslektických žáků na 2. stupni, nápravy se účastnilo 23 žáků. Škola 
vykazovala 54 žáků s vývojovými poruchami učení, 3 žáky sluchově postižené, 2 žáky zrakově 
postižené, 1 žáka s vadou řeči, 2 žáky s vývojovými poruchami chování a 2 autisty. Individuální 
vzdělávací plán byl realizován u 19 žáků. 
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2015/16 měla škola 25 tříd a vzdělávalo se tu celkem 589 
žáků. Škola měla celkem 58 zaměstnanců, z toho 44 pedagogických pracovníků a 15 
nepedagogických. Týdně se odučilo 745 hodin.  
Na konci školního roku neprospěli tři žáci a třídu museli opakovat. Po dokončení školní docházky 
pokračovalo 6 žáků na víceletém gymnáziu, 16 na čtyřletém.  
 
Ocenění v Praze: 1. listopadu se vydala delegace žáků do Prahy, kde navštívili Parlament České 
republiky. Vydali se tam na pozvání paní Věry Luxové, předsedkyně správní rady Nadačního fondu 
Josefa Luxe (český politik, v letech 1992–1998 ministr zemědělství, zemřel na leukémii v roce 1999). 
Škola uspěla v Programu podpory etické výchovy a získala 3. místo pro ZŠ a SŠ za rok 2016. Nadace 
vybírala ze stovek škol a oceněno bylo pouze 14 základních a středních škol z celé republiky. Nadace 
hodnotí zařazení etické výchovy, výsledky, formy, a související aktivity s předmětem. Turnovská škola 
pořádá přednášky, besedy a má fungující školní parlament. Děti se k sobě dobře chovají, mají zažitá 
pravidla chování nejen ve škole, ale i doma nebo ve společnosti. Vrchní administrátorka podotkla, že 
kdyby škola lépe prezentovala svoji činnost a výsledky na veřejnosti, získala by 1. místo. 
 

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. Hromadí se problémy způsobené nekvalitní rekonstrukcí v 90. letech. Škola provozuje 
školní družinu a školní klub. Ve škole se nachází bufet. 
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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 555 
žáků a 49 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 2015/2016 měla škola 624 žáků (v předchozím roce 
569). Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – ve 
sledovaném roce bylo integrováno 28 žáků (v předchozím roce 19), jednalo se o žáka s tělesným 
postižením (má asistenta pedagoga), 5 žáků s vadou řeči, 2 žáky sluchově postižených, 2 žáky 
s poruchami chování a 18 žáků s SPU.  
Pedagogický sbor tvořil ředitel, zástupkyně ředitele, 37 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. (Jmenný seznam je součástí výroční zprávy.)  
Na střední školy odešlo celkem 53 žáků (přehled, na které školy odešli, je uveden ve výroční zprávě). 
 
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.  
 
Komiksová čtenářská dílna: 22. února se ve škole konal Odpolední seminář pro vyučující českého 
jazyka, výtvarné a mediální výchovy na základních školách a další zájemce, který se věnoval historii 
komiksu, komiksům pro dospělé i pro děti, užití komiksu v reklamě i vzdělávání. Lektorkou byla Klára 
Smolíková, autorka dětských knih a scénáristka komiksů 
 
Výuka na radnici: 27. května navštívili čtvrťáci v rámci hodiny vlastivědy turnovskou radnici, kde se 
seznámili s jejími prostorami a dozvěděli se informace o chodu městského úřadu. Na radnici se žáci 
dostavili hned v ranních hodinách a začali prohlídku ve vestibulu radnice. Zde je přivítala vedoucí 
Odboru školství, kultury a sportu Martina Marková a představila krátce budovu městského úřadu, 
která stojí v centru rozhodování již půl tisíciletí. Děti si prohlédly obřadní síň, ve které se na radnici 
konají svatební ceremonie. Malí návštěvníci si celou síň prohlédli a jejich pozornosti neunikl ani 
model městského hradu Valdštejn, který je nyní v obřadní síni umístěn. Dále se děti vydaly do prostor 
vedení města, kde si prohlédly jednotlivé kanceláře místostarostek a také pana starosty za výkladu 
a doprovodu místostarostky Jany Svobodové. Z první kanceláře je vstup na balkon, ze kterého malí 
Turnováci shlédli na náměstí Českého ráje. V kanceláři pana starosty byly připraveny atributy města. 
Kromě vlajky, která vlaje na radnici a o státních svátcích také na všech městských budovách, byl 
připraven řetěz starosty. Unikátní řetěz, který je osázen drahými kameny, symbolizuje Turnov jako 
šperkařské a kamenářské centrum. Na stole byla umístěna také medaile starosty, která je předávána 
vždy při oslavách 28. října. Děti zajímalo, kdo takové vyznamenání jako medaile starosty, cenu obce 
nebo čestné občanství může obdržet. Většinou se jedná o osobnosti, které se svými počiny zasloužily 
o něco významného a v současnosti mohou občané nominovat své kandidáty na tato ocenění. 
V poslední ze zmíněných kanceláří mohli žáci vidět různá vyznamenání, která město Turnov obdrželo. 
Zajímavá byla například křišťálová popelnice, která byla udělena za 2. místo v třídění odpadů. Děti se 
svěřily, že ve škole i doma třídí a předvedly skvělé znalosti v barvách kontejnerů, do kterých se odpad 
třídí. Poslední zastávkou byla zasedací místnost, kde se pravidelně schází například rada města nebo 
starostové okolních obcí. Zde také probíhala diskuse, ve které zaznívaly zapeklité otázky. Děti 
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například zajímalo, jak se postupuje při volbách a stanovování zastupitelstva nebo jmenování 
a rezignace vedení města.  
(Popis programu převzat z www.turnov.cz). 
 
Program v Domě Na Sboře – Pocta Karlu IV.: 7. června: Žáci ZŠ Žižkova představili svou ilustrovanou 
knihu Povstaňte, přichází král, kterou vytvořili v rámci celostátního projektu Kde končí svět. Knihu 
sami převedli i do digitální audio podoby a byla oceněna mimořádným uznáním za vynikající tvůrčí 
počin. Představili se také nejlepší vypravěči a mladí spisovatelé. Součástí večera byla také ukázka 
dramatizace pověsti Pocta králi aneb kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny. 
 
Rytířka krásného slova: 1. června byla v Nosticově paláci v Praze pasována Nikol Hanzlová 
z 8. A titulem rytířka krásného slova. Stala se jedinou rytířkou v Libereckém kraji. Zasloužila se o to 
vynikající činností vypravěčskou, literární, dramatickou a recitační. 
 
Výhra v olympiádě angličtinářů: 17. března se v Liberci konalo krajské kolo olympiády v anglickém 
jazyce, kam se z 2. místa v okresním kole probojoval Lukáš Lamač z 8. A. Zúčastnil se finále, které 
proběhne 12. května v Praze, kde skončil bez umístění. 
 
Soutěž Vezmi žlutou barvičku: Škola se zúčastnila 11. ročníku mezinárodní literární a výtvarné 
soutěže Vezmi žlutou barvičku. Jedním z témat byl Karel IV. a jeho svět. Do výtvarné soutěže bylo 
zasláno více než 1 150 obrázků a školu reprezentovala knížka Povstaňte, přichází král. Její obálku 
vytvořila Alena Ho z 9. B a za ni získala první místo. V literární části získali mimořádnou cenu odborné 
poroty za poezii Lukáš Melíšek ze 7. A a Renata Trakalová ze 7. B. 
Ve výtvarné části byla Filipu Teodoru Duškovi z 2. B udělena mimořádná cena poroty, Sáře Franzové 
z 8. A cena za nápad na Pozvánku ke stavbě mostu. Druhé místo bylo uděleno Monice Duffkové ze 
7. B za portrét Karla IV. 
 
Branný den: 23. a 24. června se konal branný den, během kterého se děti učily pravidlům první 
pomoci, evakuace a chování při požáru.  
 
Dopisyáda: Žáci 4. C se od září až do června věnovali projektu s názvem Dopisyáda, během kterého si 
vyměňovali dopisy s žáky 4. B ze ZŠ v ul. 5. května z Liberce. Psali si na témata učitelem cíleně zvolená 
či na náhodná společenská témata. Cílem bylo zlepšení komunikačních schopností a osvojení si 
formální správnosti i náležitostí, které dopis má mít. Vyvrcholením projektu bylo setkání obou tříd, 
které proběhlo v turnovské škole 9. června. Naše hostitelská 4. C připravila pro své kamarády bohaté 
pohoštění ve vyzdobené třídě a také procházku k Zrcadlové koze, při které spolu děti ze spřátelených 
tříd živě konverzovaly. Kamarádi z Liberce si pro naši 4. C na oplátku připravili drobné dárečky, 
básničku a obrázek se svými podpisy. Společným setkáním projekt končí, ale obě paní učitelky věří, že 
ty děti, které navázaly nová přátelství, budou kontakt s kamarády udržovat i nadále a třeba budou 
pokračovat i v psaní dopisů. (Využita zpráva třídní učitelky Mgr. Radky Bugnové). 
 

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. 
Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 60 žáků. Provoz družiny je do 16.00 hodin. 
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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 byla od letošního školního roku zvýšena na 90 (z 87) žáků, 
školní družiny na 60 žáků (pro 1. až 3. ročník), ve školním roce 2015/16 navštěvovalo školu 88, (44 
chlapců, 44 dívek). Školu navštěvovali tři handicapovaní žáci, kteří se vzdělávali podle individuálních 
plánů, k jedné žákyni nastoupila osobní asistentka. Dva žáci se hlásili na víceleté gymnázium, jeden 
byl přijat.  
Pracovalo zde pět pedagogů, jeden učitel ICT na částečný úvazek, 1 učitelka anglického jazyka na 
částečný úvazek, 2 vychovatelky v družině (1,5 úvazku) a 2 provozní zaměstnanci.  
K 30. 6. 2015 ukončila pracovní poměr Mgr. Stanislava Šmucrová, dlouholetá ředitelka školy, která 
odešla do starobního důchodu.  
Dotace na provoz školy: Poskytnutá dotace na provoz školy činila 4 617 586 Kč.  
Zájmové kroužky školy: Počítače (Tomáš Špinka) / Sportovní kroužek I. a II. (Jan Kovář) / Základy hry 
na flétnu (Jana Vildová) / Výtvarný kroužek I. (Eva Hlaváčová) / Výtvarný kroužek II. (Kamila 
Zakouřilová. 
 
Přehled akcí a aktivit:  
(kompletní přehled aktivit byl uveden v Kronice 2015). 
Školní tábor: Od 29. června do 2. července se konal tábor školní družiny v Prackově pod Kozákovem, 
kterého se zúčastnilo 45 dětí.  
Školní výlety: 1.–5. ročník – Kozí farma Pěnčín / Rozloučení se školou pro 5. třídu – dvoudenní pobyt 
na Nebákově.  
 
Pozdrav olympijskému sportovci: Děti zaslaly pozdrav sportovci Adamu Sebastianu Helceletovi, 
turnovskému rodáku a absolventu školy, s textem „Adame, fandíme ti“ a obdržely od Adama 
odpověď.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVSKÁ (DŘÍVE SPECIÁLNÍ)  

(dříve Speciální školy Turnov, ZŠ Sobotecká, od 2015 označována jako ZŠ Zborovská) 
Adresa: Zborovská 519  
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, od školního roku 2014/2015 se vyučuje v nových prostorách v budově obchodní 
a hotelové školy ve Zborovské ulici.  
Škola zajišťuje následující činnosti: základní školu praktickou, základní školu speciální a školní družinu. 
Škola přestala provozovat školní jídelnu a Speciálně-pedagogické centrum se zaměřením na 
odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. To se stalo součástí nové organizace, vznikla 
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Nádražní 213, Semily 
(pracoviště 28. října 1872).  
 

 Základní škola speciální vzdělává žáky se středně těžkým, těžkým mentálním či kombinovaným 
postižením. Požadavek na dosažené vzdělání je u některých dětí redukován s ohledem na jejich 
zdravotní stav. Na škole přibývají mj. i děti s autismem. 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. Bylo otevřeno 6 tříd. 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 2015/2016 měla škola 9 pedagogů, 1 vychovatelku školní 
družiny, 1 asistenta pedagoga, 2 provozní zaměstnance na zkrácený úvazek – uklízečku, hospodářku 
školy. Ve škole pracuje jedna pedagogická asistentka se 100% úvazkem. S ohledem na novelu 
školského zákona a příslušné prováděcí vyhlášky je předpoklad, že nadále bude klesat počet žáků 
školy. 
Na konci školního roku byli integrovaní 3 žáci, dalších 6 žáků bylo vyučováno dle individuálních 
vzdělávacích plánů bez integrace, operativně upravovaných v souvislosti s měnícím se zdravotním 
stavem dítěte. Řada rodičů se omezuje pouze na zajišťování fyzických potřeb dítěte. Na soustavnou 
vzdělávací péči jim síly nestačí. S novou vlnou inkluze a společného vzdělávání je všem žákům 
nabídnuta možnost přejít do základního vzdělávacího proudu. Toto je možné jen s plnou podporou 
školského poradenského zařízení. Na naší škole této možnosti využily 2 žákyně.  
 
Ekoškola 
15. června byl zástupcům školy předán v Senátu Parlamentu České republiky již počtvrté mezinárodní 
certifikát Ekoškoly. Titul získala škola poprvé před deseti lety, je jím oceněna výchova dětí k lásce 
k přírodě a zodpovědnosti za její ochranu.  
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Střední školy 

 
Základní informace 
Ve městě působí čtyři střední školy, které zřizuje Liberecký kraj. Jsou to: 1. Gymnázium, 2. Střední 
zdravotnická škola, 3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola a 4. Obchodní 
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov. Celková kapacita středních škol ve městě 
je 1 903 žáků (loni 2 280 žáků), v daném školním roce je navštěvovalo 1 256 studentů (loni 1 341). 
 
Počty studentů: 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 187 (221). Kapacita školy je 250 
studentů. 

 Gymnázium Turnov: Celkový počet žáků 353 (363). Kapacita je 450 studentů. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 150 (loni 172), (+ cca 30 VOŠ). 
Kapacita střední školy je 200 studentů, VOŠ 24 studentů. 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 566 (585). 
Kapacita školy je 1 003 (loni 1 380) studentů.  

 
Burza středních škol: 3. listopadu proběhl 22. ročník Burzy středních škol, která je určena dětem 
závěrečných ročníků základních škol a nabízí jim přehled dalšího možného studia. Na burze se 
prezentovalo téměř čtyřicet škol z Libereckého kraje i okolí. Konala se v budově střední školy 
v Alešově ulici 1723. Pořádala ji Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov 
pod záštitou Libereckého kraje a ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Liberci, 
Kontaktním pracovištěm Semily. (Fotografie ve Fotopříloze). 
 

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 353, z toho 141 
chlapců a 212 dívek (v předchozím roce 363), z toho do 1. ročníku čtyřletého studia nastoupilo 29 
(29) studentů a do 1. ročníku (primy) víceletého studia 30 (30) studentů. Odmítnutých žadatelů bylo 
celkem 59. Na víceleté studium se hlásilo 72 zájemců, uspělo 30 z nich, na čtyřleté se hlásilo 52 
uchazečů, přijato bylo 29. Na čtyřletém gymnáziu studovalo 118 žáků, na víceletém gymnáziu 235 
žáků.  
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Odučeno bylo 581 hodin, v přírodovědných předmětech 217, v humanitních 287 (jazyky 186), ve 
výchovách 77. 
Ve škole pracovalo celkem 44 zaměstnanců v přepočteném úvazku 39,228. Pedagogů bylo 28,328 (22 
pedagogů s plným úvazkem a 10 s částečným). Průměrná mzda pedagogů byla 31 055 Kč 
a nenárokové složky mzdy činily 4 071 Kč.  
 
Maturity: Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci státních maturit. 
Maturitní zkoušky skládalo 60 studentů (čtyřleté studium – 31, víceleté studium – 29). 
S vyznamenáním je složilo 30 z nich. Zkoušku složili všichni maturanti. 59 maturantů nastoupilo 
k dalšímu studiu na vysoké škole. 
 
Z akcí ve školním roce: 
Projekty: Škola je zapojena nebo organizuje řadu projektů, jejichž přehled je uveden ve výroční 
zprávě školy.  
Soutěže: Žáci se účastní řady soutěží, jejichž přehled je uveden ve výroční zprávě školy. Pro představu 
byl uveden v kronice 2015. 
Aktivity: Viz výroční zpráva školy. Pro představu byl přehled aktivit uveden v kronice 2014. Škola si 
zakládá na tom, že aktivity pro své žáky vytváří sama, proto s institucemi a organizacemi ve městě 
příliš nespolupracuje. Pro Turnováky je, dle názoru kronikářky, gymnázium trochu neviditelné, což je 
škoda. 
 

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

Adresa: Zborovská 519, Alešova 1723 
Ředitelka: Ing. Milena Lednejová (znovu potvrzena k 1. 8. 2014, odvolána ke konci roku 2016) 
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. I letos bylo dění kolem školy napjaté a plné 
změn. (Více viz Kronika 2015). 
 
Vzdělávací program a počty žáků: 
Ve sledovaném školním roce bylo otevřeno 24 tříd v následujících oborech: 

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

 Hotelnictví, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet tříd 4, počet žáků 93 

 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet tříd 3,68, počet žáků 116 

 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet tříd 2,64, počet žáků 56  

 Obráběč kovů, tříleté denní. Počet tříd 0,24, počet žáků 5 

 Nástrojař, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 2,63, počet žáků 70 

 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 2,64, počet žáků 5 

 Jemný mechanik – optik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 1,80, počet žáků 38 

 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 3, počet žáků 82 

 Prodavač, tříleté denní studium. Učební obor. Počet tříd 0,33, počet žáků 3. 
 

Škola nabízí studentům řadu kurzů a seminářů – základní barmanský kurz, kurz cukrářských 
technologií, seminář o čokoládě, seminář o pivu, seminář o kávě, carvingový kurz. 
 

Rekvalifikační kurzy: Daňová evidence / Účetnictví / Prodavačské práce / Základy obsluhy osobního 
počítače / Kovoobráběčské práce / Obsluha CNC strojů / Kuchařské práce / Český jazyk pro 
administrativu / Obchodní korespondence / Český jazyk pro administrativu. 



Kronika města Turnova 2016  |150 

 

Maturity a závěrečné zkoušky: Maturitní zkoušku skládalo 94 studentů, v prvním kole 69 prospělo, 
23 neprospělo. Závěrečné zkoušky konalo 57 žáků a neprospělo jich 10 (po opravných zkouškách 3).  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od spojení celkem 1 003 žáků, ve sledovaném 
období školu navštěvovalo 567 žáků (v předcházejícím roce 591). Ve škole pracovalo 80 zaměstnanců 
(57 žen), z toho bylo 53 pedagogů a 27 provozních zaměstnanců.  
 
Problémy ve škole 

 Hotelová škola se zčásti vrátila do budovy ve Zborovské ulici 
Jedna z největších kauz loňského roku, kdy bylo rozhodnuto vedením Hotelové a obchodní školy 
o opuštění budovy ve Zborovské ulici (Viz Kronika 2015 – Turnov), pokračovala v únoru letošního 
roku, kdy se část výuky do Zborovské ulice vrátila: Škola reagovala na doporučení svého zřizovatele 
Libereckého kraje, jehož radní v listopadu doporučili vrácení výuky některých oborů a poskytli na 
zajištění stěhování 900 tisíc korun. Přestěhovat se měly všechny ročníky oboru obchodní akademie, 
všechny ročníky oboru cestovní ruch a z oboru hotelnictví pouze 4. ročník. K tomu se připojili 
i turnovští zastupitelé a snížili škole nájem z 921 tisíc na 721 tisíc za podmínky, že ve školním roce 
2016/2017 do objektu ve Zborovské ulici nastoupí i první ročník oboru hotelnictví a dojde 
k postupnému přesunu všech ročníků oboru hotelnictví do objektu ve Zborovské ulici. 

 Rozdělení hotelové školy a odborného učiliště 
20. června 2016 rozhodla rada Libereckého kraje o znovurozdělení dvou středních škol – Obchodní 
a hotelové školy a Střední odborné školy – ve dva subjekty. Obě školy byly sloučeny v roce 2009. 
Veřejnost na sloučení a následný vývoj reagovala velmi negativně, sloučení bylo vnímáno jako snaha 
zlikvidovat úspěšnou hotelovou školu. Po rozhodnutí z minulého roku, že sloučená škola přestane 
využívat budovu ve Zborovské ulici, negativní reakce veřejnosti i oficiálních zástupců města značně 
posílily a od té doby se situace obou/jedné školy stále řešila.  
Podle rozhodnutí kraje by se školy měly znovu rozdělit k 1. červenci 2017. Souhlasit musí 
i ministerstvo školství a krajské zastupitelstvo. (Více viz Kronika 2014 a 2015). (Foto z tiskové 
konference viz Fotopříloha). 

 Rozdělení školy  
Rada Libereckého kraje na svém mimořádném zasedání 19. července 2016 odsouhlasila zrušení 
Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy k 31. srpnu 2017. Žáci školy budou 
muset požádat o přestup na jinou školu, studenti posledních ročníků, kteří v jarním termínu 
nezvládnou udělat maturitu, jsou v ohrožení, protože pro podzimní termín již nebudou žáky školy. 
Tato slova stačila k poměrně slušné panice, málokdo si již přečetl dovětek, že rada kraje současně 
odsouhlasila zřídit k 1. září 2017 dvě školy nové – Obchodní akademii a Hotelovou školu a Střední 
odbornou školu. Rozhodnutí muselo schválit zastupitelstvo kraje, které je několikrát odložilo. 

 Beseda o aktuálním dění 
26. srpna se konala v kině Sféra beseda k aktuálnímu dění na Obchodní akademii, Hotelové škole 
a Střední odborné škole v Turnově. S občany diskutoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta (jako 
zástupce zřizovatele školy) a starosta Turnova Tomáš Hocke. Besedu navštívilo velké množství 
studentů, rodičů i dalších Turnováků. (Foto viz Fotopříloha). 

 Jednání krajského zastupitelstva 
30. srpna se konalo veřejné zasedání krajského zastupitelstva, kdy jedním z bodů byla napjatá situace 
na turnovské hotelovce. Na jednání zastupitelstva dorazila téměř stočlenná skupina z Turnova. 
V diskusi vystoupilo kolem dvaceti občanů. Jednání o škole trvalo tři hodiny. Byl podán návrh na 
znovurozdělení školy. Zároveň byla z funkce odvolána ředitelka školy Milena Lednejová, a to 
k 31. srpnu. Byla vytvořena pracovní komise, která připravila podklady k dalšímu jednání na 27. září. 
(Foto ve Fotopříloze). 

 Hejtman v Turnově jednal o hotelové škole 
26. srpna se v kině Sféra na Střelnici konala veřejná debata s hejtmanem Martinem Půtou o situaci, 
která panuje v obou spojených školách.  
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 Zastupitelstvo města jednalo o hotelovce 
24. září se v rámci diskuse občanů na jednání turnovského zastupitelstva přihlásili dva studenti školy 
s prohlášením o situaci ve škole. Přečetl ho Petr Beran, student 4. ročníku. 
Vážený pane starosto, vážené paní místostarostky, zastupitelky a zastupitelé, loňského roku jsem byl 
zvolen jako zástupce studentů do školské rady. V poslední době se o naší škole hodně mluví, a proto 
bych vás rád krátce za nás studenty seznámil se situací také z našeho úhlu pohledu. Velmi nepříjemně 
nás zaskočilo přestěhování školy během prázdnin a přesun celé školy v průvodu ze Zborovské do 
Alešovy ulice hned první den vyučování, a to bez podání jakékoli předchozí informace. Školskou radu 
nevyjímaje. Považovali jsme to skutečně za podraz na nás studenty a rozhodli jsme se 2. září 
zorganizovat pokojné shromáždění na Zborovské, jako vyjádření nesouhlasu jak s opuštěním stávající 
budovy školy, tak se způsobem, jakým se s námi a potažmo našimi rodiči jedná. Paní ředitelka se 
ovšem o našich organizačních snahách na sociální síti dozvěděla a postupně nás začala obcházet vždy 
s podobně znějícím upozorněním, že pokud budeme pokračovat, nemusíme udělat maturitu, ba k ní 
ani dojít. Docílila svého, v tu chvíli se většina studentů zalekla a shromáždění bylo zrušeno. Jednání 
ředitelky Mileny Lednejové ale cítíme jako nepokryté vyhrožování z pozice ředitelky vůči nám 
studentům. Samozřejmě i naši rodiče jsou vrcholně nespokojeni s takovýmto přístupem. Toto jsme již 
sdělili i zřizovateli školy Libereckému kraji. Myslíme si, že je to hrubé porušení demokratických zásad, 
zneužití pravomoci ředitele a v neposlední řadě opovrhování lidmi, kteří se rozhodli studovat školu 
v Turnově. Proto požadujeme odvolání ředitelky. 
Rád bych se ještě zmínil o prostorách budovy v Alešově ulici, kam jsme byli přestěhováni. Za zcela 
nevyhovující považujeme: 

 Úroveň stravování 560 studentů + pedagogové – jídelna o zhruba 35 využitelných místech, dovoz 
jídla ve várnicích místo moderní kuchyně ve Zborovské. To vede k značnému úbytku strávníků 
(pěkná vizitka pro hotelovou školu!). 

 Absence jakékoli místnosti pro shromáždění – radní Losová stojí na chodbě na schodech 
a diskutuje se studenty na chodbách – oproti tomu důstojná aula ve Zborovské, stavěná přesně pro 
tyto účely. 

 Šatny formou malých skříněk pro dva na chodbách oproti vybavené šatně – místnosti pro každou 
třídu ve Zborovské. 

 Toalety, kde se každou přestávku stojí fronty. 

 Žádné zázemí pro dojíždějící, kterým jede spoj až déle a nechce se jim bloumat po ulicích. 

 Učebny většinou bez fungujícího audiovizuálního vybavení pro výuku. 

 A rozhodně zcela nesrovnatelné zázemí pro výuku gastronomických předmětů. 
Mohl bych asi pokračovat v dalším výčtu, ale myslím, že je jasné, že pro účely celé naší školy je 
jednoznačně výhodnější budova ve Zborovské ulici projektovaná přesně na potřeby moderní střední 
školy, nehledě na morální závazek k panu B. J. Horáčkovi.  
Domníváme se, že návratem do budovy školy ve Zborovské ulici by se podmínky pro studium žáků 
a práci učitelů opět vrátily tam, kam v 21. století patří. Tím by byl zároveň zachován odkaz B. J. 
Horáčka, který věnoval nemalé finanční prostředky na to, aby se z kasáren, kde byli vojáci cvičeni 
k plnění povinností ve válečných konfliktech, stala instituce vzdělávající mladé lidi. 
Věříme, vážení zastupitelé, že učiníte vše, co je ve vašich silách, aby zůstala do budoucna zachována 
tradiční turnovská střední škola, na kterou byste jako zástupci města Turnova mohli být jednou opět 
hrdí. Děkuji za pozornost. (Převzato z www.turnovskovakci.cz). 

 Veřejné jednání v hale TSC v Turnově 
25. září byla situace ve škole projednávána na veřejném jednání v hale TSV v Alešově ulici. Přítomni 
byli hejtman Libereckého kraje Martin Půta, radní pro školství Alena Losová, 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. Proběhlo dvouhodinové jednání ve zjitřené 
atmosféře dvou názorových skupin.  
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 Zastupitelé kraje o hotelovce nejednali 
27. září jednalo zastupitelstvo kraje, které mělo rozhodnout o případném rozdělení školy na dva 
subjekty. Tento bod byl nicméně stažen z programu – jednak proto, aby o něm rozhodli až noví 
zastupitelé vzešlí z říjnových voleb, ale také proto, že ministerstvo chystá nové podmínky pro 
financování středních škol. Změny ve financování mohou mít na rozhodnutí kraje vliv.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a absolvují řadu exkurzí, a to podle oborů svého studia.  
 
Hotelová škola – Den otevřených dveří: 17. února se konal den otevřených dveří v budově ve 
Zborovské ulici i v budově v Alešově ulici. Proběhl tzv. Valentýnský Gastroden s ukázkami práce 
studentů-optiků. Do Zborovské ulice se přišlo podívat téměř 450 návštěvníků, mezi nimi i děti ze 
základních škol, které by mohly o studiu na této škole uvažovat. Do Alešovy ulice dorazilo za stejným 
účelem asi 200 návštěvníků. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Měsíční praxe v Anglii a Irsku: Měsíc březen strávila skupina 25 žáků praxí ve školách v anglickém 
Portsmouthu a v irském Corku a Cobhu v rámci projektu ERASMUS+. Tato výjimečná příležitost byla 
umožněna žákům oborů strojírenství, obchodní akademie, cestovní ruch a hotelnictví. Žáci měli 
hrazeny veškeré náklady na cestovné, na pobyt a na stravování. 
 
Gastroden: 15. června se konal tzv. Gastroden a prohlídka slavnostně prostřených tabulí žáků 
učebního oboru kuchař-číšník při příležitosti konání praktické závěrečné zkoušky. Přichystané 
(k prohlídce) byly tabule na rozmanitá témata: např. vepřové hody, výlov rybníka, zima na farmě, 
světový den vegetariánství, otevření delfinária… Žáci učebního oboru jemný mechanik (optik) 
zájemcům čistili brýle a prováděli drobné opravy. Akce se konala v budově školy v Alešově ulici. 
 
Přednáška o totalitě: 8. listopadu proběhla ve škole přednáška, resp. prezentace čítanky pro starší 
středoškoláky kdekoliv v Evropě s názvem Abychom nezapomněli, která vyšla pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vzpomínkami na své věznění 
v padesátých letech dokreslila absurdity a hrůzy totalitní vlády paní Hana Dvořáková, předsedkyně 
pobočky Konfederace politických vězňů ČR Turnov–Semily. Svůj názor o důležitosti zasazovat se za 
základní lidská práva, svobody a demokratické hodnoty ve společnosti představil také známý 
a populární herec Ondřej Vetchý, člen Činoherního klubu Praha. 
 

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 
v oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů, stejný obor je možné absolvovat ve čtyřletém 
kombinovaném studiu.  
Přehled vyučovaných předmětů viz Kronika 2014. 
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Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 200 žáků střední školy, 24 studentů vyšší odborné školy. 
V domově mládeže může bydlet max. 55 žáků. K 30. 9. 2015 navštěvovalo střední školu celkem 129 
žáků, k 30. 3. 2016 byl stav žáků 118. Výuka probíhala v šesti třídách. Na vyšší odborné škole k 30. 6. 
2016 studovalo celkem 30 žáků, a to ve třech třídách. Konaloa se čtyři kola přijímacího řízení, do 
kterých se přihlásilo 50 uchazečů, v prvním kole byli přijati všichni, v dalších kolech byli odmítnuti 
2 zájemci. Na VOŠ se hlásilo 12 uchazečů v jednom kole, přijati byli všichni. Během roku 3 studenti 
přerušili vzdělávání, 15 bylo podmínečně vyloučeno, 3 vyloučeni.  
Na škole pracovalo v přepočtu na úvazky 26,98 pedagogů, 9,43 nepedagogických pracovníků a 5,81 
pracovníků v domově mládeže.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr): 
Studenti se účastní odborných praxí, restaurují předměty v řadě muzejních institucí po celé republice. 
Škola pro studenty organizuje řadu odborných přednášek. (Pro představu je jejich kompletní přehled 
uveden v Kronice 2013, témata se opakují, kompletní přehled prezentačních akcí školy v Kronice 2014).  
 
Výstava v České Lípě: Od 9. března do 15. května byla v ambitu vlastivědného muzea a galerie 
v České Lípě otevřena výstava, na které se svými díly prezentovali žáci všech oddělení školy. 
Vernisáže v kapli Nejsvětější Trojice se zúčastnila radní Libereckého kraje pro školství Alena Losová, 
hudební doprovod zajistila učitelka-písničkářka Eva Matylda Jiřičková a absolvent školy Jiří Lode.  
 Maturitní práce byly vystaveny na Humprechtě. Proběhla výstava Kámen, kov, šperk v Kutné Hoře, 
instalovaná v Kamenném domě, která mapovala práce všech oddělení školy.  
 
Výstava na Karlštejně: Na Karlštejně byla v květnu zahájena 
výstava Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora Karla IV. 
Odborní učitelé a absolventi ze SUPŠ a VOŠ Turnov doplnili 
Karlštejnský poklad replikami dobového nádobí. 
 
Dekorace pro seniory: Sami studenti přišli s nápadem, že by 
rádi zútulnili prostory, ve kterých žijí turnovští senioři. Nápad 
se setkal s příznivou odezvou, a tak v květnu strávily dvě 
studentky svou povinnou praxi v domově pro seniory Pohoda, 
kde navrhly a realizovaly nástěnnou malbu v prostorách dílny, kterou pravidelně senioři využívají 
k různým aktivitám. Bianka Pivoňková a Karolína Soukupová pracovaly pod vedením svého učitele 
Ondřeje Šídy. Vznikla originální, dekorativní nástěnná malba s rostlinným motivem, která se hned 
mezi seniory stala námětem různých disputací o druhu zobrazených květin, ale také zdrojem radosti 
a potěšení z nové výzdoby. (Fotografie převzata z webových stránek školy). 
 
Soutěž Studentský design 2016: Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými 
a uměleckořemeslnými obory ČR vyhlásila již popáté soutěž studentského designu. Ze 180 
hodnocených prací získala jednu z cen žákyně oddělení zlatnictví a stříbrnictví Marie Vosejpková se 
svou soupravou šperků s využitím granátové techniky. 
 
Šperk roku: 1. místo v kategorii Studentského komerčního šperku si odnesl 
student školy Ondřej Odstrčil za náhrdelník vyrobený z titanu, stříbra 
a smaragdů. (Fotografie převzata z webových stránek školy).  
 
Spolupráce s Muzeem vltavínů v Českém Krumlově: V minulém školním roce 
vyhlásila škola ve spolupráci s DUV Granát a s Muzeem vltavínů v Českém 
Krumlově soutěž o návrh šperku s použitím surového vltavínu. V soutěži 
zvítězil návrh přívěsku Magdaleny Bíbové, nyní žákyně 4. ročníku, jejíž šperk 
se bude vyrábět a v muzeu prodávat.  
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Hefaiston: 35. ročníku největšího setkání kovářů na hradě Helfštýně se zúčastnilo více než 500 
soutěžících z 18 zemí světa, mezi nimi prezentovalo své práce i třináct škol, odborných učilišť z České 
republiky i ze zahraničí. Umělečtí kováři ze Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy 
byli zastoupeni pedagogy školy (ak. soch. Janem Mastníkem – výtvarníkem UZ, Jaroslavem Válkem – 
dílenským učitelem UZ, a Zuzanou Janevovou – dílenskou učitelkou ZL), kteří přivezli na Helfštýn 
soubor žákovských prací z oborů umělecký kovář, zlatník a stříbrník, rytec kovů a umělecký odlévač. 
Škola získala v kategorii Volná tvorba a komorní plastika 2. místo – Vojtěch Musil (Úhel pohledu). 
V kategorii Damascénská ocel 2. místo – Pavel Vojáček (soubor nožů). 
Ve Zvláštní kategorii: 1. místo – Filip Bartoň (Slepice a svícen) / 2. místo – Veronika Chlumská (Nůž) / 
3. místo – Marek Berka (Svítidlo). 
V kategorii Šperky: 2. místo – Eliška Luhanová (Souprava z bílé mosazi). 
V kategorii Kovolitecké práce: ocenění – Filip Turek za dílo Plastika. 
Turnovská uměleckoprůmyslová škola byla oceněna čestným uznáním za soubor vystavených prací 
a dlouholetou prezentaci řemeslné dovednosti žáků školy. O popularitě a věhlasu tohoto sympozia 
uměleckých kovářů svědčí i víkendová návštěvnost, která přesáhla 11 tisíc návštěvníků a více než dvě 
stě osmdesát vystavených exponátů.  
 
Praxe v Ybbsitz v Rakousku: Návštěva turnovských studentů-kovářů se odehrála letos již pošesté. 
Studenti v tomto rakouském městečku strávili čtrnáctidenní odbornou praxi, na které vytvořili další 
umělecké kované dílo podle návrhu, který vybral starosta města. Postupně začaly Ybbsitz zdobit mříž 
na oknech Galerie Alfréda Habermanna, plot u historické budovy, tři kované kříže, jeskynní rytíř 
Tannhäuser, několikametrové dvě odkvétající pampelišky. Letos dal starosta Ybbsitz Josef 
Hofmarcher jako zadání práce pro odbornou praxi vyzdobení dvou třímetrových výklenků v průchodu 
u historického řemeslného domu. Ze vzniklých návrhů si pak v březnu vybral dílo Petra Novotného, 
žáka druhého ročníku. 
17. června byla stáž završena otevřením výstavy prací našich kovářů při Ferraculu, které se koná 
každé dva roky jako mezinárodní setkání uměleckých kovářů. Na zahájení jela i delegace z Turnova – 
starosta a místostarostka Svobodová.  
 
Výuka Palestinek: Na začátku srpna vyrazila ze šperkařské školy dvoučlenná delegace (Jiří Kmošek 
a Jaroslav Prášil) na západní břeh Jordánu, kde ve městečku Túbás učili místní ženy zpracovávat kovy 
– tedy jakýmsi základům šperkařství. Výroba oděvů a šperků pomáhá místním ženám v obživě, často 
se jedná o samoživitelky, pro které je jakákoli další dovednost velmi přínosná. Kurz zprostředkoval 
český zastupitelský úřad v Rámalláhu. 
 
Den otevřených dveří na šperkařské škole: 28. a 29. května, záměrně během Staročeských trhů, se 
konal i tradiční den otevřených dveří na šperkařské škole s bohatým doprovodným programem.  
Konal se druhý ročník svářečského sympozia METALART SCRAP 2016, které se odehrávalo na dvoře 
školy, probíhalo veřejné odlévání zvonu (s nápisem, který vymyslelo historické oddělení muzea proto, 
že zvon byl ulit jako dárek ke 130. výročí, zůstává ale v majetku školy). Návštěvníci si mohli 
prohlédnout všechny učebny a dílny a výstavy na chodbách. Ve vestibulu školy se konala 
i komentovaná módní přehlídka autorských šperků.  
 
Další akce:  
23. února: Koncert ve škole – Alena Hübnerová. 36. díl cyklu, ve kterém se představila bývalá 
učitelka ZUŠ.  
13. června: Závěrečné vystoupení pěveckých sborů, na kterém se představily sbory ZUŠ Turnov: 
KARMÍNEK pod vedením Jindřicha Bady, TURNOVÁČEK pod vedením Daniely Nechutné a Ladislavy 
Grundové a CARMINA pod vedením Martina Hyblera. 
7. listopadu: Poezie v ulicích. Prezentace vlastní básnické tvorby studentů SUPŠ Turnov a ZŠ Skálova 
proběhla v městském parku po celý den. 
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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 59) 
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.  
Škola bojuje se snižujícím se počtem žáků a jejich nekázní.  
 

Vzdělávací program: V současné době se žáci vzdělávají v oborech zdravotnický asistent (čtyřleté 
denní s maturitou), zdravotnické lyceum (čtyřleté denní s maturitou), sociální činnost (čtyřleté denní 
s maturitou. Lyceum připravuje žáky především k dalšímu vzdělávání na VOŠ a VŠ) a ošetřovatel 

(tříleté denní s výučním listem). Ve školním roce 2015/2016 nedošlo ke změnám v organizaci 
vzdělávání. 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 2016 pokračoval nebývalý pokles úspěšnosti. Zatímco 
v minulosti byl neúspěch vnímán jako určitý druh společenské ostudy, dnešní žáci neúspěch považují 
za zcela normální jev.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 250 žáků. Ve škole pracovalo 31,8 osob (resp. 
pracovních úvazků). Počet pedagogů na škole byl 24,4 pracovních úvazků. Školu navštěvovalo 186 
žáků. První ročníky navštěvovalo: v oboru zdravotnické lyceum 15 žáků, v oboru zdravotnický asistent 
11 žáků, v oboru sociální činnost 13 žáků. 
 
(Foto z červnového setkání s partnerskou školou z Niesky viz Fotopříloha). 
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Ostatní vzdělávací instituce 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitelka: PaeDr. Jaroslava Dudková 
Charakteristika: Vzdělávací centrum Turnov je obecně prospěšná společnost založená Městem 
Turnov a turnovskými středními školami. Úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci 
a Úřadem práce v Semilech. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání, nabízí jazykové 
a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT, 
jazyků, managementu a komunikace, rekvalifikační kurzy a programy univerzity třetího věku. 
Spolupracuje na mezinárodních projektech celoživotního vzdělávání. Vzdělávací centrum sídlí v levém 
křídle budovy gymnázia v Turnově. V roce 2016 pokrčovalo centrum ve své běžné činnosti. Mj. se 
konaly tří příměstské tábory. (Pro představu viz předchozí ročníky kroniky. Více informací k roku 
2016viz výroční zpráva organizace. Bývá zpracována za kalendářní rok, ne za rok školní.) 
 

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 76 žáků, literárně-dramatický 47 žáků a taneční 65 žáků (stav k 1. 9. 2015). 
Na škole působilo 37 zaměstnanců, z toho 35 pedagogických, většina ne na celý úvazek.  
Přijímací řízení se uskutečnilo 9. a 23. 6. 2015, přijato bylo 92 žáků. Z  toho na hudební obor 46, 
výtvarný obor 12, taneční obor 23 a literárně-dramatický obor 11. 
Absolventi: 28. 6. 2016 absolvovalo veřejným koncertem 45 žáků, výtvarné práce absolventů 
výtvarného oddělení byly vystaveny v červnu ve výstavní síni školy a absolventi LDO měli 9. 6. 
závěrečné vystoupení v Městském divadle Turnov. Uplatnění absolventů: 2 na státní konzervatoř 
(Konzervatoř Praha: Štěpán Krátký – baskytara (p. u. Kotek), Kristýna Pláková (p. u. Lédlová) a Vojtěch 
Ištvánek (p. u. Košťálová)  
 
Akademie třetího věku: 15. listopadu byla zahájena výuka v tzv. Akademii umění a kultury pro 
seniory. Organizuje ji Základní umělecká škola Turnov v rámci programu Zdravého města 
a MAS21. Akademie třetího věku je určena pouze pro seniory (55+)a poskytuje specificky zaměřené 
studium v uměleckých oborech pro ty z nich, kteří mají zájem studovat a aktivně se věnovat hudbě, 
tanci, divadlu nebo výtvarnému umění. K přijetí ke studiu není třeba žádných přijímacích zkoušek 
a cena nepřesáhla 100 Kč měsíčně. Vyučování zajištovali učitelé ZUŠ a externí lektoři. Výuka byla 
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organizována semestrálně, tedy v zimním a letním semestru, vždy v dopoledních hodinách 
a o víkendech jednou za týden, nebo jednou za čtrnáct dní. Po splnění stanovených podmínek se 
studenti stávají absolventy I. stupně Akademie umění a kultury a certifikát o absolvování je jim 
předán na slavnostní promoci. 
 
Přehled koncertů a dalších akcí 
. 5. září: Big Band 150 let Turnovsko-kralupské dráhy. 
. 28. září: Carmina v Přáslavicích 
. Výtvarné oddělení vystavovalo v Galerii Na schodech v prostorách knihovny Ant. Marka 
. 20. září: Velký dechový orchestr vystoupil na týdnu mobility, Big Band na Šetřilovsku a soubor 

LDO „Torzo na druhou“ na celostátní přehlídce v Jičíně 
. 27. září seminář HN a HV 
. 9. října byla zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Turnov na téma „Ryby“, kde jsou 

k vidění nejlepší práce z projektu „Na rybářské stezce“ 
. 10. října se v kapli sv. Vavřince na Malé Skále konalo Vítání občánků  
. 15. října se ve velkém sále ZUŠ uskutečnil letošní první žákovský koncert, jímž začal cyklus 

žákovských koncertů školy, který probíhá pravidelně třetí čtvrtek v měsíci od 17 hodin 
v koncertním sále ZUŠ 

. 24. října dopoledne měl v prostorách ZUŠ své podzimní soustředění sbor Turnováček.  

. 28. října v rámci městských oslav založení republiky vystoupil ve Velkém sále Střelnice smyčcový 
orchestr  

. 24. října se konalo tradiční Vítání občánků v OMČR. 

. 1. listopadu účinkoval Big Band pod vedením Václava Sajbta na taneční posvícenské zábavě 
v sokolovně na Malé Skále. 

. 20. listopadu vystoupil Big Band v Praze v Kulturním domě Ládví na plese Salesiánů.  

. 21.–22. listopadu se konalo na Frýdštejně obvyklé sborové podzimní soustředění DPS Carmina. 

. 29. listopadu o první adventní neděli při rozsvícení vánočního stromu vystoupil žesťový soubor 
a DPS Karmínek. 

. V prosinci byla otevřena výstava prací žáků VO ve výstavní síni školy. 

. 2. prosince se v koncertním sále ZUŠ konal 35. koncert ve škole s klavíristou Edgarem Cardoso. 

. 21. prosince: smyčcový soubor mladších žáků a DPS Turnováček vystoupily v penzionu Pohoda 

. Adventní koncert PSAD Turnov za účasti našich žáků a učitelů školy v prosinci a lednu. 

. Vánoční koncerty: 12.12. Carmina na Všeni 

. 11.–12. prosince: vystoupení školy na Vánočních trzích v Turnově 

. 12. prosince: Turnováček a Dechový orchestr na Malé Skále 

. 13. prosince: Carmina v Přáslavicích 

. 21. prosince: Carmina v Hodkovicích nad Mohelkou 

. 22. prosince: Vánoční koncert žáků v Městském divadle Turnov 

. 24. prosince: Kostel Panny Marie Turnov – Carmina, Turnováček, Dechový orchestr 

. 9. ledna 2016 škola uspořádala historicky první reprezentační ples ZUŠ, na kterém vystoupily 
Dechový orchestr, Smyčcový orchestr, Taneční obor a Big Band 

. 23. ledna se konal 36. koncert ve škole s Ančerlovým kvartetem 

. 1. února, se konal 37. koncert ve škole s houslistkou Alenou Hübnerovou  

. 27. února hrál Big Band na maturitním plese Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské 
v Železném Brodě 

. 28. února proběhlo na Frýdštejně soustředění DPS Turnováček 

. 8. března proběhlo okresní kolo Soutěže základních uměleckých škol v oboru komorní hra 
s převahou smyčcových nástrojů 

. 15. března se v městském divadle konala oblastní (soutěžní) přehlídka dětských divadelních 
souborů Turnovský štěk se soubory Háďata, Šumák a Kámoš drámoš 

. 14. března se konal 38. koncert ve škole s Tomášem Víškem a Lucií Brotbek Procháskovou. 
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. 15. března se zúčastnili oblastní divadelní přehlídky Turnovský Štěk soubory AD/HáĎata, Šumák, 
Kámoš Drámoš, Bezefšeho a Torzo na druhou. 

. 17. března se zúčastnil Big Band přehlídky Jazzová Farma v České Lípě 

. 23. března vystoupili žáci Daniely Nechutné na Jarním koncertě na Malé Skále 

. 5. dubna bylo uspořádáno krajské kolo Soutěže základních uměleckých škol v oboru komorní hra 
s převahou smyčcových nástrojů 

. 8. dubna se zúčastnila Lenka Maryšková a Kristýna Poláková pěvecké soutěže v klasickém 
sólovém a komorním zpěvu v České Lípě – Lípa Cantantes 2016 

. 8.–9. dubna proběhla 18. přehlídka dětských pěveckých sborů Zpíváme si pro radost, za účasti 
Carminy a Mládí z Jablonce nad Jizerou a soutěžní přehlídka dětských přípravných sborů 
(Čekanky ZUŠ Semily, Hlásky ZUŠ Tanvald a Turnováček ZUŠ Turnov 

. 14. dubna získal DPS Turnováček stříbrné pásmo na přehlídce dětských sborů NIPOS ARTAMA 
v Jablonci nad Nisou 

. 14.–15. dubna se v Pardubicích zúčastnila Barbora Nejezchlebová Mezinárodní přehlídky 
neprofesionálních varhaníků ORGANUM REGIUM 

. K letošnímu 70. výročí školy jsme natočili CD, které bylo slavnostně pokřtěno na závěrečném 
koncertě v divadle 

. 12. dubna uspořádala škola v turnovském divadle orchestrální koncert (Velký dechový orchestr, 
Komorní orchestr, Střední smyčcový soubor a Komorní orchestr ze ZUŠ Jablonec nad Nisou) 

. 19. dubna se konal Koncert učitelů ZUŠ 

. 26. dubna se konal 37. koncert ve škole, se studenty pražské konzervatoře ze třídy profesora 
Petra Hanycha a žáky Jiřího Richtera z naší ZUŠ 

. 22. dubna se Big – Band ZUŠ Turnov zúčastnil 17. ročníku přehlídky jazzových a tanečních 
orchestrů ve Varnsdorfu 

. V dubnu do konce srpna proběhla v Městské knihovně Antonína Marka výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ, nazvaná „Život pod vodou“ 

. 8. května zahrál Big band ZUŠ Turnov na slavnostním otevření koupaliště 

. 12.–13. května proběhl 11. ročník festivalu Kytara v Českém ráji 

. 13. května zahráli žáci ze třídy Zuzany Bařinkové na zámku Hrubý Rohozec 

. 17. května se zúčastnili naši žáci ze třídy Moniky Szántó večeru na Sboře – vzpomínkový pořad 
na bratry Koškovy 

. 28. května se zúčastnil Big band ZUŠ Turnov oslav k 100. výročí skautingu v Turnově 
 

. Závěrečné koncerty školy:  
o 1. června v Městském divadle 
o 2. června v Městském divadle 
o 9. června Pidipiknik. Závěrečná vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ 

Turnov pod vedením Aleny Tomášové a Romany Zemenové v Městském divadle 
o 13. června v sále SUPŠ – Karmínek, Turnováček a Carmina 

. V měsíci červnu byla ve výstavní síni školy otevřena výstava prací žáků VO 

. 3. června vystoupil Big Band na festivalu Pánové končíme 

. 4. června vystoupili žáci Daniely Nechutné na festivalu Maloskalská noc 

. 10. června se žáci Šárky Košťálové a Lenky Nové zúčastnili koncertu v rámci Noci kostelů 
v Sezemicích (Foto viz Fotopříloha). 

. 17. ročník Interpretační hudební dílny, která se pořádá v rámci festivalu Dvořákův Turnov 
a Sychrov, proběhl ve dnech 15.–18. června  

. 25. června se zúčastnil Velký dechový orchestr ZUŠ 500. oslav založení obce Kacanovy 

. 28. června proběhly v koncertním sále dva absolventské koncerty 2016 

. 14. června byla zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ „Kde končí svět“, která byla 
uspořádána k 700. výročí narození Karla IV. Městskou knihovnou A. Marka v Turnově, Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klubem dětských knihoven Libereckého kraje 
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. Po jedenácté se v Turnově uskutečnily Letní mezinárodní kurzy a festival L. Janáčka a B. Martinů 
a to ve dnech 1.–10. 7. 2016 

. 13.–21. srpna se konal tradiční tábor ZUŠ Turnov v Pleskotech. 67 dětí vedl pedagogický dozor: 
V. Sajbt – vedoucí tábora, D. Nechutná, E. Mastníková, A. Mastníková, L. Nová, Š. Košťálová,  
Z. Bařinková, J. Richter, B. Lédl a zdravotnice E. Hyblerová. 

(Převzato z výroční zprávy školy). 
 

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.  
 
Místa činnosti 
Většina kroužků probíhá mimo hlavní budovu Žluté ponorky, významné je rozšiřování aktivit 
v Turnově II (ZŠ Alešova, hala TSC), kde by měla v budoucnu vzniknout pobočka.  

 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 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 95%. V tomto roce probíhala jednání s polským partnerem 
o společném EU projektu na vznik přírodního centra, které by plnilo i funkci zázemí pro 
tábořiště. Došlo k odkoupení některých pozemků, byla schválena dostavba kořenové čistírny 
odpadních vod. 

 Hvězdárna na Výšince, kterou využívá astronomický kroužek ve spolupráci se Spolkem 
astronomů Libereckého kraje. Znovuotevřena byla v roce 2013 díky společnosti Sundisk. 

 Dopravní hřiště na Ostrově patří turnovským skautům, spravuje je Žlutá ponorka. Kurzy zde 
probíhají od jara do podzimu pro žáky 4. tříd základních škol a pro mateřské školy z celého 
Turnovska. K dispozici zde je asi 25 kol. Návštěvnost kolem 1 500 dětí. Je zpracováván záměr pro 
omezené otevření dopravního hřiště pro veřejnost. 

 Keramická dílna v ZŠ Žižkova, scházelo se zde pravidelně 56 dětí a dílnu využívala i škola.  

 Tvořivá místnost v ZŠ Alešova, kde probíhaly 2 výtvarné kroužky – Tvořínek a Hrátky s textilem.  
 

Přehled kroužků, jejich učitelé a počet účastníků: pro přehled viz Kronika 2014. Nově byly otevřeny 
kroužky: videoanimace, farmářský klub, základy bruslení, florbalová přípravka. Večerní pravidelné 
kurzy kresby a malby se dále rozrůstají, letos chodilo celkem 21 budoucích umělců.  
Ve školním roce 2015/2016 bylo otevřeno 55 zájmových kroužků, které navštěvovalo 676 klientů. 
Ponorka zorganizovala 31 akcí pro veřejnost s návštěvností 3 530 osob, 7 soutěží a přehlídek s účastí 
158 osob a 10 táborů a pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 237 dětí. Na dopravním hřišti se 
během 46 dnů vystřídalo 1 511 dětí.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Jádro Žluté ponorky tvoří malý tým stálých zaměstnanců rozdělený na 
vedoucí pedagogy, kteří spolu s ředitelem zajišťují 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. Stálý tým tvoří ředitel, dva pedagogové a dva nepedagogičtí 
pracovníci, dále externí správce a dalších 32 externích pedagogů a 32 dalších pracovníků (celkem 70 – 
o jednoho více než loni). Hlavní oddělení: Estetické oddělení (vedoucí Lada Capoušková, 26 kroužků, 
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302 klientů), Sportovní oddělení (vedoucí Jan Kovář, 17 kroužků, 234 klientů), Přírodovědné oddělení 
(vedoucí Tomáš Zakouřil, 5 kroužků, 54 klientů), Ostatní (5 kroužků, 86 klientů). 
 
Akce pro veřejnost: 31, 3 530 klientů / Soutěže a přehlídky: 7, 1 538 klientů / Pobytové akce a tábory: 
10, 237 klientů / Jiné akce: 7, 754 klientů / Dopravní hřiště Turnov: 46, 1 511 klientů. 
 
Soutěže kulturní: Turnovský štěk 2015 (8 představení, 110 dětí, cca 120 diváků) / Turnovská 
mateřinka 2015 (9 představení, 235 dětí, přes 450 diváků) / Turnovský kos 2015 (2 sály, 73 dětí, cca 
100 diváků). 
Soutěže sportovní: Atletické: Pohár Českého rozhlasu, Olympijský víceboj, Trojboj s Adamem, 
Atletický 4boj, SŠ pohár Corny, Turnovský plavecký přebor, turnaje ve vybíjené, volejbale a florbale 
(vždy pro žáky ZŠ) 
Tábory: Letní tábory Krčkovice – malý a velký (1.–18. července, 42 + 55 dětí) / Letní výtvarný tábor 
Dolní Mísečky (13.–23. srpna, 35 dětí) / Zimní příměstský tábor Turnov (8.–12. února, 22 dětí) / 
Odpolední týdenní taneční kurz (27. června až 1. července, 16 dětí) / Víkendové pobyty a přespávání 
(17 nocí, 83 osob).  
 
Přehled dalších akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Karneval na Střelnici: 14. února se ve velkém sále Střelnice konal tradiční karneval pro děti a jejich 
rodiče, který pořádá Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov. Tématem tentokrát byl 
svět animovaného filmu a oblíbené figurky Mimoni (na obrázku). Karnevalu se zúčastnilo kolem tří 
set návštěvníků. (Foto viz Fotopříloha).  
 
Dětský den v parku: 11. června pořádala Žlutá ponorka s dalšími organizacemi Dětský den v parku za 
letním kinem. Program proběhl pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Hany 
Maierové. Program byl plný sportovních aktivit – nabízely se např. střelba 
 NERF pistolí, dětská atletika, orientační běh, cyklo dráha, mini akrobacie, pohybové hrátky, rytířské 
souboje, střelba hokejkou. Mimo sportu mohly děti vyzkoušet aqua zorbing, nafukovací atrakce, 
malování na obličej, hrály si v pěně, pozorovaly slunce, prohlédly si hasičský vůz apod. 
 
8.–12. února: Zimní příměstský tábor (během jarních prázdnin). Denní program plný her, výletů 
a sportování. Určeno pro děti od 7 do 14 let 
23. února: Karnevalové klobouky. Výtvarná dílna pro veřejnost všeho věku 
18. a 19. března: Víkendový seminář country tanců pro nadšence od 10 do 100 let 
22. března: Velikonoce v ráji. Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost 
5. března: Osadníci v Českém ráji. Turnaj v oblíbené stolní hře 
12. dubna: Divočiny s grafikou. Výtvarná dílna  
21. dubna: Vosková batika na textil. Výtvarná dílna 
26. dubna: Jarní besídka irských tanců, 4. ročník FeisPonorky  
30. dubna: Čarodějnice Na Lukách. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů. Od 17.00 do 19.00 
hodin probíhaly soutěže a hry pro děti, byla vyhlášena nejkrásnější malá čarodějnice a po 20. hodině 
byl zapálen velký oheň. Občerstvení tradičně v režii SDH 
10. května: Malé velké sochání. Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost 
12. května: Podvečer deskových her 
11. června: Den dětí s Ponorkou v parku za letním kinem. Skákací atrakce, nízká lana, výtvarné 
hrátky, živá zvířata, ukázky techniky, občerstvení pro velké i malé. Akce organizovaná ve spolupráci 
s mnoha organizacemi 
27. června – 1. července: Podvečery v rytmu irských tanců. Kurz určený pro starší 10 let, kurzovné 
pro dospělé 500 Kč, děti a mládež 250 Kč 
28. září – 1. října: Městečko z Lega. Stavba městečka z legendární stavebnice Lego. K dispozici bylo 
přes 500 kg lega (zhruba 220 stavebnic) 
11. října: Otisky v přírodních barvách. Výtvarná tvůrčí dílna pro veřejnost 
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13. října: Ponorka slaví narozeniny. V budově Ponorky, na zahradě nafukovací hrad, prohlídka 
prostor 
5. listopadu: Lampionový průvod dětí s rodiči. Sraz byl v parku u Žluté ponorky, průvod poté prošel 
ulicemi Komenského, Švermova a Jeronýmova zpět ke Žluté ponorce. Účastnilo se ho několik stovek 
účastníků, takže se roztáhl na mnoho set metrů. Dopravu řídila městská policie. Projížděli jsme 
Husovou a Žižkovou ulicí a zdržení bylo veliké, stálo to ale zato – vidět stovky dětí s lampiónky. 
Legrační bylo, že lampionky (většinou stále se svíčkami a ne s moderními led světýlky) nesly samy 
děti, které, protože jsou malé, držely lampionky nízko nad zemí, takže skoro nebyly vidět. Takový 
průvod trpaslíčků se světýlky.  
5. a 26. listopadu: Světlo. Dvoudenní kurz keramiky pod vedením lektorky Dany Kupkárové 
10. listopadu: Herní podvečer s deskovkami. Setkání pro příznivce deskových her 
15. listopadu: Origami pro každého. Tvořivá dílna pro veřejnost 
5. prosince: Mikulášská nadílka v Ponorce 
6. prosince: Vánoční korálkování. Tvořivá dílna 
6. prosince: Herní podvečer s deskovkami 
13. prosince: Vánoční besídka irských tanců. Proběhla ve velkém sále SUPŠ 
 

PARLAMENT MLÁDEŽE 

Parlament mládeže města Turnova je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo z jejich vlastní 
iniciativy, ale s podporou města. (K historii viz Kronika 2013). V roce 2016 bylo jeho členy 15 
studentů. Oficiální schůzky probíhají 1x za 2 měsíce, neoficiální schůzky 1x za měsíc. 
2. února: setkání s Pavlem Vaňátkem, vedoucím Dopravního odboru turnovské radnice.  
11.–12. února: se v v Lomnici nad Popelkou konalo setkání parlamentů mládeže celého Libereckého 
kraje, očekávala se účast 30 lidí, přijelo jen devět – tři z Turnova a zbytek z Lomnice.  
23. března: návštěva zimního stadionu, včetně zázemí. Vyhlášení ankety. 
Anketa o vztahu mládeže turnovských škol k novému areálu Maškova zahrada 
V březnu vyhlášena, zúčastnilo se jí 964 mladých, z toho 696 ze základních škol a 268 ze středních. 
Nízké procento návratnosti ankety mezi středoškoláky bylo způsobeno odmítnutím spolupráce ze 
strany vedení OHŠ Turnov a dále nízkou účastí studentů gymnázia.  

 Vzhled stadionu: líbí 785, nelíbí 21 

 Bruslit: umí 721, neumí 161, baví 732, nebaví 139 

 Počet návštěv: žádná 287, 1-2x 195, 3-6x 247, 7x a víc 126 

 Kolik by mělo stát vstupné na 4 hodiny? 10–20 Kč 86 respondentů, 21–40 Kč 277, 41–60 Kč 350, 
61 a více Kč 114, nepůjdu tam 73 

 O jaké další sportoviště bys měl zájem? Paintball 574, aquapark s celoročním provozem 449, 
nafukovací atrakce 173, větší hřiště 155, půjčovna kol a koloběžek 116, půjčovna raftů a lodí 72, 
přístav a kemp 55.  
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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 

 
Fond na podporu sociální oblasti 
V rozpočtu města pro rok 2016 byla schválena částka 1 550 000 Kč, z toho na sociální služby 
1 085 000 Kč a na sociální oblast 465 000 Kč, zůstatek z minulého období je 258 520 Kč, byly vráceny 
nevyčerpané finanční prostředky od organizací Slunce všem (76 053 Kč) a Most k naději (80 000 Kč). 
Celkem tedy bylo pro rok 2016 k dispozici 1 964 573 Kč. Na jednání zastupitelstva města 28. dubna 
byly finance rozděleny následujícím způsobem.  
 
Sociální oblast 
Celkem žádáno 654 400,- Kč, rozděleno 465 000 Kč. 

 Centrum pro rodinu Náruč – příspěvek na zajištění projektu: 400 000 Kč  

 Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa v Žírči – komplexní péče o nemocné 
roztroušenou sklerózou, příspěvek na činnost: 15 000 Kč  

 Sbor Jednoty bratrské v Turnově – podpora práce s rodinami: 31 600 Kč  

 Svaz postižených civilizačními chorobami – Nákup 30 ks permanentních vstupenek do bazénu 
v Turnově: 5 400 Kč  

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – Výlet po Českém ráji: 8 000 Kč  

 Zdravý zoubek – příspěvek na projekt: 5 000 Kč  
Sociální oblast nepřiděleno 

 Anděl strážný, z. ú. – Zajištění tísňové péče pro pět klientů: požadavek 55 000 Kč 

 Nadace pro transplantaci kostní dřeně – 4x vyšetření vzorku krve potencionálního dárce: 
6 000 Kč  

 Občanské sdružení D.R.A.K. – Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, požadavek na 
činnost: 60 000 Kč  

 
Sociální služby 
Celkem žádáno 1 180 020 Kč, rozděleno 935 000 Kč. 

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

 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Komplexní odborná ambulantní 
a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji, příspěvek na činnost: 
50 000 Kč  

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

500 000 Kč 
 Hospicová péče sv. Zdislavy – Pracovník v sociálních službách, doprovázení umírajících na 

Rodinném pokoji v nemocnici v Turnově: 30 000 Kč  

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

 Občanské sdružení D.R.A.K. – Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 40 000 Kč  

 REP, občanské sdružení – Poradna pro rodinu a děti: 10 000 Kč  

 Slunce všem – Centrum denních služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením 
a autismem, příspěvek na činnost: 150 000 Kč  

 Spokojený domov – Osobní asistence v ZŠ speciální třídě pro zdravotně handicapované žáky, 
občany Turnova: 50 000 Kč  

Sociální služby – nepřiděleno 

 Anděl strážný, z. ú. – příspěvek na činnost: požadavek 30 000 Kč 
Individuální dotace  
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 26. září individuální dotace dvěma subjektům: 
Fokus Turnov: 137 000 Kč na poskytování služeb 
Hospic svaté Zdislavy: 72 000 Kč na podporu činnosti.  
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Zdravotnické organizace působící v Turnově 

 

ADVAITA 

Sídlo: Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn. Turnovské sídlo: Žižkova 2031 
Výkonná ředitelka: Bc. Olga Merglová, Odborný ředitel: MUDr. David Adameček 
Kontaktní osoba pro Turnov: Bc Adéla Paulík Lichková 
V červenci organizace otevřela pobočku v Turnově (v Libereckém kraji hned několik nových poboček), 
kam se mohou obracet zejména lidé ohrožení nelátkovými závislostmi, tedy lidé, kterým působí 
problémy hazard v podobě automatů, sázení na internetu, sázení na výsledky ve sportu apod. Dále 
pak lidé, jejichž nadměrné trávení času na počítači a internetu není přímo spojené s finanční ztrátou 
(např. při hraní on-line a jiných počítačových her), ale působí jim jiné závažné obtíže. Na poradnu se 
mohou obracet i ti, kdo mají problémy s jinými návyky, jako je užívání alkoholu či jiných drog. V roce 
2016 byla nově přidána pomoc při závislosti na obrazovkách. Pomoc formou individuálních konzultací 
je nabízena i blízkým závislých osob. 
V roce 2016 organizace provozovala devět ambulantních zařízení v těchto obcích: Liberec, Česká Lípa, 
Hrádek nad Nisou, Nový Bor, Semily, Turnov, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a Jablonec nad 
Nisou. (Zdroj: výroční zpráva a internet). 

CELIA – ŽIVOT BEZ LEPKU 

Sídlo: Nová Ves 198 
Ředitelka: Helena Sasová, vedoucí turnovské poradny Pavla Kalousková, Dis. 
Obecně prospěšná společnost (nepůsobí pouze v Turnově, je členem spolku Neziskovky Libereckého 
kraje) se zaměřuje na pomoc lidem trpícím celiakií a odkázaným na bezlepkovou dietu. Pomoc 
spočívá především v poradenství, a to především na pravidelných veřejných akcích, které probíhaly 
střídavě každý měsíc v Liberci (6x), Jablonci nad Nisou (6x) a v Turnově (12x – v prostorách Centra pro 
rodinu Náruč). 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 (tu 
navštěvovalo v roce 2016 63 dětí ve 199 dnech – ne pravidelně). 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 v rámci tamního Volnočasového 
centra.  
Výrazným prvkem činnosti centra je pěstounská péče, resp. podpora náhradní rodinné péče.  
Návštěvnost centra: Celkem 950 akcí navštívilo 4 608 dospělých se 6 365 dětmi. 
 
Z aktivit v roce 2016 (výběr): 
Pravidelně jednou měsíčně probíhají setkání celiaků klubu Celia, setkání rodičů s dětmi s autismem, 
ADHD a poruchami učení, setkávání žen v rámci Ženských kruhů.  
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28. ledna: Vystoupení malých tanečnic 
28. února: Dětský karneval  
14.–18. března: Bazar a sbírka pro dětský domov a kojenecký ústav 

21. března: Bubny, bubínky pro děti, maminky i tatínky. Bubnování rodičů a dětí jako příjemný 
a zábavný prostředek poznání hudby a relaxace zároveň 
4. května: Beseda Chodíme na boso 
25. května: Setkání s místostarostkou Petrou Houškovou 
1. června: Den pro naše nejmenší – skotačení, dovádění a zpívání 
15. června: Cyklická žena – vliv slunečních a měsíčních cyklů na rytmy v ženě, jak se s nimi propojit 
a naplnit své ženství 
23. června: Závěrečné vystoupení kroužku Tanečky v sokolovně 
11.–15. července: Výtvarné dílny na Dlaskově statku 
13. září: Beseda s psycholožkou Nový školní rok lépe a radostněji 
19. září: Beseda s nutriční specialistkou Přirozená strava člověka 
21. září: Beseda Žena v živlech, živly v ženě 
27. září: Bezpečně na silnicích – Den s Týmem silniční bezpečnosti 
10.–14. října: Podzimní bazárek 
14. října: Příroda plná tajemství. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou 
21. října: Podzimní tvoření. Výroba dekorací 
11. listopadu: Svatomartinský lampionový průvod a tvůrčí dílna na lampióny 
12. listopadu: Korálková dílna (pro rodiny s vícerčaty) 
25. listopadu: Tvořivá dílna Adventní věnce 
7. prosince: Zpívánky speciál. Odpoledne plné dětských říkanek, tanečků a písniček s Míšou 
Uchytilovou 
15. prosince: Malá vánoční dílnička jako setkání rodičů dětí s autismem a ADHD 
Zdroj: Internetové stránky organizace, výroční zpráva (ta obsahuje přehled pracovnic Centra včetně 
fotografií, statistiku náhradní rodinné péče a přehled dalších aktivit). 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – MÍSTNÍ SKUPINA TURNOV 

Předseda: Mgr. Miluše Šírová (skončila v průběhu roku 2016), zastupovala Bc. Pavla Koudelková (do 
konce roku 2016) 
Jednatel: MUDr. Daniel Pospíšil 
Pokladník: Tomáš Goroš 
Společnost Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; 
existuje ze zákona. Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek 
pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na 
světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.  
V Turnově sídlí v prostorách Střední zdravotnické školy.  
Počet členů: V roce 2016 měla místní skupina 78 členů, především z řad studentů, učitelů 
zdravotnické školy a zaměstnanců nemocnice.  
Akce v roce 2016:  
Dozory sportovních a kulturních akcí: Český ráj dětem (duben). Staročeské řemeslnické trhy (květen), 
mistrovství světa v hokejbalu (Maškova zahrada, červen), Koncert Smokie (Sedmihorské léto, červen). 
Dobrovolnictví: Skupina studentů zdravotnické školy již 6 let navštěvuje klienty v Domově důchodců 
Pohoda.  
Výuka základů první pomoci: ZŠ Rovensko pod Troskami (květen), Spokojený domov (září a říjen). 
Humanitární sbírky: Plastová víčka z PET lahví pro handicapované děti – sběrná místa v turnovské 
nemocnici, ve zdravotnické škole a jejím domově mládeže. / Sbírka ošacení obuvi, lůžkovin 
a domácích potřeb – pro Diakonii Broumov (nezisková organizace, která poskytuje služby lidem 
v hmotné nouzi, lidem bez domova pod.). 
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D – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Adresa: Švermova 32, Liberec. Pobočka Turnov: Žižkova 2031 
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. (Výroční zpráva nebyla dodána). 

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.  
 
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). K dispozici je infrasauna (pořízená v roce 2013), multisenzorická místnost 
(zatemnění, podřimování, interakční podněty).  
 
Statistika:  
O činnost organizace se v roce 2016 staralo 7 zaměstnanců (6,5 úvazku), z toho 2 fyzioterapeutky, 
3 zdravotní sestry, 1 pomocná síla a 1 externí lékař-ortoped (MUDr. Pavlína Hodíková).  
 
. V závěru roku 2016 se centrum ocitlo v obtížné situaci, když Všeobecná zdravotní pojišťovna 

(největší) nezahrnula do rámcové smlouvy na dalších osm let stěžejní výkon pracoviště – Vojtovu 
metodu. Centrum získalo výjimku do června 2017. Situace nebyla do konce roku dořešena.  

. Nadace Preciosa věnovala centru 60 tisíc, za které byl pořízen nový laserový přístroj.  

. V září 2016 byla otevřena speciální třída MŠ a ZŠ speciální pro děti s nejtěžším zdravotním 
postižením vyžadujícím velmi specializovanou péči včetně krmení sondou, odsávání apod. Třída 
je vybavena potřebnou technikou,(např. dva speciální stoly, elektrická odsávačka, polohovací 
vaky), přičemž toto vybavení bylo pořízeno za pomoci sponzorského daru mimo jiné od 
anonymního dárce v částce 15 000 Kč. Ve třídě byly čtyři děti. 

Zdroj: Výroční zpráva organizace 

DOBROMYSL – DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC 

Vedoucí: Tomáš Hendrych 
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. 
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V roce 2016 pracovali dobrovolníci na deseti odděleních nemocnic v Liberci a Turnově (jedno přibylo) 
a zorganizovali čtyři dobrovolnické a pět charitativních projektů. 
Počty dobrovolníků: V roce 2016 v turnovské nemocnici působily dvě dobrovolnice, které vykonaly 
dohromady 64 návštěv u pacientů. Funkci kontaktní osoby dobrovolníků na oddělení svědomitě 
zastává staniční sestra Kamila Louthánová. Stálicí zůstává paní Rút Dvořáková, která vykonala 49 
návštěv v Centru následné péče. „Dobrovolníci zpravidla vedou rozhovor na nějaké odpočinkové 
téma. Řada z nich dokáže svou návštěvu tvůrčím a zajímavým způsobem obohacovat. Někteří jsou 
velice nápadití, vypravují příběhy, předčítají, recitují říkanky či zpívají. Ale třeba i tichá spoluúčast má 
svůj význam,“ vysvětlil Tomáš Hendrych. Kromě toho ale pomáhají také u nepříliš příjemných 
vyšetření, jako je například gastroskopie. S těmi nejmenšími pacienty, kteří jsou hospitalizováni na 
dětské psychiatrii, se zaměřují na aktivity na zahradě, rukodělné práce či pečení sladkostí, k čemuž 
vloni přibyla muzikoterapeutické či ergoterapeutické činnosti.  

D.R.A.K., ZAPSANÝ SPOLEK 

Adresa: Oblačná 450/1, Liberec. Pobočka v Turnově: Antonína Dvořáka 2243 (od roku 2015) 
Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Martin Korych 
Charakteristika: Občanské sdružení D.R.A.K. (Domov, Rodina, Aktivita, Komunikace) bylo založeno 
v roce 2003. V Turnově poskytuje čtyři registrované sociální služby: 1. Sociálně-aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, 2. Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
3. Odborné sociální poradenství a 4. Terénní programy. Za dobu našeho působení v Turnově zde 
realizovali také několik volnočasových akcí a jeden projekt nazvaný Centrum ucelené rehabilitace, 
který se zaměřoval na rodiny s dětmi s postižením, jejich podporu a rozvoj. 
Provozní doba turnovské ambulance byla ve čtvrtek od 9 do 16 hodin. Terénní služba je poskytována 
od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin, a to na základě domluvených termínů s klienty. 
V roce 2016 pokrývali turnovskou činnost v první oblasti 4 pracovníci (dva plné úvazky). Poskytli 
pomoc 10 rodinám (9x z Turnova, 1x z Rovenska pod Troskami). Odborné sociální poradenství je 
poskytováno anonymně, z Turnova pocházelo odhadem 40 klientů. Terénní programy jsou také 
poskytovány anonymně, z celkových 12 klientů pocházeli dva z Turnova. (Zdroj: zpráva vedoucího). 

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. Jsou poskytovány dvěma cílovým skupinám. Jsou to osoby 
s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením starší než 16 let. 
Provozuje dvě rehabilitační dílny, kde pracují klienti podle druhu postižení denně od 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 
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blízkého i vzdálenějšího okolí. V roce 2016 byli s CK Monatour na šestidenním pobytu ve slovenském 
Bardějově.  
Nový automobil 
Na konci září získalo sdružení nový automobil Dacia Dokker, 
který byl pořízen díky příspěvku města (10 tisíc korun) i dalších 
sponzorů (na pořízení automobilu přispělo 45 firem z Turnova 
a okolí). (Foto www.turnov.cz). 

HOSPIC SVATÉ ZDISLAVY, O. P. S. 

V roce 2016 byl změněn název organizace z Hospicové péče sv. Zdislavy. Organizace sídlí v Liberci 
a stará se o umírající osoby. Jejím posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných 
klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory.  
 
Nová budova lůžkového hospice 
V lednu zahájil provoz nový hospic – zařízení pro nevyléčitelně nemocné lidi, jehož stavba, resp. 
vybudování v bývalém sirotčinci v liberecké ulici U Sirotčince, byla zahájena v červenci roku 2014. 
Hospicové služby zajišťuje Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Liberecký kraj byl jedním z posledních 
krajů, kde takové zařízení dosud nefungovalo. V hospici se nachází 28 jednolůžkových pokojů 
s vlastním sociálním zařízením a několik pokojů pro rodinné příslušníky. Nacházejí se zde i ambulantní 
ordinace, jídelny či kaple.  
Celkové náklady na jeho vybudování dosáhly téměř 109 milionů korun, z nichž 100 427 819 korun 
financovala Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pozemek i s budovou věnovalo 
kraji město Liberec. Pobyt klientů je financován z příspěvků obcí a Libereckého kraje, částečně je 
hrazen zdravotními pojišťovnami. Klienti doplácí 290 Kč za den a jejich blízcí, kteří využijí možnosti 
přespat na přistýlce v pokoji klienta, zaplatí 50 Kč denně. Liberecký kraj schválil pro Hospicovou péči 
sv. Zdislavy dotaci 13 200 000 Kč na zajištění péče v letech 2016–2021. 
V roce 2016 byla péče v hospici poskytnuta 226 klientům. 
 
Domácí hospicová péče: Služba umožňuje blízkým pečovat o svého umírajícího v domácí péči. Je 
dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Podle potřeb probíhají návštěvy sester i lékaře u pacienta 
doma.  
V roce 2016 byla péče poskytnuta 139 klientům, kterým se pracovníci věnovali 2 157 hodin. 
Odlehčovací služby: 
Pomoc asistenta při péči o umírajícího člověka. Asistent umožní pečující osobě odpočinout si, vyřídit 
potřebné věci apod. Péče byla poskytnuta 92 klientům, u kterých asistenti strávili 9 293 hodin. 
Půjčovna: půjčování zdravotnických a kompenzačních pomůcek při péči o umírajícího. Bylo 
realizováno 477 zápůjček. 
Odborné poradenství – Poradna Zdislava: V roce 2016 proběhlo 5 586 osobních intervencí. 
Rodinný pokoj: Je určen umírajícím klientům, kteří nemohou být v domácí péči. V pokoji s ním 
mohou být jeho blízcí 24 hodin denně. Rodinný pokoj v Turnově využilo v roce 2016 18 klientů, 
v České Lípě 65 klientů. 
Dobrovolníci: V roce 2016 odpracovalo 62 dobrovolníků 4 075 hodin. 

MOST K NADĚJI 

Organizace vznikla v roce 1995 v Mostě, dodnes tam sídlí. 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. 
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Organizace se stará i o Linku duševní tísně – telefonickou linku bezplatné pomoci. (Výročná zpráva 
nebyla dodána). 

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. 
 
Dobrovolnické centrum Dobromysl (viz Zdravotnictví – Dobromysl). 
 
Primáři a vrchní sestry jednotlivých oddělení: 
Interní MUDr. Jiří Tomášek, Eva Kubíková / Chirurgické MUDr. Jan Hain, 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.  
 
Modernizace Krajské nemocnice 
Začal být připravován projekt na rozsáhlou modernizaci nemocnic v Liberci i v Turnově. Od ledna byly 
schvalovány a smluvně ošetřovány finance, které na tento projekt budou potřeba. Liberecký kraj 
poskytne v období 2017 až 2035 dobrovolný peněžitý příplatek ve výši 1 mld. Kč, přičemž první 
splátka ve výši 50 mil. Kč bude splatná 30. června 2017. Statutární město Liberec se zavázalo 
poskytnout dobrovolný peněžitý příplatek ve výši zhruba 212, 5 mil. Kč a město Turnov příspěvek ve 
výši 134,7 mil. Kč (jednali o tom zastupitelé na svém jednání v únoru a dalších). Na financování první 
etapy modernizace se má podílet i krajská nemocnice, a to roční částkou 20 mil. Kč.  
 
Z činnosti v roce 2016: 
Počet zaměstnanců 
V turnovské nemocnici pracovalo 40 lékařů a 120 sester, celkem 313,92 úvazků (zbytek tvoří ostatní 
zdravotnický a nezdravotnický personál). 
 
Počet hospitalizací 
V roce 2016 bylo 176 lůžek (129 standardních, 15 intenzivních, 36 lůžek následné péče). Bylo 
hospitalizováno celkem 7 015 pacientů, z toho 5 894 na akutních lůžkách a 290 v následné péči.  
 
Centrum léčby střevních nemocí: 27. dubna bylo v nemocnici otevřeno nové centrum léčby střevních 
onemocnění, jako jediné v kraji umožnuje pacientům léčbu nespecifických střevních zánětů. Centrum 
vzniklo na ploše přibližně 450 m² rozšířením, rekonstrukcí a důkladnou modernizací stávajícího 
endoskopického pracoviště ve 3. patře ambulantního traktu nemocnice a navazujících nevyužívaných 
prostor bývalé novorozenecké jednotky. Nově budou pacientům z Turnova a široké spádové oblasti 
sloužit dva endoskopické sálky, dospávací pokoj, prostory pro biologickou léčbu se třemi lehátky 
a pěti aplikačními křesly. Celkové náklady na zřízení IBD Centra dosáhly 20,8 milionů korun. Jeho 
vybudování bylo podpořeno dotací na investiční rozvoj Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 
8,2 mil. Kč. Zbývajících 12,6 mil. Kč zaplatila Krajská nemocnice Liberec z vlastních prostředků. 
Stavební práce realizované firmou SYBAN vyšly na 10,5 mil. Kč, nábytek na oddělení stál 862 tisíc Kč. 



Kronika města Turnova 2016  |170 

 

Vybavení moderní zdravotnickou a přístrojovou technikou vyšlo na 9,4 mil. Kč. Celý projekt od 
prvotní myšlenky zabral téměř rok a půl projekčních a přípravných prací, samotná realizace pak trvala 
pouhé čtyři a půl měsíce. (Foto ve Fotopříloze). 
 

Ocenění lékaře nemocnice: MUDr. Pavel Černý, primář libereckého gynekologicko-porodnického 
oddělení, zvítězil v celostátní anketě Unie pacientů v kategorii Lékaři nemocnic, lékaři léčebných 
ústavů a lékaři v lůžkových odděleních. Svůj hlas MUDr. Pavlu Černému dalo 95 % hlasujících žen 
a jen 5 % mužů. Celkem v anketě Lékař roku letos hlasovalo přes 65.000 lidí. 
 
X. turnovský ošetřovatelský den: 27. září se v sále Kulturního centra Střelnice konal jubilejní X. 
turnovský ošetřovatelský den, který byl určen pro nelékařské pracovníky (tedy sestry a ostatní 
ošetřující personál). Odbornou konferenci pořádala turnovská nemocnice pod záštitou Vědecké rady 
Krajské nemocnice v Liberci. 
 
Tomáš Sláma ředitelem nemocnice v Jičíně: V říjnu se bývalý ředitel turnovské nemocnice Tomáš 
Sláma, který krátce vedl také nemocnici v Semilech, stal ředitelem nemocnice v Jičíně. 

PARKINSON-HELP, Z. S., KLUB ČESKÝ RÁJ 

Adresa: Sedmihorky 35, 511 01 Turnov 
Předsedkyně: Helena Váňová 
Celostátně působící spolek lidí s Parkinsonovou chorobou má v republice několik oddílů (Centrála, 
Karlovarsko, Ostrava, Praha, Rožnov pod Radhoštěm a Český ráj). Spolek seznamuje širokou veřejnost 
s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje 
komunitní život nemocných v regionech. Zakládá kluby a podporuje jejich rozvoj a činnost. 
Klub Český ráj vznikl v prosinci 2015 a hned poté se uskutečnil první výlet do Drážďan s klubem 
Praha. Český ráj má v současnosti 8 členů, nejvíce členů je v Ostravě (73) a v Praze (41). 
Klub pořádá výlety a setkání, ale také pravidelné a oblíbené kurzy tance (jedná se spíše o pohyb 
v rytmu hudby s ohledem na pohybové problémy nemocných a seniorů) Tančím s Parkinsonem, a to 
v Klubu aktivních seniorů v Turnově v domově v Žižkově ulici.  

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA V SEMILECH A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 

Adresa: Nádražní 213 Semily / Elokované pracoviště Turnov, 28. října 1872, Lomnice nad Popelkou 
Fučíkova 61 
Ředitelka: Mgr. Věra Provazníková 
Od 1. ledna 2015 byla rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 8. 2014 sloučena 
původní Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech se Speciálně pedagogickým centrem 
v Turnově, které bylo součástí Základní školy Turnov, Sobotecká 242 (tj. ZŠ speciální nyní sídlící v ulici 
Zborovská).  
V Turnově zaměstnávala organizace 4,5 pracovníků (údaj z roku 2015). 
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.  
Počet potencionálních klientů v roce 2015/2016 (děti a žáci vzdělávající se na území Libereckého 
kraje, kde je vysloveno podezření na poruchu autistického spektra): 12 057 (mateřské školy: 2 670 
(z toho 106 ve speciálních třídách) základní školy: 6 527 (z toho 229 ve speciálních třídách) střední 
školy: 2 860 (z toho 103 nástavby, žáci po vyučení a starší). 
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Celkový počet kontaktů s klienty: 2 593, skupinová péče 1 002 dětí. 
Harmonizační pobyty pro nově se tvořící třídní kolektivy: (vypsané pouze ty turnovské) 
Harmonizační den pro 6. ročník ZŠ Turnov v Pleskotech – 3. 9. 2015, lektorské zajištění a příprava 
programu (Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Bártová Lucie) / Harmonizační den pro 6. ročník ZŠ Turnov 
v Radostíně – 7. 9. 2015, Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Bártová Lucie / Harmonizační den pro 6. ročník 
ZŠ Turnov na Čížovce – 8. 9. 2015, Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. Horáčková Renata / Harmonizační 
program pro studenty SZŠ Turnov – 2. 9. 2015, 2 třídy, rozsah 2 hodiny, Mgr. Jana Leitnerová a Mgr. 
Iva Špetlíková. 

PORADENSKÉ CENTRUM PRO NEVIDOMÉ A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ  

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

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY LIBEREC 

Adresa odloučeného pracoviště Turnov: Žižkova 2030 
Vedoucí poradny: 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 závorce číslo za celou organizaci) bylo registrováno 78 (870) nových případů, 
celkový počet vedených případů byl 182 (1 622), bylo odvedeno 1 995 (17 450) intervencí a 87 (856) 
případů bylo uzavřeno.  
V roce 2016 se otevřely celkem 4 skupiny Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči, z toho dvě 
zaměřená pouze na adoptivní rodiče, jedna pouze na pěstouny, jedna smíšená (pěstouni plus 
adoptivní rodiče). Nových případů celkem 47, vedených 71. Počet konzultací 1 804 se 115 účastníky. 

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. (Na žádost o informace nereagují).  

REP, PORADNA PRO RODINU A DĚTI 

Organizace ukončila svou činnost ke konci roku 2016. 

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 
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sociální vyloučení (např. osoby se zdravotním handicapem, osoby nad 50 let apod.). Organizace 
provozuje miniškolku. (Viz Školství). 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI ČESKÉ REPUBLIKY 

Adresa: Studentská 1598 
Statutární zástupce: Božena Zajíčková 
Charakteristika: Svaz je nezávislý spolek. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany – kardiaky, 
diabetiky, respiriky, lidi s onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí. Od roku 
2014 patří svaz pod Okresní výbor Liberec. Členové se scházejí v Klubu důchodců v Žižkově ulici 
(členové výboru jednou měsíčně), ale zejména na četných přednáškách, besedách, výstavách 
a zájezdech, výletech po okolí. 
Svaz má hodně členů, čísla nejsou k dispozici, ale je jich přes 100. Svaz má svůj výkonný výbor, revizní 
komisi, 16 úsekářů a dvě dvojice, které navštěvují jubilanty. Před Vánocemi navštěvují nemocné 
a postižené členy s dárkem a přáním. 
Okresní výbor Liberec organizuje rekondiční pobyty, kterých se v roce 2016 zúčastnilo 27 turnovských 
členů.  
Svaz má pronajatou vývěsku na zdi v ulici 5. května od Zahradnictví Hájek a v Turnově II ve Fučíkově 
ulici ve výloze obchodu Kuřecí svět.  
Přehled aktivit: (Pro představu viz kronika 2015.) 

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 
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 2016: 
V roce 2016 byl připraven projekt na přístavbu patra loni dokončené budovy, ve které by byly 
umístěny odlehčovací služby. Byla podána žádost o dotaci.  
Byla zakoupena nová keramická vypalovací pec, na kterou přispěly obce Ohrazenice a Pěnčín a DUV 
Granát.  
Centrum denních služeb navštěvovalo od září 2016 sedm klientů.  
V roce 2016 členové a příznivci spolku odpracovali celkem 295 brigádnických hodin v jeho prospěch. 
Na sponzorských darech spolek získal 131 700 Kč. Členské příspěvky činily celkem 5 700 Kč.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

SPOKOJENÝ DOMOV 

Adresa: Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště (v podkroví domu Ludmila, od roku 2016); Turnov: 
Zborovská 519 (budova hotelové školy) 
Ředitelka: Bc. Kamila Sedláková; vedoucí turnovského pracoviště: Marie Kočová 
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Charakteristika: Spokojený domov začal fungovat v roce 2004. V roce 2013 organizace otevřela 
pobočku i v Turnově (bez pobočky zde ale působila už od roku 2009). Organizace poskytuje 
následující služby: Odborné sociální poradenství, Osobní asistence, Osobní asistence 
u handicapovaných dětí ve škole (od roku 2009 ve škole ZŠ Zborovská Turnov – v roce 2009 byla 
poskytnuta 9 dětem), 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 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově a od března 2015 
v Jičíně. 
Zahradnictví v Dolním Bousově: Organizace provozuje zahradnictví, v němž pracují klienti formou 
terapie a jehož výpěstky prodává na trzích. 
Časopis Spokojený domov: vyšlo 6 čísel 
V roce 2016 strávili zaměstnanci organizace 33 tisíc hodin péče u 201 klientů ze 63 obcí (přehled ve 
výroční zprávě), ujeli za nimi 143 tisíc kilometrů. Organizace zaměstnávala ke konci roku celkem 62 
zaměstnanců (na začátku roku 44), z toho 38 na pracovní smlouvu a ostatní na dohody.  
(Zdroj: výroční zpráva) 

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV 

Adresa: 28. října 812 
Ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál 
Charakteristika: Zdravotně sociální služby Turnov je příspěvková organizace zřízená Městem Turnov 
v roce 2001 k zajištění péče o turnovské seniory a osoby s duševním postižením či chronickým 
onemocněním. Hlavním sídlem organizace je Domov důchodců Pohoda v ulici 28. října 812, kde jsou 
poskytovány služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby 
i pečovatelské služby. Dále provozuje domy s byty se zvláštním určením v Žižkově ulici, čp. 2030–2032 
a 2047 a v ulici Granátové, čp. 1897. V podstatě platí, že v DD Pohoda žijí lidé, kteří vyžadují 
celodenní asistenci, a v domovech v Žižkově a Granátové ulici lidé, kteří jsou více soběstační 
a využívají pomoci v rámci terénní pečovatelské služby. 
 
Nové výtahy: V domě s pečovatelskou službou v Granátové ulici byly na jaře nainstalovány nové 
výtahy, uživatelům byly předány 12. dubna. Vypsané výběrové řízení vyhrála firma MSV Výtahy 
z Liberce za nabídkovou cenu 2,71 milionu korun včetně DPH a za tuto cenu bylo dílo i dokončeno. 
 
Změny úhrad za pobyt v Domově důchodců Pohoda: Poslední změny v cenách byly provedeny k 1. 1. 
2012. Od 1. srpna 2016 byla cena za jednolůžkový pokoj stanovena na maximálně 210 Kč za den, 
u dvoulůžkových pak na 200 Kč. 
 
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 – ke konci roku 86 
uživatelů – a dům s pečovatelskou službou na Výšince – ke konci roku 71 klientů). 

 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, v roce 2016 celkem 74 obyvatel 
v průměrném věku 86,6 let).  

 Pečovatelská služba: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
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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. Ke konci roku 2016 bylo obsluhováno 110 klientů. 

 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. Ke konci roku 2016 
bylo v péči 16 klientů.  

 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. Průměrný plat ve Zdravotně 
sociálních službách Turnov byl v roce 2016 19 308,- Kč. 
 
Přehled akcí (výběr):  
Výlet pro seniory: 25. května se konal výlet pro turnovské seniory, který uspořádala Městská 
knihovna ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu. Seniory vyvezl autobus na 
výlet do dolního Pojizeří a středního Polabí. Průjezd Přírodním parkem Chlum s vyhlídkou do Českého 
ráje a Polabí, průjezd přírodním parkem Jabkenicko, krátká procházka lesem podél Mlýnského 
rybníka v Jabkenicích, zastávka v parku a labyrintariu na zámku Loučeň a procházka vesnickou 
památkovou rezervací v obci Bošín. Pozdní oběd a následný rozchod s volnou prohlídkou městečka 
Křinec. Průvodcem tohoto výletu byl RNDr. Václav Petříček. Výlet byl pro seniory zdarma.  
 
Vítání léta: V červnu se na zahradě Domova Pohoda konal druhý ročník akce nejen pro místní 
obyvatele domovů pro seniory – Vítání léta. Zaměstnanci a pečovatelé připravili pro seniory 
sportovní soutěže, ve kterých startovalo celkem pět družstev (mužské a ženské z Domova důchodců 
Pohoda, družstvo z Terénní pečovatelské služby – z Centra denních služeb, družstvo z Terénní 
pečovatelské služby Žižkova a družstvo klientů Terénní pečovatelské služby Výšinka. Soutěžilo se 
v ruských kuželkách, ve skládání kapesníků na čas, v tahání šneků, členové jednotlivých družstev 
házeli míčky do koše a kroužky na cíl. Odpoledne vyvrcholilo kulturním programem (taneční skupina 
Sestry Chalupovy, Mažoretky Perličky a skupina Systém z Jablonce nad Nisou) a společným grilováním 
a občerstvením. Zaměstnancům pomáhali dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy Turnov a ceny 
pro vítěze, občerstvení a další náklady pokryly příspěvky sponzorů. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Dožínková slavnost: 25. srpna se na zahradě domova pro penziony konal další ročník Dožínkových 
slavností. Zahrada se změnila k nepoznání, všude aranžmá ze slaměných výrobků, cepu a jeřabin. 
Všichni si tak mohli připomenout odvážení posledního snopu z pole, předání dožínkového věnce 
z obilí a vinšování hospodáři s následnou hostinou, hudbou a tancem. Podávalo se občerstvení 
v podobě vlastnoručně upečených koláčů, grilovaných kuřat a nealkoholického piva. Stoly ozdobili 
sami uživatelé svázanými snopky obilí a kukuřice. K poslechu hrála Cimbálová muzika Dušana Kotlára 
z Liberce, která s sebou přivezla úsměv a dobrou náladu a svým zpěvem a hraním roztančila několik 
uživatelů i zaměstnanců. 
(Zdroj: Zpráva Bc. Martiny Kunčíkové z DD Pohoda). 
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Vánoční nadílka: 21. prosince se v domově Pohoda nadílelo, probíhala vánoční besídka, na které se 
mj. předávaly dárky zakoupené z výtěžku akce Starostův čaj, která probíhala na vánočních trzích. 
Starosta s oběma místostarostkami na nich prodávali za dobrovolný příspěvek čaj a z utržených peněz 
(2 200 Kč) nakoupili dárky, o které si senioři už předem „napsali Ježíškovi“. V dopisech pro Ježíška se 
nejčastěji objevovala přání dobrého zdraví, zhruba 10 seniorů bylo obdarováno dia-cukrovím, lahví 
vaječného koňaku či léčivého mazání. Jeden z obyvatel domova důchodců si také přál kravatu, aby 
mohl být na společenských posezeních za „fešáka“. Dárky během besídky předali seniorům ředitel 
Zdravotně sociálních služeb Turnov Jaroslav Cimbál společně s místostarostkou Petrou Houškovou. 
Drobné dárky obdrželi všichni senioři, i ti, kteří Ježíškovi nenapsali. 
(Fotografie zimy u domova Pohoda ve Fotopříloze). 
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 2015/2016 (od září do srpna): 
Cena tepla: V topné sezoně 2015/2016 byla cena stanovena na 545 Kč za gigajoule, což bylo o 10 Kč 
méně než v minulé sezoně, po schválení zastupitelstvem města byla cena snížena ještě více na 530 
Kč/GJ. Cena tepla v patnáctitisícovém Turnově patří v kraji dlouhodobě mezi nejnižší. V topném 
období 2015/16 platil průměrně byt za vytápění pod 7 605 Kč za rok, nejméně za posledních deset 
let. 
Počet zaměstnanců: stav k 31. 8. 20156: 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. V roce 2017 byla od 
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společnosti odštěpena část činnosti a vznikla nová společnost Turnovské odpadové služby. Důvody 
byly legislativní.  
 
Oslavy 20. výročí činnosti 
Rok 2016 byl dvacátým rokem činnosti organizace. 28. října proběhl den otevřených dveří v areálu 
v Sobotecké ulici za účasti zástupců města. Byly pojaty jako součást oslav státního svátku. 
O atmosféru se postarala hudební skupina Dědkové a ekologická show od Mr. Popelina. V areálu byly 
zajištěny stánky s občerstvením. Návštěvníci si mohli prohlédnout techniku společnosti. 
 
Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2016 
Vybudování nového chodníku v Zahradní ulici (Město Turnov, Kč 482 000) / Vybudování nového 
chodníku v Sobotecké ulici (Město Turnov, Kč 475 000) / Stavební úpravy přechodů na náměstí 
Českého ráje (Město Turnov, Kč 645 000) / Opravy chodníků kolem občerstvení na Valdštejně (Město 
Turnov, Kč 78 000) / Rekonstrukce veřejného osvětlení v Sobotecké ulici (Město Turnov, Kč 96 000) / 
Vybudování veřejného osvětlení na Malém Rohozci (Zikuda – vodohospodářské stavby s.r.o., Kč 
405 000) / Opravy komunikací po překopech (Zikuda – vodohospodářské stavby s.r.o., Kč 53 000) / 
Rekonstrukce chodníku Výšinka (Město Turnov, Kč 405 000) / Vybudování nového chodníku 
v Přepeřské ulici (Město Turnov, Kč 324 000) / Opravy místních komunikací v Turnově (Město Turnov, 
Kč 1 661 000) / Opravy chodníků po překopech v Zahradní ulici (Firma Liška, zemní práce Kladruby 
nad Vltavou Kč 113 000) / Opravy překopů v komunikacích ve městě (SČVAK Turnov, Kč 201 000) / 
Údržba ploch a osvětlení v areálu turnovské nemocnice (Krajská nemocnice Liberec, a. s., Kč 65 000) / 
Opravy osvětlení a likvidace odpadů (Obec Kacanovy, Kč 42 000) / Opravy komunikací Mlýn Perner 
Svijany (Mlýn Perner Svijany, s. r. o., Kč 96 000) / Opravy komunikací v Karlovicích (Obec Karlovice, 
67 000 Kč). 
 
Střediska společnosti 
(Pro představu o činnosti středisek viz předchozí ročníky kroniky, pro informace o roku 2016 viz 
výroční zpráva) 

 Komunikace 
 Odpady 

 Středisko zajišťovalo svoz tuhého komunálního odpadu v Turnově a v obcích Jenišovice, 
Ohrazenice a Rakousy.  
Kompostárna: Rok 2016 byl prvním rokem celoročního provozu kompostárny na zpracování 
bioodpadů na Malém Rohozci. Její kapacita je nastavena na zpracování 2 700 tun bioodpadu za rok. 
Díky dobré propagaci činnosti kompostárny jak ve městě Turnově, tak i okolních obcích a městech 
byla její kapacita rozšířena na 3 200 tun za rok. Za rok 2016 bylo zpracováno 3 298 tun bioodpadu. 
V roce 2015 to bylo pouze 963 tun. Kompostárnu navštívilo celkem 5 917 občanů. Vyrobený kompost 
byl prodán pod obchodním názvem Turnovský kompost – organické hnojivo, za rok 2016 bylo 
prodáno 665 tun.  

 Veřejné osvětlení 
Na území města se organizace stará o veřejné noční osvětlení, v roce 2016 je zajišťovalo 2 673 zdrojů 
– lamp. Tento počet v souvislosti se vznikem nových lokalit narůstá.  
 

 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.  

 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.  
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 Hřbitovy: 
Středisko zajišťuje sedm hřbitovů na katastru města (Bukovina, Hruštice, Hruštice – Urnový háj, 
Mariánské náměstí, Mašov, Nudvojovice, Pelešany). 

 Výlep plakátů:  
 Veřejné záchodky 

Organizace provozuje veřejná WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží a na Mariánském 
hřbitově.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 

TURNOVSKÉ ODPADOVÉ SLUŽBY 

Zřízení nové obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí města bylo schváleno na zářijovém 
jednání zastupitelstva města kvůli novému zákonu o veřejných zakázkách. Jedná se o sesterskou 
společnost Technických služeb Turnov. Z dosavadní činnosti TST byly vyčleněny a nové společnosti 
svěřeny následující: plakátování, provoz kompostárny, provoz překladiště odpadů a sběrného dvora, 
svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery a svoz komunálního a separovaného odpadu. Jednatelem 
se stal Libor Preisler, jednatel TST. Společnost zahájila svou činnost na začátku roku 2017. 

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV 

Adresa: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01  
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). 
Řídícím orgánem je rada Vodohospodářského sdružení Turnov, která měla 28 členů – zástupců všech 
členských obcí (obce mají po jednom zástupci, Turnov má tři (Tomáš Hocke, Petr Soudský a Milan 
Hejduk), Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou a Lomnice nad Popelkou po dvou). Členskými 
obcemi ke konci roku 2016 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 2016 měla organizace šest stálých zaměstnanců.  
Cena vodného a stočného byla pro rok 2016 stanovena takto: vodné 53 Kč/m3 (2015: 51,90 Kč/m3, 
2014: 51,18 Kč/m3, 2013: 48,54 Kč/m3) a stočné 49 Kč/m3 (2015: 45,95 Kč/m3, 2014: 44,80 Kč/m3, 
2013: 42,32 Kč/m3), včetně daně. Celkem za vodu platíme 102 Kč/m3(vodné + stočné). Voda 
v Turnově je nejdražší v České republice (občas se udává, že druhá nejdražší). Od roku 2001 stoupla 
cena z 32,76 Kč/m3. 
 
Přehled hlavních aktivit v roce 2016: 
Společnost se věnuje řadě stavebních i jiných aktivit, zde jsou uvedeny pouze ty, které souvisejí 
s Turnovem. 
V roce 2016 nebyla řešena žádná velká investice, ale mnoho menších. Rozpočet byl stanoven na 145 
milionů korun, tedy vcelku nízký, s cílem připravit se na následující roky, kdy by opět měly být řešeny 
velké mnohamilionové projekty. Byla zahájena 1. etapa rekonstrukce vodojemu na Károvsku. Práce 
na Károvsku pokračovaly v roce 2017. (Přehled drobnějších akcí je uveden ve výroční zprávě.)  
 
Jednání o odvolání předsedy sdružení 
Turnovské zastupitelstvo řešilo na svém zasedání 20. října návrh turnovského zastupitele a člena 
Rady VHS Jiřího Mikuly na odvolání Milana Hejduka z funkce. Mikula je dlouhodobým kritikem 
fungování VHS a vysoká cena vody se také stala jeho hlavním volebním heslem před krajskými 
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volbami. Jako důvody ke svému návrhu Mikula uvedl údajné chybné postupy VHS v případě zadání 
zakázky na novou kanalizaci v bytové zóně v Lomnici nad Popelkou. Kritizoval také stav, kdy jemu, 
jako předsedovi dozorčí rady VHS, odmítá vedení VHS předložit mzdové listy pracovníků.  
Jednání byli přítomni i starostové Ohrazenic František Novák a Lomnice nad Popelkou Josef Šimek, 
kteří Milana Hejduka ve funkci podpořili. V tajném hlasování bylo 9 zastupitelů pro odvolání, 11 proti 
a 1 se zdržel. Milan Hejduk svou funkci obhájil.  
 
Plánované investice na roky 2017–2020 
Investice schválili zastupitelé Turnova na svém říjnovém zasedání, a to včetně podání žádostí 
o dotace a spolufinancování města. 

 Čistírna odpadních vod 
Stavba pod železniční zastávkou Turnov-město je z roku 1967, v roce 
1995 proběhla částečná dostavba biologické linky a v letech 2001 až 2002 
rozsáhlá rekonstrukce většiny areálu. Zbývá opravit části čistírny, které 
nebyly rekonstruovány před patnácti lety, navíc dožívá nejvíce zatížená 
technologie. Také má dojít k navýšení kapacity ČOV a dílčímu vylepšení 
technologie i procesu čištění. Odhadované náklady činí 75 mil. Kč, podíl 
města by měl být kolem 12 mil. Kč, podíl napojených obcí 2 mil., VHS 21 

mil. Kč a zbytek nákladů bude hrazen z dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 
Stavební práce by měly proběhnout v závislosti na poskytnutí dotace v letech 2017 až 2019. 
 

 Úpravna vody Nudvojovice 
 
Úpravna je druhým hlavním zdrojem pitné vody pro celé 
Turnovsko a plnohodnotnou zálohou hlavního vodního zdroje 
v Dolánkách. Samotné vrty jsou z roku 1972 (nyní jich je šest 
a výhledově budou jen čtyři), na výstavbu vlastní úpravny došlo 
v roce 1991. Stavební část úpravny je dožilá, technologie 
částečně nefunkční. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 
40 mil. Kč, podíl městského rozpočtu je 5 mil. Kč, okolních obcí 
1 mil., VHS zaplatí 14 mil. Kč a přibližně polovinu dotace OPŽP .  

 

 Vodovody Vesecko a vodojemy Ohrazenice 
 

Původní areál vodojemů v Ohrazenicích vedle hřbitova je z 50. let 20. století. 
Zásobují se z něj nejen Ohrazenice, ale je jedním z důležitých areálů pro celou 
vodovodní síť na Turnovsku. Součástí plánované akce je nově plánovaná investice 
v podobě vybudování věžového vodojemu, díky němuž bude mj. zvýšen tlak 
v potrubí. Koncepčně se vyřeší také hygienický soulad s platnými normami 
(hodnoty manganu v síti), plnohodnotné zásobování průmyslové zóny včetně 
požární vody a budoucí zásobování nové zástavby v Ohrazenicích. Vodovodní řady 
na Vesecku jsou léta neřešeným problémem. Výstavba průmyslových areálů bude 
rychlejší než jejich rekonstrukce. Dnešní vodovod navíc vede lesem a částečně 
i pod halami a je nutné jej přeložit do komunikace. Odhadované náklady činí 
50 mil. Kč, podíl města 7 mil. Kč, obec 1 mil., VHS 13 mil. Kč, zbytek by měly 
zabezpečit dotace OPŽP a dílčí dotace Libereckého kraje. 

 

 Nádražní ulice 
Jde o investiční prioritu současného zastupitelstva města. Zahájení prací je plánováno na konec roku 
2017, resp. začátek roku 2018, ukončení v roce 2019 či v roce 2020. Obsahem mimořádně rozsáhlé 
akce je rekonstrukce silnice z Ohrazenic dolů Nádražní ulicí, prohloubení podjezdu pod viaduktem, 
rekonstrukce Přepeřské ulice a dále komunikace přes Přepeře a Příšovice až do Svijan. Více jak 
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stomilionovou akci bude financovat Liberecký kraj pomocí evropské dotace. Výrazným podílem musí 
přispět také město Turnov a okolní obce formou spolufinancování výstavby chodníků, veřejného 
osvětlení, zeleně a dalšího mobiliáře. VHS Turnov musí v celém úseku rekonstruovat před obnovou 
silnic své dožilé řady v úsecích, kde ještě nejsou nové (např. kanalizace v Přepeřích a dílčí úseky 
v Ohrazenicích). Odhadované náklady pouze vodohospodářského části díla činí 35 mil. Kč, podíl 
města bude okolo 10 mil., sousedních obcí 3 mil. a VHS 18 mil. Kč.  
(Převzato z Turnovsko v akci).  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, www.turnovskovakci.cz a internet 
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Turnovské firmy 

 
V Turnově působí řada velkých i malých firem a podnikatelských subjektů. Není v možnostech kroniky 
podchytit každoročně všechny, proto se soustředíme na ty, které nějakým způsobem vybočují – 
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: Jan Holas, Filip Pozdníček (od 19. 12.2016) 
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: Agentura Apromo, s. r. o. (od 30. 4. 2016) 
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 1 700 m2 pravidelně zásobuje klienty Středočeského, 
Libereckého a Královéhradeckého kraje celkem 32 užitkovými vozy. (Více viz Kronika 2013). 
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BELDA A SPOL., S. R. O.  

Adresa: Nádražní 1073, provozuje obchod v Praze: BeldaFactory, Mikulandská 10 
Majitel: Jiří Belda 
Obor činnosti: šperkařství 
Výrobky: zlaté a stříbrné autorské šperky, šperky z titanu, oceli, umělých hmot 
V současnosti se zabývají výrobou vlastních autorských šperků, zejména z kovů. Část produkce také 
tvoří výroba replik šperků z 19. století podle návrhů Alfonse Muchy. Šperky byly již několikrát 
nominovány na ceny Czech grand design. Kolekce Classic byla oceněna Dolce Vitou (prestižní web 
věnující se architektuře a designu) jako nejlepší šperk roku 2014. (Historie viz Kronika 2013). 
Korunovační klenoty 
Firma Belda se již po čtyři generace stará o české korunovační klenoty. V roce 19767 byl Jiří Belda st. 
pověřen úkolem vyrobit první repliku svatováclavské koruny pro EXPO 1967 v Montrealu. Jeho syn, 
současný majitel firmy Jiří Belda (57 let) kontroluje a čistí klenoty před každou veřejnou prezentací. 
Jak se vyjádřil v článku v Lidových novinách, s klenoty moc práce nemá: „Jen jednou jsme upevňovali 
vrcholový křížek na svatováclavské koruně, to byl asi největší zákrok, který pamatuju, jinak jde 
opravdu spíš o údržbu. Jak je nikdo nepoužívá a tráví většinu času bezpečně uložené ve schránkách, 
jsou v dokonalém stavu.“ 
Historie firmy 
Ladislav Belda (na fotografii) se narodil kolem roku 1893 v Alšovicích, v regionu plném podomácké 
bižuterní výroby, vystudoval obchodní akademii v Jablonci a hned po absolutoriu odjel do Hamburku, 
kde získal práci v bance. V roce 1912 však odcestoval se svým kamarádem truhlářem do USA. Nechali 
se najmout jako pomocné síly na německou zaoceánskou loď. Podle rodinného vyprávění jim ihned 
po příjezdu do Ameriky ukradl „nějaký Čech“ kufry, a tak začínali jen s tím, co měli u sebe. Ujala se 
jich starší paní, snad Češka, která jim nabídla bydlení, pomohla najít práci (pomocné síly v nemocnici) 
a zlegalizovat pobyt. Po nějaké době začal Belda vyrábět to, co znal z rodného kraje – začal vyrábět 
umělé perly. Brzy se dostavil úspěch. V roce 1915 si v New Yorku otevřel první obchod. Stál na rohu 
75. Street a 3. Avenue, blízko dnešního Českého domu, v oblasti, která byla hodně osídlená Čechy. 
(Ulice, kde bydleli, na rozhraní horní části Manhattanu a Harlemu, je už zbouraná.) Po skončení války 
se vrátil do Čech, obdržel zprávu, že jeho otec a starší sestra přišli o život při srážce s vlakem, vřítili se 
pod něj na saních, maminka, která na nich jela s nimi, utrpěla těžká zranění. V roce 1922 založil 
v Turnově pobočku newyorské firmy. Zaměstnával třicet lidí, dalších padesát pro něj pracovalo 
z domova. Po roce firmu svěřil bratrovi a s mladou novomanželkou se vrátili do Ameriky. Ručně 
vyráběné šperky Made in Czechoslovakia putovaly přes oceán do USA, Jižní Ameriky i do Skandinávie. 
Za mezinárodní úspěch v oboru získal Ladislav Belda zlatou medaili a řád na veletrhu v Nice v roce 
1931. V roce 1954, po znárodnění, byla firma zlikvidována – do jejího sídla bylo přemístěno Družstvo 
punčochářů a obuvníků a zařízení bylo zničeno. Ladislav Belda tři roky na to, po třech infarktech, 
zemřel.  
Potomci, v čele se synem Jiřím (st.) firmu restituovali a obnovili. V současnosti ji tvoří Jiří Belda st., Jiří 
Belda ml., jeho žena Alena a dcera Viktorie. Zaměstnávají dva lidi a věnují se především výtvarné 
šperkařině.  
Jiří Belda ml. byl vedoucím zlatnické dílny na turnovské šperkárně a zástupcem ředitele, kterou 
československá prezidentská kancelář oslovila s výzvou na výrobu repliky svatováclavské koruny pro 
Expo v Montrealu 1967. V týmu, který sestavil a který tvořilo šest odborníků (vedle Beldy ještě dva 
zlatníci, brusič, rytec a výtvarník), si mohli v Praze prohlédnout originál koruny na vlastní oči. 
„Umožnili jim si korunu prohlédnout na vlastní oči. Místnost byla ostře hlídaná estébáky, ale mohli si 
tam v klidu všechno změřit, rozkreslit, udělat otisky.“ Za skoro dva roky práce tehdy dostal 
šestičlenný tým dohromady asi osm tisíc korun. Replika svatováclavské koruny putovala po 
Montrealu na další světové výstavy v Ósace, Moskvě, Leningradu, Budapešti a Lucemburku, autoři na 
žádnou cestu pozvaní nebyli. V roce 1979 si prezidentská kancelář doobjednala ještě zbylé klenoty: 
kopii královského žezla, jablka a korunovačního kříže. Jiří Belda mladší se pak podílel na vzniku nové 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=134629/127679_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=127948/120812_0_
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repliky koruny určené pro EXPO v Hannoveru v roce 2000, kterou vyráběli podle otcovy repliky. 
V současnosti pracuje Belda ml. na třetí replice, kterou si objednal Středočeský kraj.  
(Zdroj: Marie Frajtová: Padesát let s korunou. Rod Beldových se padesát let stará o české korunovační 
klenoty. In Relax. Lidové noviny, internetová verze (15. 5. 2016) a Pavlína Kourová: Šperkařská tradice 
– Jiří Belda ml. In: Xantypa 5/2016). 
 
Kopie svatováclavské koruny: U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. si Středočeský kraj objednal 
u turnovské firmy Belda Factory kopii svatováclavské koruny. Korunu vyrobil Jiří Belda mladší, výroba 
vyšla na 950 tisíc korun a od srpna slouží hejtmanovi Středočeského kraje k reprezentačním účelům. 
Beldovi se starají i o originály korunovačních klenotů.  
 
Fotbalista roku: Putovní trofej soutěže Fotbalista roku vyrobil Jiří Belda starší. Cena se letos 
vyhlašovala po padesáté a trofej se tak stala nejdéle předávanou cenou v republice. (Převzato 
z webových stránek firmy).  

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.  
 
Jiří Houžvička hostem Českého rozhlasu  
16. června byl jednatel firmy hostem pořadu o vědě Magazín Leonardo na stanici Plus. Záznam části 
pořadu z pořadu je převzat z webových stránek Českého rozhlasu.  
S umělými krystaly se budeme setkávat čím dál častěji, předpovídá expert 
Vysokou cenu umělých kamenů tvoří perfektní struktura, vnitřní krása materiálu i opakovatelnost, 
popisuje Jindřich Houžvička. 
K čemu všemu slouží umělé krystaly? A kde všude se s nimi můžeme setkat? Hostem Magazínu 
Leonardo byl Jindřich Houžvička z firmy Crytur, která se zabývá výrobou krystalů. 
„Krystaly se poprvé začínají vyrábět pro technické účely v 50. letech 20. století,“ uvedl technik. „Česká 
republika byla jedním z průkopníků této výroby,“ dodal. Dnes už se pěstování kamenů stává rutinou. 
„Kameny technického typu jsou ale mnohem dražší než ty šperkové. Když si koupíte kilogram 
šperkového safíru, tak vás stojí 1000 korun. Technické kameny jsou mnohořádově dražší.“ Suroviny na 
výrobu krystalů jsou ale relativně levné. Oxid křemičitý i oxid hlinitý jsou základní materiály, které jsou 
všude kolem nás, vysvětlil Houžvička. „Vysokou cenu umělých kamenů tvoří perfektní struktura, 
vnitřní krása materiálu i opakovatelnost,“ popsal odborník. Možnosti užití krystalů jsou nepřeberné. 
„Technické kameny jsou dnes základem laserů, zobrazovacích prostředků, je spousta aplikací, kdy se 
s těmito kameny setkáváte, aniž byste to vůbec tušili, jako třeba v lékařské technice nebo spotřební 
elektronice.“ Jak zdokonalit současné krystaly? „Stále se dá přijít s dokonalým materiálem, tedy který 
je perfektnější, lépe strukturovanější, rychlejší a dává více světla.“  
„Příprava krystalů je ale relativně složitá záležitost, bavíme se o teplotách kolem 2000 stupňů 
a o velké čistotě. Vyrábíme krystaly jako je granát, safír, rubín, ale ty se od těch přírodních liší 
složením, obsahují i relativně exotické sloučeniny, které se v přírodě běžně nevyskytují.“  
A protože ceny relativně složitých výrobků postupně klesají, můžeme očekávat, že s rozvojem 
technologií budeme tedy na krystaly narážet čím dál tím častěji.  
„Za pár let většina LED diod bude obsahovat podobný materiál jako je krystal,“ předpověděl Jindřich 
Houžvička.  

http://relax.lidovky.cz/padesat-let-s-korunou-rod-beldovych-se-padesat-let-stara-o-ceske-korunovacni-klenoty-g36-/veda.aspx?c=A160514_135045_ln_veda_ELE
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(Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/s-umelymi-krystaly-se-budeme-
setkavat-cim-dal-casteji-predpovida-expert--1624361.) 

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. 

DRINGS 

Adresa: 28. října 554, Turnov 
Ředitel: Ing. Václav Brožek  
Obor činnosti: Informační technologie. Firma zřizuje prodejnu hardware ve Skálově ulici čp. 66. 
V současnosti zaměstnává cca 10 zaměstnanců. (Více viz Kronika 2015). 

DUVEMARO – KOVOVÝROBA, S. R. O.  

Adresa: Vesecko 485 
Jednatel: Zdeněk Vegner, Michaela Vegnerová 
Obor činnosti: Kovové stavební prvky, spojovací materiál 
Výrobky: klempířské prvky, plechy, střešní krytiny, doplňkové střešní prvky, fólie, izolace, hřebíky, 
nýty, krycí kloboučky, nářadí.  
Další provozovny: Hradec Králové, Vančurovo nám. 309 / Jablonec nad Nisou, ul. Masná 10 / Mladá 
Boleslav, Průmyslová 862, Kosmonosy / Pardubice, Palackého třída 248 (areál bývalého lihovaru) / 
Protivín, Palackého 945. (Webové stránky společnosti nebyly obnoveny od roku 2006). 
Počet zaměstnanců: cca 40 (starší neověřený údaj). 

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 
Družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. Družstvo provozuje 
prodejny v Praze (3), v Liberci, Turnově, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Na náměstí 
Českého ráje provozuje galerii Granát s ukázkami broušení granátu a výstavami obrazů. 
DUV Granát vydává již několik let reprezentační kalendář. Vyrábí trofeje pro ceny Zlatý slavík.  
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Soutěž Design VD 2016: Soutěž výrobních družstev vyhlašuje Svaz českých 
a moravských výrobních družstev s cílem propagovat kvalitu českých výrobků 
a produkci a inovační aktivity výrobních družstev. 30. června se v Praze konal 
17. ročník soutěže a DUV Granát na ní získal ocenění za soupravu Květy 
s granáty a olivíny autora Karla Merty.  
Tvář družstva: Novou reklamní tváří družstva se stala tenistka Karolína 
Plíšková.  
Těžba českého granátu: V říjnu uzavřel stát (Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových) a DUV Granát smlouvu o pronájmu pozemku v Dolní 
Olešnici, který bude využíván pro těžbu českých granátů. Pozemek 
o výměře 1 438 m2 se nachází v údolní nivě Kalenského potoka, ložisko je součástí jeho náplavů. 
Smlouva byla uzavřena na 8 let. Roční pachtovné bylo stanoveno na 12 700 Kč.  

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 s 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: Antonína Dvořáka 298, Turnov (od roku 2016?) 
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. Ve 
světě má 150 kanceláří s 34 tisíci zaměstnanci. (Více viz Kronika 2013).  

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

Adresa: Koňský trh 205 
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.  
Historie firmy 
Firma Josef Plátek – pila a obchod dřevem vznikla v roce 1898 prodejem parní pily v Turnově majitele 
Aloise Horáčka Marii, Josefu a Karlu Plátkovým z Daliměřic a její činnost nebyla až do současnosti 
přerušena. Vznik pily v Turnově však dle dostupných údajů, i přes nebezpečenství řeky Jizery, spadá do 
období kolem let 1850, kdy byla postavena panem Karlem Korseltem, kteráž, ač 19. května 1870 
požárem téměř zničena byla, opět v omládlé síle vzešla. Znárodněním v roce 1948 musela být 
převedena pod národní správu. Při uzavření kupní smlouvy v roce 1898, kdy již tři roky pracovala pod 
novými majiteli, byla již moderně zařízená a její cena dosáhla bezmála 37 tisíc zlatých. 
Po roce 1989 bylo nutno uvésti všechna vlastnická práva do rukou těch, jimž zestátněním bylo toto 
právo upřeno, a tak rozhodnutím vlády, jako jeden z prvních privatizovaných závodů České 
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a Slovenské republiky, byla dne 7. února 1992, na základě Restitučního zákona, vydána dědicům pana 
Josefa Plátka a byla ustanovena společnost Josef Plátek s.r.o. – pila, obchod dřevem, Koňský trh 205 
Turnov. Dle firemní evidence lze dohledat, že za dobu existence závodu bylo zde vyrobeno cca 650 000 
m3 jehličnatého a listnatého řeziva, ve všech druzích výrobků, prkna, fošny, hranoly, hranolky, latě, 
lišty, speciální radiální řezivo pro letecký průmysl, poměrně značný objem byly dodávky pro truhlářské 
a nábytkářské závody, ale také dodávky určené na výrobu hudebních nástrojů, dodávky speciálně 
řezaných lubů na výrobu závodních sportovních lodí. Mnoho domů ve městě a okolí má střešní 
konstrukce, ploty, pergoly a ostatní doplňky z řeziva u nás vyrobeného. K bohatému výrobnímu 
sortimentu patří též výroba sušeného řeziva, výroba obkladových a podlažních palubek, výroba 
profilovaných lišt, značné množství pilin a paliva, jež jsou v dnešním, ekologicky náročném prostředí, 
čistým a kvalitním palivem. 
V posledním období jsme v rozsáhlých a složitých transformačních podmínkách nově se 
uspořádávajících a tvořivších se výrobních subjektů hledali cesty nových obchodních vztahů a vazeb. 
Stávající situace, kdy vstupem naší republiky do Evropské unie, jsme nastoupili cestu v obchodním 
zaměření na vývoz, jež dosahuje téměř 80 % naší produkce. Je pro nás velmi důležité, že jsme po celou 
dobu existence umožnili mnoha lidem práci, jako zdroj jejich obživy, jako výsledek dobré lidské práce 
a umění řemesla tesařského a truhlářského, neboť dřevo je jedním z nejkrásnějších, nejušlechtilejších 
a nejpotřebnějších přírodních materiálů, jež člověka provází celou jeho životní poutí. Básník Karel 
Čapek toto napsal o dřevu: Být dřevem je vysoké a skvostné poslání, neboť to znamená být hladký, 
teplý v barvě, příjemný na hmat, všelijak pruhovaný a žíhaný, lesknout se v pokoji a zrovna mluvit – 
přičemž polovinu slov dává příroda a polovinu lidská práce…  
(Historie převzata z webových stránek firmy.) 

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, výroba zaměřená na Automotive 
a výroba izolací z přírodních materiálů. 
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. 

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 
 
Spor Kamax versus obyvatelé Malého Rohozce 
Nejvyšší správní soud vynesl na konci srpna rozsudek k letitému sporu mezi obyvateli Malého 
Rohozce a společností Kamax a postavil se na stranu obyvatel. Firmě bylo odebráno dodatečné 
povolení ke stavbě kalicí linky. Celý spor se vrátil zpět do Turnova ke stavebnímu úřadu. 
Výstavba nového areálu společnosti Kamax v průmyslové zóně Vesecko začala v roce 2011. Od 
začátku bylo deklarováno, že zde vyroste kompletní závod. Mimo povolení však byla postavena kalicí 
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linka a Rohozecký okrašlovací spolek podal námitky ke stavebnímu úřadu. Ten vyměřil pokutu 
a zahájil řízení o dodatečném povolení stavby, které bylo následně potvrzeno i Krajským úřadem 
Libereckého kraje a spor byl nadále veden mezi okrašlovacím spolkem a krajem.  

MARCO SERVICES 

Adresa: Přepeřská 1450, Turnov 
Firma vznikla v roce 2015, zabývá se výškovými, úklidovými a zimními pracemi, včetně programu 
nazvaného „péče o rodinné domy“. Čištění průmyslových objektů, obchodních a sportovních hal. 
Povrchové úpravy s využitím nanotechnologie. Nátěry plechových střech, konstrukcí, stožárů, 
vodojemů, sil. Odstraňování sněhu, námrazy a rampouchů ze střech a okapů. Spárování a nátěry 
panelových nebo výškových domů. Mytí oken a prosklených ploch. Mytí fasád tlakovou jednotkou. 
Instalace sítí proti ptactvu. Čištění a nátěry okapů. Rizikové kácení a prořezy stromů.  
Mj. v roce 2016 čistila tobogan na koupališti v Maškově zahradě či letadlo u dálnice na Prahu 
u Mnichova Hradiště (restaurace).  

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. 
Výrobek roku Libereckého kraje 2016: 30. června vyhlásila hodnotící komise Extra jahodový džem od 
Jana Kakose z Českého ráje výrobkem roku v kategorii Nejlepší výrobek Libereckého kraje z odvětví 
potravinářství – zemědělství roku 2016. Komise je složená z členů Výboru zemědělství a životního 
prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje a tentokrát hodnotila 53 výrobků v 9 kategoriích. 

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. (Více viz Kronika 2015). 

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 zaměstnává kolem 850 lidí a je tak největší provozovnou celé skupiny Ontex. (Více 
viz Kronika 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.  
Prodejny: Skálova čp. 69 (od září 2016), 5. května 468 Turnov, 5. května 30 Turnov, Jana Palacha 804 
Turnov, Studentská 1064 Turnov (cukrárna), Mírová pod Kozákovem 39, Náměstí prof. 
Drahoňovského 31 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. 
Kavárna Mikula 
21. ledna byla otevřena nová kavárna s pražírnou, kterou provozuje Pekárna a cukrárna Mikula 
v nově vystavěném domě ve Skálově ulici. Na jaře 2015 vyhlásil provozovatel soutěž pro veřejnost na 
vymyšlení jména pro kavárnu. Z dvou set návrhů vyhrál návrh pana Aleše Podroužka, na druhém 
místě skončil návrh U Mlsného pekaře a na třetím Em-caffe. V kavárně byla zprovozněna pražírna, ve 
které si každý může připravit vlastní kávu, a to od A do Z – zvolit oblast původu a druh, způsob a dobu 
pražení, a dokonce si vyrobit vlastní etiketu. Kromě několika druhů kávy zde dostanete lahůdky 
a tradiční zákusky, zapečené bagety, snídaňové menu, ale i třeba pravé krkonošské kyselo.  
Kavárna byla budována po celý rok 2015, poprvé byla provizorně otevřena v rámci Staročeských 
řemeslnických trhů v květnu, pak do konce roku ne. (Foto ve Fotopříloze). 

PIVOVAR ROHOZEC 

Adresa: Malý Rohozec, čp. 29 
Předseda představenstva: 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. 
Pivovarská restaurace: Před několika málo roky byla v prostoru historické budovy pivovaru otevřena 
restaurace, která je otevřena každý den od 11 hodin do pozdních hodin večerních. Nabízí mj. i tzv. 
meníčka – tedy obědy pro zaměstnané, dojíždějí do ní zaměstnanci různých podniků z Turnova.  
Prodejna: V prodejně je možné zakoupit veškerý sortiment pivovaru včetně reklamních předmětů. 
Prodejna funguje i jako pivní pohotovost, protože je otevřena i o víkendech. 
 
Slavnosti Pivovaru Rohozec: 18. června odpoledne a večer se v areálu Pivovaru Rohozec konaly již 
19. slavnosti piva, na které je vstup volný. Návštěvníky večer rozvážel autobus ve směru na Turnov 
a Jablonec nad Nisou. Akce se zúčastnilo několik tisíc. Ukončil ji ohňostroj. (Více informací Kultura – 
Přehled nejvýznamnějších událostí, foto viz Fotopříloha). 
Rohozecké prázdniny 

 1. července: Koncert kapel Komunál a Rouden Band 

 22. července: Koncert kapel Vacancy a Hurwajs 

 12. srpna: Kabát revival. Koncert (Foto viz Fotopříloha) 

 26. srpna: Lihomor. Koncert 

 1. září: Zákalfest na Rohozci. Hudební festival, vystoupily kapely Kohout plaší smrt, Funk 
Corporation, Drobný za bůra a Ovčie Kiahne (Foto ve Fotopříloze). 

 17. září: Loučení s létem na náměstí Českého ráje 
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ABT Česana: Sportovní organizace úzce spjatá s pivovarem a jeho zaměstnanci. (Více viz Sport). 

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.  
Na webových stránkách uvedeny tyto údaje: „148 zemí, 16 zahraničních zastoupení, 52 akcí ročně ve 
světě, 1 200 letů ročně k zákazníkům, 500 000 komponentů, 40 tun skla denně zpracujeme, 800 
barev skla, 0,5 mm velikost nejmenšího kamene na světě.“ 
Kameny z Preciosy ozdobily šaty tanečníků populární televizní soutěže Stardance (už i v roce 2015). 

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. 
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RESIM, S. R. O.  

Adresa: Nudvojovice 2257 (od 19. srpna 2014), dříve Nádražní 1062 
Jednatelé: Ing. Marek Špika, Josef Vlk a Ing. Václav Formánek (od r. 2016),  
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. 

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 

../../../produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!.htm
../../../produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!.htm
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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. 

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.  
Stavba nových obchodních a administrativních prostor: V roce 2016 byla realizována a na konci roku 
dokončena stavba budovy, resp. rekonstrukce, demolice přístavby a stavba nového objektu. V dalším 
rozvoji společnosti brání nevyřešený restituční spor. 
Společnost sponzoruje hokejový oddíl přípravky HC Sršni. 
Počet zaměstnanců: v roce 2016 185 osob, v hlavní výrobní činnosti 141 zaměstnanců. Průměrná 
mzda dosáhla 22 533 Kč. 

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. 
Konference Optics and Measurement: 11.–14. října se v Grand Hotelu Imperial v Liberci konal 
3. ročník mezinárodní konference, kterou organizoval Ústav fyziky plazmatu AV ČR a jeho Výzkumné 
centrum TOPTEC. Konferenci navštívilo více než 100 odborníků z akademických i průmyslových 
pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem optických elementů, systémů, technologických 
procesů a měřicích metod nejen z celé Evropy, ale například také z Jižní Ameriky. 
Jmenování profesorem: 21. června byl zaměstnanec firmy, vedoucí podoboru Adaptivní optika Pavel 
Mokrý jmenován profesorem. Jmenovací dekret převzal z rukou ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřiny Valachové v pražském Karolinu. 
Nový projekt: V září byl zahájen nový projekt spolupráce se společností LaserTherm spol. s r. o., který 
se zabývá vývojem nové generace laserové procesní optiky. Projekt potrvá do roku 2019. Podpořila 
ho dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.  
Den otevřených dveří: 12. listopadu proběhl 2. ročník Dne otevřených dveří. O den dříve mohly firmu 
navštívit školní a jiné hromadné výpravy. Návštěvníci mohli spatřit špičkové vybavení pro návrh, 
opracování, měření a testování speciálních a ultra přesných optických elementů. Součástí jsou 
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i laboratoře pro napařování a naprašování tenkých vrstev a dílna pro přesnou mechanickou 
konstrukci a výrobu.  

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: 200–250  
Společnost vznikla v roce 1990 v Semilech, před Listopadovou revolucí se jejich majitelé zabývali 
servisem elektrozařízení. Název firmy je zkratkou pro slova technika, revize, výroba, obchod a servis. 
Sériovou výrobu svítidel pro všestranné použití zahájila v roce 1993. (Více viz Kronika 2013).  
Obrat firmy v roce 2016 činil 700 milionů korun, 70 % tvoří export, a to do 63 zemí světa. Výrobní 
plocha firmy je 7 275 m2, skladové plochy 4 000 m2, administrativní 1 170 m2. 
Od roku 2013 firma zavedla do své výroby svítidla s LED technologií a tuto oblast v současnosti rozvíjí 
nejvíce. Celkový roční obrat firmy dosahuje 700 milionů korun, z toho asi 40 % náleží právě LED 
technologiím.  
Měsíčně se v turnovském závodě vyrobí kolem 150 000 svítidel, která jsou dodávána do 60 zemí 
světa. Světla z Trevosu osvětlují mimo jiné olympijský stadion v Londýně, letiště v Düsseldorfu nebo 
hlavní nádraží ve Vídni. 
 
Nová hala: 23. září byla slavnostně, i za účasti starosty města, otevřena nová hala firmy, která bude 
sloužit jako technologické a skladové centrum. Její stavbu si vyžádala rostoucí poptávka po LED 
technologiích. Jedná se o dosud největší investici v historii závodu.  
 
EY Podnikatel roku 2016: Jiří Opočenský, předseda dozorčí rady a spolumajitel firmy, byl vyhlášen 
vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2016 Libereckého kraje. Porota ocenila především jeho důraz na 
rodinné podnikání. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konci ledna 2017 a ocenění vítězi předal 
hejtman Martin Půta. EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává 
hold výjimečným osobnostem. Krajští vítězové postupují do celostátního kola (28. února) a z něj pak 
do kola světového (červen, Monte Carlo). V roce 2011 získal ocenění Jaroslav Zeman ze společnosti 
DETOA Albrechtice, v roce 2015 Luboš Novák, generální ředitel a majitel společnosti MEGA. 

TRIMA, S. R. O.  

Adresa: Nudvojovická 1681, člen skupiny Dietze + Schell 
Jednatelé: : David Rozum, Rainer Landwehr, Ing. Pavel Kůtek (od roku 2016) 
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. 
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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 

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. 
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. Partnerské prodejny: Dana 
Bohemia, Národní 43, Praha / Diamit, Václavské náměstí 15, Praha / Diamit, Celetná 21, Praha / 
Diamit, Celetná 9, Praha / Diamit, Na Můstku 5, Praha / Marea Crystal, Malá Štupartská 646/1, Praha 
/ Marea Crystal, Havelská 18, Praha / Light Studio, Beskydská 151, Frýdek – Místek / Crystal Bohemia, 
nám. T. G. Masaryka, Poděbrady. 
Článek v Lidových novinách 
6. února 2016 vyšel v Lidových novinách na s. 8 článek o firmě s názvem Osvětlení povýšené na 
umění.  



Kronika města Turnova 2016  |194 

 

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, drenážováním a svislými izolacemi objektů a bouracími pracemi.  
Byla založena v roce 1992 pod jménem František Zikuda – stavitel se specializací na výstavbu 
vodovodů a kanalizací a zemních prací pro další inženýrské sítě. K 1. lednu 2010 došlo 
k přetransformování firmy a vzniku nástupnické firmy Zikuda – vodohospodářské stavby, spol. s r.o. 
Firma působí převážně na území Libereckého, 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 
Na rok 2016 bylo v rozpočtu města vyčleněno 460 000 Kč, z loňského roku bylo ušetřeno 38 661 Kč – 
celkem se tedy jedná o 498 661 Kč pro turnovskou kulturu. Řada žádostí nebyla schválena, většina 
pro formální nedostatky v žádosti (nejednalo se o kulturní akci, bylo podáno více než tři povolené 
žádosti apod.), část kvůli vyčerpání uvolněné částky. Bylo vráceno 11 0000 přidělených korun po 
nesplnění podmínek. 
Roční dotace ve dvou kolech byly rozděleny takto:  

 Přímé dotace – 260 100 Kč + 12 000 Kč 

 Příspěvky na činnost spolků – 23 000 Kč + 6 000 Kč 

 Příspěvky na akce a publikace – 215 551 Kč + 80 651 Kč 
V prvním kole bylo zastupitelstvem města dne 25. února rozděleno 400 000 Kč.  
V druhém kolem bylo zastupitelstvem dne 26. května rozděleno 95 650 Kč 
Ve třetím kole bylo rozděleno 17 000 Kč 
 
Akce s přímou podporou 

 Modrý kocour: 75 000,- Kč. Pořadatel Turnovská Bohéma – Turnovské divadelní studio 

 Turnovský drahokam: 20 600,- Kč. Pořadatel LS Na Židli 

 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 

 Turnovská Bohéma: 12 000,- Kč. Pořadatel Turnovská Bohéma 

 Mezinárodní sympozium současného šperku, ročník 24: 27 500,- Kč. Pořadatel Muzeum Českého 
ráje  

 Čmukařská čtyřicítka – akce k 40. výročí založení loutkového divadla: 18 000 Kč., pořadatel 
Čmukaři, konání před KCT v září 
 

Podpora činnosti spolků 
Jednotný příspěvek 3 000 Kč obdržely tyto spolky: Pekařova společnost Českého ráje / LS Na Židli / 
Nothingham / Turnovské orchestrální sdružení / Pěvecký sbor Antonín Dvořák / Smíšený pěvecký 
sbor Musica Fortuna / Spolek rodáků a přátel Turnova / Společnost bloumající veřejnosti. 
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Kulturní akce 
Divadelní klub D – Pohovka I: 11 000,- Kč / Divadelní klub D – Pohovka II: 22 000,- Kč / LS Na Židli – 
Prázdninové pohádkování – na Dlaskově statku a železniční divadlo: 8 000,- Kč / Turnovská Bohéma – 
Neformjazzfest: 20 000,- Kč / Fokus – Diskotéka Fokusu: 3 000 Kč / Muzeum Českého ráje – 
Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost: 20 000,- Kč / Spolek přátel Muzea Českého ráje 
v Turnově – Výtvarný salon pro seniory, děti a dospělé: 15 000,- Kč / Turnovský rockový festival – 
I. ročník, atrium muzea, 5 až 7 kapel: 4 650 Kč / XXXX – Graffiti Jam Turnov: 5 000,- Kč / Soukromá 
osoba SUPŠ – Majáles 2015: 5 900 Kč / Turnov lidem – Prázdniny s divadlem a hrou, soubor Čmukaři, 
8 až 16 vystoupení: 2 500 Kč / Turnovská Bohéma – Posezení při dechovce – 12x koncert Daliměřice: 
6 000 Kč / Turnovská Bohéma – Vánoční koncert: 5 000 Kč / Ilma – Turnov hledá talent, finálový 
galavečer soutěže talentů: 5 000 Kč / SDH Bukovina – Tradiční posezení u dechovky: 4 000 Kč / Spolek 
přátel Muzea Českého ráje v Turnově – Muzejní noc: 15 000 Kč /Wiselimits, s.r.o. – Funkin´ Turnov 
12: 20 000 Kč / Klub přátel železnic Českého ráje – DVD Parní lokomotiva, 100 ks: 10 000 Kč / Osadní 
výbor Bukovina, Kobylka, Dolánky – Letopisy bukovinské, zpřístupnění rozsáhlého kronikářského díla 
digitalizací: 7 000 Kč. 
 
Publikační činnost 
Autor – Písničky z Českého ráje CD: 1 500 Kč. 
Dotaci neobdrželi: autorka – publikace Básničky nejen pro Anežku2 : 15 000 Kč / Časopis ŠPERKAŘ – 
4x ročně vč. elektronické podoby.  
Dotaci neobdrželi: Shromáždění pro vietnamskou komunitu v Turnově (uzavřená akce). 
 
Dotace na obecně prospěšnou činnost 
Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obecně prospěšné činnosti částka 
153 000 Kč. V prvním kole na jednání zastupitelstva 28. dubna bylo rozděleno 141 000 Kč (celkově 
žádáno o 281 620 Kč). 
Další příspěvky:  

 Celia – život bez lepku: 4 000 Kč  

 Český kynologický svaz – provoz cvičiště: 10 000 Kč 

 Český svaz chovatelů Turnov I. – Udržení stavu chovatelského areálu, výstavy drůbeže: 20 000 Kč  

 Klub přátel železnic Českého ráje – akce Parním vlakem Českým rájem + koncerty v depu: 
25 000 Kč  

 Myslivecká společnost Vesecko Turnov – příspěvek na činnost: 2 000 Kč  

 Paměť Českého ráje – vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám: 15 000 Kč 

 Spolek rodáků a přátel Turnova – příspěvek na činnost: 25 000 Kč  

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

 TJ Český ráj – akce otvírání a zavírání Skaláku + úklid: 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: Turnovanka – Posezení při dechovce (návrh přesunutí žádosti do kulturní oblasti), 
D.R.A.K. – podpora činnosti klubu (návrh na přesunutí žádosti do sociální oblasti), Klub českých 
turistů – obnova turnovského cyklookruhu (žádáno 13 020 Kč). 

 
Rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 
Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a mimoškolní aktivity částka 150 000 Kč. Bylo doručeno celkem 19 žádostí, komise pro volnočasové 
aktivity dětí a mládeže rozdělila 133 000 Kč.  

 FAN, s. r.o. – Podpora jazykové gramotnosti dětí a mládeže v Turnově: 16 000 Kč 

 Ilma – Letní taneční tábor: 2 000 Kč 

 Inlinetalent Praha – Příměstské inline tábory: 12 000 Kč 

 Inlinetalent Praha – Dětský přebor – odpoledne s bruslemi: 11 000 Kč 



Kronika města Turnova 2016  |197 

 

 Junák – Letní skautské příměstské tábory: 20 000 Kč 

 Junák – Svatý Jiří, patron všech skautů: 6 000 Kč 

 Junák – Mikulášská taškařice: 4 000 Kč 

 Muzeum Českého ráje – Řemeslné soboty v Kamenářském domě: 15 000 Kč 

 Povyk – Letní příměstský tábor: 12 000 Kč 

 TSC Turnov – Letní sportovní tábor Prackov: 25 000 Kč 

 Vzdělávací centrum Turnov – Cesta z města: 3 000 Kč 

 Vzdělávací centrum Turnov – Příměstský tábor s angličtinou: 3 000 Kč 
Dotaci pro nevyhovění podmínkám dotací neobdrželi: TJ Turnov – Prezentace barevného minivolejbalu 
jako volnočasové aktivity žáků 1. stupně ZŠ + přebor Turnovska (žádost 12 400 Kč) / Soukromník – 
Lovci perel (žádost 10 000 Kč) / Drum, z. s. Veliš – Bubnování v přírodě (žádost 3 000 Kč) / Myslivecký 
spolek Hlubočice – Dětský tábor (žádost 20 000 Kč) / Velká dobrodružství, s. r. o. – Pohádkový les na 
Valdštejně (žádost 20 000 Kč) / Velká dobrodružství, s. r. o. – Výlet s tajenkou (žádost 19 000 Kč). 

 
Příspěvky na zahraniční spolupráci 
Pro rok 2016 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 140 000 Kč. 
 V rámci vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu 
stanoveného účelu určeno 40 000,- Kč.  
. Střední zdravotnická škola – Mezinárodní soutěž v první pomoci, v Turnově 23.–24. 6. 2016 

(Niesky 20 žáků + 2 pedagogové; Turnov 98 žáků + 18 pedagogů): 7 000 Kč 
. TJ Turnov – Samostatný orientační klub. Kemp mládeže (areál SZŠ Turnov) 13.–20. 8. 2016 

(Alvesta + Turnov: á 25 orientačních běžců + 2 trenéři). 32 000 Kč.  
 
Regenerace městských památkových zón  
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
 
Příspěvky na opravu nemovitostí v městské památkové zóně 
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
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Přehled nejvýznamnějších akcí  

Většina kulturních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – kulturních organizací. Kulturní 
a společenské akce pořádají i jiné subjekty – např. firmy či školy a také spolky v okrajových částech 
města – informace o nich jsou uvedeny u těchto subjektů v příslušných kapitolách. 
 
Masopust na Dlaskově statku 
30. ledna proběhl další ročník Masopustu na Dlaskově statku, který pořádá Muzeum Českého ráje. 
V první části programu proběhla masopustní obchůzka Bukovinou v podání muzejníků, folklorního 
souboru Horaček a připojených návštěvníků v tradičních maskách, v druhé části pak probíhalo 
představení masopustních her v areálu Dlaskova statku, které nacvičili muzejníci podle scénáře 
ředitelky muzea V. Jakouběové. Akce se zúčastnil starosta města, který průvod přivítal na statku, 
a místostarostka Svobodová jako oficír na koni (Jana Svobodová je bývalá muzejní kolegyně). (Foto ve 
Fotopříloze). 
 
Modrý kocour 2016 
Ve dnech 28. až 28. února proběhl dvacátý první ročník přehlídky amatérských divadelních souborů 
z Libereckého kraje.  
Letošní ročník poprvé vedl nový ředitel festivalu Mario Kubaš, který si jako hlavní cíl vytýčil zvýšit 
zájem obyvatel města o návštěvu festivalu. Vstupné bylo jednotné (60 Kč) a představení se 
odehrávala v divadle a na Střelnici. Uskutečnilo se 17 představení s téměř třemi stovkami herců, 
jejichž návštěvnost byla rekordní – do divadla přišlo 1 681 diváků. Diváci se výborně bavili už během 
úvodního večera, kdy ředitel přehlídky Mario Kubaš hovořil s botami pozvaných oficiálních hostů. 
Vrcholem večera bylo vystoupení, kdy pod vedením hudebníka Martina Hyblera vystoupil Astmatic 
Symphonic Orchestra (orchestr astmatiků složený z členů místních divadelních souborů) pod vedením 
Martina Hyblera. Velkým lákadlem bylo představení Antiwords souboru Spitfire Company na motivy 
známé Havlovy Audience. 
Jednotlivá přestavení hodnotila odborná porota složená z předních českých odborníků, kterým 
šéfoval turnovský rodák Petr Christov, na celostátní přehlídky bylo vybráno pět souborů 
(Broukovcovo Kamdivadlo s představením Zahraj ty ejsíky, D.R.E.D. z Trutnova s přestavením Dekalog 
/ Balaba, Oldstars Praha s Jan a Jana, Stopa Liberec se hrou Oslí vejce a Divadlo Micky Myšákové 
Jablonec nad Nisou s představením Plešatá zpěvačka). Foto ve Fotopříloze). 

 Čtvrtek 25. února 
18.00 Stopa Liberec: Oslí vejce. Studentské divadlo (městské divadlo) 
20.00 NOPOĎ Nový Bor: Přežívat nebo žít. Komedie (městské divadlo)  
22.00 rozbor inscenací a diskuze (KC Střelnice) 

 Pátek 26. února 
10.00 a 12.00 Oldstars Praha: Jan a Jana. Drama (městské divadlo) 
15.00 Dipona Louňovice: Pět dolarů za lásku. Komedie (městské divadlo) 
20.00 Slavnostní zahájení festivalu (městské divadlo) 
20.30 Oldstars Praha: Poslední oheň. Drama (městské divadlo)  
22.00 Anička a letadýlko: Sólo pro Bedřicha. Kocouří inspirace: loutkové divadlo pro dospělé 
(KC Střelnice) 
23.00 rozbor inscenací a diskuze (KC Střelnice) 

. Sobota 27. února  
10.00 Černobílé pastelky Mladá Boleslav: Za dveřmi. Studentské divadlo (KC Střelnice)  
11.00 Magdalena Rychnov u Jablonce n. N.: Někdy je třeba položit hvězdu na stůl. Taneční 
divadlo (městské divadlo)  
12.00 Vichr z hor Jablonec n. N.: Letíme ti vstříc. Experimentální divadlo (KC Střelnice) 
14.00 rozbor inscenací a diskuze (KC Střelnice) 
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16.00 D.R.E.D. Náchodsko-Kladsko-Pražsko Dekalog/Balaba. Experimentální divadlo (městské 
divadlo) 
17.00 Divadlo Micky Myšákové Jablonec n. N.: Plešatá zpěvačka. Absurdní drama 
(KC Střelnice) 
19.30 Spitfire Company: Antiwords. Kocouří inspirace na motivy Havlovy Audience. 
Profesionální divadlo ověnčené cenami, po USA, Evropě, Číně, dorazilo i do Turnova (městské 
divadlo) 
21.00 Ojebad Praha: Restaurant na konci vesmíru. Experimentální divadlo (KC Střelnice) 
22.30 rozbor inscenací a diskuze (KC Střelnice) 

. Neděle 28. února  
9.30 Turnovské divadelní studio. Pohádka z lucerny: Pohádka pro děti (Městské divadlo) 
11.00 Walny teatr Warszawa: Noe. Loutkové divadlo pro dospělé (KC Střelnice) 
12.30 Broukovcovo Kamdivadlo Česká Kamenice: Zahraj ty Ejsíky. Komedie (městské divadlo) 
14.30 rozbor inscenací a diskuze (KC Střelnice) 
15.00 Slavnostní zakončení festivalu (KC Střelnice) 

 
Turnovský drahokam 
 O víkendu 18.–20. března se konal 26. ročník divadelního loutkářského festivalu Turnovský 
drahokam (první ročník proběhl v roce 1983, po roce 1987 následovala osmiletá přestávka). 
Představilo se na něm 15 souborů z Libereckého a Královéhradeckého kraje a jeden soubor ze 
Slovinska s patnácti inscenacemi. Vystoupilo na 110 účinkujících. Festival je regionální postupovou 
přehlídkou pro Liberecký kraj a Český ráj s postupem na Loutkářskou Chrudim. Všechna představení 
se konala v městském divadle. Přehlídka je hojně navštěvovaná, i letos dorazilo kolem 1 100 diváků. 
Přehlídku hodnotila odborná porota ve složení Alena Exnarová Hradec Králové, Blanka Šefrnová 
Céčko Svitavy a Michal Drtina-pracovník Nipos-Artama Praha. 
Přímou nominaci na Loutkářskou Chrudim získal soubor Vozichet z Jablonce nad Nisou s inscenací 
V jednom lese v jednom domku. Doporučení získalo představení turnovských Čmukařů A pak se to 
stalo. Porota udělila sedm ocenění za inscenace: V jednom lese v jednom domku Rudovi Hancvenclovi 
za specifický projev a provedení a Ivaně Hancvenclové za výtvarné řešení loutek (Vozichet Jablonec 
nad Nisou) / A pak se to stalo za inscenaci (Čmukaři Turnov) / Balíme, vlak nečeká za zajímavé pojetí 
inscenace (Šíro Lázně Bělohrad) / Tři pohádky se zvířátky za netradiční zpracování českých pohádek, 
(Smolički Slovinsko) / Vánoční pohlazení za výtvarné řešení scénografie (Na kliku Liberec) / Don Šajn 
za výtvarné řešení loutek (Stemil ZUŠ Hradec Králové) / Papír, papír, papír za hravé využití papíru 
(Překvapený štrůdl Chlumec nad Cidlinou). 
Putovní cenu dětského diváka Turnovský drahokam obdrželo divadýlko Matýsek z Rynoltic za 
inscenaci Copak čápy asi trápí? 
Na Turnovský drahokam již tradičně dopředu upozorňují výlohy řady turnovských obchodů, které 
Petr Záruba z místního LS Na Židli osází loutkami. Je to velmi milý zvyk.  

 18. března 
Tři prasátka a vlk. Na Židli Turnov 

 19. března 
Balíme, vlak (Šíro, Lázně Bělohrad) 
Proč šel smeták k holiči (Radka Grohová, Lázně Bělohrad) 
Vánoční pohlazení (Divadlo na kliku, Liberec) 
Don Šajn (Stemil, ZUŠ Hradec Králové) 
Papír, papír, papír; nevhodná pohádka (obě soubor Překvapený štrůdl, ZUŠ Chlumec n. C.) 
 V jednom lese v jednom domku (Vozichet Jablonec n. N.) 
Pomluvy dr. Watsona (Bažantova loutková družina, Poniklá) 

 20. března 
Pohádka z lucerny (Turnovské divadelní studio) 
Šly žížaly k moři (Miss Blechy, Jaroměř), TŘI PRASÁTKA A VLK (Blechy, Jaroměř) 
Tři pohádky se zvířátky (Smolički, Slovenija) 
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A pak se to stalo (Čmukaři, Turnov) 
Copak čápy asi trápí? (Divadýlko Matýsek, N. Bor) 
Slavnostní zakončení, předání cen dětské soutěže O pilného diváka, vyhlášení držitele putovní 
ceny Turnovský drahokam, vyhlášení výsledků, hodnocení odborné poroty. 
(Foto ve Fotopříloze). 

 
Turnovský štěk 
15. března proběhl v divadle 15. ročník oblastní přehlídky dětských divadelních souborů Turnovský 
štěk 2016. Představilo se sedm dětských souborů se sedmi hrami, čtyři soubory pocházely ze zdejší 
základní umělecké školy, další pak ze základní školy v ulici 28. října, z gymnázia a ze základní školy 
v Benešově u Semil. Na krajskou přehlídku postoupily Háďata (ZUŠ Turnov) za představení Nezbedníci 
a Zlobilky, Šumák (ZUŠ Turnov) za představení Letem světem s Karkulkou, Dramaťák ze ZŠ 28. října za 
představení Královna Koloběžka I. a také celkový vítěz přehlídky soubor Kámoš drámoš ze ZUŠ 
s autorským představením Neváhej a leť. (Čtvrtým souborem ze ZUŠ byl soubor Bezefšeho). 
Turnovská divadelnice Daniela Weissová ocenila především stoupající kvalitu dětských divadelních 
souborů.  
 
Neform Jazz fest 
18. a 19. března se v KC Střelnice konal další ročník jazzového festivalu. Vystoupili saxofonový virtuóz 
a jeden z nejvýznamnějších českých muzikantů posledního desetiletí Ondřej Štveráček, bubeník 
světové extratřídy Gene Jackson, originální česká skupina Vertigo, Jazz H Factor z Jablonce nad Nisou 
a turnovský Lédl Jazz Q. 
 
Noc s Andersenem 
1. dubna proběhl 16. ročník Noci s Andersenem, noci, která je zasvěcená knihovnám a dětem. Jako 
tradičně ji zahájily fanfáry trubačů a průvod pohádkových bytostí od knihovny městem na náměstí 
Českého ráje, kde jej uvítal starosta města a další hosté. Konal se zábavný program s ohňovou show 
Rytířů turnovského meče, vystoupily mažoretky Perličky a Trubači Českého ráje. Účastníci zasadili 
tradiční strom Pohádkovník, tentokrát kaštanovník v městském parku. V divadle následoval program 
s herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencovou. Po jeho skončení se děti vydaly na svoje spací místa, 
kde probíhal další program. Spacích míst bylo tentokrát sedm: Knihovna, Náruč, Valdštejn (zajišťovala 
Žlutá ponorka), ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova, MŠ Kosmonautů.  
Pohádkového průvodu se zúčastnilo přibližně 650 dětí, rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem v Turnově 
spalo 310 dětí a 42 pedagogů a pomocníků. Celkem tedy 352 účastníků na spacích místech. Největší 
počet spáčů byl na ZŠ Žižkova (150 dětí). (Foto ve Fotopříloze). 
 
Turnovská mateřinka 
3. a 4. dubna proběhl v Městském divadle 15. ročník oblastního festivalu mateřských škol z Turnova 
a okolí.  
 
Zpíváme si pro radost 
8. a 9. dubna proběhl 17. ročník postupové přehlídky a festivalu Zpíváme si pro radost. První večer se 
konal v galerii muzea koncert sborů Carmina ze ZUŠ Turnov a Mládí z Jablonce nad Jizerou a v sobotu 
v KC Střelnice se představily sbory Turnováček ze ZUŠ Turnov, Hlásky z Tanvaldu, Čekanky ze ZUŠ 
Semily, Vrabčata z Jablonce nad Nisou. 
 
Te Deum na Střelnici 
22. dubna se ve velkém sále Střelnice uskutečnil slavnostní Turnovský hudební večer, během kterého 
vystoupilo 240 muzikantů, kteří provedli Dvořákovo Te Deum. Koncert se uskutečnil jako oslava tří 
výročí: 50 let od založení Kruhu přátel hudby, 155 let existence pěveckého sboru Antonín Dvořák 
a 175 let od narození Antonína Dvořáka. (Foto ve Fotopříloze). 
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Den Dlaskova statku 
23. dubna se konala akce k příležitosti 300 letého výročí Dlaskova statku a vydání edice Dlaskových 
zápisků. Statek ožil příběhy z Dlaskova života, byla otevřena nová stále expozice inspirovaná životem 
Josefa Dlaska a jeho rodiny, účastnil se folklorní soubor Furiant z Malé Bělé.  
 
Turnovský kos 
26. dubna se v sále Základní umělecké školy konal 17. ročník pěvecké soutěže dětí a mládeže 
o nejlepšího turnovského zpěváka. Soutěž tradičně probíhá v pěti věkových kategoriích a předchází ji 
školní kola. Akci pořádá Žlutá ponorka. 
 
Zahájení turistické sezony – Český ráj dětem 
30. dubna se konal 13. ročník akce v rámci hry Za pověstmi Českého ráje. Putování Hruboskalskem 
bylo plné soutěžních úkolů a otázek, na cestě byla k vidění řada postav z pověstí Českého ráje. Start 
putování v lázních Sedmihorky, cíl v kempu Sedmihorky. Pro účastníky byly připraveny pohádkové 
autobusy a parní vláček, o půl třetí akci navštívil král Granát s královnou a družinou. (Foto ve 
Fotopříloze). 
 
Pálení čarodějnic – 30. dubna 
Na Lukách: Pořádaly Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Turnov. Konaly se 
soutěže a hry pro děti a soutěž o nejkrásnější čarodějnici. Oheň byl zapálen po osmé hodině.  
Další ohně plály v širokém okolí – v Mašově, v Pelešanech, nad Malým Rohozcem apod.  
 
Kytara v Českém ráji 
12. a 13. května. 11. ročník kytarového festivalu. Představil se Vladislav Bláha, který je zatím jediným 
českým kytaristou, jenž se svým recitálem vystoupil v Carnegie Hall v New Yorku (17. 11. 2014). 
Vystoupil v pátek, nejprve s přednáškou o dějinách kytary v malém sále ZUŠ a ve večerním koncertu 
v městském divadle. Dále se představil mladý, talentovaný perkusivní kytarista Tomáš J. Holý 
(12. května v sále ZUŠ). 
 
Muzejní noc 
19. května proběhl v Muzeu Českého ráje další ročník Muzejní noci spojený s otevřením výstavy Už 
130 let – výstavou ke 130. výročí vzniku turnovského muzea. Otevřen byl i Dlaskův statek 
v Dolánkách. Během večera byla uvedena nová kniha Lidové stavby Libereckého kraje, vystoupil 
operní pěvec z Národního divadla Ludvík Vele, veřejnosti byla otevřena dílna zrovna probíhajícího 
šperkařského sympozia v Kamenářském domě, probíhaly komentované prohlídky výstavy i animace 
pro děti – Víš, kdo pracuje v muzeu? (Foto viz Fotopříloha). 
 
Staročeské řemeslnické trhy 
28. a 29. května se konal 22. ročník největší kulturní akce v Turnově – Staročeských řemeslnických 
trhů, které pořádá Spolek přátel muzea (tzn. muzeum) ve svém areálu a přilehlém městském parku. 
Letošní ročník přilákal rekordní počet návštěvníků ze široka daleka. Navštívilo je kolem 15 000 lidí! 
Především sobotní návštěvnost už byla na hranici prostorové únosnosti areálu. Hvězdný program 
připravuje muzejnice Marcela Beranová, výběr řemeslníků, kterých se zde prezentovává kolem 120 
z celé republiky, zajišťuje ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Většina ostatních muzejníků pak 
pomáhá se stavěním stánků (+ brigádníci-studenti ze šperkárny, ti se ovšem v pátek v poledne 
odebírají domů), s prodejem vstupného (+ brigádníci), s doprovodným programem v Kamenářském 
domě, při prodeji v několika stáncích, točení piva, obsluze kavárny, úklidu parku atd. Celkově na 
trzích pracuje kolem padesáti pořadatelů. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Sobota 28. 5. Městský park 
10.00 – 11.00 Hudba u města Vídně a Spolek jabloneckých dam a pánů 
11.30 – 12. 30  Mackie Messer Klezmer band a divadlo Ampulka Třebíč – židovská hudba a tance 
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12.30 Předávání titulu Mistr tradiční řemeslné výroby Libereckého kraje nominovaným řemeslníkům 
12.45 – 13.30  Tme Divadlo – Road movie „Šampioni“ 
14.00 – 15.15 RADIM HLADÍK & Blue Effect 
16.00 – 17.15 STO ZVÍŘAT – ska kapela 
18.00 – 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC 
Sobota 28. 5. Atrium  
11.00 – 12.00 Portrait – folk-bluegrass skupina z Prahy 
12.30 – 13.45 Waldovy Matušky – hudební skupina 
14.30 – 16.00  CHANTAL POULLAIN & Jazzové trio Štěpána Markoviče 
16.30 – 17.00 LS Čmukaři Turnov – loutková pohádka „Na řadě je Šípková“ 
Neděle 29. 5. Městský park  
10.30 – 11.30 HERKY – Ženský divadelní šanson 
12.00 – 13.00 TERNE ČHAVE – romská muzika 
13.30 – 14.30 LAKUNA – alternativní šanson 
15.00 – 16.00 LENKA DUSILOVÁ & BAROMANTIKA 
16.30 – 18.00 MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE 
Neděle 29. 5. Atrium muzea  
11.00 – 11.45 Loutkové divadlo Kamila Kouly – Loutkové představení „O Smolíčkovi” 
12.15 – 13.30 VOZICHET – Loutkové představení „Hvězdné dálky” 
14.00 – 14.30 Divadlo Cirkus Žebřík – představení „Šípková Růženka” 
15.15 – 16.15 Divadlo D21 – představení „Jak vosa Marcelka byla ráda, že je” 
 
Dvořákův Turnov a Sychrov 
11.–18. června proběhl 61. 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 

 11. června Slavnostní zahájení festivalu v 17.45 u pamětní desky Antonína Dvořáka na Sychrově 
Zahajovací koncert 61. ročníku hudebního festivalu v 17.00 v zámecké galerii na Sychrově. 
Kouzelný Dvořák – Půvabná hudebně dramatická scenérie z prostředí historického salonu 
pražské bohémy před sto lety s Dvořákovými nejkrásnějšími áriemi a melodiemi v podání 
předních operních sólistů a houslových virtuózů. 

 11. června: Antonín Dvořák – Te Deum. Výjimečné provedení slavnostní duchovní skladby 
Antonína Dvořáka Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme. Její nové provedení zachovává 
i samotným skladatelem oblíbené spojení profesionálních a amatérským hudebníků. Kulturní 
centrum Golf Semily. 

 12. června: Antonín Dvořák a další čeští a světoví autoři. Podještědské muzeum v Českém Dubu 

 14. června: Od Scarlattiho až k současným skladatelům. Městské divadlo Železný Brod 

 15. června: Zahajovací koncert Interpretační hudební dílny mladých – Dětská opera Praha. 
Městské divadlo Turnov 

 17. června: Recitál Leoše Čepického a Anny Hlavenkové. Synagoga Turnov 

 18. června: Závěrečný koncert Interpretační hudební dílny mladých. Městské divadlo Turnov 
Od roku 2000 jsou součástí festivalu i Interpretační dílny mladých hudebníků 

(Foto viz Fotopříloha). 
 
Slavnosti rohozeckého piva  
18. června, v sobotu, probíhaly v areálu pivovaru Malý Rohozec Slavnosti rohozeckého piva, již 
tradiční, hojně navštěvovaná akce. Vystoupily kapely Timbre Music, Realita rock, Doktor PP, 
Deratizéři, Waťák a Waldovy Matušky. Dopravu mezi městem a pivovarem zajišťovaly autobusy. 
Slavností se zúčastnilo několik tisíc lidí (vstup zdarma), vytočilo se kolem 200 sudů piva, nejvíce 
jedenáctky a dvanáctky. Tradičně se čepovala i slavnostní patnáctka a k dispozici byly i dvě novinky – 
višňové pivo a zázvorová limonáda. O půlnoci byl vypálen asi 15 minut trvající ohňostroj, který ve 
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městě probudil všechny, kteří se slavností nezúčastnili. Brána za posledním návštěvníkem se uzavřela 
po druhé hodině ráno. 
 
Turnovské Kulturní léto 2016 

 Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů s průvodcem (sraz ve 14.00 v infocentru na náměstí). 

 Úterý: Den s mineralogem v Muzeu Českého ráje (9.00 – 17.00 hodin), ukázky ruční výroby 
Wranovsky Crystal – výrobce křišťálových lustrů (10.00 – 12.00), prohlídky synagogy, bývalé 
židovské čtvrti a židovského hřbitova (sraz v 10.00 a ve 14.00 v synagoze). 

 Středa: (S)tvořitelny v knihovně. 

 Čtvrtek: Prohlídky zákaznického centra Granát na náměstí, prohlídky hradu Valdštejn 
s loupeživým rytířem (v 11.00 a ve 14.00). 

 Pátek: Večery před KC Střelnice. 

 Sobota: Řemeslné dílny v Kamenářském domě (10.00 – 17.00), poslechové večery před KCT. 

 Neděle: Prohlídky kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích (9.00 – 12.00 hodin), Loutkáři na 
Dlaskově statku. 

 
Filmový víkend ČSFD.CZ 
5.–7. srpna proběhl další ročník Filmového víkendu ČSFD.cz (portál Česká filmová databáze). Jedná se 
o akci, na kterou se sjíždějí fanoušci ze široka, i ze zahraničí. Letošní ročník provázely dvě tematické 
noci – první chlapácká a druhá komiksová. Velkým lákadlem byla předpremiéra sci-fi filmu Star Trek: 
Do neznáma, promítaná o 14 dní dříve než půjde oficiálně do kin. Akce se koná v letním kině, proto se 
filmy promítají až po setmění, přibližně od 21.30 hodin, během dne je ale připraven doprovodný 
program: výlety na koloběžkách a lodičkách, lukostřelba a ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Antonína Marka workshop a diskuze se známým sci-fi a fantasy spisovatelem, komiksovým 
fanouškem a překladatelem Jiřím Pavlovským. 
 
Básníci ticha 
3. září se před KC Střelnicí konal 5. ročník festivalu Básníci ticha. Představuje zajímavé domácí 
i zahraniční interprety, stojící mimo pozornost mainstreamových médií. Vystoupily kapely Houpací 
koně, Už jsme doma, Zrní a další. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Čmukaři slavili 40 let 
10. září oslavil divadelní soubor Čmukaři 40 let své činnosti. Celoodpolední oslavy probíhaly před KC 
Střelnice s bohatým programem – setkání bývalých i současných herců souboru, dílny Vyrob si svou 
loutku, Balónek je pes (dílna) / divadelní představení: V jednom lese, v jednom domku (Vozichet 
z Jablonce nad Nisou), Medvídek Pú (Čmukaři), Bleší cirkus (divadlo Jiří Polehňa Hradec Králové), 
Hvězdné dálky (Vozichet) / koncert folkového uskupení Falafel.  
 
Kulturnov 
17. září se konal nultý ročník festivalu Kulturnov. Na Střelnici (kvůli počasí 
bylo konání přesunuto z prostoru před Střelnicí) vystoupila celá řada 
turnovských divadelních uskupení i kapel.  
Cílem festivalu je představit turnovskou kulturní scénu a kulturní 
bohatství našeho města. Odezva návštěvníků byla veliká a akce se 
vydařila. (Foto ve Fotopříloze). 
Program festivalu:  
13.00 – Big Band ZUŠ Turnov (velká scéna) 
13.45 – Na Židli: Pejsek a kočička (malá scéna na trávníku) 
14.30 – Lédl Jazz Q (velká scéna) 
15.15 – Čmukaři: Kde je princezna? (malá scéna na trávníku)  
16.00 – Turnováček (velká scéna) 
16.45 – Jazz Sympatic Gang (kavárna KUS) 
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17.30 – Soundfall (velká scéna) 
18.15 – Ba naopank (kavárna KUS) 
19.00 – Mackie Messer Klezmer Band (velká scéna) 
19.45 – divadlo pro dospělé (malá scéna na trávníku) 
20.00 – blok Zahrada (velká scéna) 
23.00 – Grand finále Martina Hyblera (velká scéna) 
23.30 – afterparty: Wasabeat (kavárna KUS) 
 
30 let ve vile 
18. září se konala oslava připomínající třicet let, které městská knihovna strávila ve vile v Jeronýmově 
ulici. Přes nepříznivé počasí se na oslavy dostavilo kolem sedmdesáti návštěvníků, kteří si poslechli 
vystoupení dechového orchestru ZUŠ, děti měly možnost zkusit si venkovní aktivity připravené ve 
spolupráci se Sportinline Turnov. Odehrálo se i vystoupené loutkářského souboru Kordula 
a připraveno bylo i autorské čtení v rámci našeho Klubu začínajících autorů, který vede knihovnice 
Pavlína Skálová. 
 
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). 

. 18. září: Cyklojízda Greenway Jizera s průvodcem – „Za archeologií a pivem“ 

. 18. září: Rodinné odpoledne na kolečkách - dovádění na odrážedlech, koloběžkách, kolech 
i čtyřkolkách proběhne od 14 do 17 hodin v areálu Maškovy zahrady v Turnově. Velká cena 
Turnova v jízdě na šlapacích čtyřkolkách. 

 20. září: Putování po památkách – program pro žáky 4. ročníků základních škol. 

 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 / 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 / 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 
/ Všeobecná zdravotní pojišťovna – prezentace / Centrum pro rodinu Náruč – jízda zručnosti pro 
nejmenší (odstrkovadla, kola, tříkolky) / Tyfloservis – rehabilitace lidí s těžkým zrakovým postižením / 
Sokolovna Skálova ulice – přednáška o historii budovy a historii Sokola / Slackline – ukázka chůze 
a možnost vyzkoušení / Městská knihovna Antonína Marka a Informační centrum pro mládež – jak se 
pohybují ve městě a v dopravě lidé s různými postiženími / Tým silniční bezpečnosti / Technické 
služby Turnov s.r.o. – ukázka svozové techniky. 
(Foto ve Fotopříloze). 
 
POETIKA 2016 
9. listopadu proběhl 17. ročník recitační soutěže, které se letos zúčastnilo 132 mladých recitátorů, 
včetně velkého zastoupení v nemladší kategorii 6 až 8 let. Zaznělo dvacet čtyři vlastních textů. 
Galakoncert Poetiky hostil vynikající kapely Romanika a Alo Trio Band a také nejlepší recitátory. Na 
galavečeru vystoupilo šest recitátorů: Veronika Hockeová, Barbora Šimůnková, Lenka Dušková, Aleš 
Jeřábek, Ulyana Pestová a Vojtěch Franců. 
 
Tenkrát v ráji – republiková premiéra filmu 
27. října proběhla v Turnově v kině Sféra premiéra filmu Tenkrát v ráji, který je volně inspirován 
životními a horolezeckými osudy českorajské horolezecké legendy Josky Smitka. Film se začal natáčet 
na začátku října 2015. Jeho předlohou se stala stejnojmenná kniha spisovatele Josefa Urbana, která 
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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. Hlavní roli ztvárnil 
olympionik Vavřinec Hradílek. 
První tři reprízy filmu byly vyprodané, následovalo ještě několik dalších. Film byl nicméně kritiky 
přiřazen k těm nejhorším v současné české kinematografii.  
Kniha i film velmi výrazně zasáhly 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.  
 
Kniha Stromy 
Na podzim byla vydána nová knížka turnovské pedagožky (SUPŠ) Evy Matyldy Jiřičkové nazvaná 
Stromy. Jedná se o fotografickou publikaci s fotografiemi autorky. V knize se jich nachází 94 a většina 
z nich pochází z Českého ráje. Cena knihy byla 220 korun. Ve stejném termínu probíhala 
stejnojmenná výstava v galerii U Zlatého beránka. Autorka v posledních letech připravila několik 
výstav, se studenty např. organizuje akci, při které jsou stromy v parku u letního kina zdobeny jejich 
autorskými básněmi. Věnuje se také zpěvu. 

FESTIVALY 

Pánové, končíme 
3. června v atriu Muzea Českého ráje. Závěr jazzové sezony. Vystoupily Big Band ZUŠ Turnov, All Stars 
Turnovský Big Band a Mackie Messer Band. 
Kozafest 06 
11. června. Open air festival v areálu výletní restaurace U Zrcadlové kozy. Vystoupily kapely: Silent 
Session, Red Baron Band, Kovadlina, Snap Call, F. A. King, Doctor Triceraptors, Hush, Rain, Piranha, 
Enola Gay a Anarchia. 
Funkin´ Turnov 12 
25. června se konal 12. ročník festivalu Funkin´ Turnov. Vystoupily kapely TE.RE.ZA!, Simple Muffin, 
The High Corporation (USA / SK / CZ), Funk Corporation, Top Dream Company.  
Turn-off rock fest 2016 – Open Air 
9. července se konal v Atriu muzea festival, na kterém vystoupily kapely Anarchia, Roxor, Enola Gay, 
Nothingham, Hallodrn, Rain a Formace 043. Vstupné 150 Kč. 
Festival Dolánky 
23. července v areálu pod Dlaskovým statkem. Představily se kapely Prismojeni profesorji bluesa, 
Bluesberry, Jana Vébrová, Romanika, Exil 51, The Scoffers, Silent Session, Barrage, Meredith hunter. 

PLESY 

8. ledna: Maturitní ples Střední zdravotnické školy. KC Střelnice 
9. ledna: 1. reprezentační ples Základní umělecké školy k 70. výročí školy. KC Střelnice. Vystoupily 
Velký dechový orchestr ZUŠ, Komorní smyčcový orchestr ZUŠ, Big Band ZUŠ a předtančení žáků 
tanečního oboru, Big Band Relax Přemysla Vlasty. (Foto ve Fotopříloze). 
15. ledna: Maturitní ples Obchodní akademie a hotelové školy – třídy OA a Strojírenství. KC Střelnice 
16. ledna: Volej&basketBÁLL. KC Střelnice. Vystoupila kapela Levou rukou 
22. ledna: Maturitní ples Obchodní a hotelové školy – třídy C4 a H4. KC Střelnice 
29. ledna: Městský ples, 7. ročník. Hrál orchestr Ladislava Bareše. KC Střelnice 
5. února: Maturitní ples gymnázia – Oktáva. KC Střelnice 
6. února: Hasičský ples. Sokolovna Mašov. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů Mašov 
12. února: Ples TJ Turnov. KC Střelnice 
19. února: Maturitní ples gymnázia – 4. ročník. KC Střelnice 
5. března: Absolventský ples gymnázia. KC Střelnice 
11. března: Maturitní ples SUPŠ. KC Střelnice 
12. března: Erotický ples. KC Střelnice 
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25. listopadu: Maturitní ples Střední zdravotnické školy. KC Střelnice 

PRÁZDNINY 

Loutkáři dětem na Dlaskově statku (Viz Muzeum Českého ráje) 
Řemeslné soboty v muzeu (Viz Muzeum Českého ráje) 
Mineralogické úterky (Viz Muzeum Českého ráje) 
Rohozecké prázdniny (Viz Pivovar Rohozec) 
(S)tvořitelna (Viz Knihovna Antonína Marka) 
 
Každotýdenní nabídka  
Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů a centra města Turnov – Kostel Narození Panny Marie, sv. 
Františka z Assisi a sv. Mikuláše s průvodcem. 
Úterý: Den s mineralogem v Muzeu Českého ráje 
 Wranovsky Crystal, Ukázky ruční výroby  
 Prohlídka turnovské synagogy 

Prázdninové úterky s řemeslem v restauraci BBejby 
Středa: (S)tvořitelna – výtvarné dílny v knihovně 
Čtvrtek: Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra 

 Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem  
Pátek: Večery s hudbou nebo divadlem před KC Střelnice 
Sobota: Řemeslné dílny v Kamenářském domě  
  Poslechový večer před KC Střelnice 
Neděle: Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích  

 Loutkáři dětem na Dlaskově statku  
 
Magický Turnov 
Noční prohlídky Turnova – zahrnovaly zákaznické centrum DUV Granát na náměstí (Galerie Granát) 
a synagogu. 13. července a 17. srpna. 
 
Parním vlakem Českým rájem + Loutkářský vlak 
Jízdy parního vlaku taženého turnovskou lokomotivou řady 310.  
Dopoledne: Turnov – Rovensko pod Troskami – Turnov. Vlak zastavoval ve všech zastávkách na trase. 
Odpoledne: Turnov – Semily – Turnov. Vlak zastavuje ve všech zastávkách na trase.  
 K vlaku byl připojen speciální divadelní vagon, ve kterém v zastávkách na trase hrál pro děti divadlo 
loutkářský soubor Na Židli. 
9. července: Perníková chaloupka / 23. července: Pohádky o pejskovi / 6. srpna: lidový loutkář Jiří 
Polehňa z Hradce Králové hrál pohádky Chaloupka k nakousnutí a O hubaté Káče / 27. srpna: Červená 
karkulka /  
 
Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skále – 15. ročník 
Koncerty v kostele sv. Josefa u zámku Hrubá Skála pořádá Spolek rodáků a přátel Turnova, vždy od 
16.30 hodin, vstupné 50 Kč 
2. července: Ars Collegium Brno – prestižní dvanáctičlenný soubor filharmoniků 
23. července: Adamus Ensemble Praha – trio evropsky známých vynikajících koncertních umělců 
20. srpna: Musica Dolce Vita Praha (trio komorních sólistek s mezzosopranistkou D. Demuth, členkou 
ND) 
27. srpna: Koncert nejlepších žáků ZUŠ Turnov 
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Festival na Jizeře 
Série kulturních akcí, které se odehrávaly v letním kině 
19. července: Caveman. Slavná one man show o rozdílech mezi ženy a muži. (Foto viz Fotopříloha) 
18. srpna: Spirituál kvintet  
8. září: S Pydlou v zádech. Divadelní hra, v hlavní roli vystoupil známý český herec Josef Dvořák (který 
mimochodem vlastní chalupu v Českém ráji nedaleko hradu Kost). 

VÁNOCE 

Ježíškova pošta 
 I letos mohly turnovské děti odeslat své přání na dárky k Vánocům přímo Ježíškovi. Napsaný dopis 
mohly odnést na pracoviště informačního centra na náměstí, které do 20. prosince fungovalo jako 
pobočka číslo 255 Ježíškovy vánoční pošty. Za každý odeslaný dopis děti obdržely malou pozornost 
a potvrzení o předání dopisu. 
 
Vánoční trhy v Německu 
Obyvatelé Libereckého kraje často v době adventní navštěvují krásné vánoční trhy v německých 
příhraničních městech. Nejoblíbenější jsou velké a slavné trhy v Drážďanech, na které zavítal alespoň 
jednou už snad každý. České dráhy pravidelně posilují vlakové spoje, aby cestu do Drážďan lidem 
usnadnily. Pravidelné spoje bývají posilovány speciálními vlaky, letos se jednalo o vlak vyjíždějící 
z Liberce v 7.33 a zpět v 16.28. Pravidelné spoje jezdí v 7.02, 8.38 a 10.33 hodin a zpátky v 13.08, 
15.08, 17.08 a 19.08 hodin. Cesta, která trvá 2, 5 hodiny, stála 250 korun pro jednu osobu, nebo 350 
korun pro celou skupinu 2 až 5 osob. Cestující odjinud z Libereckého kraje (např. i z Turnova) mohli 
využít jinou nabídku Českých drah – lístek Liberecký + Německo pro jednu osobu za 259 korun, pro 
skupinu 2 dospělých + max. 3 dětí za 329 korun.  
 
Vánoční strom 
18. listopadu byl na turnovské námětí přivezen a instalován vánoční strom – jedle ojíněná vysoká 12 
metrů, která vyrostla na zahradě u rodinného domu v Přepeřích-Potůčku. Byl darován panem 
Bezemkem. 
Slavnostní rozsvícení stromu proběhlo 27. listopadu a bylo, jako vždy, doprovozeno kulturním 
programem, kterým provázela Eva Kordová. Vystoupil dramatický kroužek ze ZŠ Žižkova pod vedením 
paní učitelky Jany Kepkové s adventním představením, dechový soubor Základní umělecké školy 
a pěvecký soubor Karmínek pod vedením Jindřicha Bady. Náměstí bylo úplně zaplněné lidmi, doprava 
byla zastavena (odkloněna), a proto se mohlo stát všude. V dnešní době máme takovou příležitost – 
stát uprostřed náměstí (na silnici) – jen velmi výjimečně. Bylo zhasnuto veřejné osvětlení, takže 
moment, kdy byl stromek na pokyn sv. Mikuláše rozsvěcen, byl opravdu magický.  
 
Vánoční trhy 
Vánoční trhy proběhly v Turnově v pátek a sobotu 9. a 10. prosince. Z minulých let se osvědčila 
spolupráce města s muzeem (tržiště, tvůrčí dílny pro děti) a s Kulturním centrem Turnov (kulturní 
program). Trhy probíhaly v pravé polovině náměstí, tam, kde stojí kašna) a byly hojně navštíveny.  
 
Pátek 9. prosince 
Hlavní pódium 
10.00 zahájení 
10.15 Základní škola Mašov 
10.45 Základní škola Skálova 
11.15 Základní škola 28. října 
11.45 Základní škola Žižkova 
12.15 Základní škola Zborovská 
12.45 Mateřská a základní škola Sluníčko 
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13.15 Základní umělecká škola Turnov 
14.00 TaPŠ ILMA Turnov 
15.00 Eva Matylda Jiřičková (turnovská písničkářka) 
16.00 Dechová hudba Český ráj Všeň  
17.00 Bodlák 
18.00 Jazz Sympatic Gang 
Muzeum Českého ráje – Divadlo u Sasíků 
14.30 Spolek loutkářů Vozichet: V jednom domku, v jednom lese 
16.30 Spolek loutkářů Vozichet: Hvězdné dálky  
 
Sobota 10. prosince 
Hlavní pódium 
10.00 Turnovanka 
11.00 Sonet 
12.00 Prague Jazz Swing Quartet 
13.00 S. R. O. Liberec 
14.00 Prague Jazz Swing Quartet 
15.00 Swing Grass Revival 
16.00 Kostelíčkový pěvecký sbor: Železnobrodské koledy 
17.00 Swing Grass Revival 
18.00 Falafel 
19.00 Dvořáci a Orchestr přátel J. J. Ryby: Česká mše vánoční 
Muzeum Českého ráje – Divadlo u Sasíků 
11.30 TEArTR RAJDO: Perníková chaloupka 
12.30 TEArTR RAJDO: Karkulka červená 
14.30 Divadlo Pohadlo: Pochodem ťap! Aneb Zvířecí pohádka o cestě domů 
16.30 Bezefšeho LDO ZUŠ Turnov: Odpolední čaj 
 
Sbírka pro dobrou věc – Adélku a Víťu 
Během Vánočních trhů prodávali skauti ve svém stánku nazvaném „Pro dobrou věc“ výrobky, jejichž 
koupí přispívali Turnováci dvěma dětem – Aničce, která trpí vzácným Aicardi syndromem 
a potřebovala videochůvičku a sušičku, a Vítkovi, který je postižen dětskou mozkovou obrnou 
a epilepsií a rodiče za vybrané peníze pořídili tzv. Vojtův stůl na masáže. Charitativní prodej zavedli 
turnovští skauti před dvěma lety – tehdy přispěli stejným způsobem Terezce a o rok později 
Honzíkovi na elektrický vozík (viz Kronika 2014 a 2015). Letos Turnováci přispěli 70 000 korunami! 
Výrobky vyráběly matky na mateřských dovolených, které jsou sdružené kolem turnovského 
skautského oddílu. Přidali se i mnozí další a věnovali výrobky pro prodej a připojila se hudební 
skupina Waldovy Matušky, která výtěžek ze sobotního koncertu přidala na sbírku.  
 
Betlémské světlo 
10. prosince dorazilo do České republiky betlémské světlo – symbol míru a přátelství, které už 
tradičně z Betléma přivážejí do Vídně rakouští skauti a právě 10. prosince je předali skautským 
delegacím z celého světa, a to v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-
Fadinger-Platz. Na turnovském náměstí skauti světlo rozdávali 23. prosince od 17. hodin. Jako 
tradičně tuto akci doplnili kulturním programem – vystoupil skautský sboreček, k vidění byl živý 
betlém, kde Josefa s Marií a Ježíškem představovali starosta města Hocke se svou ženou a malou 
dcerou. (Foto viz Fotopříloha). 
Skauti světlo rozdávali ve stejném dni i na Valdštejně (ve 14.00 hodin) a v Ohrazenicích (v 16.00 
hodin).  
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Program jednotlivých předvánočních dnů 

 25. listopadu od 17.30 hodin: Rozsvícení vánočního stromu v Pelešanech, které připravil 
Sbor dobrovolných hasičů Pelešany před hasičskou zbrojnicí. Proběhlo vystoupení mladých hasičů, 
zpívání vánočních koled a občerstvení v podobě horkého svařáku a bramborového salátu. 

 26. listopadu od 14.00 hodin: Vánoční tvoření a rozsvícení vánočního stromu v Mašově, 
které připravil Sbor dobrovolných hasičů Mašov a místní Osadní výbor. Na návsi v hasičské zbrojnici 
se tvořily vánoční dekorace (přinést jste si museli bílou ponožku a rýži). V 17.00 proběhlo rozsvícení 
vánočního stromečku a nechybělo ani občerstvení. 

 27. listopadu od 16.30 hodin: Rozsvícení vánočního stromu v Turnově, bohatým programem 
prováděla Eva Kordová společně se skřítkem Turnováčkem. (Více viz Turnov – Kalendárium). 

 27. listopadu: Schola gregoriana pragensis. První adventní koncert k 700. výročí narození 
Karla IV. Chrám narození Panny Marie.  

 28. listopadu – 20. prosince: Ježíškova vánoční pošta.  

 3. prosince: Vánoce na návsi v Mašově. Koncert kvarteta Ad Libitum. Pořádali dobrovolní 
hasiči a osadní výbor 

 3. prosince: Zimní dekorace do oken. Tvořivá dílna v Domě přírody v Dolánkách 

 4. prosince: Trio bel canto. Koncert skladeb z období baroka a klasicismu. Kostel sv. Mikuláše 

 6. prosince: Adventní koncert – Musica Fortuna v divadle. Koncert přednostně pro seniory 
a osoby se zdravotním postiženým, vstup zdarma, po dohodě byl zajištěn odvoz. 
Organizovalo město – Odbor sociálních věcí. 

 6. prosince: Vánoční korálkování. Tvořivá dílna ve Žluté ponorce 

 7. prosince: (S)tvořitelna. Vánoční papírová dílna v knihovně 

 9. a 10. prosince: Vánoční trhy v Turnově 

 10. prosince: Vánoční perličková dílna. Tvořivá dílna v Kamenářském domě 

 10. prosince: Vánoce na návsi v Mašově. Koledy u kapličky 

 10. prosince: Ozdoby na stromeček. Tvořivá dílna v Domě přírody v Dolánkách 

 11. prosince: Vánoční zpívání na Bukovině. Skautský sboreček 

 14. prosince: Vánoce na návsi v Mašově – Mašov se připojil k celostátní akci Česko zpívá 
koledy 

 17. prosince: svícen na vánoční stůl. Tvořivá dílna v Domě přírody v Dolánkách 

 17. prosince: Adventní čas s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Společné zdobení stromečku 
z donesených ozdob 

 18. prosince: Vánoce na návsi v Mašově. Koledy u kapličky 
. 18. prosince: Vzhůru pastýřové. Adventní, vánoční a duchovní skladby v podání Pěveckého 

sboru Antonín Dvořák, Turnovského orchestrálního sdružení a jeho sólistů, provedení řídil Bohuslav 
Lédl. Hlavní částí programu byla českolatinská II. mše půlnoční Jakuba Jana Ryby, muzikanty zvaná 
druhá Rybovka. Chrám Narození Panny Marie 

 18. prosince: Skautský sboreček na Valdštejně 

 20. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ v Městském divadle 

 23. prosince: Betlémské světlo na turnovském náměstí. Rozdávali je turnovští skauti, 
vystoupil skautský sboreček 

 24. prosince: Vánoční koncert pěveckých sborů Carmina, Turnováček a dechového orchestru 
ZUŠ Turnov. Kostel Panny Marie od 14.00 hodin 

 24. prosince: Vánoční koncert skupiny I Dilettanti z Liberce, Valdštejn 

 26. prosince: Vánoční prohlídky zámku Hrubý Rohozec 

 26. prosince: Musica Fortuna na Valdštejně 

 28. prosince: Vánoční varhanní koncert Radka Rejška na Valdštejně 

 29. prosince: Varhanní koncert Evy a Bohuslava Lédlových na Valdštejně 

 1. ledna: Novoroční ohňostroj Na Lukách 
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Vánoční a novoroční bohoslužby 

24. prosince: Štědrovečerní mše v kostel sv. Mikuláše od 16.00 hodin 
25. prosince: Slavnost Narození Páně v 10.00 hodin v kostele Narození Panny Marie, v kostele sv. Jiří 
v Jenišovicích v 15.00 hodin a v 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše 
26. prosince: v kapli sv. Václava na Bukovině ve 14.00 hodin, v kapli Panny Marie v Mašově od 18.00 
hodin 
30. prosince: v kostele sv. Mikuláše od 18.00 hodin 
31. prosince: v kostele sv. Mikuláše od 18.00 hodin 
1. ledna: Slavnost Matky Boží Panny Marie: v kostele Narození Panny Marie v 10.00 hodin, 15.00 
hodin, v kostele sv. Jiří v Jenišovicích v 15.00 hodin a v kostele sv. Mikuláše v 18.00 hodin.  
 
Likvidace starých vánočních stromků 
Město po Vánocích zajišťuje odvoz vánočních stromků z domácností. Technické služby, od roku 2017 
(tj. od Vánoc 2016) Turnovské odpadové služby přistavují kontejnery, kam mohou lidé svůj vánoční 
stromek odložit. Kontejnery jsou k dispozici od 2. ledna do 15. ledna. Vleky a kontejnery byly na 
začátku roku 2017 přistaveny v těchto lokalitách: dvě stanoviště na sídlišti Výšinka / dvě stanoviště na 
sídlišti Studentská / Patočkovo sídliště / Žižkova ulice u bývalého kina / sídliště Přepeřská / Daliměřice 
u prodejny COOP. Všichni též mohou odvézt svůj stromek na sběrný dvůr Vesecko. Město žádalo 
obyvatele, aby stromky neodkládali v lese pro zvěř, protože kvůli zapomenutým háčkům a kouskům 
ozdob hrozí zvěři při jejich konzumaci smrtelné nebezpečí.  
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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. 
13. ledna: Tři zastavení s Antonínem Markem. Přenáška Květoslavy Hnízdové. DD Pohoda 
14. ledna: Hudba v proměnách času. Svět slavných hudebních děl představil houslista František 
Lamač. 
18. ledna: Setkání s příběhem a písničkou. Pořad s aktivním zapojením posluchačů na téma lidová 
písnička a lidové vyprávění příběhů, pohádek a pověstí. Účinkovaly Eva Kordová a Jarmila Enochová 
Únor: Abigail Horáková. Komponovaný pořad o turnovské herečce, průvodní slovo Marek Fapšo, 
citace textů Eva Kordová, hudební doprovod Monika Szantó 
Únor: Sýrie. Cestopisná přednáška cestovatelů Petra Kvardy a Pavla Chluma.  
8. března: Zapomenutý Jan Skála. Komponovaný pořad slova a hudby na počest 200. výročí narození 
turnovského rodáka Jana Skály, zakladatele městského sirotčince. Průvodní slovo PhDr. Květoslava 
Hnízdová, citace textů Petr Pešek, hudební doprovod Martin Hybler 
10. března: Sýrie 2010. Cestopisná přednáška ze Sýrie, která je v současnosti ohniskem války, 
bombardování a utrpení lidí. Přednášeli cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum. 
24. března: Tvořivá jarní dílna. Lektorky Lenka Zadražilová, Edita Nožičková, Simona Bakešová. 
Penzion Žižkova 
18. dubna: Zápisky sedláka Josefa Dlaska. Osobnost této výjimečné historické osobnosti přiblížila 
Alžběta Kulíšková. Penzion Výšinka 
Květen: Můj život za kamerou a mikrofonem. Pořad o svém životním poslání s JUDr. Milanem 
Brunclíkem o televizi, rozhlase a životních postojích 
Červen: Významná hudební výročí. Komponovaný hudební pořad k významným hudebním výročím 
roku 2016. Bohuslav Lédl hrál skladby G. Verdiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a D. D. Šostakoviče. 
Průvodní slovo o jednotlivých osobnostech Eva Kordová 
Září: Hrad a zámek Hrubý Rohozec – svědek příběhů Českého ráje. Přednášel historik Jiří Sajbt 
Říjen: Krásy Krkonoš. Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání Správy KRNAP seznámilo 
seniory a další zájemce z veřejnosti s krásami Krkonoš. Přednášel Michal Skalka 
Listopad: Jaroslav Ježek. Komponovaný pořad k 110. výročí narození významného českého 
hudebního skladatele, dirigenta, dramaturga a klavíristy Jaroslava Ježka. Průvodní slovo Vlastislav 
Hnízdo, citace textů Eva Kordová, hudební doprovod Bohuslav Lédl. 
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DŮM NA SBOŘE 

Na Sboře čp. 80 
Dům vlastní a spravuje turnovská Jednota bratrská, kulturní programy připravuje Městská knihovna, 
resp. knihovnice Eva Kordová. 

 12. ledna: Proč lidé utíkají z Blízkého východu? Přednáška lékařky Fakultní nemocnice Motol 
MUDr. Samíry Sibaiové, která prožila dětství v syrském městě Homsu. Zkušenosti koordinátorky 
pomoci uprchlíkům z organizace Člověk v tísni připojila Naďa Aliová 

 19. ledna: Ladislav Karoušek. Monografii o významném turnovském malíři Ladislavu 
Karouškovi představili Jiří Urban a Martin Rejman 

 2. února: Abigail Horáková. Komponovaný pořad o turnovské herečce, průvodní slovo Marek 
Fapšo, citace textů Eva Kordová, hudební doprovod Monika Szantó 

 23. února: Zápisky sedláka Josefa Dlaska – přednáška editorky zápisků Alžběty Kulíškové, 
hudební doprovod Petr Kostka 

 8. března: Zapomenutý Jan Skála. Komponovaný pořad slova a hudby na počest 200. výročí 
narození turnovského rodáka Jana Skály, zakladatele městského sirotčince. Průvodní slovo PhDr. 
Květoslava Hnízdová, citace textů Petr Pešek, hudební doprovod Martin Hybler 

 17. března: Tichá srdce. Literární autorský večer se spisovatelkou Alenou Ježkovou, 
především o knize Tichá srdce, která přibližuje historii českých a moravských klášterů i život členů 
různých řeholních řádů. (Foto ve Fotopříloze). 

 14. dubna: Pocta tatobitské lípě. Komponovaný pořad u příležitosti nominace Tatobitské lípy 
na Evropský strom roku. Účastnili se spisovatelka PhDr. Marie Hrušková, redaktora Českého rozhlasu 
Václav Žmolík. Citace textů žáci a žákyně ZŠ Žižkova, hudební doprovod Ondřej Halama.  

 26. dubna: Spisovatel Ludvík Aškenazy. Komponovaný pořad slova a hudby k 95. výročí 
českého spisovatele, reportéra a rozhlasového pracovníka, který polovinu svého života prožil 
v emigraci. Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo DrSc., citace textů Eva Kordová a Petr Pešek, 
hudební doprovod Martin Hybler. 

 17. května: Bratři Koškové. Pořad je věnován turnovským rodákům a významným 
osobnostem, Antonínovi a Ludvíkovi. Antonín Košek se stal významnou osobností turnovského 
sportu. Ludvík Košek, poručík letectva v záloze, je in memoriam držitelem vyznamenání 
Československý válečný kříž. Průvodní slovo PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc. Dále vystoupil Mgr. Pavel 
Mlejnek a Ing. Petr Soudský. 

 7. června: Pocta Karlu IV. Žáci ZŠ Žižkova představili svou ilustrovanou knihu Povstaňte, 
přichází král, kterou vytvořili v rámci celostátního projektu Kde končí svět. Knihu sami převedli i do 
digitální audio podoby a byla oceněna mimořádným uznáním za vynikající tvůrčí počin. Představili se 
také nejlepší vypravěči a mladí spisovatelé. Součástí večera byla také ukázka dramatizace pověsti 
Pocta králi aneb kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny. 

 13. září: Památky regionu Libereckého kraje. Přednášku v rámci Dnů evropského dědictví 
přednesl ředitel územní památkové správy na Sychrově PhDr. Miloš Kadlec 

 18. října: Večer české státnosti. Přednáška na téma naší státnosti od Přemyslovců až do 
současnosti u příležitosti 700. výročí narození vladaře Karla IV. a před státním svátkem vzniku 
samostatného československého státu. Přednesla Květoslava Hnízdová, citace textů Eva Kordová, 
hudební doprovod Martin Hybler 

 25. října: Literární večer s Miloňem Čepelkou. Literární večer s básníkem, textařem, 
scénáristou a jedním ze zakládajících členů Divadla Járy Cimrmana, kde působil jako herec ve všech 
dnes již legendárních představeních. Dalším hostem večera byl spisovatel, nakladatel, hudebník 
a lektor angličtiny Josef Pepson Snětivý. Založil nakladatelství Čas, které vydává i knížky Miloně 
Čepelky 

 8. listopadu: Karel Hynek Mácha a jeho druhý život. Přednáška na počest básníka Karla 
Hynka Máchy ke 180. výročí jeho úmrtí a v rámci měsíce poezie. Přednášela Lenka Křížová, hudební 
doprovod Petr Kostka. 
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 22. listopadu: Poezie v mém životě. Ze své lásky k poezii nejen stromů a přírody se vyznala 
známá herečka a spisovatelka Zdeňka Žádníková Volencová a spisovatelka Marie Hrušková. Hudební 
doprovod Petr Kostka. Součástí večera bylo také vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlý Turnov 
a uvedení propagační brožury o turnovských stromech vysazených na počest pohádkových postav. 

 6. prosince: Adventní čas. Komponovaný pořad slova a hudby, citace textů a myšlenek 
významných osobností. Průvodní slovo Květoslava Hnízdová, citace Eva Kordová, hudební doprovod 
Ondřej Halama 

 11. prosince: Jaroslav Hutka. Tradiční i méně známé balady ze sbírek moravského 
obrozeneckého kněze Františka Sušila a etnografa Františka Bartoše, žalm z amsterodamského 
kancionálu J. A. Komenského i autorské písně v podání hudebníka, skladatele, písničkáře 
a zakládajícího člena folkového sdružení Šafrán. 

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 31. března: Libuše Šmejcová – Turnovsko v akvarelech 

 Do 31. května: Slovinsko – Slovenija. Výstava fotografií Darji Grdiny 

 Do 31. srpna: Pražská zastaveníčka. Výstava obrazů Pavla Dvořáka 

 Do 30. září: Ladislav Kulhavý – obrazy 

 Do 30. října: Eva Víšková – Drahé kameny – glyptika 

 Do 31. prosince (?): Český ráj očima Mirky Procházkové – prodejní výstava grafiky 

GALERIE V BUDOVĚ RADNICE 

 Do 31. března: Martin Sausage Dohnal, kresby a skulptury. Výstava obrazů na chodbách radnice 

 Do 31. srpna: Pocta Karlu IV. Výstava nejlepších prací z celostátního projektu Kde končí svět – 
Jak je to s králem. Výtvarné práce ZUŠ Turnov Gotická okna a Gotické iniciály, kniha žáků ze ZŠ 
Žižkova Turnov Povstaňte, přichází král 

GALERIE U ZLATÉHO BERÁNKA 

náměstí České ráje, čp. 26 
Galerie se nachází v 1. patře domu, nad regionálním turistickým centrem. 

 Do 31. března: Český ráj namalovaný studenty SUPŠ a VOŠ Turnov. Výstava krajinomaleb 
2. ročníků 

 Do 30. dubna: Asamat Baltaev – Mince a medaile. Výstava prací medailéra, který je absolventem 
SUPŠ a VOŠ Turnov a Vyšší odborné školy SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. 

 Do 31. srpna: Malované emoce. Výstava abstraktních obrazů, které namalovali studenti SUPŠ 
a VOŠ Turnov. 

 Do 30. října: Ludmila Dyakonchuk – Akvarely. Výstava autorky z rodiny volyňských Čechů 
z města Žitomír. 

 Do 30. listopadu (?): Stromy – výstava fotografií Evy Matyldy Jiřičkové 

HASIČÁRNA V BUKOVINĚ 

 13. února: Hasičský bál. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů Bukoviny 

 25. června: Odpolední posezení s country skupinou Bodlák. Venku. Pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů 

 6. srpna: Semilská dvanáctka. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů 

 13. srpna: Country posezení se skupinou Bodlák. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů 
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HASIČÁRNA V DALIMĚŘICÍCH 

Posezení s dechovkou Turnovankou: 6. února, 12. března, 26. března, 9. dubna, 23. dubna, 15. října, 
12. listopadu, 26. listopadu, 17. prosince 

HVĚZDÁRNA 

Hvězdárna byla budována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za finanční podpory RNDr. 
Ivana Šolce, CSc. Slavnostně byla otevřena 2. května 1974. V letech 1976-1986 byl objekt v nájmu 
AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách sídlila Optická vývojová dílna. 
Od té doby využíval hvězdárnu astronomický kroužek při turnovském gymnáziu a objekt pomalu 
chátral. V létě 2013 se dohodla společnost SUNDISK s vedením města Turnova na dvouletém 
pronájmu a rekonstrukci objektu.  
 V přízemí hlavní budovy je malý přednáškový sál pro cca 40 návštěvníků, sociální zařízení a tři malé 
místnosti jako zázemí. V patře je kopule o průměru 6 metrů, z níž vedou dveře na pozorovací terasu. 
Přístrojové vybavení tvoří amatérsky konstruovaný refraktor 160/2500 mm zakoupený po roce 1990 
z pozůstalosti pana Vinše s optikou z VOD Turnov. Česká astronomická společnost zapůjčila velmi 
kvalitní refraktor Lichtenknecker 150/2250 mm. Dalekohledy jsou umístěny na masivní paralaktické 
montáži německého typu. Montáž byla vyrobena počátkem 70. let v turnovských závodech (Sklářské 
strojírny a závody, Dioptra). Oba refraktory doplňuje chromosférický dalekohled LUNT 60 mm 
zapůjčený společností SUNDISK a hledáček 9x50. Pro pozorování fotosféry Slunce slouží Herschelův 
helioskopický hranol Baader. Dále je používáno rozsáhlé příslušenství (okuláry, filtry). Při pozorování 
na terase nebo na pozemku hvězdárny jsou využívány přenosné dalekohledy - binokuláry (90, 100, 
125 mm) a velké dobsony (10", 12", 16"). V interiéru je vystavena originální konstrukce coude 
newtonu – plně funkční, ale pro svoji hmotnost ne příliš mobilní přístroj. (Převzato z webových 
stránek hvězdárny).  
Veřejné prohlídky: Hvězdárna je veřejnosti přístupná každou první neděli v měsíci, od 14 hodin je 
možná prohlídka přístrojového vybavení a pozorování Slunce příp. Venuše s odborným výkladem. 
V 15 hodin vždy následuje přednáška o zajímavých úkazech na obloze v nadcházejícím měsíci. Večerní 
pozorování je možné po individuální dohodě, a to jak pro skupiny, tak pro jednotlivce. 
Hojně navštěvovány jsou rovněž pořady pro školy, které sestávají z ukázky techniky, vlastního 
pozorování dalekohledy (za jasného počasí Slunce, jinak pozemní cíle) a prezentace zvoleného 
tématu v posluchárně. 
Hvězdárna je otevřena pro veřejnost také v případě mimořádných astronomických úkazů, jako např. 
zatmění Slunce a Měsíce, významné konjunkce nebo jasné komety. 
Astronomický kroužek: 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.  
Lidé starající se o hvězdárnu: Vladimír Kafka, Turnov / Aleš Majer, Jablonec nad Nisou / Martin 
Gembec, Jablonec nad Nisou / Jan Pícha, Liberec. 
Počet návštěvníků v roce 2016: Hvězdárnu navštívilo v roce 2016 kolem 500 návštěvníků. Mezi akce 
s největší návštěvností patřily dva zajímavé úkazy – přechod Merkuru přes Slunce v květnu a tzv. 
Superúplněk v listopadu. 
 V průběhu roku bylo na hvězdárně natočeno několik reportáží pro lokální média i celoplošnou 
veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. 
Retuš historického dalekohledu: V roce 2016 se hvězdárna spojila s firmou TOPTEC a společně 
zahájily retuš objektivu původního  
SUNDISK v roce 2016 zajistil ve spolupráci s turnovskou firmou TOPTEC retuš objektivu původního 
historického dalekohledu vyrobeného v tehdejší Optické a vývojové dílně. Byla odstraněna spojná 
čočka z tmeleného dubletu, která vykazovala největší vady, a nahrazena novou čočkou vyrobenou 
v laboratořích TOPTEC z kvalitního optického skla odpovídajícího indexu lomu. Objektiv byl osazen do 
původního tubusu v létě 2016. Od té doby se pozoruje hlavně tímto přístrojem, který po opravě 
objektivu skýtá velmi kvalitní obraz. 
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Zamykání areálu: Na jaře 2016 bylo dokončeno oplocení areálu a vstup na pozemek je tudíž 
uzamykatelný. 

 7. února: otevřeno pro pozorování a přednášku 

 3. dubna: otevřeno pro pozorování a přednášku 

 23. května: o hvězdárně ve zprávách České televize, vysílaných v Události v regionu v 18.00 
hodin. Snaha města získat dotaci na obnovu a rekonstrukci hvězdárny, dostavba 2. patra. 
V případě získání dotace by mělo být hotovo v roce 2018. (|Vizualizace viz foto). 

 9. května: Přechod Merkuru přes Slunce. Hvězdárnu navštívilo 200–300 lidí. Kromě 6“ 
refraktoru v kopuli bylo na terase připraveno dalších 6 dalekohledů s různými filtry, a tak bylo 
možné vidět Slunce bílé, zelené, oranžové i červené. Nechyběla ani metoda projekce. 

 14. listopadu: Pozorování Superúplňku 
 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj informací a fotografií: www.hvezdarna.turnov.cz). 

MUZEUM PANENEK A KOČÁRKŮ 

V 1. patře domu v Jiráskově čp. 133 bylo otevřeno soukromé „muzeum“ panenek a kočárků. 
Majitelka údajně vlastní jednu z největších sbírek panenek, tzv. šklebíků, k vidění je kolem tisícovky 
panenek.  

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.  
5. července: Řemeslná dílna pod vedením Jaroslava Šálka – zpracování kamene a broušení a leštění 
7. července: Kreativní dílnička a Čmukaři 
12. července: Řemeslná dílna pod vedením Aleny Wienerové – vinuté šperky a figurky 
14. července: Kreativní dílnička a Čmukaři 
2. srpna: Řemeslná dílna – výroba mýdel 
3. srpna: Kreativní dílnička a Čmukaři 
9. srpna: Řemeslná dílna – vyplétání lapačů snů, náušnic a dalších věcí 
10. srpna: SDH Příšovice – ukázka dovednosti 
11. srpna: Kreativní dílnička a Čmukaři 
16. srpna: Řemeslná dílna – drátkování 
18. srpna: Kreativní dílnička a Čmukaři 
23. srpna: Řemeslná dílna – broušení kamene 
25. srpna: Kreativní dílnička a Čmukaři 
30. srpna: Řemeslná dílna 
1. září: Rozloučení s létem. Kreativní dílnička, loutkové divadlo a dovádění se 
Spongebobem (animovaná filmová postava – viz foto). 
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BB ART – ZLATÉ RUČIČKY ČESKÉHO RÁJE 

V 1. patře a podkroví Epsteinovy vily byla v létě 2015 otevřena sezonní výstava Zlaté ručičky Českého 
ráje, kterou ve spolupráci s provozovatelem přilehlé restaurace připravila šperkařská škola 
a především k tomuto účelu ustavený spolek Turnov lidem. 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 
4. března: Mackie Messer Band a hosté 

RESTAURACE MAŠKOVKA 

Sobotecká, čp. 2051 
31. ledna: Jazzový podvečer – Lédl Jazz Q a Petr Janovec Bandy z Mnichova Hradiště 
4. prosince: Jazzové koledy. Lédl Jazz Q s hostem Jiřím Hlavou 

RESTAURACE MAGIC 

Sobotecká, čp. 595 
11. listopadu: Magic Metal Night. Akce, na které bylo pokřtěno CD kapely AnarchiA Soudný den. 
Vystoupily kapely Silent Session a mladoboleslavská Piranha. Turnovskou scénu zastupovala AnarchiA 
a kapela Rain z Nového Města pod Smrkem. 

SOKOLOVNA 

Cestovníky – pořádá KČT 
5. února: Azorské ostrovy – Tomáš Tomsa ml. 
19. února: Malta – o historii a památkách. Břetislav Malinovský 
4. března: Zambie v podání učitelky Kateřiny Štěpničkové, která v této zemi 3 měsíce učila 
18. března: Britská Kolumbie (Kanada) – Jana a Miroslav Mejzrovi 
 
16. února: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 
11. března: Sokolské šibřinky – tradiční ples v maskách, tentokrát na téma Slunce, seno, šibřinky.  
12. března: Dětský karneval 
13. září: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 

DALŠÍ 

Western v parku – studentský majáles 
18. května proběhl v parku u letního kina tradiční studentský majáles organizovaný studenty SUPŠ. 
Hrála se australská bojová hra a tvořily sochy.  
 
Drahý kámen Turnov 2016 
28. května proběhla tradiční výstava drahých kamenů, minerálů, šperků a fosilií, jako vždy spojená 
s konáním Staročeských řemeslnických trhů. 
 
Strašidelný pohádkový les 
18. června. Trasa plná originálních her z rozhledny Hlavatice na hrad Valdštejn. Akce ve spolupráci 
s agenturou Veldo (Velká dobrodružství). Vstupné 50 Kč.  
Turnovská voříškiáda:  
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25. června se konal již 5. ročník této psí akce. Na Lukách se odpoledne sešli voříšci, aby spolu soutěžili 
v různých hrách a utkali se v divácké anketě o pozici Nej voříška. Akci organizují soukromé chovatelky.  
 
20. října: Módní přehlídka obchodu s oblečením STYL, který sídlí v Palackého ulici, čp. 195. Obchod 
oslavil 25 let svého trvání. Konala se v Café Kolej v Nádražní ulici 
 

Ostatní kulturní akce (výběr) 

 Šoumen pseudoart: 4. února. Koncert v baru Stará smrt, Palackého, čp. 175 

 Western v parku – studentský majáles: 18. května proběhl v parku u letního kina tradiční 
studentský majáles organizovaný studenty SUPŠ. Hrála se australská bojová hra a tvořily sochy.  

 Drahý kámen Turnov 2016: 28. května proběhla tradiční výstava drahých kamenů, minerálů, 
šperků a fosilií, jako vždy spojená s konáním Staročeských řemeslnických trhů 

 Pánové, končíme: 3. června v atriu Muzea Českého ráje. Závěr jazzové sezony. Vystoupily Big 
Band ZUŠ Turnov, All Stars Turnovský Big Band a Mackie Messer Band. 

 Kozafest 06: 11. června. Open air festival v areálu výletní restaurace U Zrcadlové kozy. 
Vystoupily kapely: Silent Session, Red Baron Band, Kovadlina, Snap Call, F. A. King, Doctor 
Triceraptors, Hush, Rain, Piranha, Enola Gay a Anarchia. 

 Strašidelný pohádkový les: 18. června. Trasa plná originálních her z rozhledny Hlavatice na hrad 
Valdštejn. Akce ve spolupráci s agenturou Veldo (Velká dobrodružství). Vstupné 50 Kč.  

 Turnovská voříškiáda: 25. června se konal již 5. ročník této psí akce. Na Lukách se odpoledne 
sešli voříšci, aby spolu soutěžili v různých hrách a utkali se v divácké anketě o pozici Nej voříška. 
Akci organizují soukromé chovatelky.  

 Turn-off rock fest 2016 – Open Air: 9. července se konal v Atriu muzea festival, na kterém 
vystoupily kapely Anarchia, Roxor, Enola Gay, Nothingham, Hallodrn, Rain a Formace 043. 
Vstupné 150 Kč. 

 Pouťový den v Pelešanech. 27. srpna: Pouťové atrakce, střelnice, houpačky, bohaté občerstvení. 
Hřiště v Pelešanech od 10.00 hodin. Pořádal SDH Pelešany. 
1. října: Svatováclavská mše na Bukovině v kostelíku sv. Václava. Mši sloužil vikář Václav Vlasák, 
který požehnal Pražskému Jezulátku zakoupenému z veřejné sbírky občanů. Hudební doprovod 
Josef Uchytil. 

 Podzimní jarmark u Ábelova mlýna v Dolánkách. 8. října: Zhruba tři desítky stánků s různými 
rukodělnými předměty, dětská dílnička, divadlo. 

 Módní přehlídka obchodu s oblečením STYL, který sídlí v Palackého ulici, čp. 195. Obchod oslavil 
20. října 25 let svého trvání. Konala se v Café Kolej v Nádražní ulici. 

 
 

Významnější kulturní akce v okolních obcích 

 23. dubna: Traktoriáda na Vyskři. 10. ročník největší agroakce v regionu 

 30. dubna a 1. května: Tradiční lidová pouť na Všeni. Dvoudenní jarmark, vystoupení sboru 
Musica Fortuna v kostele, čarodějnice na Kopanině, poutní mše, loutkové Divadlo z půdy v sále 
Agra, Písně Karla Hašlera v podání F. Pašána v sále Agra.  

 1. května: Šťastná země v Radvánovicích – zahájení sezony 

 7. května: Cesta lesem pohádek na Všeni 

 7. května: Pohádkový les na Drábovně 

 8. května: Haškova velocipiáda na Všeni, 16. ročník. Tradiční setkání cyklistů všech generací. 

 14. května: Deset let Tibetu v Kacanovech. Tradiční festival na připomenutí okupace Tibetu. 

 4. června: Maloskalská hudební noc. 4. ročník festivalu. Vystoupily Slza, Nebe, Marek Ztracený, 
Xindl X ad. Konala se i maloskalská neckyáda.  
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 4. června: Den dětí ve Šťastné zemi 

 4. června: Festival Bez plotů v areálu Domova pod skalami v Kurovodicích (domov pro lidi 
s mentálními handicapy) 

 25. června: Oslavy 500. výročí založení obce Kacanovy. (Foto viz Fotopříloha). 

 25. června: Slavnosti lípy v Tatobitech 

 5. července: Všeň – Letní koncert manželů Lédlových – výběr z muzikálů, klasické a lidové hudby 
v kostele sv. Filipa a Jakuba na Všeni 

 16. července: Slavnosti svijanského piva. 27. ročník. Na třech pódiích vystoupily mj. Buty, 
Traktor, Škwor, Harlej. Akce je velmi navštěvovaná i Turnováky 

 28.–31. července: Benátská! Největší hudební festival v Libereckém kraji (Foto viz Fotopříloha) 

 3. září: Maloskalský jarmark 

 11. září: VI. obnovená staročeská prackovská pouť. Vystoupily Musica Bohemica Jaroslava Krčka 
a Spolek paní a dívek z Jilemnicka – ukázka dobových kostýmů 

 12. listopadu: Odhalení pamětní desky Josefa Nesvadby Hamáčka na Vyskři 

 2. prosince: Mikulášský parní vlak tažený parní lokomotivou 310.0134 Kafemlejnek 
s historickými vozy vyrazil na trať Turnov – Stará Paka. 
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Kulturní organizace ve městě 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV 

Adresa: Markova 311 
Jednatel společnosti: Mgr. David Pešek (od 2. 9. 2013) 
Charakteristika: Kulturní centrum Turnov bylo založeno v září roku 2001 jako hlavní kulturní instituce 
města. Stoprocentním vlastníkem je Město Turnov. (Předchozí organizace (Turnovské kulturní 
středisko) byla příspěvkovou organizací Města Turnov.) KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice 
a Městské divadlo v Turnově (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). 
Pro rok 2016 činil příspěvek Města Turnov na činnost 6 732 000 Kč. 

 
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.  
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
O chod organizace se stará 15 zaměstnanců. Dalších 111 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 foyer 

 
Hudební programy:  

 Setkání s dechovkou – především pro seniory, místní kapely, 1 představení, 42 diváků 

 Básníci ticha – hudební festival (více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí), 1x, 
320 diváků 

 Turnovské hudební večery (viz Spolky – Kruh přátel hudby) 

 Malá (domácí) scéna, 9x, 576 diváků 

 Turnovské kulturní léto + nově sobotní poslechové večery před kavárnou KUS, 18, 1 974 
diváků 

 Adventní koncerty: 4 koncerty, 574 diváků 

 Velké koncerty: 6x, 1 475 diváků 

 Malé koncerty: 2x, 150 diváků 

 Sdružení Napříč (Písničkářky Napříč, Festival Napříč): 5, 229 diváků 
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 Školní koncerty a představení: 3x, 535 diváků 

 Funkin´ Turnov, 1x, 153 návštěvníků 

 Diskotéka, 5x, 432 návštěvníků 

 Neform Jazz Fest, 2x, 83 návštěvníků 

 Galavečer Poetika, 1x, 87 návštěvníků 

 Ostatní pořady, 7x, 1 808 návštěvníků 

 Kulturnov, 1x, 450 návštěvníků 
CELKEM: Proběhlo 73 hudebních pořadů, které navštívilo 10 193 diváků.  
 
 

Kulturní centrum Turnov (KCT) – Střelnice 
 
Pronájmy 
Na Střelnici se v roce 2016 formou pronájmu konalo 14 plesů, 5 firemních večírků, 5 odborných 
seminářů, školení volebních komisí, 23 lekcí tanečních, 6 prodloužených a 3 věnečky. Dále se zde 
konalo vyhlášení Nejlepšího sportovce roku, 11 zasedání městského zastupitelstva, setkání 
s hejtmanem, 2 festivaly (Modrý kocour a Zpíváme si pro radost), 1 šachový turnaj a konalo se zde 
také finále extraligy v šachu, 4 burzy sběratelů, 3 koncerty, 1 divadelní představení, beseda 
s velvyslancem Izraele, beseda s politikem, burza práce, 2 soukromé rodinné oslavy, 4 prodeje oděvů. 
V klubovnách proběhalo 38 seminářů, školení a přednášek, 9 akcí výkupu zlata a starožitností, 
pravidelná výuka autoškoly, klubovnu využil též lyžařský klub a klub veteránů Tatra. V zrcadlovém 
sále se tančily orientální tance pro děti i dospělé a cvičilo se zde několik druhů jógy pro všechny 
věkové skupiny.  
 V Městském divadle uskutečnili jiní pořadatelé 26 divadelních či koncertních vystoupení pro školy 
i veřejnost, proběhly zde 4 přehlídky (Modrý kocour, Turnovský drahokam, Turnovský štěk, 
Mateřinka). ZUŠ a ZŠ 28. října 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, knihovna rovněž využila prostory divadla k doprovodnému programu Noci 
s Andersenem. Gymnázium zde předalo studentům maturitní vysvědčení. Proběhl zde také slavnostní 
večer k výročí 28. října, výroční schůze místní organizace Rybářského svazu. Divadlo samozřejmě 
slouží i pro zkoušky ochotnických souborů, těch bylo 6.  
Letní kino bylo pronajato pro konání majálesu SUPŠ a na 4 akce Festivalu na Jizeře (1x filmová 
projekce, 1x koncert, 2x divadelní představení). 
 
Přehled vlastních akcí (snaha o kompletní výčet): 
Hlavní sál 
Podrobnosti o akcích, profily hudebníků, divadelníků a dalších jsou zveřejňovány v Hlasech a ohlasech 
Turnovska. 
13. ledna: Duo Jamaha. Otec a syn hrající na elektronické klávesy, populární díky TV Šlágr 
14. února: Velký rodinný karneval Mimoňov. Karneval připraven ve spolupráci se Žlutou ponorkou 
21. února: Broďanka. Dechová hudba k tanci 
5. března: Burza sběratelů. Tradiční burzu sběratelů pohlednic, filatelie, mincí a ostatních 
sběratelských oborů pořádal Klub filatelistů Turnov 
8. března: Písničkářky napříč. Vystoupily Anna D (písničkářka a multiinstrumentalistka Anna 
Drábková, jablonecká rodačka), písničkářka Aga, muzikantka původem z Polska, která pomocí 
minimalistických smyček a něžného zpěvu vytváří psychadelicky snovou atmosféru, a legendární 
písničkářka Dagmar Andrtová-Voňková  
11. dubna: Jakub Smolík. Koncert romantického zpěváka s kytarou 
14. dubna: Vltava. Koncert jedné z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně, typické jsou její 
surrealistické texty známé neobvyklou poetikou a mnohoznačností 
22. dubna: Antonín Dvořák – Te Deum laudamus. Vrchol jubilejní 50. sezony Turnovských hudebních 
večerů. Účinkovaly: Podkrkonošský symfonický orchestr pod taktovkou Graziana Sanvita (předehry 
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a árie z Dvořákových oper). V druhé části večera zazněla skladba Te Deum s téměř 170 zpěváky (sbory 
Antonín Dvořák Turnov, Janáček Jablonec nad Nisou, Jizeran Semily, Bořivoj Lomnice nad Popelkou 
a Hlas Nová Paka) a s Podkrkonošským symfonickým orchestrem. Sóla v podání Evy Lédlové (soprán) 
a Jaroslava Patočky (baryton). Ve foyer bylo připraveno promítání historických i současných 
obrazových dokumentů z více než šesti set uskutečněných Turnovských hudebních večerů. (Foto ve 
Fotopříloze). 
27. dubna: Lenka Filipová – Concertino. Koncert jedné z nejznámějších českých zpěvaček 
29. dubna: Pirátská party. Tematická diskotéka. Pirátská party s Captainem Morganem. 
10. května: Michal Viewegh. V současnosti snad vůbec nejčtenější, nejúspěšnější a nejznámější český 
spisovatel hostem Petra Viziny. 
20, května: Disco Střelák – Bílá party s DJ Zdeňkem Vranovským, kdo přijde v bílé, bude mít vstup 
zdarma 
4. června: Burza sběratelů. Tradiční burzu pohlednic, filatelie, mincí a ostatních sběratelských oborů 
pořádá Klub filatelistů 
5. června: Rodinné odpoledne s koloběžkami. Ve spolupráci s Kulturním centrem připravily půjčovny 
koloběžek působící v regionu (Climbing a Koloběžky Český ráj). Probíhaly závody pro děti i dospělé, 
po kterých následovalo grilování 
19. června: Ze srdce dětem – skupina Romane čaja le jilestar (Romské dívky ze srdce). Hravé 
odpoledne pro děti i jejich rodiče. Pohádkové představení, výtvarné dílničky a nejrůznější hry pro 
děti, romská hudba a ochutnávky romské kuchyně. Vernisáž obrazů nedávno zesnulého romského 
umělce Jozefa Dražkoviče ve foyer KC Turnov. 
24. června: Zelená party – diskotéka, na které se pila zelená a Jameson. DJ Slávek. V zeleném 
oblečení vstup zdarma 
 
Letní programy před KC Střelnice od 19.00 hodin, vstup volný. 
1. července: Víťa Marčík – Princ Bajaja. Divadlo.  
2. července: The Beatles – Revolver. Poslechový večer 
8. července: Tragofón Band. Koncert, uvolněné, hravé a pohodové letní swingování.  
9. července: Queen – A Night at the Opera. Poslechový večer slavného alba slavné britské skupiny. 
15. července: Poletíme? Skupina dobře vypadajících mužů hrající original banjo punk future jazz 
kántry v turbošansonovém duchu 
16. července: The Clash – London Calling. Poslechový večer alba, které je považováno za jedno 
z nejlepších hudebních alb vůbec 
22. července: Cimbálová muzika Dušana Kotlára – lidové písně z Moravy, Slovenska i Čech, country 
i jazz 
23. července: AC/DC – Back in Black. Poslechový večer nejúspěšnějšího alba skupiny 
29. července: Improshow. Divadlo – Uskupení turnovských nadšenců do improvizace se představilo 
po roce tréninků a třech víkendových workshopech v té nejlepší formě 
30. července: Pink Floyd – Dark Side of the Moon. Poslechový večer 
5. srpna: Bigbítek – koncert turnovsko-rovenské kapely 
6. srpna: Leonard Cohen – Live in London. Poslechový večer 
12. srpna: Pepa Lábus a spol. Koncert 
13. srpna: U2 – The Joshua tree . Poslechový večer 
 
3. září: Básníci ticha (viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
16. září: Ohnivá párty. Diskotéka 
18. září: Den jógy na Střelnici. Ve spolupráci s lektorkami Lucií Hrubou a Lucií Vlčkovou 
5. října: Partička. Televizní pořad v divadelním podání. Richard Genzer, Michal Suchánek, Igor 
Chmela, Ondřej Sokol a Daniel Dangl 
8. října: Těla. Koncert legendární liberecké kapely 
25. listopadu: Napříč. Festival, na kterém vystoupily kapely Půljablkoň, Brotherhood of Vibes and 
Grooves a Luboš Pospíšil & 5P. 
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26. listopadu: Soundfall. Koncert turnovské kapely 
30. listopadu: 4tet. Koncert vokálního seskupení se slavným zpěvákem Jiřím Kornem v čele.  
3. prosince: Burza sběratelů pohlednic, známek, mincí a ostatních sběratelských oborů 
10. prosince: Anarchia. Koncert metalové kapely 
 
KUS – Kulturní kavárna 
12. ledna: Daniel Raus a Petr Vizina. Literární pořad s Danielem Rausem, autorem nového 
přebásnění starozákonní knihy Job 
6. února: Beata Bocek. Vystoupení zajímavé česko-polské písničkářky. Zpívá většinou polsky, 
výjimečně i česky, francouzsky či švédsky 
9. února: Jaroslav Rudiš. Pořad o literatuře s turnovským rodákem. Moderátor Petr Vizina 
20. února: Jamberi +Amnis. Koncert liberecké folk-country skupiny Jamberi s hostem gothic folkovou 
skupinou Amnis z Mladé Boleslavi 
4. března: Adina Atlas a Peprmintová slunce. Koncert rockových kapel. Vstup zdarma 
22. března. Markéta Baňková a Petr Vizina. Pořad o literatuře s českou spisovatelkou a výtvarnicí 
8. dubna: Jirka Víšek a Karel Šírek. Koncert dvou legend turnovského underground. Oba jsou 
zakládajícími členy Nic Bandu, hudebního sdružení. Jiří hrál na kytaru, Karel na gramofon 
19. dubna: Miloš Doležal a Petr Vizina. Miloš Doležal je autorem a spoluautorem řady rozhlasových 
pořadů a dokumentů zabývajících se druhou světovou válkou a komunistickým terorem 
v Československu 
13. května: Pranic a Chudák paní Popelková. Dvoukoncert 
20. května: Dámská jízda s Avonem a filmem Svátek matek. Pohodový večer, dobrá káva se 
zákuskem, nechat se hezky nalíčit a popovídat si s odborníky o kosmetice, pak zajít na skvělou 
filmovou komedii do kina a na závěr si dát skleničku vína a probrat s kamarádkami všechny ty 
nezbytnosti 
7. října: P.T.N.S.K.M.D.Č. První trio na světě, které má dva členy. Hrají vlastní písničky ve stylu folk, 
folk-rock a pár převzatých od kapel, které jim přirostly k srdci 
19. října: O literatuře – Karel Hvížďala. Beseda s českým novinářem, spisovatelem a dramatikem. 
Moderátor Petr Vizina 
11. listopadu: Bodlák. Koncert turnovské kapely 
16. listopadu: Jan Novák. Beseda s česko-americkým spisovatelem, scénáristou a dramatikem 
14. prosince: O literatuře s Marií Iljašenko. Večer s básnířkou  
17. prosince: Tamdoletma. Koncert turnovské kapely 
26. prosince: Funk Corporation. Koncert turnovské kapely 
(Besedy se spisovateli ve Fotopříloze, duben). 
 
Kavárenský kvíz 
Nový druh pořadu odehrávající se v restauraci – v pěti kolech moderátor pokládá otázky ze dvou 
tematických kategorií a jednotlivé týmy, mající max. 6 hráčů, sbírají body za správné odpovědi. 
Vítězný tým si odnáší vstupenky na akce Kulturního centra a dostane slevu na útratu ještě ten večer.  
6. října / 3. listopadu / 1. prosince /  
 
Výstavy 
Fotoklub Safír na Střelnici: 3. listopadu byla zahájena první výstava fotoklubu na Střelnici, kam se 
přestěhoval z Muzea Českého ráje z důvodu plánovaného budování expozice Horolezectví v Českém 
ráji.  
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Taneční kurzy 
3. listopadu byly zahájeny taneční kurzy pro partnerské a manželské páry (začátečníci) pod vedením 
tanečního mistra Pavla Mertlíka. Proběhlo 6 lekcí a závěrečná prodloužená. (Foto ve Fotopříloze). 
 
 

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.  
 
Všeobecně byl pro kino Sféra rok 2016 velmi úspěšný a opět byl překonán rekordní výsledek v počtu 
diváků i výše tržeb z roku předešlého. Celková návštěvnost kina v roce 2016: 522 promítání 
v kamenném kině, která navštívilo 27 084 diváků, v průměru tedy 47,88 diváků na jedno představení.  
 
Speciální promítací akce 

 Největší akcí kina byl již tradičně letní filmový festival FILMOVÝ VÍKEND ČSFD.cz, který přilákal 
do letního kina opět mnoho stovek filmových fanoušků z celé republiky. 

 Přímé přenosy oper z Royal Opera House v Londýně – proběhlo osm přenosů, které zhlédlo 
249 diváků.  

 Kino nejen pro seniory – jednou týdně, vždy ve čtvrtek.  

 Horror Night 

 Půlnoční premiéry – proběhla jedna 

 Dámské jízdy – pravidelné akce 

 Filmový víkend ČSFD – největší akce letního kina (více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších 
událostí) 

 Cestovatelský klub (víz níže) 
 
Nejnavštěvovanější filmy: Hledá se Dory – celkem 1 147 diváků, Teorie tygra – celkem 1 143 diváků, 
Tajný život mazlíčků a Anděl Páně 2 – shodně 984 diváků. Páté a šesté místo patří českým filmům Lída 
Baarová (827 diváků) a Tenkrát v ráji (741 diváků). 
 
AKCE V KINĚ 
Cestovatelský klub: Celkem 15 akcí navštívilo 1 516 diváků. 
5. ledna: Trek do bc Kanchenjungy. Cestovatelská přednáška Radky Tkačíkové 
19. ledna: Bajkal III. Přednáška Marka Šimíčka 
2. února: Kanada. Přednáška Libora Turka 
16. února: Gruzie. Přednáška Libora Drahoňovského 
15. března: Japonsko. Vyprávěla turnovská cestovatelka MUDr. Helena Boháčová 
29. března: Sluneční škola v Kargyaku. Vyprávění o tom, jak vypadá škola vysoko v Himálajích a jak se 
tam žije dobrovolníkům – vyprávěla cestovatelka Blanka Nedvědická, učitelka a koordinátorka 
Sluneční školy  
12. dubna: Patagonie. Přednáška geografa a fotografa Pavla Svobody o sedmiměsíční cestě napříč 
Jižní Amerikou 

3. května: Mayové a ti druzí. Své zážitky z exotické Guatemaly přiblížil cestovatel Petr Kaláb 
19. srpna: Cirkus tety – Bedřich. Nový cirkus vzdušné akrobacie s příběhem o dvou ženách, které se 
zamilují do jednoho Bedřicha (Foto viz Fotopříloha) 
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20. srpna: Björk – Post. Poslechový večer 
27. srpna: Bob Dylan – Time out of Mind. Poslechový večer 
2. listopadu: Norsko a Švédsko. Přednáška Libora Turka 
30. listopadu: Sicílie a Liarské ostrovy. Multimediální přednáška Pavly Bičíkové 
7. prosince: S Petrem Schlindenbuchem po Azorách 
 
Přehled filmových představení:  
Přehledy filmů, které se promítaly v kině, jsou uvedeny např. v novinách Turnovsko v akci či 
Turnovsko. Představu o typech filmů a jejich množství najdete v předchozích ročnících kroniky.  
 
 

KCT – Městské divadlo 
 
Zájem abonentů roste 
V roce 2014 se prodalo 84 abonentních vstupenek do divadla, v roce 2015 již 97 a v roce 2016 jich 
bylo 131! 
 
Divadelní programy:  

 Pravidelné promítání pro školy – výrazně se snížila návštěvnost školních představení – téměř 
o dva tisíce dětských diváků. Není to ovšem nezájmem. Školy by jezdily rády, ale u těch 
mimoturnovských vyvstal zásadní problém, jímž je doprava. Proběhlo 32 představení, která navštívilo 
4 638 diváků 

 Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – Jednou měsíčně probíhaly úspěšné sobotní 
rodinné pohádky. Proběhlo 8 představení, která navštívilo 1 516 diváků 

 Poetika – dvě představení, 200 diváků 

 Abonentní představení – 10 představení, 2 270 diváků 

  O literatuře – 8 pořadů, 359 diváků 

 Pohovka – besedy se známými herci, 8 představení s 685 diváky 

 Turnovské kulturní léto + Vánoční trhy – proběhlo 8 akcí, 600 diváků 

 Ostatní – 10 divadelních přestavení, 1 618 diváků. 
CELKEM: 101 představení a 13 402 diváků.  
 
Přehled představení a akcí v roce 2016:  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
14. ledna:… a na hrušce sedí diktátor. Divadelní hra Jaroslava Gillara a Vladimíra Škutiny 
20. ledna: Světáci. Divadelní představení pražského spolku Háta 
23. ledna: Čtyřlístek na cestách. Představení pro děti 
26. ledna: Pohovka. Spisovatelka Hana Marie Körnerová, hostitel Ivo Šmoldas 
10. února: Čeněk Pavlík. Koncert houslového virtuosa 
17. února: Pohovka s Radimem Uzlem, sexuologem. Moderátor Josef Klíma, hudební doprovod Pavel 
Půta a Andy Seidl 
18. února: Zeptej se táty. Světová premiéra dramatizace posledního Balabánova románu Zeptej se 
táty, ve kterém autor píše o umírání a krásách života, ale ve skutečnosti se vyrovnává s úmrtím 
vlastního otce. 
20. února: Honza a zakletá víla. Divadlo Pohádka z Prahy 
23. února: Travesti show Iluze. Pražská travesti skupiny Hanky Panky 
1. března: Josef Fousek – básník, písničkář a humorista. Do povědomí veřejnosti se zapsal jako 
dlouholetý člen divadla Semafor a divadla Jiřího Grossmanna 
11. března: Blázinec. Divadelní představení populárního pražského herce Miroslava Táborského, ve 
kterém ztvárňuje 15 rolí. Groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni z jednoho 
psychiatrického ústavu 
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16. března: Pohovka – Vanda Hybnerová a Petr Vydra. Rozhovor s herečkou, dcerou mima Borise 
Hybnera 
21. března: Lháři. Milosrdná komedie o nemilosrdných věcech tvrdí, že nikdy není tak zle, aby 
nemohlo být ještě hůř. V hlavní roli Václav Kopta 
23. března: Turnovské hudební večery. Eva a Bohuslav Lédlovi. Koncert turnovských hudebníků – 
pan Lédl je ředitelem turnovské ZUŠ, paní Lédlová té železnobrodské 
11. dubna: Koncert orchestrů. Velký dechový orchestr ZUŠ Turnov, Komorní smyčcové orchestry ZUŠ 
Turnov a orchestr ZUŠ z Jablonce nad Nisou 
12. dubna: Ženy za pultem. Travesti show 
20. dubna: Pohovka – Oldřich Vízner hostem moderátora Petra Vydry. Hudební doprovod Pavel Půta 
a Andy Seidl. 
29. dubna: Klozet. Společnost bloumající veřejnosti 
30. dubna: Strašidelný mlýn. Divadlo pro nejmenší. Divadelní společnost Júlie Jurištové 
4. května: Hvězdné manýry. Rychlá a bláznivá fraška, která se odehrává ve velice elegantním hotelu 
v Palm Beach v roce 1942. Divadelní společnost Háta (Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, Adéla 
Gondíková, Kamila Špráchalová, Martin Zounar) 
6. května: Michal Hrůza a kapela Hrůzy. Jarní turné po českých městech zakončil turnovský rodák 
koncertem v rodném městě.  
12. května: Pohovka – Jiří a Alena Štréblovi. Herecká sourozenecká dvojice. Hudební doprovod Pavel 
Půta a Andy Seidl. 
15. května: Z prachu hvězd. Divadelní hra Lenky Lagronové. 
18. května: Pražské dechové trio – Šálek vídeňských klasiků. Koncert souboru, který navazuje na 
tradici Českého (dříve Hlávkova) tria působícího od roku 1966. Současnými členy Pražského 
dechového tria jsou absolventi pražské konzervatoře a AMU: Zdeněk Rys – hoboj, Milan Polák – 
klarinet a Lukáš Kořínek – fagot. 
1. a 2. června: Závěrečné koncerty žáků ZUŠ hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. 
Městské divadlo 
9. června: Pidipiknik. Závěrečná vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Turnov pod 
vedením Aleny Tomášové a Romany Zemenové 
11. června: Nothingham – výroční koncert turnovské kapely, která vznikla v roce 1996. Slavnostní 
večer byl koncipován jako benefice ve prospěch Oddělení klinické onkologie Krajské nemocnice 
v Liberci. Následná afterparty proběhla v pizzerii Pit Stop v Sobotecké ulici (U Baja) 
 
22. září: Commedia finita. Úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových operních árií. Čtyři 
monology plné závisti, žárlivosti a nepochopení v podání známých herců – Kateřiny Macháčkové, 
Valerie Zawadské, Lucie Kožinové, Anny Kulované a Karla Soukupa 
23. září: Plnou parou vzad. Travesti show Kočky Praha 
24. září: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla – Rákosníček a hvězdy  
26. září: Plíce. Představení Městského divadla Kladno 
7. října: Královny. Úspěšná divadelní hra v podání ochotnického spolku Jirásek z Olešnice 
13. října: Romeo a Julie. Montekové, Kapuleti a Kašpaři! Nejslavnější milostný příběh v jedinečné 
úpravě pro osm postav. Zájezd pražských herců 
18. října: Smolíkovi. Proslulá maďarská rodinka, která potěšila už nejméně půl zeměkoule. Odložené 
představení z dubna, pro velký zájem přidáno odpolední představení 
21. října: Strakonický dudák. Ve svěžím nastudování s hudbou Jaroslava Krčka. Divadelní spolek 
J. K. Tyl z Lomnice nad Popelkou 
22. října: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla – Trampoty čertíka Culínka 
25. října: Pohovka – Petr Vydra a Václav Vydra. Talk show 
28. října: Oslavy státního svátku. (Více viz Turnov – Kalendárium) 
30. října: Videopůjčovna. Travesti show 
1. listopadu: Pražský komorní balet. České kvartety představí tři choreografy různých generací tvořící 
na hudbu význačných českých skladatelů 



Kronika města Turnova 2016  |226 

 

3. listopadu: Žalman a spol. Koncert slavného folkového zpěváka Pavla Žalmana Lohonky s kapelou  
7. listopadu: Zdeněk Izer a autokolektiv. Zábavný pořad baviče Zdeňka Izera 
8. listopadu: Nezkrocená Brazílie. Cestopisný pořad 
12. listopadu: Kocour v botách. Divadelní představení pro děti 
12. listopadu: Hotel mezi dvěma světy. Divadelní představení, hrála divadelní společnost Kairos II 
z Prahy 
15. listopadu: Cejch. Vícegenerační western z centrálního Krušnohoří. Láska, pomsta a zášť, proti níž 
jsou Montekové a Kapuleti nejlepšími přáteli. 
22. listopadu: Pohovka – Lukáš Pavlásek. Známý stand-up komik 
1. prosince: Proměna aneb Řehoř už toho má dost. Arnošt Goldflam na malé scéně Ypsilonky vytvořil 
inscenaci, která úspěšně navazuje na tradici kafkovských inscenací v tomto divadle. Hraje Studio 
Ypsilon Praha 
7. prosince: Pavel Dobeš. Koncert známého písničkáře 
13. prosince: Pohovka – Na pohovce s hrabětem. Hostem byl František Kinský (*1947), mj. starosta 
Kostelce nad Orlicí. Hudební doprovod zajistil Klíma band (Klíma, Půta, Seidl) 
17. prosince: Fridolín se hledá. Máte doma v šatníku také oblečení, které už nenosíte a je vám ho líto 
vyhodit? My si s ním alespoň hrajeme. Příběh plný hledání a objevování, ztrát a nálezů. Představení 
pro děti 
20. prosince: Vánoční koncert žáků ZUŠ v Městském divadle 
 
 
SMUTEČNÍ SÍŇ 
Smuteční síň je v dlouhodobém pronájmu Pohřební služby Křelina, což organizaci přineslo zisk cca 
82 000 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 2016 téměř 265 000 Kč. Na konci roku 2016 bylo parkoviště 
darováno Městu Turnov. 
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 2016 pracovalo v muzeu 27 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci ve 
vedlejší činnosti (prodejna), další 3 pracovní místa byla dočasně vytvořena s podporou úřadu práce 
(VPP a rekvalifikační program). Jmenný seznam zaměstnanců viz Kronika 2014, foto ve Fotopříloze. 
 
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 
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 Etnologie – sbírky dokumentující kulturu všedního dne od poloviny 18. století 

 Historie – obsahuje několik podsbírek předmětů historické hodnoty (např. militaria, 
numismatika, faleristika, prapory, obecná historie, nově zřízené horolezectví)  

 Historie umění – výtvarné umění od poloviny 16. století 

 Knihovna – obsahuje cca 50 000 svazků, je registrována na Ministerstvu kultury ČR jako 
specializovaná muzejní knihovna. Dělí se na části – odborná knihovna, sbírková knihovna 
regionální literatury, sbírková knihovna starých tisků, sbírková knihovna rukopisů, sbírková 
knihovna Scheybalova a sbírka kramářských tisků.  

 Mineralogie a geologie – sbírka minerálů z celého spektra 

 Scheybalova sbírka – rozsáhlá pozůstalost rodiny Scheybalových získaná v roce 2010. Její největší 
část tvoří knihovna a archiv, následují umělecké, etnografické a historické sbírky.  

 
Budovy muzea (Podrobnosti v Kronice 2015) 

 Dům U Bažanta, Skálova čp. 70  

 Boháčkův dům, Skálova čp. 71  

 Kamenářský dům 

 Dlaskův statek, Turnov – Dolánky u Turnova, čp. 12 

 Centrální depozitář v Jablonci nad Nisou – Poštovní, čp. 26 

 Depozitáře Koňský trh, čp. 615 
 

Stálé expozice:  
Ke konci roku 2016 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: 62 181 osob (loni 52 047)  

 Počet výstav: 22  

 Počet sympozií a seminářů: 2 

 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 42 

 Počet záchranných archeologických výzkumů: 365 (v loňském roce 362) 
 
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 2016 žádná neproběhla).  
 
Do 17. ledna: ReGenerace 2, netradiční propojení. Prezentace místních šperkařů 
Do 1. února: Kapr, sumec, štika. Výstava o rybách a rybářích. Galerie muzea  
4. února – 6. března: Výtvarný salon Jawor–Turnov 2015. Výstavní sál muzea. (Foto ve Fotopříloze) 
25. února – 1. května: Ladislav a Valerián Karouškovi – výběr z tvorby. Galerie muzea Foto ve 
Fotopříloze) 
12. března – 8. května: Scénické ozvěny – výstava scénografa Jana Jünglinga a jeho přátel 
18. května – 19. června. Symposion. 24. ročník výstavy Mezinárodního šperkařského sympozia (Foto 
ve Fotopříloze). 
19. května – 31. prosince: Už 130 let – výstava k 130. výročí existence muzea (Foto ve Fotopříloze). 
29. června – 30. října: 500 let od přestaveb Hrubého Rohozce. Pozdní gotika a raná renesance 
v Českém ráji (Foto ve Fotopříloze). 
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20. října – 30. prosince: Poklady z depozitáře drahých kamenů. Pocta Tomáši Řídkošilovi, v loňském 
roce zemřelému geologovi muzea, v Klenotnici. (Foto ve Fotopříloze). 
23. listopadu – 22. ledna: Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce. Vánoční výstava. (Foto ve 
Fotopříloze). 
 
Publikační činnost 

 Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2016. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, náklad 3 000 ks. 
ISSN: 1801–4054 

  Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, roč. 29, 2017. (Společně se SokA Semily), 
náklad 600 ks. ISSN: 1211-975X,  

 Lidové stavby Libereckého kraje: Muzeum Českého ráje, Turnov, 2016, ISBN 970-80-87416, 
redakce PhDr. V. Jakouběová a Mgr. L. Tuláčková  

 David Marek, Vladimíra Jakouběová: 300 let Dlaskova statku v Dolánkách. Muzeum Českého ráje  

  v Turnově, 2016. ISBN 978-80-87416-23-5 
 

Kamenářský dům 
V Kamenářském domě působí lektorka a organizuje programy a výukové dílny pro školy a pro 
veřejnost. Každotýdenní výtvarný salon je určen veřejnosti. 
 
16. ledna – 28. února: Horské boudy v západních Krkonoších a Jizerských horách 
18. března – 20. května: Výstava prací účastníků Výtvarného salonu (zájmový kroužek při muzeu) 
25. května – 31. srpna: 100 let skautingu v Turnově (Foto viz Fotopříloha). 
8. září – 6. listopadu: Píseň strašlivá a mnohé další. Výstava kramářských tisků především ze 
Scheybalovy sbírky (Foto ve Fotopříloze). 
23. listopadu – 30. prosince: Třpytivé Vánoce – Perličkové ozdoby z Poniklé. Poniklá je kolébkou 
a zároveň posledním a jediným místem na světě, kde vyrábějí ozdoby z foukaných perlí, proto 
muzeum připravuje nominaci na Seznam světového dědictví lidstva UNESCO. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Řemeslné soboty v Kamenářském domě 
2. července: Řezání a broušení drahých kamenů (brusič Tomáš Štefánek), vstupné 40 Kč. 
9. července: Sklářská dílna – skleněná kompozice (sklářka a výtvarnice Marcela Ouhrabková), vstupné 
60 Kč. 
16. července: Olivínový šperk – šperkařská dílna, výroba šperku se vsazeným olivínem (šperkařka 
a výtvarnice Veronika Gocová), vstupné 40 Kč. 
23. července: Smaltovaný šperk – výroba šperku netradiční metodou (šperkařka Marta Švajdová), 
vstupné 40 Kč. 
30. července: Kovářská dílna (umělecký kovář Jaroslav Válek), vstupné 40 Kč. 
6. srpna: Sklářská dílna – výroba skleněné květiny (výtvarnice a sklářka Kamila Parsi Žďárská). 
13. srpna: Plstěný kámen, výtvarně-řemeslná dílna (výtvarnice a šperkařka Jana Válková Střílková). 
20. srpna: Řezání a broušení drahých kamenů (brusič Tomáš Štefánek). 
27. srpna: Montovaná ozdoba 
10. září: Camerata Helvetica. Koncert švýcarského pěveckého sboru 
 
Dny s mineralogem 
Speciální mineralogické programy pro rodiny s dětmi zaznamenaly velký úspěch a mnoho 
návštěvníků. 
2. a 16. srpna: Objevování pokladu – hledání drahých kamenů, archeologické objevy, objevování 
kostry dinosaura 
9. srpna: Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry, objevování pokladu – hledání drahých kamenů, 
archeologické objevy – objevování kostry dinosaura. 
23. a 30. srpna: Skrytá krása hornin, krása a lesk minerálů, objevování pokladu – hledání drahých 
kamenů, přednáška mineraloga Jana Bubala, archeologické objevy… 
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Fotoklub Safír: Výstavy v koridoru muzea realizoval turnovský Fotoklub Safír. Všechny výstavy 
prezentovaly práce amatérských fotografů (Přehled viz Spolky – Fotoklub Safír). 
 

Dlaskův statek 
Velikonoce na Dlaskově statku – Pomlázka teče okolo pece 
26. března proběhly na Dlaskově statku tradiční oslavy Velikonoc.  
Program: 
10.30 Říkanky a písničky s Evou Kordovou 
11.00 Loutkové divadlo Matýsek s pohádkou O kominíku Josífkovi 
12.00 Folklorní soubor Šafrán, hudebně-taneční vystoupení 
12.30 Vynášení Smrtky do Jizery za doprovodu písní a tanců FS Šafrán 
13.30 Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek z Nového Strašecí, hudebně-taneční vystoupení 
14.30 Loutkové divadlo Matýsek s pohádkou Datlování 
15.30 Skupina Piosenki, folk-chanson, hudební vystoupení 
Celý den probíhaly řemeslně-výtvarná velikonoční dílna, velikonoční jarmark a prodej občerstvení. 
(Foto ve Fotopříloze). 
 
Den Dlaskova statku: 23. dubna se konala akce k příležitosti 300 letého výročí Dlaskova statku 
a vydání edice Dlaskových zápisků. Statek ožil příběhy z Dlaskova života, byla otevřena nová stále 
expozice inspirovaná životem Josefa Dlaska a jeho rodiny, účastnil se folklorní soubor Furiant z Malé 
Bělé. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Já Josef Dlask – Návrat hospodáře: 23. dubna byla otevřena nová stálá expozice inspirovaná zápisky 
sedláka Josefa Dlaska 
 
11.–15. července: Výtvarné dílny na statku. Pořádalo Centrum pro rodinu Náruč 
 
Řezbářské sympozium na Dlaskově statku: 21. až 24. září se na Dlaskově statku odehrávalo 
řezbářské sympozium, které po několikaleté přestávce navázalo na tradici řezbářských setkání. Ta 
organizoval turnovský řezbář Karel Hajn, který zemřel v loňském roce. Sympozium se proto letos 
konalo jako Memoriál Karla Hajna. Zúčastnili se tito řezbáři: účastníci řezbářského sympozia 2016 – 
Memoriálu Karla Hajna: 
Ivo Bittman, Vlasta Branda, Jarda Dědek, Daniela Karkulka Haštabová, Vláďa Janata, Karel Janák, 
Jarda Kundrát, Honza Květoň, Oto Melter, Marta Novotná, Pavel Otřísal, Franta Petrányi, Vašek 
Plechatý, Standa Pokorný, Iveta Sadecká, Miloš Šimek, Honza Viktora. Podívat se přijeli: Bosambo, 
Martin Patřičný, Lenka Severová, Zdeněk Vilém a Jan Vybíral. 
 
Posvícení na Dlaskově statku: 23. září se konalo Posvícení na Dlaskově statku 
 
Loutkáři na Dlaskově statku 
3. července: Boďi Jaroměř – Kašpárek a princezna 
10. července: Na Židli – Tři prasátka a vlk 
17. července: LS Maminy Jaroměř – Žabí princ 
24. července: LS Na Židli – Červená karkulka 
31. července: LS Spojáček Liberec – Ostrov splněných přání 
7. srpna: LS Na Židli – Pohádky o pejskovi a kočičce 
14. srpna: LS Kordula Liberec – Plechové pohádky 
21. srpna: Divadýlko Matýsek Rynoltice – Najdi kličku, Ciferníčku aneb hodinářská pohádka 
28. srpna: O slepičce kropenaté 
 
Ve Fotopříloze fotografie ze zářijové tiskové konference muzea). 
Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje a Muzejní čtvrtletník  
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SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE 

Adresa: Skálova 71, Turnov, 511 01 
Předsedkyně: Marcela Beranová, DiS. (od roku 2011, pracovnice MČR – Public relations) 
Spolek vznikl v roce 1995 při Muzeu Českého ráje v Turnově a jeho hlavním úkolem se stalo pořádání 
Staročeských řemeslnických trhů. Z téměř 40 členů je aktivních pouze několik – většinou ti, kteří 
zároveň pracují v muzeu.  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA 

Adresa: Jeronýmova 517  
Ředitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od srpna 2015) 
Charakteristika: Druhá nejstarší městská česká knihovna odvozuje svůj původ od slavného Provolání 
Antonína Marka, v němž v roce 1820 vyzýval městské představitele k založení čtenářské besedy ve 
městě. Od té doby tradice čtenářství a veřejného půjčování knih v Turnově nezanikla. Dnes je 
knihovna veřejnou městskou knihovnou s univerzálním fondem a profesionálními knihovníky. 
Poskytuje veřejné knihovní a informační služby dle zákona.  
Oddělení: Oddělení pro dospělé / Oddělení pro děti a mládež / Informační centrum pro mládež, 
půjčovna audioknih a zvukových knih / Oddělení provozní (kulturní aktivity, provozní zajištění) /  
Poradenské centrum pro zrakově postižené (provozováno ve spolupráci s Tyflocentrum Liberec, 
o.p.s., a pobočkou Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých v Jablonci nad Nisou. (Více viz 
Zdravotnictví – Poradenské centrum nevidomých a zrakově postižených).  
 
Rok 2016 
V roce 2016 disponovala knihovna celkem 56 778 svazky, z toho naučná literatura tvořila 16 408 
svazků. Knihovna odebírala 134 titulů periodik.  
Registrovaných uživatelů bylo 1 789 osob, z toho 509 uživatelů do 15 let. Knihovna zaznamenala 
75 504 výpůjček. Knihovnu navštívilo celkem 65 751 osob. Knihovna uspořádala 364 kulturních 
a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které navštívilo 10 955 osob.  
 
V knihovně pracovalo 10 zaměstnanců, z toho čtyři na poloviční úvazek. Tři pracovníci jsou 
zaměstnáni díky dotaci z úřadu práce na úklidové a pomocné práce. Činnost poboček zajišťují tři 
externistky.  
 
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. 

 Klub Matýsek – literárně-zájmový kroužek pro děti z mateřských škol 

 Klub začínajících autorů – čtenářský klub  
  
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 – dětské oddělení, Alešova ulice č. p. 1059, základní škola – dětské 
oddělení  

. pobočka Turnov II – oddělení pro dospělé, Nádražní ulice 1297 (budova tzv. Drahstavu, 
1. patro)  

. pobočka Výšinka, Granátová ulice č. p. 1890, penzion se sociálními byty  
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. pobočka Mašov, č. p. 253, hasičská zbrojnice  

. pobočka Malý Rohovec, č. p. 18 – obecní domek  

. terénní půjčování v klubovně penzionu Žižkova ulice (minimálně jednou měsíčně)  

. Nepravidelně (většinou jednou za dva měsíce) zajíždí knihovnice paní Danuše Altová na 
pobočku SONSu v Jablonci nad Nisou se souborem zvukových knih, které si zde průběžně 
půjčují nevidomí a těžce zrakově postižení.  

  
Přehled akcí v roce 2016 (výběr): 
 
1. dubna začal platit nový ceník knihovny. Poplatek za roční registraci byl stanoven na 180 Kč, resp. 
90 Kč pro zvýhodněné skupiny. Došlo k navýšení o 40, resp. 20 Kč.  
 
Nový knihovnický program: V březnu začala knihovna používat nový katalogizační program Koha.  
 
Pobočka v Turnově II: Na konci června 2016 přestala fungovat knihovní pobočka v základní škole 
v Alešově ulici. V rámci rekonstrukce budovy školy vznikl nový prostor, který slouží jako školní družina 
s oddělením knihovny pro děti a mládež. Oddělení pro dospělé bylo přemístěno do prostor železniční 
administrativní budovy ČD SDC a.s. (tzv. Drahstav, U Nádraží č. p. 1297) v prvním patře. Tyto prostory 
jsou trojnásobně větší než ty původní v Alešově ulici. Pobočky pro dospělé zahájila provoz v červenci 
s otvírací dobou v pondělí a ve středu od 12 do 18 hodin. 
 
Knihovní koutek v Maškově zahradě: V červenci byl u převlékárny nově otevřeného koupaliště 
otevřen knihovní koutek, kde si lidé mohou ke koupání a odpočinku vypůjčit (volně) knihy a časopisy 
ke zpestření svého volného času. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Čteme všichni, vypráví jen někdo: 5. dubna proběhlo v dětském oddělení knihovny místní kolo 
přehlídky v umění vyprávět Čteme všichni, vypráví jen někdo. Zúčastnilo se ho přes 60 vypravěčů, 
přišli se podívat rodiče, prarodiče i učitelé. Zvýšil se zájem malých vypravěčů z prvních tříd ZŠ Skálova, 
které velmi dobře motivovala paní učitelka Edita Brožková. Tradičně nejvíce vypravěčů bylo ze ZŠ 
Žižkova a pod vedením paní učitelky Jany Kepkové. Děti ze školy v Žižkově ulici navíc připravily knihu 
Jak je to s králem na počest 700. výročí Karla IV. a zapojily tak město Turnov do projektu Kde končí 
svět. 
Nejlepší účastníci postoupili do regionálního kola, které se konalo 10. května v městské knihovně 
v Semilech.  
 
Webové stránky knihovny vyhrály v soutěži: V celostátní soutěži Biblioweb získaly webové stránky 
turnovské knihovny 2. místo mezi knihovnami v obcích do 15 000 obyvatel. V porovnání mezi všemi 
přihlášenými knihovnami získala deváté místo. Webové stránky získaly v říjnu 2015 nový design, a jak 
je vidět, změna to byla povedená. Za designem a obsahem stránek stojí nový grafik knihovny Adam 
Charvát. 
 
Světový den knihy a autorských práv: 23. dubna proběhl program, kterým se knihovna připojila 
k mezinárodní akci. Spojila se s místním knihkupectvím Kniha Českého ráje Aleny Radoušové 
v Hluboké ulici a společně připravily program o knihách, jejich výrobě a distribuci a o knihkupectvích. 
Zúčastnila se vždy jedna třetí třída každé z turnovských škol. Z osobního setkání s jednou z učitelek, 
byl program povedený a dětem se moc líbil.  
 
Babička a dědeček do školy: Nový projekt výchovy ke čtenářství spojuje tři generace – děti, rodiče 
a seniory. Cílem bylo opět oživit a zavést tradiční a důležitý rituál předčítání do rodin a pomoci dětem 
ve čtenářské a jazykové gramotnosti. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče 
s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není 
jazyk, ale obraz. Do projektu se jako první zapojily mateřské školy 28. října a Zborovská. 
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Rekonstrukce knihovny: V srpnu byla budova knihovny uzavřena a v interiéru proběhly menší 
stavební úpravy. Všechna podlaží kromě suterénu čistě vymaloval přepeřský malíř Martin Adam, ve 
společenském sálku byly na stěnách ponechány originální sprejerské výtvory dětí navštěvujících 
zdejší Informační centrum pro mládež. Hned při vstupu do budovy návštěvníky upoutá na zdi Malý 
princ vzhlížející ke knihám, malba Šárky Tůmové. Malířka také pohádkově vyzdobila dětské oddělení. 
Celá knihovna se postupně ladí do vzdušných modro-tyrkysových odstínů jejího loga. Obě půjčovny 
i sálek dostaly nové světlé koberce nainstalované libereckou pobočkou firmy Koberce Breno s. r. o. 
V oddělení pro dospělé vznikla úplně nová čítárna, v níž se bude například nově scházet už rok 
fungující Klub začínajících autorů. 
Při stěhování bylo uvolněno hodně místa na nové knihy a zaveden nový systém uspořádání např. 
naučné literatury. Vyřazené knihy byly nabídnuty veřejnosti na burze knih.  
Náklady na přestavbu pokryl knihovní rozpočet, na úpravu společenského sálku Informačního centra 
pro mládež přispěla Nadace Preciosa. 
(Zdroj: Zpráva Barbory Havlátové) 
 
Slavný youtuber v knihovně: 1. prosince navštívil knihovnu slavný youtuber a parkourista Tary. 
(Parkour je pohybová aktivita, cílem je dostat se z bodu A do bodu B jen s použitím síly vlastního těla, 
přičemž body zdolávaná cesta může dosahovat velké náročnosti). Jeho návštěva přilákala k návštěvě 
kolem stopadesáti dětí a mladých, pro které jsou youtubeři skutečnými a sledovanými celebritami. 
Tary předvedl své parkourové umění na překážkách, které zapůjčila ZS Žižkova. Každý, kdo chtěl, si 
mohl dráhu vyzkoušet. Během skákání Tary děti natáčel a společně potom video stříhali a upravovali. 
(Fotografie ve Fotopříloze). 
 
VÝSTAVY 
11. ledna – 29. února: Náš les. Práce z výtvarné soutěže pořádané Odborem životního prostředí 
turnovské radnice  
Do 31. března: Prales. Výtvarné práce žáků ZUŠ Turnov, výtvarného oboru, který vede akademická 
malířka Eva Mastníková. 
Do 30. dubna: Malá mořská víla. Výstava k 180. výročí vydání pohádky H. Ch. Andersena 
Do 15. června: Putování krajinou. Výstava fotografií rodiny Vaškových z Turnova, každoročními 
účastníky Příroda na Zemi. 
Do 31. srpna: Život pod vodou. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Turnov, výtvarného oboru, pod 
vedením akademické malířky Evy Mastníkové. 
Do 31. října: Knihovna v proměnách času. Výstava k výročí 30 let umístění knihovny v budově 
v Jeronýmově ulici 
Do 31. prosince: Kulturní krásy Českého ráje. Výstava Jiřího Lodeho – průřez výtvarnou činností 
autora. 
 
AKCE 
5. ledna: Klub Matýsek. Lednové setkání 
5. ledna: Origami party. Tvořivá dílna s výtvarnicí Ladou Capouškovou. ICM. 
13. ledna: Klub začínajících autorů. Setkání klubu pro začínající básníky i prozaiky. Organizuje 
knihovnice Pavlína Skálová 
17. ledna: Zimní, bambulková, vločková a krabičková dílna. Výroba sněženek, vloček, bambulek 
a ozdobných krabiček společně pro rodiče s dětmi pod vedením lektorek Evy Šrajerové, Simony 
Bakešové a Ivy Dalerové. Dětské oddělení knihovny. 
26. ledna: Překroč hranice. O cestách mimo republiku. ICM 
4. února: Večer písničkářů Českého ráje. Autorský večer s kytarou a písničkami. Vystoupí Eva 
Matylda Jiřičková, Ondřej Halama, Karel Jiroš, Martin Witkowski a Jiří Lode 
16. února: Pohádkový podvečer – Ostrov pohádek. Posezení nad pohádkovými knížkami s divadlem 
jednoho herce Korduly Liberec 
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16. února: Příběhy 20. století – workshop. Setkání obyvatel města, kteří si chtějí povyprávět 
o událostech 20. století 
17. února: Klub začínajících autorů. Klub pro autory od 16 let. Organizuje knihovnice Pavlína Skálová 
21. února: Dílna kožená, ponožková a punčochová. Dílna pro děti a rodiče pod vedením mistra koží 
Ondřeje Hladíka a lektorky Evy Šrajerové 
1. března: Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách. Pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi. 
Setkání nad knihou Jaroslava Kříže. Svou tvorbu, ale i loutky představili Jaroslav Ipser, Daniela 
Weissová a Romana Zemenová z LS Čmukaři a Petr Záruba z LS Na židli 
13. března: Dílna pohádková – kostýmová – tričková. Tvůrčí výtvarná dílna zaměřená na přípravu 
pohádkové Noci s Andersenem. Lektorky Eva Šrajerová, Iva Dalerová a Simona Bakešová 
16. března: Klub začínajících autorů. Setkání klubu začínajících básníků a prozaiků od šestnácti let. 
Klub vede Pavlína Skálová 
29. března: Autorský večer Ondřeje Hníka – básníka, spisovatele, učitele, univerzitního profesora 
a didaktika literatury. Hudební doprovod Eva Matylda Jiřičková a Jiří Lode 
1. dubna: Noc s Andersenem 
24. dubna: Dílna proutěná a čarodějnická. Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi. Lektorky Lenka 
Bendáková, Eva Šrajerová, Iva Dalerová a Simona Bakešová 
15. května: Dárková dílna pro maminku. Výroba dárečků pro maminky k svátku matek bude 
zaměřena na zdobení perníčků a výrobu papírové kytičky, srdíčka, obrázků, šperků. 
25. května: Na sever od Slunce. Film o dvou surfařích, kteří se nebojí vyrazit na severní vlny. Jak se jim 
žilo devět měsíců za polárním kruhem a co všechno jim moře přinášelo, v Informačním centru pro 
mládež 
5. června: Dílna hedvábná, korálková a skleněná. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiny s dětmi, tentokrát 
si děti vyrobí hedvábný obrázek, korálkové ozdoby a postavičky 
14. června: Den čtenářů na hradě Valdštejně. Závěrečná akce projektu Městské knihovny Kde končí 
svět a pasování nejlepších čtenářů dětských oddělení knihoven v Libereckém kraji 
13. července: (S)tvořitelna. Dílna na plstěnou vlnu. Lektorka Pavlína Skálová 
20. července: (S)tvořitelna. Práce s přírodními materiály. Lektorky Pavlína Skálová a Bára Havlátová 
27. července: (S)tvořitelna. Dílna na výrobu papíru, malby, knih a pryskyřice. Lektorka Bára Havlátová 
3. srpna: (S)tvořitelna. Dílna s plastovými výrobky 
10. srpna: (S)tvořitelna. Dílna s textiliemi 
17. srpna: (S)tvořitelna. Dílna s kovem (drátky a zátky od piva) 
24. srpna: (S)tvořitelna. Dílna s kamenem a kovem 
1. září: Balení učebnic a sešitů. Zdarma 
18. září: Výtvarná dílna podzimní a kamínková pod vedením lektorek Simony Bakešové a Evy 
Šrajerové 
18. září: Netradiční knihovna aneb 30 let ve vile (více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších 
událostí) 
3. října: Čína s batohem nejen po Sečuánsku. Cestopisná přednáška s cestovateli Pavlem Chlumem 
a Petrem Kvardou 
4. října: Pohádkový podvečer – Chameleon Leon. V podání loutkového divadla jednoho herce 
Kordula Liberec 
9. října: Dýňová halloweenská výtvarná dílna 
15. listopadu: Z pohádky do pohádky. Pohádkový podvečer. Divadlo Rolnička 
27. listopadu: Den pro dětskou knihu 2016. 10. ročník akce na podporu výchovy ke čtenářství, 
zahrnoval výtvarné dílny, soutěže, autorská čtení, prodej knih, loutkové pohádky atd. 
7. prosince: (S)tvořitelna. Vánoční papírová dílna 
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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 byl minimální. Na podzim 2015 byla činnost 
s novými 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). 
 
Plátce DPH (daně z přidané hodnoty): 1. října 2016 se organizace stala plátcem DPH, protože její 
obrat dosáhl 1 milionu korun. S přechodem souvisí potřebné práce a legislativa a 15. prosince muselo 
zastupitelstvo schválit novou zřizovací listinu.  
 
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 

 Turistické noviny Turnovska 2016 – náklad 12 500 ks v české mutaci. 5 500 ks novin se 
distribuovalo do schránek turnovských domácností. 

 Kapesní kalendářík – 5 druhů na rok 2017 (motivy: Turnov, Turnovské památky, Český ráj, „Za 
pověstmi Českého ráje – Český ráj dětem“, hrad Valdštejn) 

 Turistické čokolády: Regionální a turistické informační centrum Turnov rozšířilo svůj sortiment 
na sezonu roku 2016 o čtyři druhy čokolád, jejichž obaly jsou zdobeny historickými 
fotografiemi Turnova. Čokolády stojí 18 korun. 

 
Akce pro podporu cestovního ruchu (výběr) 

 Turnovské léto – Letní prázdninová nabídka v rámci cyklu akcí Turnovské léto, realizace 
zajímavé nabídky pro turisty v prázdninových měsících 

 Český ráj dětem – zahájení turistické sezony  
30. 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). 

 Turnovské památky se slevou – zvýhodněné vstupné mezi synagogou a Muzeem Českého 
ráje 

 Slevokarta Sedmihorky doporučují – zapojen hrad Valdštejn 
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REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Informační centrum patří k síti certifikovaných informačních středisek České republiky.  
Je také součástí sítě jednotně certifikovaných informačních středisek v rámci České republiky A.T.I.C. 
(listopad 2013).  
Hlavním úkolem je především sdělování turistických informací o Turnově a Českém ráji, informací 
o turnovských firmách a organizacích, o kulturních, společenských a sportovních akcích, o dopravních 
spojích (ČD, ČSAD), o ubytovacích a stravovacích možnostech, o trávení volného času. Dále je zde 
uskutečňován prodej pytlů na odpad a vybírání poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
Dalším úkolem je propagace regionu a prodej a nákup suvenýrového zboží.  
 
Turistické čokolády 
Regionální a turistické informační centrum Turnov rozšířil svůj sortiment na sezonu roku 2016 o čtyři 
druhy čokolád, jejichž obaly jsou zdobeny historickými fotografiemi Turnova. Čokolády stojí 18 korun. 
 
Nabídka regionálních výrobků 
Na konci roku 2016 nabízelo turnovské Regionální turistické informační centrum několik výrobků 
řemeslníků, kteří jsou nositeli značky Regionální produkt Český ráj. Turisté a návštěvníci Turnova si 
tak mohli odvézt z města několik upomínek.  
Karel Sobotka – skleněné foukané figurky (zvířátka) / Jan Verich – bio šťávy / Iva Valentová – skleněná 
bižuterie / Chráněná dílna Sportem proti bariérám – Valdštejnská desková hra, hrnečky / Wranovsky 
crystal – bižuterie, sklenice / Granát, d. u. v. – skleněné figurky. 
 

SYNAGOGA 
Synagogu navštívilo 3 145 návštěvníků. Synagoga je otevřena od května do září. Uskutečnilo se zde 
8 koncertů, tři přednášky a dvě výstavy na ženské galerii. Synagogu navštívil velvyslanec státu Izrael 
Gary Koren. (Viz Turnov – Kalendárium z června). V roce 2016 proběhl v prostoru synagogy jeden 
svatební obřad. Synagoga byla zapojena do cyklu akcí Turnovské léto programem Magický Turnov – 
středeční noční prohlídkou prostor synagogy s netradičním výkladem a úterní návštěvou židovského 
hřbitova s vyprávěním o židovské čtvrti. 
 
Akce v roce 2016:  
20. května: Čabraka – Ornamento sefardí, koncert skupiny, písně španělských Židů v jazyce Ladino. 
5. června: Koncert žáků Ježkovy konzervatoře v Praze pod vedením prof. Jaromíry Ježkové 
8. července: Jan Matěj Rak – Zwolna a citedlně. Koncert známého kytaristy v nově komponovaném 
pořadu z děl klasiků, proložený písněmi židovskými a lidovými 
2. srpna: Pozemský a nebeský Jeruzalém. Výstava izraelské malířky Hany Alisy Omer. Na vernisáži 
vystoupil sbor Rimon při Židovské liberální unii v Praze, zazpíval židovské liturgické písně 
20. srpna: Simcha – Oyf a Veg – Na cestě. Klezmerová kapela 
4. září: Pozemský a nebeský Jeruzalém – Z Československa do Izraele a zpět. Přednáška 
s promítáním prezentace izraelské malířky Hany Alisy Omer 
22. září: Ženy s Nobelovou cenou. Přednáška členky Židovské obce v Brně Zuzany Prudilové 
25. září: Shum Davar. Koncert mezinárodní skupiny, kterou tvoří muzikanti z Běloruska, Gruzie, 
Slovenska a České republiky, hraje klezmer/world music (sponzorsky zaplatila firma Crytur) 
27. září: Koncert žáků Ježkovy konzervatoře v Praze pod vedením prof. Jaromíry Ježkové 
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VALDŠTEJN 
Hrad Valdštejn se stal součástí nové organizace k 1. 4. 2014.  
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelánka: Mgr. Kristýna Licinbergová (od 1. března do 31. prosince) 
Charakteristika: Majitelem hradu Valdštejna je město Turnov, které jej zřizuje jako příspěvkovou 
organizaci. Rodový hrad pánů z Valdštejna pochází ze 13. století, byl postaven mezi léty 1260–1280. 
Během dlouhé historie hrad prodělal řadu stavebních úprav, z nichž nejviditelnější jsou úpravy 
barokní, kdy byl přistavěn zámecký objekt a kaple a vzniklo nevšední poutní místo. Jeho stavitel 
Jaroslav z Hruštice byl pravděpodobně také zakladatelem města Turnova. Hrad je vyhledávanou 
turistickou atrakcí Turnovska a je také oblíbeným místem svatebních obřadů.  
 
Provoz hradu pro veřejnost: O provoz hradu se v roce 2016 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 54 525 návštěvníků a tržba za vstupné činila 2 750 235,- Kč. 
V objektu bylo uspořádáno 35 kulturních akcí, z nichž některé byly i vícedenní, a 2 výstavy (Ve 
spolupráci s Knihovnou Antonína Marka v Turnově výstava dětských prací z oddělení knihoven na 
Liberecku v rámci celostátního projektu: Kde končí svět „Jak je to s králem“ u příležitosti 700. výročí 
narození Karla IV. a Aehrentálské Vánoce s možností nahlédnout do běžně nepřístupné expozice.). 
Objekt byl zapojen do cyklu akcí Turnovské léto čtvrtečním programem: Prohlídky s loupeživým 
rytířem.  
 
Expozice: Klasicistní palác / Romantický palác / Biliární sál / Kaple svatého Jana Nepomuckého / 
Středověké sklepení / Kočárovna. (Podrobný popis expozic viz Kronika 2014.) 
 
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 2016 proběhlo na hradě 50 svatebních obřadů.  
 
Sbírky: V rámci objektu byly vytvořeny tři sbírky, které byly zapsány do Centrální evidence sbírek 
muzejní povahy Ministerstva kultury (CES) a to pod evidenčním číslem: SHV/016-10-19/426016. 
Název sbírky: Sbírka hradu Valdštejn. Bylo zapsáno 107 sbírkových předmětů a v evidenci sbírkových 
předmětů se bude pokračovat v následujících letech.  

 
Stavební úpravy a investiční akce: Během roku byla zahájena výměna střešní krytiny kaple svatého 
Jana Nepomuckého. Termín dokončení stavby byl posunut na rok 2017. 
 
Výběrové řízení na kastelána: Kastelánka Iveta Mečířová k 31. prosinci 2015 z funkce odešla. Novou 
kastelánkou se stala k 1. březnu Mgr. Kristýna Licinbergová.  
 
Výstava na Pražském hradě: V listopadu byl zapůjčen model hradu Trosky, který je součástí expozice 
na Valdštejně, na výstavu k 700. výročí narození Karla IV. ve Valdštejnské jízdárně. 
 
Přehled akcí v roce 2016: 
Akce: 
24. dubna: Varhanní koncert žáků ZUŠ v Mladé Boleslavi. Zazněly skladby J. S. Bacha, M. A. 
Charpentiera či J. Pachelbela. 
1. května: Máj – nastudování básně Karla Hynka Máchy v podání Zdeňka Zahradníka.  
21. května: Valdštejnská pouť, proběhla mše svatá, varhanní koncert, jarmareční písně a loutkové 
divadlo (Foto viz Fotopříloha). 
4. června: Koncert flétnového kvintetu Tibia Pragensis v kapli sv. Jana Nepomuckého 
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10. června: Noc kostelů. Varhanní koncert v podání Bohuslava Lédla a vystoupení uskupení Musica 
Viva 
14. června: Den čtenářů na hradě Valdštejně. Závěrečná akce projektu Městské knihovny Kde končí 
svět a pasování nejlepších čtenářů dětských oddělení knihoven v Libereckém kraji 
26. června: Celodenní vystoupení skupiny Musica Viva (renesanční hudba) 
2. července: Dětské hry a klání. Dobové hry a soutěže pro malé i velké 
3.–6. července: Hradecké komorní tucteto. Vystoupení každou celou hodinu. Soubor navštěvuje hrad 
již 20 let 
5.–6. července: Rytíři turnovského meče 
10—13. července: Queentet. Krátké vokální koncerty během dne v kapli sv. Jana Nepomuckého 
13. července: Noční prohlídka hradu 
14.–17. července: Pele Mele Quintet. Koncerty vokálního souboru z Mariánských Lázní součástí 
prohlídek 
19. července: Audience s Albrechtem z Valdštejna. Každou celou hodinu 
22. července: Varhanní koncert Radka Rejška a Víta Janaty, v rámci prohlídek 
27. července: Noční prohlídka hradu 
30. a 31. července: Středověký víkend na Valdštejně (viz níže) 
10. srpna: Noční prohlídka hradu 
12. srpna: Divadýlko na dlani – Noc na Karlštejně aneb Na hradě je ženská (foto ve Fotopříloze) 
16. srpna: Audience s Albrechtem z Valdštejna 

18. – 21. srpna: : Lukáš Pelc, vokální koncerty v průběhu dne v rámci prohlídky hradu 
23. srpna: Varhanní koncert Radka Rejška v kapli sv. Jana Nepomuckého 
24. srpna: Noční prohlídka hradu 
27. srpna: Hradozámecká noc – Loučení s létem 
30. srpna: Audience s Albrechtem z Valdštejna 
3. září: Dny evropského kulturního dědictví. Varhanní koncert Radka Rejška v doprovodu trubky v podání 

Víta Janaty v kapli sv. Jana Nepomuckého 

17. září: Svatohubertská slavnost (viz níže) 
25. září: Narozeniny Albrechta z Valdštejna 
10. prosince: Provaz. Koncert sboru „Pro vánoční zpěvy“. Seskupení hudebníků vzniklo před deseti 
lety díky iniciativě bývalé starostky Vyskře Doubravky Fišerové a členů její rodiny. V roce 2017 oslavil 
Provaz deset let vánoční činnosti. (Fotografie ve Fotopříloze). 
17. prosince: Adventní čas s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Společné zdobení stromečku 
z donesených ozdob 
18. prosince: Skautský sboreček na Valdštejně 
24. prosince: Vánoční koncert skupiny I Dilettanti z Liberce 
26. prosince: Musica Fortuna na Valdštejně 
28. prosince: Vánoční varhanní koncert Radka Rejška 
1. ledna: Varhanní koncert Evy a Bohuslava Lédlových 
 
Středověký víkend na Valdštejně: 30. a 31. července se na Valdštejně konal 1. ročník akce nazvané 
Středověký víkend. Pro návštěvníky, kterých dorazilo kolem 15 stovek, byl připraven koncert skupiny 
Subulcus hrající pijácké písně, doprovázené na dudy, flétnu a zapomenuté nástroje, kterými jsou 
niněra a trumšajt. Hudební vystoupení bylo oživeno středověkým gotickým stepem ve dřevácích. 
Nechybělo ani vystoupení Rytířů turnovského meče.  
 
Svatohubertská slavnost na Valdštejně: 17. září proběhl na hradě Valdštejně 5. ročník 
Svatohubertské slavnosti, kterou navštívilo kolem pěti stovek návštěvníků. Akci zahájilo vystoupení 
Hudebního loveckého kvarteta lesních rohů Valdštejn (ve složení Jaroslav Hejral, David Pokorný, Hana 
Mikulová, Lenka Libenská) s ukázkami lovecké hudby a loveckých signálů a hlaholů. Představeno bylo 
vábení divé zvěře, což si mohly vyzkoušet i děti z obecenstva, lovečtí psi a draví ptáci. Na slavnostech 
bývají do spolků přijímáni noví myslivci po složení mysliveckých zkoušek. Akci doprovodila výstava 
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výtvarných prací dětí z turnovských mateřských škol (Soutěž Co se děje v lese). Slavnost byla 
ukončena mysliveckou mší, kterou celebroval duchovní Jaroslav Gajdošík z Římskokatolické farnosti 
sv. Petra a Pavla v Semilech za doprovodu pěveckého sboru Antonín Dvořák pod vedením sbormistra 
Bohuslava Lédla a loveckého kvarteta lesních rohů Valdštejn 
Slavnost byla připravena a pořádána Městem Turnov, Odborem životního prostředí za pomoci 
Okresního mysliveckého spolku Semily, Liberec a Jablonec, Lesů ČR, Lesní správy Hořice, 
Mysliveckého sdružení Radeč, Valdštejn a Všeň, Mateřské školy Turnov – Mašov, Sborem 
dobrovolných hasičů Pelešany a dalších. 
Reportáže z hradu vysílal v přímém přenosu Český rozhlas dvojka s komentářem moderátora Václava 
Žmolíka. 

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ  

Adresa: Antonína Dvořáka 335 
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. 2016 celkem 59 členů, z toho 38 měst a obcí 
(64 %), 19 subjektů ze soukromého sektoru (31 %), 2 ostatní (5 %) + 3 přidružená členství (OSVČ). 
 
Aktuální seznam členů v roce 2016: Agentura ARA, s. r. o. / Autokemp Sedmihorky, v. o. s. / BAART, 
s. r. o. / Hippopig s. r. o. – Horolezecká stěna Sobotka/ Hotel Jičín / Hotel Zámek Hrubá Skála / J. M. 
Schlik, s. r. o. / Jezdecký klub farma Ptýrov, o. s. / Kinský Dal Borgo, a. s. / Kofola, a. s. / Krajská 
hospodářská komora KH kraje / Mencl ABF, 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 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.  
(Foto ze setkání regionálních výrobců v Kamenářském domě, 29. března, ve Fotopříloze). 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 
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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.  

 7. května: Zámecký jarmark pro celou rodinu. Program od 11.00 do 17.00 hodin. Pohádková 
stezka pro děti, hrací teta, obrázkové písničky, malování na obličej, závody v pojídání koláčů se 
zapečenými mincemi, bosé hry, tvořivé dílničky, pasování malých princů a princezen, kramářské 
písně, tradiční i netradiční řemesla, jarmareční stánky. Vstupné dospělí 130 Kč, děti a senioři 100 Kč, 
děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné 400 Kč. 
5. a 6. července: Móda sedmi staletí – prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech, kdy 
v každé místnosti čeká jiný průvodce, takže i výklad je pestrý, netradiční, neboť skupinu si postupně 
předá více průvodců. 

 6. srpna: Zahradní slavnost. Zábavný den pro celou rodinu. Hrané kostýmované prohlídky, 
hudební stezka pro děti, tanec princezen, salon pohádkové kloboukářky, rošťák kavalírem, hudba pro 
dobrou náladu, hrací teta, pikantní tance minulého století, barmanský běh, stánky s pamlsky, 
malování na obličej, tvořivé dílničky, zámecká kavárna. (Foto ve Fotopříloze). 

 6. a 7. srpna: Od Mikuláše k Mikuláši – hrané kostýmované prohlídky. (Foto ve Fotopříloze). 

 27. srpna: Hradozámecká noc – hrané noční prohlídky od 20.00 do 23.00 hodin. V průběhu 
dne v rámci prohlídek malé varhanní koncerty Radka Rejška. 

 3. a 4. září: Putování za renesancí – prohlídky zaměřené na stavební vývoj zámku 

 26. prosince: Vánoční prohlídky zámku. Jak slavila Vánoce hraběcí rodina? Co měli domácí 
k večeři a proč se na Štědrý den kácel ozdobený vánoční stromek? 
 
Expozice: V roce 2016 bylo návštěvníkům zpřístupněno pět prohlídkových okruhů. 1. Reprezentační 
prostory (základní okruh) 2. Soukromá apartmá (základní okruh) 3. Sklepy a zázemí 4. Celým zámkem 
(spojený 1. a 2. okruh) a 5. Zámek dětem. 
Podrobnější popis expozic viz Kronika 2014.  
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, v polovině prosince nahrazeni 
Stanislavem Šéfrem a Ivanou Šonskou) 
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.  
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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. 
 
Turnovští skauti mají nové vedení: V polovině prosince předal vůdce turnovského střediska Štika 
Tomáš Hocke (Podkovák) po devíti letech vedení svému nástupci Stanislavu Šéfrovi, dlouholetému 
vedoucímu 2. skautského oddílu. (Fotografie ve Fotopříloze). 
 
Skauti koupili Skautský ostrov: V létě, konkrétně 28. července, se podařil dlouhodobý plán 
turnovských skautů a byl odkoupen ostrov, na kterém od roku 1990 sídlí klubovny a kterému se 
obecně říká „skautský“, od turnovského Sokola (TJ Sokol Turnov). Ostrov byl zakoupen za 2 210 600 
korun, z toho 800 tisíc věnovalo město, 861 tisíc bylo vybráno díky přízni sponzorů a jednotlivých 
dárců, zbytek si skauti půjčili a budou splácet.  
Přehled dárců: 
Ústředí Junák-český skaut, z. s., město Turnov, ses. Babincová, ses. Novotná, MUDr. Štejfová, Jaromír 
Chmelík, Zikuda – vodohospodářské stavby, příspěvky všech členů roku 2016, rodina Horákova, rodina 
Roubíčkova, Ing. Ondřej Mašek, Ing. Tomáš Drbohlav, MUDr. Jiří Měkyna, Kateřina Záleská, Ing. 
Michal Kubánek, Mgr. Pavel Mašek, bývalí a současní členové 1. oddílu skautů, Jan Kovář, Kateřina 
Zajgerová, Tomáš Kopecký, Dana Kavalíková, Blanka Hájková, Tomáš Tábořík, Viktor Tomek, David 
Zajger, rodina Hockeova, Jan Otmar, Mgr. Martina Pokorná, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jiří Koreň, Jiří 
Záleský, Aleš Kopecký, br. Kordík, ACCT s. r. o., Ing. Tomáš Špinka, Jana Chmelíková, Vašek Pekař, 
Vojta Pekař, Von Seydlitz-Kurzbac, Jan Pekař, Věra Rymplerová, Lucie Trněná, René Mifka, David 
Kefurt, Tomáš Trněný, Jiří Záleský, Miroslav Žák, Ing. Jiří Šolc, Michaela Trněná, Michaela Bradáčová, 
Pavla Emmerlingová, Eliška Krenková, Petr Ježek, rodina Budinova, Sabina Roubíčková, Lukáš Tábořík, 
Ing. Vítězslav Sekanina, Jiří a Petra Horákovi, Lucie Kratochvílová, Blažena Pavliščáková, Markéta 
Havlíčková, rodina Pekařova, Ing. Lenka Vélová, rodina Doubravova, rodina Veselých, Martin 
Suchopárek, rodina Šéfrova, 1. oddíl skautek – výdělek z trhů, Pavel Pěnička, Pavel Pokorný, Lukáš 
Koc, Jiří Drahoňovský, Daniela Hlobilová, Jiří Rys, Ing. Pavel Paickrt, Karel Bugno, Ing. David Pokorný, 
Helen Giang Phamová, Ing. Ondřej Peřina, David John, Kateřina Bradáčová, Mgr. Michal Loukota, 
Jaroslav Řezáč, Petr Šlinz, Martin Samek, Ing. Bohumil Véle, Patrik Hlubuček, Martin Škoda, Bc. Petr 
Šabata, Vojtěch a Barbora Nejezchlebovi, Roman Šantora, Ing. Petr Pokorný, Petr Mikeš, Zdeňka 
Rysová, Šárka Roštejnská, Jan Jiří Tomek, Mgr. David Pešek, Norbert Polách, Elena Poskočilová, Mgr. 
Marek Uličný, rodina Třešňákova, Adriana Jirčáková, Jitka Kopalová, Skautské středisko – psinec, Lada 
Kefurtová, Spolek rodáků a přátel Turnova, OLKNE s. r. o., Bořek Hlaváč, Jiří Jiránek – Securit, Ivan 
Veselý, Ing. Iva Ježková, LICOMA s. r. o., Mgr. Alena Malinová, Jiří Rys, Martina Kohoutová, Mgr. Jan 
Rytíř, Nadace B. J. Horáčka, Nadace Preciosa (stav k 5. 8. 2016). 
 
Počet skautů: Podle zprávy z centrály českého skautingu vzrostl počet skautů a skautek za posledních 
deset let ze 40 tisíc na 55 tisíc. Ve světě se k němu hlásí až 50 milionů lidí ve 216 zemích světa.  
Turnovský skaut sdružoval v roce 2016 329 skautů a skautek v 8 oddílech (4 chlapecké, 3 dívčí 
a 1 oldskautů). 
 
Skauti slavili 100 let své existence 
V květnu 2016 slavili skauti své významné výročí.  
18. května: Promítání filmu Sraz župy Riegrovy – Svazu junáků skautů a skautek R. Č. S. z 19.–21. 
května 1934 v Turnově. Historický skautský dokument byl veřejnosti promítán v sále Základní 
umělecké školy. Hudební doprovod k němému filmu zajistil Martin Hybler.  
24. května: Vernisáž výstavy Jamboree 2015 v Japonsku. Klavírní doprovod zajistily Bára 
Nejezchlebová a Anna Šteklová.  
27.–29. května: Hlavní část oslav v městském parku. Během Staročeských řemeslnických trhů 
obsadili skauti horní část parku, kde veřejnosti představovali sami sebe a svou činnost.  
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28. května: Živý obraz – na stadionu Ludvíka Daňka se provedl rekord v sestavení živého obrazu. Byly 
sestaveny tři obrazy – spirála, stovka a sestava dle věku. Snímáno ze vzduchu dronem. Vzniklo i malé 
video. 
28. května: Party v letním kině. Turnovský Big band ze ZUŠ, 120 upečených a snědených pizz a repríza 
turnovského filmu Skauťáci. Zakončeno světelným vystoupením Chobotnic ze 3. dívčího oddílu. 
Uprostřed parku vzniklo stanové městečko, kde mohli účastníci přespat.  
28. května: Vernisáž výstavy v Kamenářském domě muzea o historii skautingu v Turnově. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Členská základna střediska a oddíly: 
Středisko mělo v roce 2016 329 členů, o něco více 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 

 2. dívčí oddíl Panoženky: Vůdkyně: Ivana Kiwi Šonská  

 3. dívčí oddíl Chobotnice: Vůdkyně: Dominika Skippy Hübnerová  

 1. chlapecký oddíl Habokawy: Vůdce oddílu: Marek „ Bubla“ Fapšo 

 2. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Aleš Kopecký (od roku 2015) 

 3. chlapecký oddíl Paviáni – Vůdce: Lukáš Luxor Tábořík 

 4. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Marek Krab Košek (od roku 2015) 

 33. klub OS (old skauti): Vůdce: Tomáš Eman Špinka 
Činnost oddílů je uvedena ve výroční zprávě Junáka.  
 
Z činnosti střediska za rok 2016 (výběr): 
Akce: Zimní tábor Tetřevky / rádcovský kurz Malý strom / Skautský ples / 100 let před naším 
letopočtem / Výroční schůze / Skautské klání / Mikulášská seriálová / Vánoční zpívání / Betlémské 
světlo. 
Výlety a tábory: Žirafa Krkonoše / Intercamp Josefov / Přes tři jezy / Puťák R+R na Rodnou /  
 
Tříkrálová sbírka: 6. a 7. ledna procházeli Turnovem Tři králové alias turnovští skauti, kteří oslovovali 
kolemjdoucí nebo navštívili ty, kteří si je pozvali. Výtěžek sbírky připojili k financím, za které chtějí do 
svého vlastnictví odkoupit „skautský“ ostrov, kde se nacházejí jejich klubovny. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Vánoční zpívání a Betlémské světlo: Viz Přehled nejvýznamnějších událostí – Vánoce).  
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE 

Adresa: Dolánky u Turnova, čp. 9 
Ředitel Ekocentra: Ing. Radek Hromádka, Provozní: Jana Maryšková 
Zřizovatel: Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., Oldřichov v Hájích 5 
 
Charakteristika 
Domy přírody vznikají od roku 2009 v jednotlivých Chráněných krajinných oblastech, jsou zřizovány 
(příp. je jejich vznik podněcován) Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Na jaře roku 
2016 jich existovalo jedenáct, náš turnovský byl otevřen jako osmý. Jejich cílem je vytvoření 
informačního a vzdělávacího pracoviště pro turisty i přírodovědné badatele. Nabídne expozici, 
ekovýchovné programy, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, tematické 
přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny, a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. 
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Vznik turnovského Domu přírody (resp. Domu přírody Českého ráje) byl opředen obtížemi při 
prosazování jeho záměru (viz Kronika 2014, 2015), až se záměr podařil a pro jeho potřeby byla 
rekonstruována budova bývalé dolánecké školy. Slavnostní otevření proběhlo 4. dubna.  
Otvírací doba: v pracovní dny od 10.00 do 15.30 hodin a o víkendech do 17.00 hodin. Od května do 
září otevřeno sedm dní v týdnu od 10.00 do 18.00 hodin. 
O provoz se starali dva stálí zaměstnanci s pomocí brigádníků.  
 
Náklady na výstavbu a provoz 
Celkové náklady na přestavbu a vybavení objektu byly 34, 8 milionů korun, z toho 29, 6 milionů (85–
%) bylo získáno z fondu Evropské unie, z Operačního programu Životní prostředí. Vlastní podíl 
investora, který poskytla obecně prospěšná společnost Suchopýr, činil 10 % (3, 5 milionů korun) 
a příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR pokryl zbylých 5 % (1, 7 milionů korun).  
Náklady na celoroční provoz Domu přírody Českého ráje jsou odhadovány na 1, 4 milionu korun. 
Přispívat bude Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky částkou 480 000 korun. 
O příspěvku 200 000, který je požadován od Turnova, se teprve bude jednat. Na svém jednání 
28. dubna schválilo turnovské zastupitelstvo provozní dotaci pro Dům přírody. 
 
Popis:  

 Expozice přírody Českého ráje se nachází ve 3. patře, do expozice se lze dostat nově 
vybudovaným externím výtahem. Exponáty jsou rozděleny do osmi oddělených buněk, z nichž každá 
přibližuje hravým způsobem některý z ekofenoménů Českého ráje – pískovcová skalní města, bývalé 
sopky, lesy, louky a mokřady, vliv člověka na zdejší krajinu ad. Jednotícím prvkem expozice je sokol 
stěhovavý, který spolu s hradem Trosky patří mezi symboly Českého ráje. 

 V přízemí se nachází prodejna regionálních potravin a pokladna. 

 Ve druhém patře je k dispozici konferencí místnost pro 50 osob. 
 
Z akcí v roce 2016: 
Slavnostní otevření 
Dům přírody Českého ráje byl slavnostně otevřen 4. dubna. Slavnosti se zúčastnil ministr životního 
prostředí ČR Richard Brabec, hejtman Martin Půta, vedení města a další hosté. Během programu byli 
hosté provedeni i Dlaskovým statkem, kde je uvítala ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. 
Veřejnosti byl dům otevřen od dalšího dne. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Tvořivé dílny: Pro veřejnost, především pro rodiny s dětmi, bylo určeno sedm akcí – dílen na výrobu 
předmětů z přírodních materiálů posbíraných v okolí. Např. 3. prosince: Zimní dekorace do oken / 
10. prosince: Ozdoby na stromeček / 17. prosince: svícen na vánoční stůl. 
 
Dílny pro školy: Pro školy a školky byly zrealizovány první ekologické výukové programy, které byly 
připravovány na základě Interpretačního plánu Domu přírody Českého ráje. Byly vytvořeny pracovní 
listy. Celkem bylo zrealizováno 52 programů pro více než 1 000 dětí. 

GEOPARK ČESKÝ RÁJ 

Adresa: Vejrichova 539, 511 01 Turnov (od června 2015) 
Ředitel: 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 
ho souřadnice 50°27´– 50°39´ N, 15°01´ – 15°20´E. Geopark Český ráj není totožný s hranicemi 
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stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. O geopark Český ráj se stará obecně prospěšná společnost 
Geopark Český ráj. 
Hlavní posláním geoparku je péče a propagace geologicky významné krajiny. Součástí činnosti 
geoparku jsou nejen odborné výzkumy, konference a vědecké výstupy, ale také komentované výlety 
po geologicky zajímavých lokalitách, budování naučných stezek.  
Radní města schválili na svém dubnovém jednání dotaci na provoz Geoparku ve výši 50 000 Kč, 
stejnou sumu poskytla i města Jičín a Nová Paka a Liberecký kraj přispěl částkou 250 000 Kč. Finance 
byly určeny k oživení činnosti organizace po náhlém úmrtí jejího ředitele Tomáše Řídkošila v červenci 
2015. Finance byly potřeba např. i proto, že Tomáš Řídkošil pracoval pro Geopark celá léta zdarma.  
 

Geopark – provozní dotace: Radní města schválili na svém dubnovém jednání dotaci na provoz 
Geoparku ve výši 50 000 Kč, stejnou sumu poskytla i města Jičín a Nová Paka a Liberecký kraj přispěl 
částkou 250 000 Kč. Finance byly určeny k oživení činnosti organizace po náhlém úmrtí jejího ředitele 
Tomáše Řídkošila v červenci 2015. Finance byly potřeba např. i proto, že Tomáš Řídkošil pracoval pro 
Geopark celá léta zdarma.  
 
Revalidace: Rok 2016 byl pro Globální Geopark UNESCO Český ráj rokem revalidace. Jelikož při 
předchozím hodnocení v roce 2014 obdržel kvůli prodeji ornamentálního geologického materiálu 
v turnovském Regionálním a turistickém informačním centru žlutou kartu, byla tato revalidace 
otázkou setrvání v síti UNESCO. Revalidační formuláře byly odeslány ke koci ledna, v červenci hostil 
Geopark komisi hodnotitelů (popis programu a hodnocení viz výroční zpráva) a bylo potvrzeno jeho 
setrvání v síti UNESCO nejméně do konce roku 2020.  
 
Konference Svahové deformace a pseudokras: Geopark byl spolupořadatelem 9. ročníku 
konference, na které bylo připomenuto 90. výročí sesuvu půdy v Dnebohu.  
Nová mapa: V první polovině roku 2016 se podařilo pracovníkům geoparku pod vedením Ing. Jana 
Mertlíka připravit a vydat novou Geoturistickou mapu Českého ráje.  
Den geoparku: 31. července proběhl v campu Sedmihorky první Den geoparku pod patronací 
náměstka pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje, pořádaný zaměstnanci geoparku ve 
spolupráci se zakladatelskou organizací, Střediskem ekologické výchovy Sedmihorky. Na desítce 
stanovišť se převážně mladí návštěvníci mohli seznámit s přírodou Českého ráje, a to jak živou, tak 
neživou. Děti tak například pronikly do základů paleontologie, ochutnaly regionální produkty, nebo si 
mohly nasbírat české granáty. 
Zdroj: Výroční zpráva, internet.  

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ RÁJ 

Adresa: Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov 
Vedoucí: Ing. Jan Mocek (od roku 2007) 
Charakteristika: CHKO Český ráj je nejstarší českou CHKO, vznikla 1. března 1955. Rozloha CHKO je 
181,5 km2 a zasahuje do Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje. V roce 2002 došlo 
vládním nařízením k rozšíření CHKO o Maloskalsko a Prachovské skály. CHKO je rozdělena do tří 
samostatných částí. Největší z nich je přibližně mezi Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Sobotkou 
(zahrnuje oblast Mužského a Příhrazských skal, Hruboskalsko a okolí Trosek). Druhá část leží mezi 
Turnovem, Malou Skálou a Kozákovem (oblast Maloskalska, Suchých skal a Kozákova). Třetí část je 
nejmenší, nachází se přibližně mezi Jičínem a Mladějovem (Prachovských skal). 
8. března: Židé v Českém království. Přednášku Ondřeje Bastla pořádal spolek Neziskovky 
Libereckého kraje ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny – Liberecko. Přednáškový sál 
CHKO Český ráj v Turnově 
(Výroční zprávy nejsou připravovány, na žádosti o informace není reagováno.) 
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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.  
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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). Kapely, které byly v roce 2016 aktivní, ale žádné konkrétnější informace o nich nebyly 
k dohledání, jsou zde uvedeny proto, aby bylo jasné, že existují. Podrobnější informace jsou k nalezení 
v předcházejících ročnících kroniky.  

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 a 2016 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.  

ANARCHIA 

AnarchiA vznikla v Turnově na počátku roku 2015, založil ji kytarista David 
Koreček a zpěvák Daniel Pelant, k nim se připojili baskytarista Honza 
Kudrnáč a bubeník Vladimír Horák. V roce 2016 byl nahrazen Vojtěchem 
Urbanem. Kapela hraje metal a hlásí se k hard and heavy kořenům. 
Obrazem kapely jsou zpěvné melodické texty vycházející ze zpěvákova 
hrdla a úderné kytarové riffy vznikající pod prsty kytaristy. Za 
doprovodu basy udává celé formaci tempo motor složený z bicích 
nástrojů. 
V roce 2015, na podzim, natočila svůj první videoklip Čaroděj noci, 
který se odehrává na zřícenině hradu Zvířetice. V roce 2016 
odehrála téměř 30 koncertů. 
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Nové album: Na podzim roku 2016 vydala kapela první album Soudný den, které obsahuje deset 
skladeb. Bylo pokřtěno na akci Magic Metal Night, která se konala v restauraci Magic (na kruhovém 
objezdu pod gymnáziem) 11. listopadu.  

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. Zdroj: Zpráva nebyla dodána. 

BODLÁK 

Country kapela vznikla v Turnově v roce 2000, kdy několik kamarádů, kteří se scházeli v turnovské 
hospůdce V Zatáčce, dospělo k rozhodnutí, že písničky, které v tomto zařízení již několik let a za 
vypětí všech duševních a fyzických sil pilně cvičili, dostanou na vzduch mezi lidi. Kapela vystupuje na 
drobných akcích – „občas country bál, nějaký festiválek, narozeniny kamarádů, hraní pro poslech 
a posezení u piva a také zkoušky“. V roce 2016 se jednalo o 18 koncertů, velká část se odehrávala 
v hostinci V Zatáčce, tedy v ulici Antonína Dvořáka 336. 
Kapelu tvoří Míra Jíra (kytara, foukací harmonika, zpěv), Jirka „Dědek“ Paldus (mandolína, zpěv), Jirka 
„Houba“ Václavík (banjo, kytara, zpěv) a Tomáš Preisler (kontrabas, zpěv, původně).  
„Všechny písně z našeho repertoáru jsou bez výjimky převzaté od jiných skupin a zpěváků, kteří je také 
převzali od někoho jiného. Žánrově jsme zařaditelní na pomezí české country, skladby si pro svoji 
hlasovou a také instrumentální potřebu náležitě upravujeme. Tudíž jsou od originálů k nerozeznání 
a autoři by se mnohdy divili, co se vše se s jejich skladbami dá udělat.“ 

DEATHWARD 

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 2016 odehrála kolem 
14 koncertů. 

HITFAKERS 

Funková kapela hrající v albánsko-českém složení. Pro rok 2015 registrovala na webu bandzone tři 
koncerty. 

JAZZ KVINTET JOSEFA UCHYTILA 

Seskupení aktivních hudebníků, hrají příležitostně v různých sestavách podle chuti, potřeby a nálady. 

LÉDL JAZZ QUINTET  

Lédl Jazz Quintet vznikl kolem roku 1996 jako „malá parta“ Turnovského Big bandu. Několikrát do 
roka koncertují v restauraci Maškovka.  
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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.  
Hudba k propagačnímu filmu: Hudba Mackie Messer Klezmer Bandu doprovodila nový krátký 
propagační film propagující Třebíč – město židovské kultury. Film je určen především pro distribuci 
v zahraničí.  
KolenoWrt: Nový repertoár s novou houslistkou Lenkou Novou a saxofonistkou Katkou Vlastovou, 
a především ve spolupráci s tanečníky z třebíčské divadelně-taneční skupiny Ampulky. Program měl 
premiéru na turnovských Staročeských trzích 28. května.  

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 2016 – Vánoční: 
27. 11. v 17.oo, kostel v Jeřmanicích 
4. 12. v 18.oo, kostel v Hodkovicích 
8. 12. v 18.oo, divadlo Turnov, vystoupení pro seniory 
17. 12. v 17.oo, kostel v Jenišovicích 
18. 12. v 18.oo, kostel na Vyskři 
19. 12. v 17.oo a 19.30, divadlo Turnov 
26. 12. v 14.oo, kaple na Valdštejně 
Zdroj: Webové stránky sboru, 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. Aktuální sestavu tvoří bubeník Petr Tesař, klávesista 
Marek Boňko, kytarista a nekonvenční komponista Honza Bouzek a baskytarista a zpěvák Pavel 
Mlejnek. Kapela koncertuje pravidelně, ale vcelku málo.  
Přehled vystoupení: 8. 1. Magic klub Turnov / 27. 5. KD Kacanovy / 11. 6. Městské divadlo Turnov / 
2. 7. Radvánice u Kobyl / 9. 7. Atrium Muzea Českého ráje v Turnově / 26. 8. Motobar U Freda 
Jablonec nad Nisou.  
Slavnostní benefice pro onkologické centrum: 11. června proběhl v městském divadle koncert 
k oslavě 20. výročí existence kapely. Na koncert byli pozváni bývalí kolegové, přátelé z hudební 
branže i jeden zahraniční host. Na pódiu se dokonce krátce objevil i turnovský starosta Tomáš Hocke. 
Především byl ale celý koncert pojat jako benefice ve prospěch Komplexního onkologického centra 
Krajské nemocnice v Liberci, kde se v minulosti léčil jeden ze zakládajících členů souboru. Po 
nečekaně složitém administrativním účtování vybraných finančních příspěvků předali členové kapely 
24. listopadu pracovníkům centra kávovar DeLonghi s příslušenstvím v hodnotě necelých 20 tisíc Kč. 
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PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK  

Předsedkyně sboru: Ing. Libuše Marhanová (od roku 2005) 
Sbormistr: Mgr. Bohuslav Lédl 
Charakteristika: Pěvecký sbor Antonín Dvořák patří k nejstarším spolkům fungujícím ve městě. 
Navazuje na činnost Zpěváckého spolku, založeného v Turnově v roce 1861, který se tři dny po smrti 
Antonína Dvořáka (1. května 1904) rozhodl přijmout jméno skladatele do svého názvu.  
V roce 2014 měl sbor 39 členů (včetně dirigenta). 
 
Koncerty a kulturní akce pořádané v roce 2016: 
27. března: Velikonoční bohoslužba v Mnichově Hradišti / 22. dubna: Turnovský koncert k výročí 
Turnovských hudebních večerů a Pěveckého sboru Antonín Dvořák – Dvořákovo Te Deum / 3. června: 
Koncert v Jičíně – Dvořákovo Te Deum / 4. června: Účast na festivalu pěveckých sborů Foersterova 
Osenice / 11. června: Koncert v Semilech – Dvořákovo Te Deum / 17. června: Koncert v Jablonci nad 
Nisou – Dvořákovo Te Deum / 17. září: Hubertská mše na Valdštejně / 1. října: Hubertská mše 
v Křížanech / 14. října: Hubertská mše na Smržovce / 30. října: Hubertská mše v Bozkově / 30. října: 
Koncert v Železném Brodě / 4. listopadu: Hubertská mše v Hejnicích / 10. prosince: Rybova mše Hej 
mistře na turnovských vánočních trzích / 18. prosince: Adventní koncert v kostele Panny Marie / 
24. prosince: Rybova mše Hej mistře v Přepeřích na Půlnoční.  

PRANIC 

Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně. V roce 2016 
odehrála čtyři koncerty, ani jeden v Turnově. 

SNAP CALL  

Snap Call je rock’n’rollová skupina z Turnova založena roku 2012. Snap Call se pohybují v mixu vlivů 
a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country. Kapela hraje blues rock, hard rock, motorkářský 
rock’n’roll, jižanský rock. Patří k nejaktivnějším kapelám, v roce 2016 odehrála nejméně 33 koncertů.  
Soutěž o předkapelu AC/DC: Před koncertem slavné australské kapely AC/DC, který se konal 
22. května 2016 v Praze-Letňanech, byla vyhlášena soutěž o to, která z českých kapel se stane její 
předkapelou, tj. zahraje svůj koncert před hlavním vystoupením. Přihlásilo se 87 kapel, Snap Call se 
umístila na 3. místě. Hodnotila samotná kapela AC/DC. V hlasování posluchačů velkého Rádia Beat se 
turnovská skupina umístila dokonce na místě druhém.  
Nový klip: V červenci bylo dokončeno nové hudební video kapely, tentokrát skladby Blueberry (Singl 
2016), autorem klipu je Filip Šolc (Philipp Schöltz) z Turnova. Jedná se o druhý klip, v roce 2015 vznikl 
velkolepý klip k písni She` s on fire (viz Kronika 2015). Nový klip byl nízkonákladový.  

SOUNDFALL 

Turnovská kapela Soundfall vznikla v roce 2010, původní akustické trio se postupem času vyvinulo 
v plnotučný kvintet, žánrově těžko zařaditelný. V tvorbě najdeme prvky rocku, popu, folku, jazzu, 
funku i blues.  
Nové album: V roce 2016 kapela nahrála své první album All the Arrives and Leaves, které obsahuje 
osm písní. Album bylo pokřtěno na koncertě v KC Střelnice 26. listopadu, slavnostního koncertu se 
zúčastnili hostující muzikanti, kytarista Lukáš Václavík a saxofonisté Ondřej Vojtěch a Honza Rytíř.  
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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 2016 měla 18. března 
samostatný koncert v turnovském Barrel baru (Tázlerova 252) a 14. května v Kacanovech na 
Happeningu pro svobodný Tibet. Další koncerty nejsou zaznamenány, ale probíhaly.  
Kapela prochází obměnou členů.  

TAMDOLETMA 

Hudební duo hraje tzv. folk'n'drink. V roce 2016 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. Pravidelně vystupuje v daliměřické sokolovně v programu 
Posezení při dechovce (6. února, 12. března, 26. března, 9. dubna, 23. dubna, 15. října, 12. listopadu, 
26. listopadu, 17. prosince). Dále 24. ledna v Rumburku, 15. května na Svatopankrácké pouti v Jítravě, 
25. června Kacanovy, sjezd rodáků a přátel, v srpnu na výročí 130 let SDH Jistebsko, 10. prosince 
vánoční trhy v Turnově.  

TRAFFIC JAM 

Historie kapely začala v roce 2007. Hraje repertoár na převzatých, ovšem méně známých skladeb 
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 a 2016 kapela nekoncertovala. 

TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ  

Předseda: Jan Lochman 
Dirigent: Ondřej Útrata (od 2004), Martin Hybler 
Sdružení vyvíjí činnost v několika oblastech: 1. výchova hudebníků – vyplnění mezery mezi odchodem 
ze základní umělecké školy a zahájením vlastní hudební činnosti. 2. samostatné koncertní vystoupení 
– prohloubení spolupráce s libereckým sborem Ještěd. 3. spolupráce s hudebníky z divadla F. X. Šaldy 
v Liberci. 4. spolupráce s dalšími hudebníky a tělesy (výměny členů). 5. členové samostatně 
i v menších skupinách vypomáhají při různých hudebních akcích.  
 
Přehled koncertů v roce 2016: 
30. března: Pergolesiho Stabat Mater. (Nastudování se sborem Severáček a Bořivoj). Lomnice nad 
Popelkou 
1. dubna: Pergolesiho Stabat Mater. (Nastudování se sborem Severáček). Kostel sv. Antonína 
Paduánského v Liberci Ruprechticích 
20. června večer: Slunovrat na Zebíně 
21. června při svítání: Slunovrat v jičínské Valdštejnské lodžii 
18. září: Koncert v Bautzenu / 24. září: Koncert v Görlitz / 25. září: Koncert v Niederoderwitzu 
18. prosince: Koncert v Mariánském kostele v Turnově, spoluúčinkoval pěvecký sbor Antonín Dvořák 
Zdroj: Facebook, Zpráva nebyla dodána 
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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. 
V roce 2016 procházela většina spolků legislativním, zákonem nařízeným převodem na tzv. „zapsaný 
spolek“.  

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Č. 374 

Adresa: cvičiště Na Lukách 
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.  
Počet členů: Ke konci roku 2015(!) měl svaz 43 členů (od srpna platil stop stav), z toho 21 mužů, 
22 žen, 9 z nich mladých do 30 let.  
Zdroj: Zpráva nebyla dodána 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV 

Adresa: Kinského 383 (kancelář), Turnov 
Předseda: Jaromír Dědeček 
Charakteristika: Turnovský rybářský svaz sdružuje rybáře z Turnova a okolí a stará se o rybářské 
revíry v oblasti. Revír tvoří hlavně toky Jizera, Libuňka a Stebénka, dále Vazovecký potok, Veselka, 
včetně nádrží Roudný, Vražda, Jinolice a Modřišické rameno. Každý rybář platí členské příspěvky 
a odpracovává brigádnické hodiny při údržbě revíru (v posledních letech 16 hodin). Svaz se stará 
o sádky ve Vazovcích. Pro umožnění lovu ryb je nutné absolvování kurzu rybářského minima 
a ověření znalostí písemným testem. Ceny ročních rybářských povolenek byly v roce 2016 stanoveny 
takto: Pstruhová roční: 2 300 Kč / Pstruhová roční hostovská: 5 000 Kč / Pstruhová denní hostovská: 
500 Kč / Mimopstruhová roční: 2 300 Kč / Mimopstruhová roční mládež: 1 000 Kč / Mimopstruhová 
roční děti: 500 Kč / Mimopstruhová roční hostovská: 5 000 Kč / Mimopstruhová roční mládež 
hostovská: 2 000 Kč / Mimopstruhová roční děti hostovská: 2 000 Kč / Mimopstruhová týdenní 
hostovská: 1 500 Kč. 
Přehled revírů: Uveden v kronice 2015. 
 
Přehled akcí v roce 2016 (výběr): 
9. dubna: Veřejné rybářské závody. Nádrž v Libuni (Hodnocení úlovků: Do hodnocení se započítávají 
všechny ryby a to následovně: 1) Ryby: amur, candát, jeseter, kapr, lín, štika, sumec, tolstolobik, 
úhoř. Ryba se měří od rypce k nejzadnější části ocasní ploutve. Jeden centimetr délky ryby = jeden 
bod. 2) všechny ostatní ryby. Jedna ryba = 1 bod) / 21. května: Veřejné dětské rybářské závody. Nádrž 
v Libuni. Závod určen pro děti do 15 let.  
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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 
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 2016 oslavil spolek své 75. narozeniny. K 31. 12. 2016 měl 37 členů, z toho 31 aktivních 
a 6 čestných. Byla přijata jedna nová členka.  
 
Členský příspěvek byl stanoven na 290 Kč ročně, za mládež a seniory nad 80 let platí příspěvek sama 
organizace a ostatním přispívá 90,-Kč. Členové, kteří odebírají časopis Chovatel, obdrží členskou 
známku v hodnotě 650 Kč, ale zaplatí o 90 Kč méně, což je 560 Kč. 
 
Konaly se čtyři členské schůze. Výbor se schází jednou měsíčně. V roce 2016 bylo v organizaci 
registrováno 259 kusů králíků 20 plemen.  
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 25. června. Bylo vystaveno 171 ks králíků 29 
plemen a vystavovalo 27 vystavovatelů. Drůbež byla vystavena ve 34 voliérách. Uděleno 15 čestných 
cen. ZO Turnov 1 získala dvě čestné. Vzhledem k pěknému počasí se výstavy zúčastnilo 
300 dospělých, mimo dětí. Prodejných králíků bylo vystaveno 90, prodáno 49 kusů.  
 
Zimní okresní výstava králíků a místní výstava holubů: se konala 26. listopadu 2016. Vystaveno bylo 
329 králíků 39 plemen, velikosti, zbarvení, tvaru uší a struktury srsti, 221 bylo nabízeno k prodeji, 
z toho se 120 kusů prodalo. Bylo uděleno 20 čestných cen na králíky a tři poháry na nejlepšího samce, 
samici a kolekci okresní výstavy. Člen Simandl získal pohár za nejlepšího samce okresní výstavy a člen 
Podzimek pohár za nejlepší kolekci okresní výstavy a dalších pět členů čestné ceny. 
 V soutěži okresní výstavy tříčlenných kolekcí se na prvním místě umístila ZO Turnov 1 se ziskem bodů 
1 137,0. Na druhém místě ZO Lomnice nad Popelkou se ziskem bodů 1 129,0. Na třetím místě ZO 
Roztoky u Jilemnice s počtem bodů 1 123,5. Na čtvrtém místě ZO Jilemnice s počtem bodů 566,5. 
Místní výstava holubů: (26. listopadu) bylo vystaveno 118 kusů holubů 14 plemen od 14 
vystavovatelů. Bylo uděleno pět čestných cen. Zúčastnilo se jí 280 návštěvníků.  
Zdroj: Zpráva jednatele 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BUKOVINA 

Adresa: Granátová 1900 
Předseda: Jiří Šťastný 
Organizace vznikla na počátku roku 2009. Zabývá se praktickou ochranou přírody a krajiny na území 
Českého ráje a přilehlého okolí. Chrání ohrožené druhy rostlin a zvířat v jejich přirozeném prostředí. 
Zaměřuje se především na ochranu biodiverzity přírodních biotopů. Podílí se na environmentální 
výchově a osvětě, spolupracuje s CHKO Český ráj.  
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=msPv3A5Gu_DYh3s1M1w4jsfxEcocEvuO3PCvGNMT9zGTwZKuRr7N2jcgIeTCNGgOZFb25e9vBy0_5j6lvjO89kdprEOU-51HyizStbILqRM9R3pNkpJeWQlJ68TnEdBs
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Turistická stezka Hruboskalsko 
31. října byla slavnostně otevřena obnovená naučná stezka Hruboskalsko, jejíž první zastavení 
s naučným panelem se nachází v lázních Sedmihorky. Stezka nabízí na 7, 6 km dlouhé cestě 16 
naučných panelů s informacemi o Hruboskalském skalním městě, které doprovázejí ilustrace 
turnovské malířky Vlasty Matoušové. Stezka existuje už delší dobu, ale naučné panely a další prvky 
byly již stářím zničené. Součástí obnovy byla též některá zábradlí a také povalový chodníček 
u Adamova lože. O obnovu stezky se postarali členové Základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody Bukovina, finance získali prostřednictvím dotace z programu ČSOP.  

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 
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. 2016 měla organizace 150 evidovaných včelařů, z toho 138 členů, z toho 7 bez 
včelstev, 2 neorganizované včelaře. 7 včelařů organizovaných ve Včelařském spolku v Mladé Boleslavi 
a 3 registrované. V daném období byli přijati 4 noví členové a 8 odešlo (zemřeli, přestali včelařit, 
nebo nesouhlasí s politikou organizace). V obvodu bylo evidováno celkem 1 250 včelstev, z toho 
1 161 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 19 421 kg 
medu, což na 1 161 včelstev členů ZO činí průměr 16,93 kg medu na včelstvo, 409 kg vosku (loni 347), 
vychováno 167 matek. Dle rozhodnutí VČS 2016 byla v průběhu května 2016 zajištěna dodávka 
dotovaného Formidolu pro letní ošetření včelstev dle požadavku včelařů. Řada včelařů již 
dlouhodobě využívá letní podpůrnou léčbu kyselinou mravenčí, čímž celkově zlepšuje stav svých 
včelstev omezením populace roztoče Varroa i snížením případné hrozby zvápenatění včelího plodu.  
Spolková kronika: člen spolku Vaníček se v roce 2014 pustil do dopsání spolkové kroniky dle 
podkladů kronikáře Loudy. Jedná se o dlouhodobý úkol.  
Členské příspěvky: Členský příspěvek pro organizaci 10 Kč na včelstvo, poplatek za registraci včelstev 
člena jiné ZO není stanoven / zápisné nového člena 30 Kč / náhrady nákladů důvěrníkům á 50 Kč od 
včelaře / náhrady nákladů funkcionářům ZO v souhrnné výši 6 000 Kč: (1 000 Kč předseda, 2 000 Kč 
jednatel, 1 000 Kč pokladník, 1 000 Kč hospodář, 1 000 Kč nákazový referent) / poplatky za podzimní 
ošetřování včelstev 35 Kč na včelstvo: ( 2 x 9,50 Kč fumigace, 16 Kč aerosol) / poplatek za jarní 
ošetření včelstev 35Kč na včelstvo: (nátěr plodu + fumigace) / Dotace EU na aerosolové ošetření 10Kč 
na včelstvo (ponecháno na účtu organizace). 
Včelařský kroužek: Dětský kroužek byl znovu založen v roce 2012. V roce 2016 ho navštěvoval pouze 
jeden junior a ostatní účastníci, kterým bylo kolem pěti šesti, byli z řad dospělých, kteří kroužek 
využívali k naučení se včelařství. Členové se scházeli 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). 
Dotace: Dle nařízení vlády č.197/2005 Sb. – dotace 1. D byla vydána včelařům v plné výši 
151Kč/včelstvo, tj. celkem 185 428 Kč. 
Vývěska: Na zdi v ulici 5. května u Zahradnictví Hájek je pronajímána od téhož vývěska za 
2 400 Kč/rok.  
Schůze členů: Konaly se pouze dvakrát (výborové s důvěrníky 6x). Zájem členů o aktivity spolku je 
dlouhodobě nízká.  
Okresní včelařský den: 21. května v areálu ZO ČSV Lomnice nad Popelkou.  
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Dětský den v parku: 11. června – účast na akci pořádané Žlutou ponorkou.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace  

ČMUKAŘI  

Adresa: Jiráskova 121, Turnov, 511 01 
Vedoucí souboru: Jaroslav „Motýlek“ Ipser 
Charakteristika: Občanské sdružení Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla vznikl 
v roce 1976 nejprve jako Čmukaři OB Modřišice, od roku 1997 Čmukaři Turnov. Vůdčí postavou byl 
Jaroslav Ipser, po několika letech i Daniela Weissová a později Romana Zemenová – všichni setrvávají 
dodnes. Soubor měl i v roce 2016 pět stálých členů – tvoří jej Jaroslav Ipser, Michaela Kunetková, 
Vladimíra Strnadová, Daniela Weissová a Romana Zemenová. Sehrál 56 loutkových představení po 
celé republice, v repertoáru měl hry: Dračí pohádky (Poslední drak, Dráček, Zlá princezna a hodný 
drak), Imro, Kašpárek chodí pěšky (Kopr, Kouzelník, Sežraná), Jak se víla…, Medvídek Pú nebo tak 
nějak, Na řadě je šípková, O princi a princezně, Pletené pohádky, Za každým rohem jeskyňka. 
Soubor uspořádal sedm výtvarných dílen Vyrob si loutku. Členové souboru byli ve 3 porotách: 
51. Skupovy Strakonice, Dospělí dětem Havlíčkův Brod, Turnovský štěk. Soubor se zúčastnil soutěžně 
přehlídky XXVI. Turnovský drahokam a byl doporučen na celostátní přehlídku 65. loutkářská Chrudim, 
kde zároveň vedl výtvarnou dílnu. 
 
Čmukaři slavili 40 let: 10. září oslavil divadelní soubor Čmukaři 40 let své činnosti. Celoodpolední 
oslavy probíhaly před KC Střelnice s bohatým programem. (Více viz Kultura – Přehled 
nejvýznamnějších událostí).  

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.) 
Přehled výstav v roce 2016: 
Do května se výstavy Fotoklubu konaly tradičně na chodbě ke galerii muzea, od května se přesunuly 
do tzv. Návštěvnického centra (přízemní „hostinská“ místnost v Domě u Bažanta, přístupná přes 
pokladnu muzea. Od listopadu se výstavy začaly konat v prostoru KC Střelnice.  

 do 1. února: Ratibořický mapový okruh. Výběr ze 44. ročníku 

 do 5. dubna: Skandinávie Josefa Sekala 

 do 28. června: Jak voní Afrika. Výstava fotografií Jiřího Reissiga 

 do 26. července: Příroda Jizerských hor  

 do 30. srpna: Turnovský mapový okruh – fotografie ze 46. ročníku 

 do 25. října: Voda nejen dárkyně života – výstava Břetislava Jansy, předsedy turnovského klubu 

 do 29. listopadu: Výstava ze sbírek Svazu českých fotografů. Poslední výstava fotoklubu 
v muzeu, od listopadu se výstavy konají v KC Střelnice 

 do 31. prosince: Výstava Fotoklubu 

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.  
Kompletní přehled akcí: 10x Křeslo pro hosta je organizováno ve spolupráci s Městkou knihovnou 
Antonína Marka (František Lamač – Hudba v proměnách času / Mgr. Marek Fapšo – Abigail Horáková 
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/ Petr Kvarda a Pavel Chlum – Sýrie 2012 / PhDr. Květoslava Hnízdová – Zapomenutý rodák Jan Skála 
/ PhDr. Marie Hrušková – Pocta Tatobitské lípě / Jarmila Mandžuková – Duševně fit až do stovky /  
MUDr. Zdeněk Susa – Tělo a duše ve zdraví a nemoci / Ing. Michal Skalka – Krásy Krkonoš / 
PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc. – Jaroslav Ježek, skladatel, dirigent a klavírista-hudební doprovod 
Mgr. Bohuslav Lédl / Eva Kordová + kazatel Ondřej Halama – Vánoční čas), 9x hudební odpoledne 
(k poslechu a tanci hrává František Adamec), 4x besedy s promítáním (p. J. Sejkora – Čína, Peru, 
Bolívie, Krásy Islandu), 2x tvořivé dílna (velikonoční, vánoční), 3x interaktivní reminiscenční 
odpoledne – společné vzpomínání (Zima včera a dnes, Veselé Velikonoce, Život je velký dar), 
2x Společné opékání špekáčků před penzionem / 1x Setkání s kadeřnicí / Módní přehlídka – sestry 
Chalupovy a Elegance První republiky / 1x Vystoupení žáků ZUŠ Turnov s hudebním doprovodem 
ředitele Mgr. B. Lédla / 1x Společný výlet do Poniklé do firmy Rautis na výrobu perlí, vyhlídka na 
Kozákově / 10 x Bavíme se sami – volná zábava.  
 
Výběr z akcí 2016: 

 Leden: Křeslo pro hosta – Hudba v proměnách času, vystoupil houslista František Lamač 

 Leden: Promítání s vyprávěním pana J. Sejkory z cesty po Číně 

 Leden: Hudební odpoledne s panem F. Adamcem  

 Únor: Hudební odpoledne s panem F. Adamcem a M. Zemanovou 

 10. března: Sýrie 2010. Cestopisná přednáška ze Sýrie, která je v současnosti ohniskem války, 
bombardování a utrpení lidí. Přednášeli cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum. 

 24. března: Tvořivá jarní dílna. Lektorky Lenka Zadražilová, Edita Nožičková, Simona Bakešová 

 14. dubna: Můj život se stromy a přírodou. Beseda a autorské čtení pro seniory s PhDr. Marií 
Hruškovou. 

 12. května: Jak pečovat o vlasy. Setkání s kadeřnicí 

 19. května: Duševně fit až do stovky. Spisovatelka Jarmila Mandžuková přednášela o trénování 
a zlepšení paměti, koncentraci a celkově o mentálním zdraví 

 9. června: Tělo a duše ve zdraví a nemoci. Setkání s lékařem a evangelickým kazatelem 
MUDr. Zdeňkem Susou 

 15. září: Hrad a zámek Hrubý Rohozec – svědek příběhů Českého ráje. Přednášel historik 
Jiří Sajbt 

 8. prosince: Vánoční tvořivá dílna. Lektorky Edita Nožičková a Simona Bakešová 

KLUB FILATELISTŮ ČESKÝ RÁJ 

Předseda: Ing. Jiří Černý, Ph.D. 
Historie: (podrobná historie viz Kronika 2015.)  
Sběratelské burzy: Konaly se na Střelnici 5. března, 4. června, 17. září a 3. prosince.  
Zdroj: Zpráva nebyla dodána 

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.  
Členové abecedně: Martin Bílek, Miroslav Brixi, Jindřich Brixi, Marek Cerman, Ladislav Doškář, 
Bohumil Farský, Karel Jirásko, Jindřich Jiřička, Jaroslav Karel, Petr Kaván, Petr Kopecký, Ladislav 
Machynka, Radek Mansfeld, Katka Maštalířová, Miloslav Nečas, Ivan Novák, Vít Opočenský, František 
Raimund, Josef Semecký, Alexander Stamenov, Ivana Šimůnková, Martin Šritr, Kateřina Šimková, 
Tauchman Jaromír, Ota Uchytil, Jan Vagenknecht. 
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Přehled akcí v roce 2016: Byla ukončena rekonstrukce historického osobního vagonu z řady Ci z roku 
1908 výrobce vagonky Studénka. 

 22. dubna: Na stojáka v depu: v železničním depu se konala druhá kulturní akce vůbec – 
z obrazovek známý pořad stand-up comedy s účastí předních hvězd této disciplíny – Ester 
Kočičkové, Petra Vydry a Karla Hynka. Následovala Afterparty. (Foto ve Fotopříloze). 

 30. dubna: Zahájení turistické sezony (Turnov – Hrubá Skála a zpět) 

 6.–8. května: Družební akce s Ostsachsische Eisenbahnfreunde – do Löbau 

 15. května: 110. Výročí tratě (Stará Paka – Lomnice nad Popelkou – Sobotka) 

 21. května: Pohádkový les (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět) 

 11. června: Zahájení muzejní sezony v turnovském depu. Partnerský spolek Kolej-klub uspořádal 
letošní první otevření areálu turnovského depa pro veřejnost. K vidění byla výstava historických 
železničních vozidel, autoveteránů či dopravní kancelář výpravčího. V provozu byla 
úzkorozchodná i modelová železnice. Z Mladé Boleslavi, Liberce a Tanvaldu vyjely do Turnova 
zvláštní vlaky. 

 18. června: Slavnosti Slunovratu (Nová Paka – Lázně Bělohrad a zpět) 

 25. června: Výletní parní vlaky (Jaroměř – Malé Svatoňovice, Jaroměř – Stará Paka – Turnov) 

 1.–3. července: Den zubačky s párou (Kořenov – Harrachov) 

 9. července: Parním vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami, Turnov – Semily) 

 15.–18. července: Krkonošský parní víkend (Jilemnice – Martinice – Vrchlabí – Rokytnice – 
Vrchlabí – Jilemnice) 

 23. července: Parním vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami, Turnov – Semily) 

 29. července: Zvláštní parní vlak (Turnov – Stará Paka – Jaroměř) 

 30. července: Výletní parní vlak (Jaroměř – Náchod – Hronov) 

 31. července: Zvláštní parní vlak (Turnov – Stará Paka – Jaroměř) 

 6. srpna: Parním vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami, Turnov – Semily) 
a Muzejní den v depu Turnov 

 19.–21. srpna: Borůvková parní sobota na zubačce (Kořenov – Harrachov) 

 27. srpna: Parním vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami, Turnov – Semily) 
a Muzejní den v depu Turnov a koncert Open Air s párou – Summer Jam v Depu 2016. 
Vystoupily kapely: Lety mimo, Ovčie Kiahne a Snap Call. (Foto ve Fotopříloze). 

 11. září: Jičín – město pohádky 

 5.–6. listopadu: Císařský parní vlak (Turnov – Jaroměř, Jaroměř – Hradec Králové, Jaroměř – 
Trutnov) 

 12. listopadu: Železniční depo – koncert Jany Uriel Kratochvílové. Slavná, dříve spíše popová 
zpěvačka ohromila návštěvníky málo vídaným představením plným podivných převleků, 
tanečníků převlečených za mimozemšťany či duchovní bytosti, říznou rockovou muzikou kapely 
Illuminati.ca v čele s bubenickou hvězdou minimálně evropského formátu Jiřím Hrubešem. 
Předskokanem byla kacanovská agropunková kapela Ovčie Kiahne. (Fotografie ve Fotopříloze). 

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 na 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. 
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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 2016 (výběr): 

 Jizerská střelecká liga: Mířenka krátké zbraně, 5 kol, pořadatelé KVZ Jenišovice, KVZ Hodkovice, 
KVZ Liberec, části 23. 4. a 27. 8. pořádal turnovský klub na střelnici v Jenišovicích. 

 Pusapir: Mířenka krátké i dlouhé zbraně, pořadatel KVZ Liberec, tři kola. 

 Další závody: Klub se zúčastnil řady dalších soutěží, pořádal dvě – Turnovský perkus na střelnici 
v Hodkovicích nad Mohelkou, krátké perkusní zbraně, 2. července a Král střelců, na střelnici 
v Jenišovicích, mířenka krátké zbraně a akční, 17. září. 

KOLEJ-KLUB 

Předseda: Ing. Přemysl Hojka, místopředseda: Hynek Posselt 
Adresa: Jesenný 150, Jesenný 513 01 
Charakteristika: Klub byl založen v roce 2013 s hlavním cílem vybudování expozice v turnovském 
železničním depu a pořádání akcí pro veřejnost. První úspěch zaznamenal v září roku 2015 při 
oslavách 150 let trati Turnov – Kralupy nad Vltavou.  
Akce v roce 2016:  
Došlo k rozšíření expozice, která byla během letních měsíců 5x zpřístupněna veřejnosti. Navštívilo ji 
kolem 800 návštěvníků. Ve spolupráci se spolkem Novopacká železnice byl vybudován další úsek 
úzkorozchodné železnice. Byl zprovozněn stabilní parní stoj a opravena historická lokomotiva 
T334.0866. 

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.  
Historie: 
Sezona 2015/16 bude pro Turnovské hudební večery jubilejní padesátou, uskutečněnou pod hlavičkou 
Kruhu přátel hudby. Turnovský Kruh přátel hudby byl založen mezi prvními v republice v únoru 1966 
a již 4. 3. 1966 pořádal první koncert pro veřejnost. Historie pravidelných hudebních večerů je takřka 
o čtvrt století starší. Tradice pravidelných koncertů vážné hudby nevznikla v žádných „starých zlatých 
časech“, ale za 2. světové války. Šťastná náhoda tehdy svedla do Turnova hned tři hudebně 
a organizačně nadané osobnosti. Byl to profesor František Žídek, vynikající houslista a hudební vědec 
(mimo jiné autor třídílné práce Čeští houslisté). V Turnově učil na gymnáziu a SUPŠ. V organizaci 
hudebních večerů byl vůdčím duchem samotné hudební a dramaturgické stránky, jeho úvodní slova 
k jednotlivým koncertům byla pověstná svou kvalitou a poutavostí. 
Precizním a neúnavným organizátorem, dnes bychom řekli jednatelem, byl akademický malíř Jan 
Choura, který se pečlivě staral hlavně o organizační stránku věci. Jeho zájem a duševní invence 
proudily dvěma směry – do hudby a výtvarného umění, které také vyučoval. Mimo jiné je autorem 
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rytiny portrétu Antonína Dvořáka, nyní užívaný hudebním festivalem Dvořákův Turnov a Sychrov, 
který prof. Choura spoluzakládal. Další, kdo se zasloužil o samotné založení cyklu i jeho dlouholeté 
pokračování, byl místní kantor, muzikant a sbormistr Pěveckého sboru Antonín Dvořák (dále PSAD) 
Bohuslav Finke, a to po stránce organizační, odborné i publicistické. 
První Turnovská hudební středa se konala 15. 4. 1942 v sále hotelu Karel IV. Za necelý rok, do března 
1943, proběhlo sedm koncertů, pak byly kvůli písni „Čechy krásné, Čechy mé“ nacisty zakázány. 
K obnovení došlo ihned po osvobození – už 27. 6. 1945 tu hostoval sólista Národního divadla v Praze 
Beno Blachut s místním PSAD. O dva roky později byl cyklus koncertů přejmenován na Turnovské 
hudební večery, ale pořadateli byli stále prof. F. Žídek a akad. malíř J. Choura v rámci komorního 
odboru PSAD. Do roku 1961 se uskutečnilo dalších 154 večerů, pak byly večery na pět let přerušeny. 
V roce 1966 bylo výnosem ministerstva kultury povoleno zakládat Kruhy přátel hudby. Turnovský KPH 
byl založen mezi prvními a pokračoval v tradici Turnovských hudebních večerů od čísla 162. Od této 
chvíle se také počítají naše sezony. Prvním předsedou KPH v Turnově byl učitel Antonín Krejčík, a to až 
do roku 1975, kdy ho vystřídal dosavadní jednatel Ladislav Kovář. Od roku 1982 vedl KPH plných 16 let 
učitel a školský inspektor Karel Knop. Jeho smrtí v březnu 1998 odešla garda moudrých a obětavých 
kantorů muzikantů. Vedení KPH se ujala pisatelka těchto řádků. Kromě dramaturgie dalších sezon 
bylo třeba převést existenci cyklu do nové „tržní” éry. Kromě příspěvků od města a Nadace Českého 
hudebního fondu jsme hledali další zdroje – sponzory. Všem, kteří se jakkoli podíleli na finanční 
stránce THV patří dík za pomoc při zachování tohoto cyklu. 
Za 49 let se v Turnově vystřídalo 248 souborů a sólistů z 15 zemí. Mimo jiné v Turnově třikrát 
hostovala Česká filharmonie, skoro třicetkrát sólisté Národního divadla v Praze, na naše divadelní 
jeviště se vešel i balet – Pražský komorní balet Pavla Šmoka a Bohemia balet Taneční konzervatoře 
Praha. Početná je také skupina profesionálních umělců pocházejících z našeho kraje – Adamusovo 
trio, sopranistky Marcela Machotková a Zdeňka Kloubová, houslista Ivan Ženatý a v poslední době 
skladatel a klavírista Martin Hybler. Nepočítám-li dětské sbory, pak nejmladším účinkujícím byl 
třináctiletý houslista Lukáš Vondráček, nejstarším v té době čtyřiaosmdesátiletý skladatel Emil Hlobil. 
V posledních letech jsou oblíbené pořady na okraji žánrů (např. Středoevropský soubor bicích nástrojů 
DAMA DAMA, Baroque Jazz Quartet, Shadow Quartet…), večery improvizací na dané téma (Jiří Stivín 
– Baroko a současnost, Martin Hybler – Doteky hudby a poezie, Jiří Pazour – Večer klavírních 
improvizací). Turnovské obecenstvo, ale zejména organizátoři a účinkující zažili někdy i dramatické 
chvíle, když po celém Turnově nešel elektrický proud, účinkující zapomněl pult, kostým nebo dokonce 
nástroj, když protékalo střechou a na jeviště pršelo těsně za účinkující sbor… Tyto malérky se 
s odstupem času jeví jako příjemně zábavné historky. 
Historie koncertního cyklu Turnovské hudební večery trvá přes sedmdesát let a proměňuje se 
v závislosti na společenských poměrech, módě a vkusu, ale vždy je plná chuti Turnovanů tato setkání 
připravovat i hudbě naslouchat. 
(Článek Jana Zajícová: Turnovský Kruh přátel hudby zahajuje jubilejní 50. sezonu. In: Turnovsko v akci, 
říjen 2015.) 
 
Turnovské hudební večery 
Sezona 2015/2016 byla 50. sezonou THV.  
Proběhlo celkem 7 koncertů, které navštívilo 1 305 diváků. 
. 21. ledna: Canto dolce – Příběhy lásky. Koncert árií slavných italských autorů (Pergolessi, 

Caccini, Scarlatti, Marcello, Caldara, Monteverdi), klavír, cembalo, komorní orchestr. Sólistky 
Edita Adlerová a Anna Hlavenková 

. 12. října: Václav Uhlíř – varhanní recitál. Václav Uhlíř patří mezi významné interprety a znalce 
varhan v Čechách. Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl v roce 
2008 vyznamenán papežem Benediktem XVI. Chrám Narození Panny Marie od 19.30 hodin. 

. 23. listopadu: Humoreska. Pokračování úspěšných Slovanských tanců a četba z Dvořákovy 
a Sukovy korespondence. Vystoupili Kristina a Martin Kasíkovi a Jan Šťastný 
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LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR NA ŽIDLI 

Předseda: Petr Záruba 
Charakteristika: Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002, 
jeho historie však sahá až do roku 1978. Hlavní náplní je práce pro děti a s dětmi.  
Petr Záruba pracuje jako člen rady Volného sdružení východočeských divadelníků a jako člen Kulturní 
komise Rady města Turnova a vystoupil v roli krále na Noci s Andersenem a v roli krále Granáta při 
zahájení letní turistické sezony v Českém ráji v Sedmihorkách.  
Výroční členská schůze LS Na Židli se konala 16. ledna v salonku restaurace Divizna.  
V letošním roce v prosinci bylo Československé loutkářství zapsáno do nehmotného seznamu 
Evropského kulturního dědictví UNESCO. Soubor poskytl informace a fotografie pro vydání 
almanachu Fenomén českého loutkářství, který vydal pan Jan Novák. Křest se uskutečnil 18. listopadu 
v divadle Říše loutek Praha. 
Přehled akcí v roce 2016 (výběr): 
Soubor v roce 2016 odehrál 54 představení, návštěvníků přišlo 3 427.  

 Turnovský drahokam 
 O víkendu 18.–20. března se konal 26. ročník divadelního loutkářského festivalu Turnovský 
drahokam (první ročník proběhl v roce 1983, po roce 1987 následovala osmiletá přestávka). Festival 
je regionální postupovou přehlídkou pro Liberecký kraj a Český ráj s postupem na Loutkářskou 
Chrudim. Všechna představení se konala v městském divadle. (Více viz Kultura – kalendárium). 
Prázdninové pohádkování, soubor odehrál celkem 22 představení v rámci dvou níže uvedených 
programů, které navštívilo 2 368 diváků. Návštěvnost každoročně vzrůstá. 

 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 
28 představení se přišlo podívat 1 713 diváků. 

 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 13 představení, které navštívilo 655 diváků. Vlak jezdil z Turnova do Rovenska pod Troskami 
a zpět a z Turnova do Semil a zpět. Kromě pořádajícího souboru vystupoval ve vláčku i lidový loutkář 
Jiří Polehňa z Hradce Králové. 
Kompletní přehled představení je uveden ve výroční zprávě spolku.  
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet 

MAŽORETKY PERLIČKY TURNOV 

Sídlo: Lomnice nad Popelkou, tréninky v ZŠ 28. října 
Vedoucí, choreografka a trenérka: Miroslava Konopáčová 
Historie: Uvedena v kronice 2015. 
Zlatá medaile: 22. října se v Dřevohosticích u Přerova konala celorepubliková mažoretková soutěž 
v sóloformacích, které se zúčastnil Matěj Krejčí v kategorii Děti – sólo. Získal zlatou medaili.  

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VESECKO 

Sezona 2015/2016 
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. V roce 2016 se na ní konalo 
6 soutěží a závodů za účasti kolem 210 střelců. 
Spolek pečuje o více než 30 mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, soliska, posedy apod.). 
Počet členů: 4 +2 hosté (údaj z roku 2015) 
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Sdružení se věnuje i myslivecké kynologii a v roce 2014 pořídilo 2 nové psy.  
Odlovy: Byly uskutečněny čtyři naháňky na černou zvěř, které se účastnilo asi 40 lovců se psy. Bylo 
odloveno 22 divočáků. Lov divočáků se během roku prováděl i individuálně.  
Zimní péče o zvěř: V honitbě jsou bohaté stavy srnčí zvěře, v zimě spolek kupuje většinu krmiva – cca 
1 500 kg sena, 8 000 kg krmné řepy, 2 000 kg zrnin, 100 kg kamenné soli a 500 kg tvrdého pečiva.  
Zábrany na silnicích: Ve spolupráci s Policií ČR byly podél silnic, u kterých hrozí střety zvěře s vozidly, 
nainstalovány tzv. pachové ohradníky. Náklad 5 500 Kč, snížení nehod se zvěří cca o 50 %. Členové 
spolku asistují u nehod se zraněnými, nebo usmrcenými zvířaty. 

NAKAFRÁNO 

Autorský ženský divadelní soubor Nakafráno z Turnova vznikl koncem léta 2007. Členkami jsou čtyři 
Turnovačky: Kateřina Doubravová, Gabriela Šťastná, Alena Tomášová, Romana Zemanová. Popudem 
ke vzniku souboru byla chuť vytvořit divadelní představení s ženskou tematikou v době, kdy jedna ze 
členek byla těhotná a přišla o roli u místních ochotníků. Hned první hrou Naštěkaná si soubor zajistil 
velkou oblibu a jeho představení byla nadále vždy vyprodaná. Za ty roky k původně dvěma starším 
dětem přibylo postupně šest miminek, dámy spočítaly, že dohromady kojily 85 měsíců a společně 
nabraly na váze 100 kilogramů – a zhubly pouze 80. Jak uvedla jedna z členek souboru Katka 
Doubravová, doba, kdy si všechny mohly dát najednou dvě deci vína, byla krátká… 

. 2008: Naštěkaná aneb Čtyři ženy v maloměstě, autorské divadlo.  
Účast na festivalu Léto na dlani, Mladá Boleslav.  
Účast KP Lomnice nad Popelkou – ocenění za autorsko-interpretační vklad Kateřina Doubravová, 
Gabriela Šťastná, Alena Tomášová, Romana Zemenová – nominace na celostátní přehlídku Divadelní 
Třebíč / Divadelní Děčín.  
Účast na NP Divadelní Třebíč. 

. Listopad 2009 – Božský řízek, autorská hra z prostředí porodnice. („ A jelikož většina žen 
alespoň jednou v porodnici byla – budou se opět všechny ženy poznávat a muži budou pouze němě 
žasnout.").  
Účast na MINI divadelní přehlídce, Železný Brod.  
Účast na KP Jizerské oblasti, Lomnice nad Popelkou. 

. Leden 2012 – Drůbeží nářez, autorská hra – hořká komedie ze života žen.  
Účast na KP Lomnice nad Jizerou, cena souboru za autorský počin ve všech složkách inscenace, cena 
Aleně Tomáškové za roli Tryskomyši. 

. 2013 – Účast na KP Turnovský drahokam – zvláštní cena. (Drůbeží nářez). 
Účast na CP Loutkářská Chrudim – doplňkový program. (Drůbeží nářez). 
Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav. (Božský řízek). 

. 2014 – Účast na KP Činoherní klub uvádí, Praha (9. 2.). 
Účast na Čechův divadelní podzim, Praha. 

. 2015 – Účast na Čechův divadelní podzim, Praha. 
 
Desetileté výročí: 26. listopadu se v divadle slavilo desetileté výročí souboru, na které byla uvedena 
nová „polohra“ Turné, aneb jak jsme se zabouchly. Drobnička o souboru na zájezdě na Moravu. 
(Fotografie ve Fotopříloze). 
 
Adopce na dálku: Členky souboru si před pár lety adoptovaly na dálku holčičku z Keni, které platily 
školní docházku, a když se vyučila švadlenou, koupily jí šicí stroj a látky do začátku. V letošním roce se 
rozhodly finančně podporovat handicapovaného chlapce z Kacanov.  
(Zdroj: www.amaterskedivadlo.cz a internet). 
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PAMĚŤ ČESKÉHO RÁJE A PODJEŠTĚDÍ 

Adresa: Městská knihovna Antonína Marka (od dubna 2016) 
Předseda: RNDr. Zdeněk Mrkáček (od listopadu 2012, znovu v dubnu 2016) 
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 2016 vycházel čtvrtletně v nákladu 1 000 
kusů. V roce 2016 mělo sdružení 82 členů, uskutečnila se čtyři jednání výboru a čtyři zasedání 
redakční rady sborníku.  
Volební členská schůze se konala 29. dubna 2016 v jídelně ZŠ Žižkova. Byly zvoleny nové stanovy, 
nové sídlo, nový výbor a kontrolní orgány. Předsedou spolku byl zvolen RNDr. Zdeněk Mrkáček, 
místopředsedkyní Mgr. Jana Dumková, jednatelkou Iva Drahoňovská, pokladníkem Ing. Karel Jelínek. 
Dalšími členy výboru se stali Ing. Jaroslav Kaplan, Ing. Josef Jindra, Helena Červová, Mgr. Tomáš 
Grindl, Mgr. Lenka Morávková. 
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. 
 
Přehled aktivit v roce 2016: 

 12. března – Valná hromada v Jičíně, přednáška Mgr. Alžběty Kulíškové Písmák Josef Dlask 
a jeho svět.  

 Vyhlášení laureáta 15. ročníku soutěže pro mladé historiky do 35 let o Cenu Josefa Pekaře – 
cena udělena PhDr. Mgr. Pavlu Horákovi, Ph.D. z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR za 
publikace Stranické legitimace vážení.  

Zdroj: Výroční zpráva spolku. 

POVYK, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Adresa: U Lomu 35, Turnov 
Předseda sdružení: Zbyněk Báča 
Občanské sdružení se věnuje volnému času dětí a mládeže, a to především v organizování turistických 
pobytů v přírodě.  
 
Příměstské tábory 
Ve spolupráci s centrem Náruč, v jehož prostorách, které se nacházejí v turnovské sokolovně, 
připravil spolek Povyk další ročník příměstských táborů. Každý všední den s výjimkou prvního 
srpnového týdne se přihlášeným dětem nabízelo aktivní strávení prázdninového času, vždy od 7.30 
do 16.30 (tedy pracovní době rodičů).  
Zdroj: Zpráva nebyla dodána 
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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 je Město (ze zákona se musí postarat o nalezené psy). Pro jiné 
obce zajišťuje péči o nalezené psy za úhradu 25-40 Kč denně (má-li volnou kapacitu).  

RYTÍŘI TURNOVSKÉHO MEČE 

Skupina historického šermu se zabývá bojovým a scénickým šermem období gotiky a baroka, 
dobovými tanci, kejklířskou šlechtickou zábavou a rozvojem historického života vůbec. Působí na 
Turnovsku a jeho okolí a vystupuje především v létě na četných představeních pro širokou veřejnost 
na hradech a zámcích. 
Skupina vznikla v roce 2001. Zakládajícími členy byli Jakub Kroupa, Matouš Jaluška a Petr Mikuš. 
Scházeli se nejprve na hřišti u Integrované školy a v tělocvičně gymnázia pod trenérským vedením 
Luďka Bárty. Většina členů skupiny byla v té době studenty turnovského gymnázia.  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUKOVINA 

Starosta: Arnošt Černý 
Adresa: Kobylka 11, Turnov 51101.  
Okrsková soutěž: 21. května, u příležitosti 130. výročí založení SDH Bukovina. Počasí bylo krásné, 
soutěž dobře připravená. Organizace soutěže byla také zvládnutá, bohužel opakovaně selhávala 
signalizace pravého terče a několik družstev muselo útok opakovat. (Zpráva SDH Mašov). 

 13. února: Hasičský bál. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů Bukoviny 

 25. června: Odpolední posezení s country skupinou Bodlák. Venku. Pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů 

 6. srpna: Semilská dvanáctka. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů 

 13. srpna: Country posezení se skupinou Bodlák. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DALIMĚŘICE 

Adresa: Hruborohozecká 207 
Kontaktní osoba: Josef Ulrich 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KADEŘAVEC 

Adresa: Kadeřavec 20 
Kontaktní osoba: Emil Bartejs 
10. září: Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic 

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 
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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 2016 

 8. března: Oslava MDŽ (mezinárodní den žen) 

 30. dubna: Čarodějnice 

 4. června: Dětský den 

 21. května: Okrsková soutěž v Dolánkách. Umístění na 4. místě. 

 3. září: 2. ročník Senior Cup Pelešany. Soutěž pro hasiče nad 50 let se konala v Pelešanech. Ve 
štafetě i útoku předvedli členové slušné výkony, letos však byl výrazným způsobem započítán 
průměrný věk členů družstva a to Mašov posunulo o dvě příčky na konečné 4. místo 

 10. září: Loučení s létem 

 23. října: Podzimní tvoření – dílna pro děti 

 26. listopadu: Vánoční tvoření, rozsvícení vánočního stromu 

 3. prosince: Koncert Ad Libitum 

 4. prosince: Mikulášská nadílka (společně s SDH Pelešany) 

 10., 14., 17. prosince: Koledy u kapličky 
 
Dětské družstvo: 
Vedoucím družstva je Petr Čapek, děti trénují v lomu pod Hlavaticí a na hřišti v Ploukonicích (údaj 
z roku 2014).  

Plamen 2015/2016 
17. října proběhlo podzimní kolo celoroční soutěže Plamen – Závod požárnické všestrannosti 
v Jilemnici. Tímto branným závodem začala nová sportovní sezona 2016. 
 V mladší kategorii děti z Mašova obsadily kvalitní 18. místo ze 44 startujících družstev z okresu 
Semily. 
V sezoně 2015/2016 proběhla zásadní obměna týmu, některé děti přešly z mladší kategorie do 
kategorie starší. Družstvo mladších dětí SDH Mašov postupně plnilo zadané úkoly v disciplínách 
střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, první pomoc, překonání lana, a to na okruhu 
dlouhém 2 kilometry. 
Zdroj: Internetové stránky spolku. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PELEŠANY 

Adresa: Pelešany čp. 154, Turnov 
Starosta: Miroslav Sedlák 
Velitel: Jaromír Chmelík 
17. ledna: Výroční schůze 
30. dubna: Čarodějnice na hřišti u hájovny 
27. srpna: Pouťový den 
3. září: 2. ročník Senior Cup Pelešany 
10. září: Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic 
24. září: Rozloučení s létem – Putování s Večerníčkem 
25. listopadu: Rozsvícení vánočního stromku  
4. prosince: Mikulášská nadílka (společně s SDH Mašov)  
Rozsvícení vánočního stromu: 25. listopadu se konalo společné setkání Pelešanských u vánočního 
stromu, které připravili sami občané s místním sborem dobrovolných hasičů. Zpívaly se koledy, mladí 
hasiči si připravili vystoupení a nechybělo občerstvení v podobě tradičního řízku, bramborového 
salátu a horkého svařáku. 
(Více informací v kronice 2013, v letošním roce na žádosti o informace nereagovali). 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TURNOV 

Adresa: Na Lukách 2227 
Starosta: Jan Smrkovský 
Velitel: Roman Hejna 
Historie sboru: (Převzata z webových stránek sboru, autor neuveden, http://sdh-
turnov.webnode.cz/historie-sboru) 

 1868: V rámci Sokola byl ustanoven Hasičský odbor z pověření starosty Eduarda Vorla. Z pozdějších 
záznamů bylo zjištěno, že Hasičský odbor se se Sokolem během několika let rozešel. 

 1870: Od tohoto roku se datuje vznik Hasičské organizace v Turnově, a to poté, co byl po odtržení 
se od Sokola založen vlastní výbor. Sbor začíná dostávat první dary na zakoupení nářadí. 

 1871: Ustaven byl prozatímní výbor, který tvořili občané: Fotr, Šubrt, Svoboda, bratři Černovičtí, 
Staněk, Vaníček a další. Následně byla podána žádost městu o svěření strojů do rukou 
prozatímního výboru, jelikož do této doby stroje spravovalo město. 

 1873: Koná se první valná hromada Hasičské organizace. Z pověření starosty města Eduarda Vorla 
ji zahájil lékárník Radský, který byl také zvolen předsedou správní rady (tak se dříve jmenoval 
správní výbor). Velitelem byl zvolen Jan König. 

 1874: Sbor ještě v tuto dobu nebyl krojován, ale je tu zmínka o stříkačce č. 3 a Hydroforu. Cvičiště 
a leziště se tehdy nacházelo na nynějším Havlíčkově náměstí. 

 1876: Vydán Zemský zákon o Hasičstvu 

 1881: V Turnově byla přerušena činnost Sokola a jeho členstvo přešlo do Hasičského sboru, který 
v tu dobu používal i první sokolský prapor. Byla ustavena Hasičská župa Pojizerská se sídlem 
v Turnově. Sbor tehdy čítal 169 členů. Při divadelních představeních stálo na stráži 6 mužů 
Hasičského sboru a 6 mužů od Sboru střelců. 

 1883: Podpora obecního zastupitelstva činila 300 zlatých ročně. Sbor byl také podporován 
okresním zastupitelstvem v Turnově. 

 1884: Uvádějí se Hasicí stroje č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Každoročně byla pořádána slavnost 
Svatofloriánská spojená s výletem na Hrubý Rohozec. 

 1890: Dochází k požáru kostela na Hruštici po zásahu bleskem během silné bouřky v noci 3. srpna 

 1891: Sbor byl pojištěn v počtu 230 členů u Ústředního sboru Hasičského pro případ zranění při 
požáru či cvičení. 

 1893: Tento rok byl pořízen nový parní stroj od firmy Smejkal za 3 200 zlatých. Párnička byla 
zároveň vysvěcena místním farářem 

 1895: Sbor se účastní Zemského sjezdu Hasičstva v Praze a také národopisné výstavy. V průvodu 
tehdy šlo přes 20 000 hasičů. 

 1907: Byla pořízena první smýkací plachta. 

 1909: Pořízen byl posuvný žebřík a turnovský sbor byl vyloučen z Hasičské župy Pojizerské 
s odůvodněním, že neplní své povinnosti. 

 1910: Pořádá se Slavnost k výročí 40 let od založení sboru, předsedou je František Čapek. 
Vyznamenáni jsou členové, již 25 let v Hasičském sboru svému městu sloužili. Sbor se opět stává 
členem Hasičské župy Pojizerské. 

 1916: Do funkce velitele sboru je zvolen Josef Fiala. Jinak během války činnost sboru ochabla 
a sbor se zúčastňuje prací samaritánských na dráze a při převozu raněných do nemocnice. 
Rodinám do války narukovaných členů je poskytována podpora. 

 1918: Předsedou je zvolen Josef Fiala a velitelem sboru František Hofman. Pokladníkem je zvolen 
Josef Luska, který tuto funkci vykonával ještě následujících 37 let až do roku 1955. 

 1923: V Praze se koná Zemský sjezd Hasičstva a členové našeho sboru na něm cvičili se žebříky 
a sekerami.  

 1927: Slavnostně byl předán a následně i rozvinut nový sborový prapor. Slavnost byla velmi zdařilá. 
Sbor v tomto roce čítal: 71 činných členů, 12 členů v Jinošské družině, 12 členů ve výslužbě, 8 členů 
čestných a 820 členů přispívajících. 
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 1928: Umírá velitel František Hofman a po něm byl 
do funkce zvolen Arnošt Šlezinger, který bude ve 
funkci následujících 25 let. Na schůzi dne 
14. prosince bylo přijato usnesení, podle něhož se 
mění oslovování mezi členy z do té doby 
používaného oslovení Přítel na dodnes používané Bratr. 

 1929: Byla pořízena nová motorová stříkačka od firmy Holeček za 120 000 korun. Tentýž rok byl 
také zakoupen i dopravní vůz. Na motorovou stříkačku byla uspořádána sbírka mezi občany 
Turnova a ta následně vynesla 30 000 korun. 

 1930: Umírá také jeden z prvních členů sboru a dosavadní předseda Josef Fiala. 

 1931: Na místo bratra Fialy byl zvolen na místo starosty Josef Ježek. Bylo rozhodnuto o vyplácení 
z podpůrného fondu nemocenské a pohřebné. Při dovršení 25 let činnosti dostává každý člen 
diplom. 

 1932: Sbor je nucen k vyklizení cvičiště v Kozákovské ulici (dnes 28. října), kde se chystá stavba 
Dívčí školy, a sboru je následně přiděleno cvičiště U Raka. Leziště bylo demontovano a uloženo ve 
skladišti, kde bylo skladováno skoro 14 let. Bylo postaveno znovu až v roce 1946. V tomto mezidobí 
byly hadice sušeny např. na plotech a střechách domů. Posuvný žebřík byl umístěn v provazárně. 
26. září byly zavedeny poplašné zvonky. 

 1935: Umírá bývalý předseda, velitel sboru a také starosta města Turnova pan Josef Radský. 

 1938: Mnichovský diktát mění hranice Čech i Moravy se Slezskem, přesto však Hasičstvo pracuje 
nadále. Sbor se aktivně účastní kopání zákopů, krytů a podobně. Byly to pohnuté doby. Sbor držel 
celonoční hlídky a v době mobilizace byla pořádána sbírka na obranu státu, která vynesla celkem 
1 234 korun. 

 1939: Umírá sestra starosty Ježka, kmotra našeho Sborového praporu a také zasloužilá 
podporovatelka našeho sboru po stránce jak lidské, tak i finanční. Změna poměrů a územního 
rozdělení republiky přinutily ústředí Hasičstva k reorganizaci. Byly vydány nové stanovy a byly 
provedeny volby: starosta sboru J. Ježek, velitel sboru A. Šlezinger, jednatel Tomsa a další. Velitel 
sboru sděluje, že po technické stránce je sbor dobrý a řadí se mezi první Sbory OHJ č. 11. 

 1941: Turnovem se prohnala velká povodeň. Do záchranných prací zasahují všichni členové sboru, 
kteří sami nebyli vodou zasaženi. Probíhá čerpání vody ze zatopených sklepů. Pomocných aktivit se 
sbor účastní spolu s dalšími 13 okolními sbory. Při záchranných pracích se utopil člen vládního 
vojska vojín Pastyřík. Je prováděn i výcvik občanů v požární ochraně. Všichni členové konali službu 
v rámci protiletecké obrany a měli stálou pohotovost. Sbor se účastnil technického školení 
a samaritní školy v Jičíně. V tomto roce se ukazuje, kolik nezištné služby dává Hasičstvo veřejnosti, 
a to bez odměny a vděku. Jen z bratrské lásky a za každého počasí. Inventář sboru je v celkové 
hodnotě 154 825 korun. Valná hromada sboru se nekonala, protože Hasičské sbory byly začleněny 
do Protektorátní uniformované policie. OHU a ZHJ zůstaly. Byl ustanoven hlavní požární ředitel 
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a krajští ředitelé. Jim se již neříkalo bratr ale pan. Turnov měl krajského ředitele v Jičíně a byl jím 
pan Ing. Švandrlík. Ve styku s úřady má Hasičstvo uniformu s lodičkou. Brigadýrky mohou nosit jen 
velitelé OHJ a vyšší složky. Veškerá pravomoc a odpovědnost nyní spočívá na veliteli sboru, který 
v určitých případech podléhá starostovi obce nebo města. Jednatelé sboru jsou jako pobočníci 
velitelů. Podání úřadům se dávalo ve dvojjazyčné podobě a to německo-česky. Vyrozumění od 
úřadů bylo však jen v němčině. 

 1942: Sbor musel veškerý svůj majetek předat městu, a to za celkovou úhradu 5 000 korun. 
Mosazné spojky byly nahrazeny jinými z lehkého kovu. Sbor má 96 členů a bylo vykonáno 11 
praktických cvičení. Po celý rok byly v noci drženy služby. Hlídek bylo celkem 649 a byl konán 
protipovodňový kurs vládním vojskem pro okresy Semily, Železný Brod, Turnov, Mnichovo Hradiště 
a Mladá Boleslav. 22. září vykonal přehlídku u sboru zemský velitel František Procházka a 22. října 
také krajský velitel Ing. Švandrlík. Starosta Ježek v den svých narozenin daroval ve prospěch 
potřebných bratří 1 000 korun a velitel Šlezinger v den svých 50. narozenin podpůrnému fondu 500 
korun. Bylo zavedeno nové cvičení dle Hasičů z Říše v-3-b, v-3c a v-3-e. Jsou určeny nové signály 
píšťalkou a v noci barevnou svítilnou. Valná hromada sboru a volby se ani v tomto roce nekonaly. 
Je pociťován velký odliv lidí za prací do Říše a do Sudet. Bylo nařízeno, aby osoby starší 60 let byly 
brány do sborů jako činní hasiči, a dosavadní nebyli dáváni na odpočinek. 

 1943: Již čtyři roky prožíváme strašlivá úskalí války, ale stále doufáme v brzký návrat svobody do 
země české. Velitel, jeho zástupce a trubač jsou osvobozeni od nasazení v Říši. Razítka a tiskopisy 
jsou výhradně německo-české. Sbor má 67 členů činných, 10 samaritánek, 11 ve výslužbě, 
6 městských strážníků a celkem 94 členů. Předseda Josef Ježek, velitel Arnošt Šlezinger a jednatel 
František Tomsa. ZHJ zavedla jednotný členský příspěvek pro všechny členy ve výši 36 korun ročně. 
Členové mají nárok na podporu v nemoci, při úraze a při úmrtí dostanou pozůstalí 1 000 korun 
pohřebného. Sbor také v tomto roce věnoval ochotnickému spolku 1 000 korun na opravu divadla. 

 1944: Činnost sboru neustává. Povodňové hlídky, protipožární kontroly domů, stodol, továren 
a mlýnů. Stále nová školení a zavádění výcviku dle německého vzoru. Všechny stříkačky musejí být 
přetřeny šedě a názvy obcí na nich přepsány do němčiny stejně jako v případě nápisů na 
zbrojnicích. Schůze se na přání úřadů nekonaly. Požárních hlídek bylo vykonáno 641 a sbor 
nastoupil 26krát při leteckém poplachu, a to vždy v počtu 25 mužů. V říjnu toho roku to bylo 
i dvakrát za den. Starosta Ježek a pokladník Juska dostávají od sboru diplom k 25. výročí jejich 
působení ve sboru a starosta Ježek následně dostává stejné uznání a poděkování od OHJ. Ve dnech 
26. až 30. března jsou na příkaz protektorátu konány nepřetržité hasičské hlídky a pohotovost 
v počtu 22 mužů. Ve dnech 15.–21. prosince probíhá rozsáhlé zatýkání v řadách Hasičstva pro 
ilegální činnost a pomoc v odboji. V naši OHJ byli zatčeni: velitel OHJ br. Kovář, velitel I. obvodu br. 
Hübner, velitel II. obvodu br. Maryško, zástupce velitele br. Schreier, jednatel Jakubec a pokladník 
Picek. Bratr starosta Ježek se při zatýkání zhroutil a následně nebezpečně onemocněl, čímž ušel 
zatčení. Zatčení členové byli odvezeni na výslechy do Kartouz a pak transportováni do Terezínské 
malé pevnosti, kde v květnu 1945 bratr Hübner umírá. 

 1945: Z počátku roku se mezi lidmi rozlévá smutná nálada, která vzrůstala s tím, jak se zvyšoval 
počet mladých lidí, kteří byli narychlo odváděni na práci do Říše. Mimo běžná pracovní místa, jako 
byly továrny na území Německa, jsou lidé odváděni na kopání zákopů v okolí rakouské metropole 
Vídně a jinam. Velitel Šlezinger byl jmenován velitelem OHJ. Během revolučních dnů v Turnově se 
událo několik událostí, které stojí za zmínku. Němečtí vojáci s úmyslem prchnout před blížící se 
rudou armádou vtrhli do zbrojnice a ukradli stříkačku i s veškerým benzínem, který byl skladován 
ve sklepě. Následně vyvlekli všech pět členů, jež konalo požární hlídku, a po jejich vyvlečení na 
náměstí hrozili jejich zastřelením, kterému zabránil až příchod německého nadporučíka, který jim 
to rozkazem zakázal. Po několika dnech byl nalezen i odcizený hasičský vůz. A to nedaleko Mělníka. 
Po kapitulaci německé posádky z turnovských kasáren byla veškerá síla směrována na areál 
vlakového nádraží, kam se stahovaly pochody zajatců z celého okresu a následně po jejich odvozu 
se členové Sboru a členky Samaritánky věnovali transportům a vlakům vězňů z koncentračních 
táborů, které přes Turnov projížděli směrem na západ našeho opět nabytého území. Dne 14. 
června se konala Valná hromada Sboru v celkovém počtu 52 členů. 
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SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV 

Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Dvořákův Turnov a Sychrov: 11.–18. června proběhl 61. roční festivalu, který je připomínkou pobytů 
Antonína Dvořáka v Českém ráji v letech 1877–1896, kdy dojížděl za svým přítelem Aloisem Göblem 
na Sychrov. (Více viz Kultura – 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. Cílem byla organizace dílen pro 
„nadšené obyčejné zuškové děti“, aby i ony měly možnost zažít výuku, interpretaci a umění „jinak“.  

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. Klub vede svou kroniku, v roce 2016 ji kompletovala členka Milena Pekařová 
s manželem. 
V roce 2014(!) měl spolek celkem 278 členů. 164 členů bylo z Turnova, 84 z Prahy, 12 z ciziny.  
V roce 2016 získal spolek sponzorský dar ve výši 264 460 Kč od Dr. ing. Jindřicha Cettla z Curychu. 
Sponzorsky bylo získáno dalších 57 600 Kč, např. od Nadace firmy Preciosa, od MUDr. Nesvadby, 
Nadace B. J. Horáčka ad. 
 
Spolek rodáků a přátel Turnova slavil výročí 
23. ledna se v aule hotelové školy ve Zborovské ulici konalo výroční setkání Spolku rodáků a přátel 
Turnova, který zde oslavil 25. výročí své obnovené existence. Oslav se zúčastnili pozvaní hosté v čele 
s náměstkyní hejtmana Libereckého kraje Hanou Maierovou, turnovskou místostarostkou Janou 
Svobodovou a nechyběli ani zástupci pražské pobočky.  
Historie: Předseda Otakar Grund shrnul historii spolku: „Spolek rodáků a přátel Turnova byl 
v předminulém století založen v Praze známým historikem, univerzitním profesorem Josefem 
Pekařem, který pocházel z Daliměřic. Spolek zažil roky dobré, kdy byly mj. právě pod Pekařovou 
patronací pořádány četné výlety Pražanů do Českého ráje, i zlé. Po dobu fašistické okupace byla 
činnost spolku zakázána a jeho zbylí členové se scházeli v Praze tajně. Spolek nefungoval ani 
v komunistické éře.  K oficiálnímu obnovení činnosti spolku došlo v Turnově v lednu 1991. 
Zakládajícími členy byli Aleš Svoboda, Milan Hrazdira, Karel Louda, Bohumír Haken, Jan Kreysa, Karel 
Zelený, Vladimír Drholec, MUDr. Jiří Šolc a další. Krátce nato byla založena i pražská pobočka. Prvním 
předsedou se stal MUDr. Jiří Šolc, později jej vždy krátkodobě vystřídali Bohuš Plesl, Dagmar Jandová 
a Marie Meixnerová. Od roku 2006 je předsedou Otakar Grund. 
Spolek byl založen jako dobrovolný, neziskový a nepolitický zájmový spolek občanů, v němž jeho 
členové budou usilovat o ochranu a obnovení kulturních a historických památek, ochranu životního 
prostředí, dbát o rozvoj kulturního života ve městě a jeho okolí a posilovat vztahy občanů k městu 
Turnovu a regionu Českého ráje.  
 V největší době svého rozmachu (2004–2008) spolek sdružoval na 400 členů. V současnosti má 
zhruba o sto členů méně. Pražskou pobočku, která organizuje svoji činnost samostatně, dlouhodobě 
vedl Ing. Drahoslav Machaň, dnes je v jejím čele Anna Mánková.  
Už krátce po vzniku spolku (1991) se jeho členům podařilo z vlastní sbírky a díky téměř milionové 
podpoře mecenáše Bohuslava Jana Horáčka obnovit původní kašnu na náměstí Českého ráje. Později 
pak uspořádali například velkolepý sjezd rodáků v Lázních Sedmihorkách, zahájili vydávání vlastního 
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časopisu Náš Turnov a též připravili cyklus letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé 
Skále, což trvá dosud (vloni již XIV. ročník).  
Členové spolku připravili také bezpočet krátkých poznávacích výletů a vycházek do okolí, začali úzce 
spolupracovat s vedením turnovského městského úřadu i s dalšími podobnými spolky v okolí, mj. 
Pekařovou společností Českého ráje, společností Jana Dědiny v Tatobitech, dalšími spolky v Jičíně, 
Hodkovicích nad Mohelkou, ve Světlé v Podještědí, Rovensku pod Troskami, Mnichově Hradišti aj. 
V uplynulých dvou letech spolek navázal spolupráci se spolkem seniorů v polském městě Jawor.  
 V Turnově se členové spolku podílejí na vítání nových občánků, odměňují nejlepší absolventy 
devítiletek, připravují besedy se zajímavými osobnostmi, účastní se a sami pořádají besedy a soutěže 
o lokální historii ad. Dlouholetou potíží spolku je získávání mladších členů, kteří by v budoucnosti 
pokračovali v započaté činnosti.“ (Foto ve Fotopříloze). 
 
Turnovští rodáci v Praze 
Sdružují se nepřetržitě od počátku 20. století. Počátkem roku uzavřeli zástupci výboru spolku 
a zástupci výboru pražské pobočky společnou dohodu, kterou byly upraveny a vyjasněny problémy 
z minulých let a spolek tak může harmonicky pokračovat ve své činnosti. 

. 26. dubna se konalo jarní setkání na obvyklém místě, tedy ve velké učebně Českého institutu 
interních auditorů na Karlově náměstí. Hostem byla Alžběta Kulíšková, která pohovořila o nově 
vydaných zápiscích sedláka Josefa Dlaska. Besedu doplnila vlastními písněmi inspirovanými krajinou 
Českého ráje písničkářka Marie Špačková. Více o besedě v článku Hany Kábové v časopise Náš Turnov 
č. 52. 

. 5. září se členové tradičně sešli u hrobu Antonína Marka na Vyšehradě, aby položili kytici na 
hrob tohoto slavného turnovského rodáka. Poté se zastavili i u nedalekého hrobu prof. Josefa 
Drahoňovského, autora bronzové busty na náhrobku A. Marka. Náhrobek byl zřízen v r. 1934 
z iniciativy tehdejšího Kroužku rodáků turnovských v Praze. 

. 12. října poblahopřáli zástupci spolku dlouholeté člence spolku, operní pěvkyni, sólistce 
opery Národního divadla v Praze paní Marcele Machotkové k jejímu významnému životnímu jubileu. 

. 17. října se někteří členové zúčastnili benefičního odpoledne Marcely Machotkové v divadle 
U Valšů. Pořadem, za přítomnosti ředitele Národního divadla prof. Jana Buriana, provázela PhDr. 
Radmila Hrdinová. 

. 6. prosince proběhlo další setkání na Karlově náměstí. Prom. hist. Karol Bílek, čestný člen 
Pekařovy společnosti Českého ráje a také člen pražské pobočky SRPT, představil přítomným velice 
poutavou přednáškou slavné rodáky Českého ráje. 
 
Vítání občánků 
Spolek se, spolu s Odborem sociálních věcí, podílí na tradičním vítání nových občánků města, které 
probíhá v galerii turnovského muzea „ U Sasíků“. Akci většinou moderuje Eva Kordová, radní, 
pracovnice knihovny a členka spolku. Dětem, resp. jejich rodičům, je předáván pamětní list a drobné 
dárky. Členka spolku paní Marie Hurychová plete novým občánkům dupačky nebo ponožky, často ve 
spolupráci s dalšími členkami. Paní Hurychová už upletla 500 kusů těchto dárků a členové klubu ji 
proto poděkovali malým dárkem.  
 
XV. ročník letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále, vždy od 16.30 hodin, 
vstupné 50 Kč 

. 2. července: Ars Collegium Brno – prestižní dvanáctičlenný soubor filharmoniků 

. 23. července: Adamus Ensemble Praha – trio evropsky známých vynikajících koncertních 
umělců 

. 20. srpna: Musica Dolce Vita Praha – trio komorních sólistek s mezzosopranistkou 
D. Demuth, členkou Národního divadla 

. 27. srpna: Koncert nejlepších žáků ZUŠ Turnov. 
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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. (Více informací viz restaurace Bbaby). 

ZÁZEMÍ, KOMUNITNÍ ZAHRADA 

Zahrada se nachází na okraji parku Šetřilovska, vedle uličky souběžné s Lidickou. 
V prvních letech 
zakládali členové 
spolku zahradu 
dohromady 
a společně o ni 
pečovali. Nyní již má 
každý přidělený 
kousek a pečuje 
o něj ve vlastní režii. 
Na konci roku 2016 
sháněl spolek 
profesionálního 
zahradníka na práci 
na poli. Pronajmout 
si kousek půdy může v zahradě (či na poli) každý, jen pro nečleny je tento pronájem zpoplatněn 
100 Kč /m2 na rok.  
Výpěstky členové rozprodávali veřejnosti – urodily se hlavně dýně hokaido, cibule, mrkve.  
Férové snídaně: Snídaně nebyly příliš navštěvované, v roce 2016 se konaly jen málo, např. 
14. května, a to u Kamenářského domu. (Foto z webových stránek organizace). 

 

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 obyvatel hlásících se k jednotlivým 
církvím viz Kronika 2013). Informace o jednotlivých církvích jsou téměř nezjistitelné, většina církví 
(snad s výjimkou Křesťanského společenství) mají stránky neaktuální, některé úplně bez informací 
(husitská), některé bez základních informací.  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ TURNOV, TURNOVSKÝ VIKARIÁT 

Adresa: Děkanská 87, Turnov, 511 01 
Děkan: ThMgr. Václav Vlasák 
Biskup Litoměřické diecéze: Mons. Mgr. Jan Baxant 
Charakteristika: Turnovský vikariát je jeden z 10 vikariátů Litoměřické diecéze. Skládá se z 36 
farností, z nichž pouze v osmi sídlí farář nebo administrátor. Působí v něm 9 kněží a 2 jáhni. 
Okrskovým vikářem je turnovský děkan Václav Vlasák, vikariátním sekretářem Zdeněk Maryška, 
děkan v Sobotce. (Další podrobnosti viz Kronika 2013). 
Zdroj: www.wikipedie.com, stránky města, další informace se nepodařilo získat. 

OCHRANOVSKÝ SBOR PŘI ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ UNITAS FRATRUM 

Adresa: Na Sboře 80, Turnov, 511 01 
Kazatel: ThMgr. Ondřej Halama (od roku 1997) 
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.  
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

Adresa: Koněvova 655, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Oldřich Bezděčík 
Turnovská pobočka spadá do vikariátu Liberec Královéhradecké diecéze. Pravidelné bohoslužby se 
konají vždy v neděli od 8.30 hodin v kostele církve v Koněvově ulici. (Více viz Kronika 2013). 

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ TURNOV 

Adresa: 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 
ulici čp. 77 v Turnově vždy v neděli od 9.00 hodin. (Více viz Kronika 2013). 
27. března: Velikonoční bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého na Poušti nad Železným 
Brodem. 
3. dubna: Izrael a konflikt na Blízkém východě. Přednáška publicisty, vědeckého pracovníka a také 
bývalého primátora Hradce Králové Josefa Potočka 

SBOR ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 

Adresa: Nádražní 1130, Turnov, 511 01 
Kazatel: Petr Pich 
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. Studijní 
a modlitební setkání se konají vždy ve středu v 18.00 hodin. V roce 2011, při sčítání lidu, se k církvi 
hlásilo 22 Turnováků. (Více viz Kronika 2013). 
V lednu a únoru se konal v sídle církve cyklus přednášek nazvaných Cestopisy biblickou historií – 
obrazy a příběhy prezentovali Edvard, Zdena a Veronika Miškejovi.  

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 2016 

Nová dotační pravidla 
Rada města schválila 18. listopadu 2015 nová dotační pravidla – tzv. Status sportovního fondu, aby 
zajistila spravedlivé rozdělování dotačních příspěvků.  
Obecné principy:  

 z dotace na sportovní oblast půjde 73 % peněz do provozu a 27 % do sportovní činnosti  

 spolky ve sportovní komisi jsou rozděleny na tři skupiny: spolky vlastnící klíčová sportoviště, 
spolky, které mají své hlavní sportoviště u Městské sportovní Turnov, s. r. o., či u Města 
Turnov a na spolky vlastnící ostatní sportoviště a menší spolky  

 provozní dotace u spolků s klíčovými sportovišti se sestává z dotace na energie (cca 60 %), 
mzdové náklady na údržbáře, ekonomiky provozu a běžné údržby  

 provozní dotace u spolků, které mají své klíčové sportoviště u Městské sportovní Turnov či 
Města Turnov se sestává z dotace na nájmy, ekonomiku provozu a u jednoho subjektu je to 
příspěvek na energie  

 provozní dotace u spolku vlastnící ostatní sportoviště a menších spolků se sestává z dotace na 
sportoviště a ekonomiku provozu  

 dotace na sportovní činnost je u všech spolků obdobná a sestává se z dotace na registrované 
dítě (aktivní účast na svazových závodech), dotace na neregistrované dítě (všechny ostatní 
děti dle seznamu členů), dotace na trenéry mládeže a dotace na podporu soutěží  

 dále může každý spolek zažádat o dotaci na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu 
dlouhodobého majetku  

 byla vícekriteriální ohodnocena položka na ekonomiku provozu (velikost spolku, počet dětí, 
činnost vůči městu, činnost v rámci svazových soutěží, počet oddílů, ….)  

 v rámci příspěvku na neregistrovanou mládež byla potvrzena částka 100 Kč/dítě, registrovaná 
mládež částka 500 Kč/dítě  

 v rámci podpory soutěží byla zahrnuta i podpora dospělým (doprava, rozhodčí, startovné, 
noclehy)  

 
Sportovní fond  
Pro rok 2016 bylo z rozpočtu vyčleněno na sportovní fond 120 000 Kč. Zůstatek z předchozích let činí 
8 500 Kč. K rozdělení celkem pro rok 2016 – 128 500 Kč. Správní rada sportovního fondu doporučila 
k vyslyšení 15 žádostí, Rada města navrhla vyhovět 13 z nich.  
V roce 2016 (s nástupem 18. 12. 2015) byli členové správní rady sportovního fondu tito: Mgr. Jana 
Svobodová, Mgr. Martina Marková, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil. 

1. ABT Česana: Rohozecký pohár 2016, dotace: 1 500 Kč 
2. ABT Česana: Rohozecký triatlon 2016, dotace: 2 500 Kč 
3. AC Turnov: Hruštice 2016 - běžecký závod turnovských atletů, dotace: 2 500 Kč 
4. Ilma: Fitness Dance, oblastní přebor ZŠ a SŠ, dotace: 1 000 Kč 
5. KČT: Pleskotská hra, datum konání 15.–17. dubna, dotace: 3 000 Kč 
6. Klub lyžařů Turnov: Světový pohár v in-line slalomu, 18.–19.června, dotace: 10 000 Kč 
7. Myslivecká společnost Vesecko: Brokový závor 2 x 25, univerzální trap, dotace: 1 000 Kč 
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8. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily: Silvestrovský běh, 43. ročník, 
dotace: 2 000 Kč 

9. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily: 3boj všestrannosti s Adamem 
2016, datum konání 18. 5. – 2. 6., dotace: 8 000 Kč 

10. Parkinson-Help (klub Český ráj): Sportovní pobyt parkinsoniků v Českém ráji, 24.–28. května, 
dotace: 9 000 Kč 

11. Parkinson-Help (klub Český ráj): Sportovní setkání vedení klubů Parkinson-Help, dotace: 
6 000 Kč 

12. Povyk: Mašovský pizza cup, dotace: 4 000 Kč 
13. Soukromá osoba, Turnov Streetball Challenge, 25. června, dotace: 9 000 Kč 
14. Šachový klub Zikuda: Finále extraligy šachových družstev, dotace: 8 000 Kč 
15. Šachový klub Zikuda: Turnovský granát, dotace: 3 000 Kč 
16. TJ Turnov, oddíl aerobiku: Víkendové fitness odpoledne pro děti, dotace: 3 500 Kč 
17. TJ Turnov, oddíl kanoistiky: Závod pramic a paddleboardů pro veřejnost, dotace: 2 000 Kč 
18. TJ Turnov, Samostatný orientační klub: Fotoorientační hra pro širokou veřejnost, dotace: 

3 500 Kč 
19. TJ Turnov: Příměstský sportovní tábor, dotace: 8 000 Kč 
20. TSC Turnov: 21. ročník Ligy žákyň a žáků judo o Samurajskou katanu 2016, dotace: 10 000 Kč 
21. TSC Turnov: 4. ročník Poháru Českého ráje žákyň a žáků judo, dotace: 7 000 Kč 

 
Neschváleno:  

1. Ilma: Sportovní volnočasová aktivita ve spolku ILMA, pro nesplnění podmínek Statutu 
sportovního fondu 

2. TJ Turnov: tréninkové deníky pro volejbalovou mládež, pro nesplnění podmínek Statutu 
sportovního fondu 
 

Rozdělení příspěvku sportovním subjektů ze sportovní komise 
O rozdělení příspěvků bylo rozhodnuto na jednání zastupitelstvu města 25. února. Celkem bylo 
rozděleno 5 900 000 Kč (o 270 000 více než loni). 

1. ABT Česana Malý Rohozec: 12 900 Kč  
2. AC SYNER Turnov: 571 954 Kč  
3. BHK Turnov: 457 413 Kč  
4. FK Pěnčín–Turnov: 306 504 Kč  
5. Junák Turnov: 92 700 Kč  
6. Klub českých turistů Turnov: 47 700 Kč  
7. Klub lyžařů Turnov: 92 300 Kč  
8. SKI club Turnov: 20 000 Kč  
9. Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec: 10 000 Kč  
10. Šachový klub Zikuda Turnov: 85 981 Kč  
11. Tenisový klub Turnov: 100 300 Kč  
12. TJ Orel Turnov: 46 800 Kč  
13. TJ Sokol Turnov: 740 811 Kč (investice 80 000 Kč) 
14. TJ Turnov: 2 312 471 Kč (z toho na investice 270 000 Kč) 
15. TSC Turnov: 1 002 167 Kč (investice 80 000 Kč) 

   
Přímá podpora 
AC Syner Turnov: Memoriál Ludvíka Daňka, 18. ročník – 400 000 Kč.  
 
Odměny Města medailistům 
20. dubna 2017 byli na turnovské radnici oceněni nejlepší sportovci města roku 2016. Během malé 
slavnosti byly sportovcům předány i menší peněžité dary, celkem 35 000 Kč. Během diskuse si 
jednotliví sportovci vyměňovali zkušenosti z jednotlivých odvětví. Zajímavou částí diskuse bylo 
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povídání o výchově a náboru nových členů do jednotlivých sportovních disciplín. Je pozoruhodné, že 
většina oceněných disciplín nemá vůbec dětskou kategorii a první kontakt začíná spíše s juniory. 
Výjimkou je oddíl kickboxu, který má již poměrně širokou členskou základu napříč věkovými 
kategoriemi. Na druhé straně stojí silový trojboj, kde mladší 14 let nemohou na soutěžích vůbec 
startovat. Problematické je také najít následovníky v Musher clubu, protože tato sportovní disciplína 
je zároveň i specifickým životním stylem. Musheři žijí se svými psy, se kterými je nutné denně 
pracovat. 

 TJ Impact Turnov, oddíl kickboxu: Petr Kazda – 2. místo v kategorii do 85 kilogramů 
(Mistrovství světa v Orlandu USA) / Jan Kazda – 3. místo v kategorii do 90 kilogramů a 2. 
místo v open kategorii (Mistrovství světa v Orlandu USA) 

 TJ Turnov, oddíl rádiového orientačního běhu: Jana Omová – 1. místo foxoring a 3. místo ve 
SPRINTu (Mistrovství světa v Bulharsku) / Michaela Omová – 1. místo foxoring, 1. místo ve 
SPRINTu a 2. místo klasika (Mistrovství světa v Bulharsku) / Jakub Oma - 1. místo klasika, 2. 
místo ve SPRINTu a 3. místo foxoring (Mistrovství světa v Bulharsku) 

 TJ Turnov, Musher club Český ráj: Václav Vančura – 1. místo ME ECF v Novém Městě na 
Moravě v kategorii SC1 (koloběžka s jedním psem), 2. místo ME IFSS Anglie v kategorii SC1 
(koloběžka s jedním psem) a 1. místo ME IFSS Anglie v kategorii štafety národů / Pavel 
Červenka – 1. místo ME ECF v Novém Městě na Moravě v kategorii canicross (běh se psem), 
3. místo ME IFSS Anglie v kategorii canicross (běh se psem) a 1. místo ME IFSS Anglie 
v kategorii štafety národů / Veronika Navrátilová – 2. místo ME IFSS Anglie v kategorii SC2 
(koloběžka se dvěma psy) / Michal Tobiášek – 1. místo ME ECF v Novém Městě na Moravě 
v kategorii SC1 (koloběžka s jedním psem) za věkovou kategorii M1 

 TJ Turnov, oddíl silový trojboj a kulturistika: Ladislav Pasecký – 1. místo MS v Herzbergu za 
mrtvý tah výkonem 240 kg v kategorii masters (Mistrovství světa v Herzbergu pořádaném 
asociací WUAP). 

 
Nejúspěšnější sportovec okresu Semily 
27. ledna proběhlo v Jilemnici vyhlášení ankety o nejúspěšnější sportovce okresu Semily za rok 2015.  

 Jednotlivci mládež: 1. Tomáš Portyk (LSK Lomnice nad Popelkou, skoky na lyžích a kombinace) / 
2. František Holík (LSK Lomnice n. P., běhy, triatlon a duatlon) / 3. Josef Egrt (AC Turnov, hod 
kladivem) / 4. Patrik Tomáš (Powerlifting Animals Semily, benchpress) / 5. Kateřina Janatová 
(ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) / 6. Karel Machač (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) / 7. Barbora 
Hůlková (AC Turnov, sprint a skoky) / 8. David Rygl (LSK Lomnice n. P., skoky na lyžích 
a kombinace) / 9. Michal Hanyk (AC Turnov, běhy, triatlon a duatlon) / 10. Tomáš Lengyel (TJ 
Semily, běh na lyžích) / 11. Vítězslav Hornig (KB Jilemnice) / 12. Zuzana Staňková (LSK Lomnice) / 
13. Filip Wolf (TJ Turnov) / 14. Mickey Krejčík (TJ Sokol Semily) / 15. Klára Volfová (TSC Turnov) / 
16. Veronika Gallová (KB Jilemnice) / 17. Lucie Zárybnická (TSC Turnov) / 18. Klára Lengyelová (TJ 
Semily) / 19. Matěj Čejchan (LSK Lomnice n. P.) / 20. Adéla Chlupová (SKP Harrachov). 

 Družstva mládeže: 1. ČKS SKI Jilemnice (starší žákyně, běh na lyžích) / 2. SKI klub Jiskra 
Harrachov (žáci, skoky na lyžích) /3. SK Studenec (školní sportovní klub, orientační běh) / 4. LSK 
Lomnice n. P. (dorostenky, běh na lyžích) / 5. ČKS SKI Jilemnice (starší dorostenci, běh na lyžích) / 
6. FK Pěnčín-Turnov (dorost, fotbal) / 7. TSC Turnov (žactvo, judo) / 8. AC Turnov (starší žákyně, 
atletika) / 9. LSK Lomnice n. P. (Sudek, Janota, skoky na lyžích) / 10. ČKS SKI Jilemnice 
(dorostenky, běh na lyžích) / 11. OSH Semily (dorostenky, požární sport) / 12. TJ Turnov 
(dorostenky, orientační běh). 

 Handicapovaný sportovec: 1. Tereza Kmochová (TJ Jiskra Harrachov) / Martin Ponocný (TJ 
Spartak Rokytnice n. J., sjezdové lyžování). 

 Jednotlivci dospělí: 1. Roman Koudelka (LSK Lomnice n. P., skoky na lyžích) / 2. Jaromír Mazgal 
(AC Turnov, atletika) /3. Čestmír Kožíšek (LSK Lomnice nad Popelkou, skoky na lyžích) / 4. Šárka 
Jiroušová (OSH Semily, požární sport) / 5. Jakub Oma (TJ Turnov, radiový orientační běh) / 
6. Ladislav Pasecký (TJ Sokol Semily, silový trojboj) / 7. Pavel Hlaváč (TJ Sokol Jablonec n. J., 
skiboby) / 8. Robert Tomáš (Powerlifting Animals Semily, benchpress) / 9. Jan Kazda (TJ Turnov, 



Kronika města Turnova 2016  |274 

 

kick-box) / 10. Vladimír Franěk (TSC Turnov, judo) / 11. Ladislav Pasecký ml. (TJ Sokol Semily, 
silový trojboj) / 12. Michal Vokrouhlík (TJ Turnov, musher) / 13. Otakar Machytka (Powerlifting 
Animals Semily, benchpress) / 14. Patrik Horák (TJ Turnov, orientační běh) / 15. Milan Kohout 
(Powerlifting Animals Semily, benchpress) / 16. Miroslav Folprecht (TJ Turnov, orientační běh) / 
Vladimíra Krejčí (TJ Spartak Rokytnice, sjezdové lyžování). 

 Družstva dospělí: 1. TJ Zikuda Turnov (družstvo mužů, volejbal) / 2. TSC Turnov (družstvo mužů, 
judo) / 3. ŠK Zikuda Turnov (družstvo mužů, šachy) / 4. TJ Spartak Rokytnice (skupina Ski klub 
Master, sjezdové lyžování) / 5. Powerlifting Animals Semily (družstvo mužů, benchpress) / 6. TJ 
Turnov (florbal) / 7. HC Lomnice (lední hokej) / 8. FK Pěnčín-Turnov (fotbal, muži) / 9. FC 
Lomnice (fotbal, muži). 

 Trenéři-profesionálové: 1. Tomáš Portyk (LSK Lomnice n. P., skoky na lyžích) / 2. Dušan Král 
(AC Turnov, atletika) / 3. František Vaculík (TJ Jiskra Harrachov, skoky a severská kombinace) / 
4. Martin Břečka (LSK Lomnice n. P., skoky na lyžích) / 5. Jan Baranyk (LSK Lomnice). 

 Trenéři-amatéři: 1. Jan Zapadlo (SKP Harrachov, biatlon) /2. Tomáš Bergr (LSK Lomnice, běh na 
lyžích) / 3. Pavel Hlaváč ml. (TJ Sokol Jablonec n. J., skiboby) / 4. Miroslav Reichl (AC Turnov, 
atletika) / 5. Jakub Mareš (TSC Turnov, judo) / 6. Jiří Randák (AC Turnov, atletika) / 7. Jan Kovář 
(TJ Turnov, florbal) / 8. Jiří Šimek (FK Pěnčín-Turnov, fotbal) / 9.–11. Lukáš Veselý (TJ Semily, 
CrossFit), Katka Prokšová (TJ Jiskra Harrachov, alpské lyžování) a Martin Knap (HC Lomnice, lední 
hokej). 

 
Sportovec okresu Semily za rok 2016 
8. února 2017 proběhlo v kulturním centru Golf v Semilech slavnostní vyhlášení výsledků 
Nejúspěšnějšího sportovce Semilska za rok 2016. (Více viz Kronika 2017). 
 
Nejúspěšnější sportovec Turnova za rok 2015 
23. února 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). 
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Hřiště ve městě 
V Turnově se nachází množství hřišť a sportovišť a velká část z nich je přístupná veřejnosti, buď 
kdykoliv, nebo po domluvě.  
1. Hřiště pod Základní školou v Alešově ulici), Prouskova ulice: volně přístupné hřiště 
2. Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ulice: volně přístupné hřiště 
3. Atletický stadion Ludvíka Daňka, Skálova ulice: volně přístupné sportoviště. Nabízí běžecký ovál 

a vrhačskou louku 
4. Hřiště s umělou trávou, Maškova zahrada: O prázdninách otevřeno každý den od 9 do 20 hodin.  

Děti a mládež – vstup zdarma. Na hřišti je možné si zahrát: malou kopanou, tenis, volejbal, 
nohejbal, streetball. Cena pronájmu celého hřiště – 150 Kč/hod. 

5. Hřiště za sokolovnou v Mašově. O prázdninách otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Děti 
a mládež vstup zdarma. 

6. Hřiště TJ Turnov, Daliměřice, Bezručova ulice: O prázdninách otevřeno každý den od 14 do 20 
hodin, o víkendech od 9 do 20 hodin. Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má rozměry hrací 
plochy 40x20m a kvalitní umělý povrch Sportcourt s vyznačenými čarami na házenou, futsal, 
florbal, tenis, in-line hokej a odbíjenou. K vybavení patří i branky na florbal, házenou a in-line 
hokej, dále pak sloupky a síť na volejbal a tenis. Děti a mládež vstup zdarma 

7. Základní škola 28. října 18: O prázdninách otevřeno každý den od 12 do 20 hod., v srpnu od 9 do 
18 hodin. Děti a mládež s doprovodem rodičů vstup zdarma 

8. Základní škola Žižkova: V červenci otevřeno od pondělí do soboty od 9 do 17 hod., v srpnu od 
pondělí do pátku od 12 do 20 hodin. Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma 

9. Gymnázium: přístup po předchozí telefonické dohodě  
 (Foto převzato z webu www.turnov.cz) 
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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 
 
Stadion Ludvíka Koška – odhalení pamětní desky 
2. dubna proběhla na stadionu Ludvíka Koška výjimečná akce – stadion oficiálně přijal jméno tohoto 
válečného hrdiny a byla mu zde odhalena pamětní deska, kterou vyrobila a městu věnovala firma 
Formplast Jindřicha Svobody. (Více viz Turnov – Kalendárium). 

 Memoriál Ludvíka Koška 
Během celého slavnostního dne 2. dubna probíhaly uvnitř stadionu zápasy obnoveného Memoriálu 
Ludvíka Koška – hokejový turnaj žáků 4. tříd. Byl obnoven po mnohaleté přestávce, neboť jeho 
počátky spadají do poválečného období, nicméně tehdy byl po pár letech zakázán komunistickým 
režimem. Tentokrát hrál v dresu turnovských Sršňů Jan Košek, jeden z potomků válečného hrdiny. 
(Více viz Maškova zahrada). 

 Poslední zápasy sezony 
Večer 2. dubna se na ledě utkal turnovský A tým s týmem Bílých tygrů Liberec. 3. dubna se odehrál 
juniorský zápas a tím byla první sezona stadionu ukončena.  
 
Účast na Vasově běhu 
V březnu se konal již 92. ročník jednoho z nejtěžších lyžařských běžeckých závodů na světě, během 
kterého musí závodníci uběhnout 90 km klasickou technikou s převýšením tisíc metrů. Tento běh se 
koná na památku útěku švédského šlechtice, budoucího krále Gustava Vasy, před dánským králem 
Kristiánem II. Dánským v roce 1520. Letos startovalo přes 15 tisíc běžců, mezi nimi také 212 běžkařů 
z České republiky, což byla země s nejpočetnějším zastoupením hned po severských zemích. Mezi 
nimi byli i Turnováci Martin Váňa a Aleš Drahoňovský (učitel tělocviku v ZŠ Skálova). Čas vítězného 
Johna Kristiana Dahla byl 4:08:00 hodin. Aleš Drahoňovský doběhl v čase 5:51:38 hodin 
(2 596. místo), Martin Váňa doběhl na 3 719. místě v čase 6:25:28 hodin. 
 
Bikemarathon Author 50 Český ráj 
23. dubna se konal cyklistický závod napříč Českým rájem z Branžeže do Branžeže. Zúčastnilo se ho 
1 033 závodníků. Na 6. místě v kategorii muži 40–49 let skončil turnovský Jan Čapek startující za 
Rohozec amulet Team, na 8. místě stejné kategorie Kamil Polák z Cyklo Kampo Turnov (prodejna kol 
na Nádražní ulici čp. 1298) a v kategorii mužů 60–69 let se na 6. místě umístil Ladislav Smitka za 
Šroubárnu Turnov.  
 
Nevidomá atletka 
Eliška Koldová, nyní žákyně 8. třídy ZŠ Skálova v Turnově, se na začátku června zúčastnila, spolu 
s ostatními žáky ze Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené v Liberci, Sportovních her 
zrakově postižené mládeže v Plzni a v součtu všech disciplín na nich obsadila 2. místo. Soutěžilo se 
v atletice, plavání, show-downu a goalballu, Eliška získala šest medailí, čtyři stříbrné a dvě zlaté 
medaile.  
 
O pohár starosty města 
21. května proběhl v areálu Maškovy zahrady 1. ročník závodu na in-line bruslích, kterého se 
zúčastnilo 107 závodníků v několika věkových kategoriích. Nejmenšímu závodníkovi bylo 6 let. Závod 
organizovala organizace Sportinline. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Memoriál Ludvíka Daňka 
V úterý 24. května se konal 17. ročník atletického Memoriálu Ludvíka Daňka. Ochozy stadionu ve 
Skálově ulici byly opět zaplněné (vstup pro veřejnost je zdarma). Počasí napínalo pořadatele 
i účastníky seč mohlo, všude okolo pršelo, nad Turnovem bouřilo, ale nakonec se vše odehrálo bez 
deště. Po úvodních proslovech již tradičně zazpíval český zpěvák Bohuš Matuš státní hymnu.  
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Na memoriálu padl kolumbijský národní rekord v hodu diskem – poprvé se zde představil Kolumbijec 
Mauricio Ortega, který svým hodem 64,80 metrů skončil na druhém místě. Na prvním místě se již 
počtvrté umístil Polák Piotr Malachowski. 
Tradičně se také uskutečnila žákovská smíšená štafeta na 8x200 metrů, která je současně libereckým 
krajským atletickým svazem vypisovaná jako krajský přebor.  
Rozpočet letošního Memoriálu Ludvíka Daňka byl 1,3 mil. Kč, 500 tisíci přispívá Liberecký kraj, 400 
tisíc dává ze svého rozpočtu město Turnov, přispívá i ministerstvo školství, zbytek věnovali jednotliví 
sponzoři. (Foto viz Fotopříloha). 
Vítězové jednotlivých disciplín: 
MUŽI 

 Hod diskem: 1. Malachowski (Polsko) 66,35 m, 2. Ortega (Kolumbie) 64,80 m, 3. Urbanek 
(Polsko) 64,47 m. 

 Běh na 100 metrů: 1. Delaney (USA) 10,38, 2. Morris (USA) 10,47, 3. Kadlec (Slavia Praha) 10,77. 
Běh na 200 metrů: 1. Delaney 20,66, 2. Morris 20,67, 3. Šorm (Dukla Praha) 21,42. 

 Běh na 1500 metrů: 1. Zenkl (Olymp Praha) 3:49,73, 2. Murín (ASK Slavia Praha) 3:53,98, 
3. Sýkora (Dukla Praha) 3:54,08. 

 Běh na 800 metrů: 1. Němeček 1:49,74, 2. Burian 1:50,32, 3. Šnejdr (ASK Slavia Praha) 1:50,69. 

 Běh na 400 metrů překážek: 1. Müller (Nymburk) 50,68, 2. Handt (Německo) 50,97, 3. Brož 
(Dukla Praha) 51,10.  

 Běh na 110 metrů překážek: 1. Peňáz 14,07, 2. Sklenář 14,13, 3. Lukáš (oba Olymp Praha) 14,89.  

 Hod oštěpem: 1. Jílek (Hvězda Pardubice) 77,27, 2. Jan Kubeš (Dukla Praha) 71,57, 3. Sklenář 
(Univerzita Brno) 66,52. 

 Vrh koulí: 1. Staněk (Dukla Praha) 19,70, 2. Novák (AK Olomouc) 19,50, 3. Prášil (Dukla Praha) 
19,06. 

 Skok daleký: 1. Juška (Olymp Praha) 772, 2. Kuch (Polsko) 770, 3. Rusek (Dukla Praha) 700.  

 Skok o tyči: 1. Kudlička 555, 2. Balner (oba Dukla Praha) 535, 3. Posekaný (TEPO Kladno) 515.  
 

ŽENY 

 Běh na 100 metrů: 1. Kobiánová 11,96, 2. Seidlová (obě USK Praha) 12,05, 3. Hýsková (Liaz 
Jablonec n. N.) 12.43.  

 Běh na 400 metrů: 1. Seidlová (Vysoké Mýto) 55,62, 2. Taclíková (ASK Slavia Praha) 55, 94, 
3. Holleyová (TEPO Kladno) 56,33. 

 Běh na 800 metrů: 1. Turková 2:11,73, 2. Šimková (obě ASK Slavia Praha) 2:12,06, 3. Uvizlová-
Procházková (Sokol Kolín) 2:12,64. 

 Skok daleký: 1. Hýsková (Liaz Jablonec) 600, 2. Wróbel (Polsko) 597, 3. Čejchanová (Liaz 
Jablonec) 536.  

 Skok vysoký: 1. Pejchalová (Lokomotiva Trutnov) 183, 2. Zelinková (Liaz Jablonec) 161, 3. 
Bednářová (AC Turnov) 158. 
 

 Vrh koulí (4 kg) – politici: Loňské vítězství obhájil starosta Smržovky Marek Hotovec. Mezi 
ženami byla nejlepší místostarostka Jana Svobodová. 

 60 m ml. žáci: 1. Kadavý (AC Jablonec).  

 60 m ml. žákyně: 1. Kadavá (AC Jablonec) 8,51.  

 60 m st. žáci: 1. Petrželka (AC Jablonec) 7,84.  

 60 m st. žákyně: 1. Milotová (Jablonec) 8,04.  

 Pohár LKAS smíšených žákovských štafet – 8x 200 metrů: 1. Liaz Jablonec n. N. A (Missbach, 
Milotová, Adamec, Vokálová, Štancl, Novotná, Osoba, Štanclová) 3:34,08, 2. AC Syner Turnov 
(Ponocný, Zikmundová, Hanyk, Vinšová, Žerava, Hobelantová, Šafář, Střihavková) 3:41,97, 3. Liaz 
Jablonec n. N. B (Sobota, Kořínková, Kumsta, Voštová, Princ, Hudrlíková, Velička, Dočekalová) 
3:45,48.  

 



Kronika města Turnova 2016  |279 

 

Rodinné odpoledne s koloběžkami 
5. června odpoledne se program před kulturním domem Střelnice točil kolem v současnosti velmi 
populárních koloběžek, který ve spolupráci s Kulturním centrem připravily půjčovny koloběžek 
působící v regionu (Climbing a Koloběžky Český ráj). Probíhaly závody pro děti i dospělé, po kterých 
následovalo grilování. 
 
Memoriál Milana Kopala 
18. a 19. června se konal jubilejní 10. ročník Memoriálu Milana Kopala v in-line slalomu. Závod byl již 
po několikáté zahrnut do série World Cupu s mezinárodní účastí a jel se na tradičním místě v ulici 
Jana Palacha (u gymnázia) s průměrným sklonem 9 %. Ředitelem závodu je Petr Sanlaiter. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Otevřené mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev  
V červenci proběhlo v Pardubicích mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev pod názvem 
Konica Minolta Open. V sedmikolovém turnaji vyhrálo nejvýše nasazené družstvo ŠK Zikuda Turnov, 
které zopakovalo loňský triumf. Na druhém místě se umístilo družstvo Yamal z Ruska a na třetím SG 
Leipzig z Německa. Turnovské družstvo B ŠK Zikuda skončilo na 8. místě.  
 
Adam Helcelet získal stříbrnou medaili 
7. července získal turnovský rodák a obyvatel Olešnice, odchovanec AC Syner Turnov Adam Helcelet 
stříbrnou medaili v desetiboji na mistrovství Evropy v Amsterdamu. Poprvé od zlata Romana Šebrleho 
na MS v Ósace 2007 se český desetibojař postavil na stupně vítězů při seniorské akci. 
 
Silniční běh Hruštice 
6. listopadu se konal 43. ročník silničního běhu Hruštice, kterého se zúčastnilo 104 účastníků, což byla 
třetí největší účast v historii závodu (116 v roce 2010, 110 v roce 2013). Zúčastnilo se 29 žen – 
nejvyšší ženská účast. Závodilo se, jako vždy, v 8 kategoriích (kategorie V 70, Z 55 běží 10 km – také 
nejvyšší účast v historii závodu, ostatní 15 km). Nejstarším účastníkům závodu – Františku Bémovi 
a Jiřímu Soukupovi – bylo 90 let. Byl vytvořen nový rekord v kategorii Z55 na 10 km, kdy Blanka Paulů 
z Maratonstavu Úpice překonala svůj loňský rekord. 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): Sebastian Vošvrda, AC Mladá Boleslav, 0:50:11,2 
V 40 (muži veteráni 40– 49 let): Dalibor Bartoš, 1975, Liaz Jablonec nad Nisou, 0:55:01,4 
V 50 (muži veteráni 50–59 let): Miroslav Holub, 1966, SK Nové Město nad Metují, 0:56:13,9 
V 60 (muži veteráni 60–69 let): Jaromír Šimůnek, 1955, SKP Kornspitz Jablonec, 1:01:21,2 
V 70 (muži veteráni 70 let a více): Miroslav Říha, 1945, Sokol Sadská, 0:48:09,5 
Z (ženy do 34 let): Barbora Jíšová, USK Praha, 0:57:22,4 
Z 35 (ženy 35–44 let): Táňa Metelková, 1972, TJ Sokol Hradec Králové, 0:58:04,1 
Z 45 (ženy 45 let a více): Jana Klimešová, 1970, USK Praha, 1:00:22,2 
Z 55 (ženy 55 let a více): Blanka Paulů, 1954, Maratonstav Úpice, 0:44:34,9. 
 
Silvestrovský běh 
31. prosince se konal 43. ročník Silvestrovského běhu, tradičního posledního závodu roku. Letos 
poprvé se závod běžel v areálu Maškovy zahrady. Na start se postavilo 109 závodníků v šesti 
kategoriích, které čekala trať dlouhá 4,5 km po in-line okruhu kolem sportovního areálu. Z celkového 
počtu závodníků bylo pouze sedm žen. 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. (Foto viz Fotopříloha). 
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Vítězové jednotlivých kategorií:  
Muži do 39 let: 

1. Berka Martin, AC Turnov, 15:02,4 min. 
2. Čivrný Jiří, Semily, 15:19,6 
3. Roštejnský Michal, KERDA, Sp. Liberec, 16:35,0 
4. Váňa Martin, Záholice, 17:06,1 
5. Kořínek Jindřich, OB Turnov, 17:23,4 
6. Knébl Ondřej, Rekuper Sychrov, 18:06,0 

Veteráni do 49 let: 
1. Drahoňovský Aleš, AC Turnov, 16:09,5 min. 
2. Balcar Jan, AC Turnov, 17:45,9 
3. Jandík Dalibor, Scott Fun Jandík, 18:01,8 

Veteráni do 59 let: 
1. Tomsa Pavel, Doubrava, 19:09,6 
2. Vrabec Milan, Staněk Sport Turnov, 21:21,1 
3. Chour Karel, AC Č. Lípa, 21:28,0 

Veteráni nad 60 let: 
1. Matějka Milan, Staněk Sport Turnov, 20:33,9 min. 
2. Trejbal Karel, 1951 SKP Ml. Boleslav, 23:14,6 
3. Dvořák Ladislav, Sokol V. Hamry, 25:25,6 

Ženy do 34 let: 
1. Tomešková Tereza, AC Turnov, 17:45,5 min. 
2. Mastníková Martina, TSC Turnov, 19:59,3 

Ženy nad 35 let: 
1. Čermáková Jitka, Smrčí, 18:55,9 min. 
2. Uricewa Marta, Vrchlabí, 20:43,0 
3. Lauterbachová Ludmila, Liberec 21:19,34.4 
 
 

Turnovské sportovní osobnosti 

Adam Sebastian Helcelet  
Atletický vícebojař se narodil v Turnově 27. října 1991 a sportovat začal pod hlavičkou AC Syner 
Turnov. V současnosti závodí za PSK Olymp Praha. Potomek středověkých aristokratů ze Švýcarska 
navazuje na linii rodu, kterou založil v 19. století Jan Evangelista Helcelet. Lékař, vysokoškolský 
profesor, národní buditel, politik, byl také zakladatel brněnského Sokola (1862). (Zdroj: 
www.wikipedia.com). 
Helcelet je úspěšným českým sportovcem, byl členem českého olympijského týmu na letních 
olympijských hrách v Rio de Janeiro v roce 2016. Medaili však nezískal, skončil na 12. místě, ale 
vylepšil si svůj osobní rekord. K největším úspěchům patří zisk bronzové medaile na mistrovství 
Evropy v atletice do 23 let ve finském Tampere v roce 2013 v desetiboji a stříbrná medaile, kterou 
získal na mistrovství Evropy v Amsterdamu v roce 2016 také v desetiboji.  
Děti ze základní školy Mašov poslaly Adamovi pozdrav s přáním úspěchů na olympijských hrách 
a dostaly od něj odpověď. (Viz Školství – ZŠ Mašov). 
 
Michal Tvrzník – letecký akrobat 
Michal Tvrzník se narodil v Turnově kolem roku 1994, v současnosti studuje ČVUT a během studií 
dokončuje výcvik ATPL a doufá, že se létání stane jeho živobytím. 
K létání ho přivedl dědeček v době, kdy bylo Michalovi asi sedm let. Po výcviku u Classic trainers 
pokračoval přípravou na závody u Jiřího Durase v Karlových Varech, kde se připravuje na letadle Zlín 
50M a Decathlonu, které patří Aeroklubu ČR (závody Intermediate), dále létá na letadle Zlín 526 



Kronika města Turnova 2016  |281 

 

v plzeňském spolku Classic Trainers a v královéhradecké škole DSA létal tři roky kvůli výcviku ATPL na 
obchodního pilota na Cessnách a na konci výcviku na dvoumotorovém Piper Seneca. 
Umístění na závodech: 1. místo na MČR letounů v Břeclavi (kategorie Sportsman, 7.–9. července, 
4 446,83 bodů), 1. místo v Mosteckém poháru v kategorii Sportsman (květen, 19. ročník, 10 letců, 
Tvrzník na stroji Decathlon získal 7 067,41 bodů), 2. místo na Karlovarském poháru (kategorie 
Sportsman, 26.–28. května, 4 142,42 bodů) a 3. místo v Bavorsku na Mistrovství Německa, 1. místo 
na Hosínském poháru v Českých Budějovicích (2.–4. 9., kategorie Intermediate, stroj Z-M50, 5 075,75 
bodů). O Michalu Tvrzníkovi vyšla reportáž v Turnovskovakci 6. 10. 2016. 
 
Matěj Pekař – hokejista 

Matěj Pekař se narodil v Turnově, resp. na Frýdštejně 
10. února 2000 rodičům Josefovi a Monice a patří 
v současnosti k nejúspěšnějším odchovancům turnovského 
hokeje (Bruslařský a hokejový klub). V sezoně 2013/2014 
nastoupil jako útočník v dresu libereckých Bílých tygrů, kde 
vydržel dvě sezony a v roce 2015 začal studovat a hrát 
v Kanadě (Jimmy Johns 16U a Oakland Jr. Grizzlies 16U). Od 
sezony 2015/2016 je členem české reprezentace. 
10. a 11. října se Matěj Pekař představil v Turnově na stadionu 

Ludvíka Koška při zápasech mladé hokejové reprezentace. (Foto Pavel Charousek).(Více o Matějovi 
v novinách Turnovskovakci, prosinec 2015).  
 
Ladislav Pasecký 

Ladislav Pasecký se narodil v roce 1959 v Daliměřicích. Profesí 
je foukač skla, ale v republice i ve světě je znám jako silák. Je 
členem TJ Turnov, oddílu silového trojboje a kulturistiky. Po 
kulturistických začátcích byl dlouhá léta coby člen 
jabloneckého družstva Ateso československým 
reprezentantem v silovém trojboji. Cvičit začal v roce 1974. 
Pětkrát v řadě za sebou získal titul mistra Československa 
a sedmkrát mistra České republiky. Poté ho poněkud zbrzdily 
zdravotní problémy, z nichž se mu ale podařilo dostat. 

Trénoval se světovým šampionem Romanem Krejčím ze Semil, za které také startoval (min. v roce 
2015). Ve veteránské kategorii Masters do 90 kg získal na mistrovstvích světa zlatou medaili v roce 
2013 v Praze, v roce 2014 v Bratislavě, v roce 1915 opět v Praze a v roce 2016 v Herzbergu. V roce 
2015 zvítězil po dlouhé době v prvním společném mistrovství Česka a Slovenska. Osobními rekordy 
Ladislava Paseckého jsou v dřepu (s činkou za krkem) zvednutých 275 kg, v bench pressu (výtlak 
v lehu na lavici) 180 kg a v tzv. mrtvém tahu (pozdvih) dokonce 290 kg! Stejnému sportu se věnuje 
i syn. Manželka Hana se věnuje sportu, mj. hraje kuželky za Lomnici nad Popelkou.  
V lednu 2016 vyšel o Ladislavu Paseckém článek v novinách Turnovsko v akci. Jeho autorem je Karel 
Vodrážka. (Článek se stal zdrojem tohoto textu). (Foto: Pavel Charousek). 
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Turnovské sportovní organizace 

V roce 2016 procházela většina spolků zákonem nařízeným převodem na tzv. „zapsaný spolek“. Dříve 
byly občanskými sdruženími. 

ABT ČESANA MALÝ ROHOZEC  

Výkonný výbor: Luděk Štěpán, František Jungmann, Jiří Fiala 
Charakteristika: ABT = Amater Bikers Team (Amatérský cyklistický klub) vznikl oficiálně v roce 2009, 
v roce 2012 se registroval jako občanské sdružení. Jeho hlavním cílem je podpora sportovní činnosti 
svých členů v cyklistice, lyžování, běhu a dalších sportech v přírodě a pořádání sportovních akcí. 
Sdružení je výrazně spojeno s pivovarem Malý Rohozec, na všech jeho akcích se čepuje rohozecké 
pivo, informace o závodech a různé fotogalerie se nacházejí na webu pivovaru. Ke konci roku 2016 
měl klub 32 členů, z toho 11 dětí. Členský příspěvek je 1 000 Kč za rok.  
Závody:  
Dětský pohár Rohozec: 7. května. 5. ročník cyklistických závodů pro všechny dětské kategorie. Účast 
91 závodníků. 
Pojizerský kompas MTBO: 28. května. 6. ročník orientačního MTB závodu. Účast 128 závodníků. 
Rohozecký triatlon: 10. září. 5. 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 102 
závodníků. 
Rohozecký pohár MTBO: 15. října. Start v hospodě Pod Hrady na Olšině. Účast 32 závodníků. 
Z turnovských závodníků byli nejaktivnější: Martin Cindr – osm závodů seriálu Kolo pro život a sedm 
triatlonů a duatlonů. Kristýna Lhotáková – 2. místo na SpinFit Dětský MTB CUP Libereckého kraje, 
Sofie Lhotáková – 4. místo tamtéž, Jiří Fiala a Luděk Štěpán – výstup na Mt. Kazbegi (5 047 m n. m.) 
Zdroj: Výroční zpráva, webové stránky a internet 

ATLETICKÝ KLUB SYNER TURNOV 

Viz Atletický klub Turnov, změna názvu v roce 2016. 

ATLETICKÝ KLUB SYNER TURNOV 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01 
Prezidentka: Bc. Jana Svobodová (od 21. ledna 2011), vedoucí trenér: Tomáš Krištof 
Charakteristika: Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990, navazuje na historický atletický klub 
založený v Turnově v roce 1924 (nebo 1925). Klub patří již řadu let mezi nejúspěšnější atletické oddíly 
v rámci celé České republiky. Vynikající výsledky jsou odrazem několikaleté práce s mládeží, která 
nám tak plynule přechází do kategorie dospělých. 
AC Turnov měl v roce 2016 711 členů, z toho 622 mládeže a 17 trenérů s platnou licencí.  
Přehled družstev:  
Muži: II. národní liga, sk. D. Trenér Jaromír Dědeček st. 
Ženy: krajský přebor. Trenér Karel Tulach. 
Žákyně: Krajský přebor – 4. místo semifinále ČR 
Nejmladší žákyně: Krajský přebor 
Nejmladší žáci: Krajský přebor 
Mladší žákyně: Krajský přebor 
 
Aktivity v roce 2016: 

 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 
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diskaři. Součástí mítinku jsou i další disciplíny. V roce 2016 se konal 17. ročník. (Více viz Sport – úvodní 
přehled). 

 Silniční běh Hruštice 
6. listopadu se konal 43. ročník silničního běhu Hruštice, kterého se zúčastnilo 56 běžců a 15 běžkyň. 
(Více viz Sport – úvodní přehled). 
 
Medailová umístění 

. Halová mistrovství České republiky 
1. místo: Josef Egrt, junioři, vrh koulí, 16,25 m 
1. místo: Barbora Hůlková, žákyně, pětiboj, 3 304 bodů 
1. místo: Barbora Hůlková, žákyně, 60 m, 7,78 s 
1. místo: Barbora Hůlková, žákyně, 150 m, 18,28 s 
1. místo: Barbora Hůlková, žákyně, dálka, 587 cm. 
 

. Mistrovství České republiky juniorů 
1. místo: Josef Egrt, junioři, koule, 16,09 m 
1. místo: Josef Egrt, junioři, kladivo, 65,81 m 
3. místo: Milan Hošek, junioři, disk, 45,44 m 
 

. Mistrovství České republiky do 22 let 
3. místo: Josef Egrt, muži, kladivo (7,26 kg), 58,24 m 
 

. Mistrovství České republiky žáků a žákyň 
3. místo: Marie Hanzlová, žákyně, kladivo, 42,38 m 
3. místo: Michal Hanyk, žáci, 1500 m, 4:20,93 min 
 
Zdroj: Informace vedoucího trenéra a internet. 

BRUSLAŘSKÝ A HOKEJOVÝ KLUB – HC TURNOV 1931 

Nově viz HC Turnov 1931. 

FOTBALOVÝ KLUB PĚNČÍN-TURNOV 

12. března byl název změněn na FK Turnov, schváleno na listopadové valné hromadě. 

FOTBALOVÝ KLUB 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  
 
Právní forma: Spolek 
Charakteristika: První fotbalový klub byl v Turnově založen v roce 1902. V roce 2004 došlo ke spojení 
místního fotbalového klubu s klubem v Pěnčíně, který byl založen v roce 1922. FK Turnov hrál pod 
názvy FC Agro a SK Český ráj 2. nejvyšší soutěž, a to v letech 1993/94–1995/96. FK Pěnčín hrál před 
sloučením s Turnovem krajský přebor. FK Pěnčín-Turnov v sezoně 2006/2007 postoupil do divize. 
V roce 2011 byl založen ženský oddíl Amazonky. Ten však již není aktivní. 
Klub využívá 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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Členská základna: Ke konci roku 2016 měl spolek 180 členů, z toho 125 dětí.  
Spolupráce s FK Přepeře 
Turnovský klub poskytl přepeřskému klubu, nováčkovi krajské soutěže, azyl pro další mistrovskou 
sezonu a pomoc při zřízení povinného mládežnického klubu. V něm zasedli předseda, sportovní 
ředitel, vedoucí mužstva Petr Horáček, sekretář Michal Mrkáček, Petr Havel, Aleš Krejčík, Martin 
Krejčí a zástupce hráčů Miroslav Hyka. Snaha FK Přepeře po vybudování vlastního hřiště ještě nebyla 
naplněna, minulou sezonu se hrálo na hřišti v Semilech.  
 
Sezona 2015/2016 
Hlavními trenéry byli Josef Petřík, Petr Koubus a Jaroslav Mencl. Tým táhl střelecky především 
internacionál Petr Papoušek, jenž ve 25 zápasech vsítil celkem 11 branek. Jemu na paty šlapali už jen 
mladíci Moravec s Havlem, každý s osmi góly. Kádr týmu je z 99 % tvořen vlastními hráči.  
 
DIVIZE C 
1. Olympie HK 28 22 5 1 72:15 70  
2. Živanice 28 18 4 6 73:31 61 
3. Admira 28 12 10 6 41:35 51 
4. Vysoké Mýto 28 13 6 9 50:39 48 
5. FK Turnov 28 13 4 11 51:51 47 
6. Dvůr Králové 28 11 6 11 61:41 46 
7. Letohrad 28 14 1 13 54:47 43 
8. K. Hora 28 13 2 13 43:47 41 
9. Jablonec 28 11 5 12 46:48 40 
10. Nový Bor 28 11 5 12 43:49 40 
11. Trutnov 28 12 2 14 49:60 39 
12. Suchdol 28 10 6 12 37:34 38 
13. Ústí n. O. 28 10 5 13 37:42 38 
14. Jaroměř 28 2 5 21 24:77 14 
15. Semily 28 3 4 21 21:86 12 
 
Tabulka regionálních klubů po sezoně 2015–2016 
1. FK Přepeře 26 21 2 3 102:23 65 // I. B třída – 1. místo = postup 
2. Sedmihorky 26 19 1 6 75:30 58 // KP – 2. místo 
3. FK Turnov 28 13 4 11 51:51 47 // Divize sk. C – 5. místo 
4. FC Jenišovice 26 14 3 9 76:55 45 // I. B třída – 3. místo 
5. Sokol Pěnčín 26 13 2 11 60:45 41 // I. B třída – 5. místo 
6. 1. FC Tatobity 22 10 4 8 52:45 34 // OS-Semilsko – 6. místo 
7. SK Malá Skála 18 11 0 7 57:41 33 // OP-Jablonecko – 4. místo 
8. FK Přepeře B 26 7 4 15 36:64 25 // OP-Semilsko – 11. místo 
9. Rovensko B 22 5 5 12 43:63 20 // OS-Semilsko – 9. místo 
10. Turnov WW 20 4 1 15 28:108 13 // Divize sk. B – 10. místo 
11. Jenišovice B 18 3 1 14 27:71 10 // OP-Jablonecko – 8. místo 
12. SK Mírová 26 3 1 22 36:107 10 // OP-Semilsko – 14. místo = sestup 
 
(Ve Fotopříloze jsou fotografie z divizního utkání FK Turnov – Přední Kopanina, srpen / FK Přepeře na 
turnovském hřišti, srpen) 
Zdroj: Internetové stránky, tisk a informace z klubu. Tabulky a komentáře převzaty 
z www.turnovskovakci, jejich autorem je Karel Vodrážka. 
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HC TURNOV 1931 

Sezona 2015/2016 
Sídlo: Vojtěcha Maška 2300, Turnov 
Právní forma: Spolek 
Předseda: Ing. Jan Konejl, trenér: Tomáš Vozka 
Ve vedení HC spolu s předsedou a statutární zástupce klubu: Jan Konejl 
Výkonný výbor: Libor Šlechta, Vladimír Jágr a Richard Benko, trenér mládeže: Martin Volf, Petr 
Soudský, Pavel Mlejnek.  
Charakteristika: Hokejový oddíl byl založen již v roce 2005, trénoval v Lomnici nad Popelkou 
a v Liberci. V roce 2015 se klub přejmenoval na Hockey club Turnov 1931 (HC Turnov 1931) 
v souvislosti se stavbou zimního stadionu a v červnu zahájil tréninkovou přípravu. Do otevření 
stadionu v říjnu 2015 trénovalo mužstvo v Home credit Arena v Liberci. Oddíl začal používat i nové 
barvy – ke stávající černé přidal barvy města – červenou a bílou. 
(Foto viz Fotopříloha).  
Počet členů: ke konci roku 2016 měl spolek 167 členů, z toho 102 ve věku do 18 let.  
Týmy: Muži A, účast v krajské lize, konečné umístění na 4. místě a Muži B (částečně se prolíná 
s A týmem), účast v Lomnické hokejové lize. 
Foto ve Fotopříloze: Zápas Turnova s Lomnicí nad Popelkou, únor / První divizní utkání sezony, březen 
/ tým reprezentantů do 18 let, říjen).  
 
Krajská liga 
1. HC Lomnice nad Popelkou 
2. HC Slavoj Liberec 
3. HC Česká Lípa 
4. HC Turnov 1931 
5. HC Frýdlant 
6. HC TS Varnsdorf 
 
Soupiska sezony 2015/2016 
Tým A 
číslo post  jméno   narozen věk výška cm / váha kg 
30 Brankář  Lukáš Bažant  24. 9. 1990 25 let 186 80 
81 Brankář  Tomáš Fikrt  9. 5. 1988 27 let 188 76 
1 Brankář  Dominik Března  26. 8. 1995 20 let 180 76 
0 Brankář  Matyáš Zuzaňák 8. 1. 1990 26 let 184 75 
91 Obránce Jakub Šimůnek  22. 7. 1998 17 let 188 65 
3 Obránce Jan Mikule  3. 8. 1985 30 let 176 105 
17 Obránce Jan Zákoutský (A) 29. 9. 1989 26 let 186 93 
88 Obránce Jiří Zákoutský  17. 12. 1991 24 let 176 90 
10 Obránce Marek Kysilka  25. 11. 1990 25 let 187 84 
7 Obránce Jan Příkazský  22. 6. 1991 24 let 179 87 
23 Obránce Lukáš Zbroj  9. 10. 1989 26 let 192 93 
44 Obránce Petr Zákoutský  3. 7. 1984 31 let 182 78 
11 Útočník  Daniel Isach (A)  4. 8. 1984 31 let 182 90 
89 Útočník  Dominik Žmolil  30. 12. 1996 19 let 186 93 
90 Útočník  Daniel Baran  19. 11. 1990 25 let 172 70 
92 Útočník  Vítězslav Jankových 31. 3. 1972 43 let 185 80 
48 Útočník  Martin Lamač  15. 5. 1989 26 let 182 75 
14 Útočník  Daniel Maděra  15. 5. 1992 23 let 185 90 
19 Útočník  Jakub Duda  23. 2. 1989 26 let 194 111 
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20 Útočník  Šimon Růzha  23. 10. 1992 23 let 179 75 
15 Útočník  David Řezníček  5. 1. 1979 37 let 186 93 
13 Útočník  Lukáš Mizerík  16. 3. 1990 25 let 181 76 
93 Útočník  Jiří Šimůnek  22. 7. 1998 17 let 192 70 
9 Útočník  Petr Jágr (C)  14. 8. 1989 26 let 177 88 
21 Útočník  Imrich Drapák  21. 9. 1992 23 let 178 74 
 
Tým B 
číslo post  jméno   narozen věk výška cm / váha kg 
30 Brankář  Jakub Kašpar  6. 9. 1985 30 let   
32 Brankář  Matyáš Zuzaňák 8. 1. 1990 26 let 184 75 
32 Brankář  Martin Volf  9. 6. 1984 31 let 195 96 
3 Obránce Jan Mikule  3. 8. 1985 30 let 176 105 
18 Obránce Martin Mikule     
19 Obránce Miroslav Helm  28. 2. 1968 47 let   
68 Obránce Jakub Šimůnek  22. 7. 1998 17 let 188 65 
44 Obránce Petr Zákoutský  3. 7. 1984 31 let 182 78 
72 Obránce Mikuláš Pitel  31. 12. 1972 43 let   
17 Obránce Jan Šimon  25. 9. 1986 29 let   
13 Útočník  Jan Štěp  13. 5. 1983 32 let   
85 Útočník  Dominik Žmolil  30. 12. 1996 19 let 186 93 

Útočník  Jakub Marušinec     
Útočník  Václav Brunclík     

11 Útočník  Milan Chobot  30. 8. 1983 32 let   
11 Útočník  Daniel Isach  4. 8. 1984 31 let 182 90 
10 Útočník  Martin Lamač  15. 5. 1989 26 let 182 75 
14 Útočník  Ivo Konejl  27. 8. 1986 29 let 186 83 
76 Útočník  Milan Sojka (C)  12. 6. 1976 39 let 179 83 
9 Útočník  Jakub Duda  23. 2. 1989 26 let 194 111 
15 Útočník  David Řezníček (A) 5. 1. 1979 37 let 186 93 
67 Útočník  Jiří Šimůnek  22. 7. 1998 17 let 192 70 
97 Útočník  Michal Hájek  3. 9. 1976 39 let   
21 Útočník  Imrich Drapák  21. 9. 1992 23 let 178 74 
71 Útočník  Viktor Hanzelím 13. 3. 1973 42 let   
 
Družstvo mládeže – HC Sršni Turnov 1931 
Děti jsou rozděleny do mládežnických kategorií: Mladší žáci (Žákovská liga mladších žáků, 18 dětí) / 
Přípravka – 4. třída (Krajský přebor žáků 4. třídy, 20 dětí) / Přípravka – 3. třída (Krajský přebor 
přípravek 3. třídy, 15 dětí) / Přípravka – 2. třída (Krajský přebor přípravek 32. třídy, 17 dětí). 
  
Soutěž o návrh masky pro gólmana 
Na podzim 2016 proběhla soutěž o návrh potisku masky turnovské gólmanské jedničky Tomáše 
Fikrta. Sešlo se 130 návrhů, Fikrt si mezi nimi vybral návrh čtrnáctiletého Turnováka Štěpána Pohla. 
Předání ocenění proběhlo před mistrovským zápasem. (Fotografie ve Fotopříloze, listopad). 
 
Memoriál Ludvíka Koška 
2. dubna se konal Memoriál Ludvíka Koška. (Více viz Maškova zahrada). 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SOKOL TURNOV 

(Viz Tělovýchovná jednota Sokol – oddíly) 

KLUB LYŽAŘŮ TURNOV 

Adresa: Benátky (Struhy) 2141, Turnov, 511 01 
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl 
Právní forma: zapsaný spolek 
Charakteristika: Klub lyžařů v Turnově patří k nejstarším klubům v Čechách, byl založen kolem roku 
1909/1910.  
Klub provozuje lyžařský areál ve Struhách, vytváří podmínky pro tréninky a podporuje účast 
sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR, pořádá závody a lyžařské zájezdy.  
 
Lyžařský areál ve Struhách: Areál je vybaven zařízením na výrobu technického sněhu systémem 
sněžných děl ARECO od firmy AUDRY Hradec Králové. Sjezdovka je denně upravována rolbou 
PistenBully 280. Přepravním zařízením je talířový vlek s přepravní kapacitou 600 osob/hod. 
s komfortním řízením umožňujícím plynulé zpomalení či zrychlení. 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. (Foto ve 
Fotopříloze). 
 
Zimní sezona 2015/2016: Zima opět téměř nenastala. Lyžovat se začalo 10. ledna, a to díky umělému 
zasněžování. S obtížemi se lyžovalo pouze do 15. ledna. 
 
Z akcí klubu v roce 2016: 
Memoriál Milana Kopala: 18. a 19. června se po roční odmlce konal další, v pořadí 10. ročník 
Memoriálu Milana Kopala v jízdě na in-line bruslích. Závodilo se tradičně v jízdě ulicí Jana Palacha 
(shora dolů na kruhový objezd) Pořadatelem závodu je World Inline Alpine Committee (WIAC) 
a organizátorem CILA, Klub lyžařů Turnov. 
Veřejná lyžařská škola: Na začátku roku 2016 proběhl již 46. ročník Veřejné lyžařské školy. Proběhly 
všechny plánované kurzy. Škola tradičně probíhá v areálu na Hluboké u Pilínkova. 
Zdroj: Výroční zpráva klubu. 

MAŽORETKY PERLIČKY TURNOV 

Sídlo: Lomnice nad Popelkou, tréninky v ZŠ 28. října 
Vedoucí, choreografka a trenérka: Miroslava Konopáčová 
Historie: Viz kronika 2015.  
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MAŠKOVA ZAHRADA 

O sportoviště v Maškově zahradě se stará Městská sportovní.  
Závěrečné vyúčtování stavby, dokončené v roce 2015, viz Zápis Z jednání zastupitelstva města 
26. května 2016. 
 
ZIMNÍ STADION LUDVÍKA KOŠKA 
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 26 550 návštěvníků, proběhlo 507,5 hodin veřejného 
bruslení a 2 374,75 hodin pro organizované skupiny (školy, tréninky), bylo půjčeno 2 973 bruslí 
a prodáno 107 puků.  
(Týdenní obsazenost stadionu – viz Přílohy, fotografie na mnoha místech Fotopřílohy – viz seznam 
témat). 
 
Stavba roku Libereckého kraje: Nové sportoviště v Maškově zahradě zvítězilo ve 12. ročníku soutěže 
Stavba roku Libereckého kraje a získalo hlavní Cenu architekta Hubáčka v kategorii bytových staveb 
a staveb občanské vybavenosti. Soutěž pořádá Liberecký kraj a jeho partnerské organizace. 
V kategorii rekonstrukce staveb, památkových objektů a brownfields se na prvním místě umístila 
obnova areálu zámku Svijany. 
 
Nová rolba: V srpnu přibyla k vybavení stadionu i nová rolba, která byla ihned pokřtěna na Vločku. 
Rolbu dodala firma Medela z Hronova za 3 000 800 Kč včetně DPH. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Webová kamera 
V únoru byla na zimním stadionu Ludvíka Koška instalována webová 
kamera, která přenáší na internet aktuální dění uvnitř haly. Finanční dar 
na nákup kamery poskytla Lékárna pod radnicí (Antonína Dvořáka čp. 
320), přenos zajišťuje firma Pamico. Ve chvíli, kdy zapisuji tuto zprávu, což 
je sobota 20. února v 11.56 hodin, je na ledové ploše 40 osob, naprostá 
většina jsou malé děti. U mantinelů postávají další lidé, zřejmě rodiče, 
a vzhledem k tomu, že se všichni chovají na pohled organizovaně (například nikdo nebruslí ve 
středové ploše), lze předpokládat, že se jedná o nějakou formu tréninku, resp. dvou – na dvou 
částech ledové plochy. Než jsem zprávu dopsala, udeřila dvanáctá hodina, děti zmizely a na led vyjela 
rolba. Podle rozpisu tréninků se jednalo o trénink tzv. Turnovská bruslička, který probíhal od 11 do 12 
hodin. 
 

 
První sezona: První sezona stadionu trvala od 29. října 2015 do 3. dubna 2016, za tu dobu navštívilo 
stadion v průběhu 481 hodin určených pro veřejnost 31 500 bruslařů (13 tisíc dospělých a skoro 
19 tisíc dětí) a dalších 70 000 lidí jako diváků hokejových utkání a bruslařů v organizovaných 
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skupinách, např. 242 školních skupin. Denní energetické náklady zimní haly se pohybovaly okolo 
6 500 korun.  
 
Druhá sezona: 12. září byla zahájena druhá sezona zimního stadionu.  
 
Ceník vstupného pro druhou sezonu  
Rada města na svém jednání 8. června 2016 rozhodla o zvýšení vstupného na stadion. Uvedena 
původní cena a nová cena. 
Veřejné bruslení – dospělí: 30 Kč / 40 Kč  
Veřejné bruslení – zlevněná: 20 Kč / 25 Kč  
Pronájem škola (1/2 ledu): 400 Kč / 400 Kč  
Tréninky dětí 60 minut: 800 Kč / 1 000 Kč  
Pronájem zlevněný 60 minut: 1 000 Kč / 1 300 Kč  
Pronájem 60 minut: 1 700 Kč / 1 900 Kč  
 
Akce na stadionu 
Vzpomínka na Ludvíka Koška 
10. prosince proběhla, během posledního utkání základní části, na kterém Turnov soupeřil s Děčínem, 
vzpomínková akce u příležitosti 100. výročí narození Ludvíka Koška. Byly položeny květiny u pamětní 
desky instalované na budově stadionu. Zápasu se zúčastnil starosta Tomáš Hocke, kterému bylo 
svěřeno slavnostní buly, a děti z dětského domova Tereza z Benešova u Semil. (Fotografie ve 
Fotopříloze). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nález pohárů z Koškova memoriálu 
Při úklidu v areálu házené na Jiskře mezi mosty našli členové téměř deset pohárů a cen z Koškova 
memoriálu, který se konal v roce 1947. Nikdo o nich už neměl tušení. Nález oznámil člen výboru HC 
Turnov 1931 Pavel Mlejnek, který se zabývá turnovskou hokejovou historií.  
Karneval na bruslích: 6. března proběhl ve spolupráci s TSC Turnov dětský karneval na bruslích.  
Soustředění české a francouzské ženské reprezentace: V týdnu od 15. do 22. března se v Turnově 
uskutečnilo závěrečné soustředění reprezentace žen ČR a Francie před MS v hokeji v Kanadě. 
18. a 19. března se na stadionu odehrály jejich dva přátelské zápasy. (Foto ve Fotopříloze). 
Závody v rychlobruslení: 22. a 23. března se na zimním stadionu uskutečnily první závody 
v rychlobruslení na krátké trati – tzv. short track. První den závodili žáci 4. a 5. tříd turnovských 
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základních škol, v podvečer pak závodili dospělí muži. Druhý den si tuto sportovní olympijskou 
disciplínu vyzkoušeli žáci 6.–9. tříd ZŠ.  
Závodů se zúčastnilo 99 závodníků – školních dětí 72 a dospělých mužů 17. Zúčastnily se školy ZŠ 
Lomnice n. P., Gymnázium Turnov, ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova, ZŠ Přepeře a Jenišovice. Akci 
uspořádaliyAsociace školních sportovních klubů Semily, Žlutá ponorka a Městská sportovní Turnov  
 
Memoriál Ludvíka Koška 
2. a 3. dubna proběhl Memoriál Ludvíka Koška pro malé hokejisty (narozené v roce 2006), který 
ukončil hokejovou sezonu 2015/2016. Zúčastnilo se jej šest týmů rozdělených do dvou skupin, kde 
každý tým sehrál dvě utkání. Nejlepším brankářem byl vyhlášen František Beran (HC Turnov 1931), 
nejlepším střelcem za 13 branek Miroslav Zumr (HC Jičín) a nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen 
Martin Jedlička (Stadion Nový Bydžov).  
1. HC Jičín / 2. Stadion Nový Bydžov / 3. HC Buldoci Neratovice / 4. HC Turnov 1931 / 5. HC Dvůr 
Králové nad Labem / 6. Black Panter Jonsdorf. 
Součástí memoriálu bylo i slavnostní odhalení pamětní desky slavnému rodákovi, hokejistovi 
a pilotovi britské RAF Ludvíku Koškovi. Odhalením pamětní desky se turnovský zimní stadion oficiálně 
přejmenoval na zimní stadion Ludvíka Koška. (Foto ve Fotopříloze). 
 
Tiguan Roadshow: 18. června proběhla komerční akce – představení nového vozu Škoda. Organizoval 
Liberecký prodejce nových vozů Škoda a VW Autotrend. Představil se i tým HC Bílí tygři Liberec 
 
Zahájení bruslařské sezony 
14. září odpoledne se otevřel zimní stadion, a tak zatímco se v tropických teplotách panujících venku 
lidé koupali, uvnitř stadionu se začalo bruslit.  
Novinkou sezony 2016/2017 bude i dopolední bruslení pro veřejnost, kde se díky menšímu množství 
bruslařů mohou vyřádit i maminky s malými dětmi a senioři. 
  
 
PLAVECKÝ BAZÉN A VENKOVNÍ AREÁL 
8. května byl slavnostně otevřen plavecký bazén. Dokončila se tím výstavba celého areálu v Maškově 
zahradě. Koupaliště se od prvního dne těšilo velkému zájmu návštěvníků. Dokonce se kvůli němu 
vylidňovala koupaliště v okolních obcích, neboť se jejich obyvatelé jezdili koupat do Turnova. 
Problémy se objevily s kapacitou parkoviště a občerstvením.  
Návštěvnost: Koupaliště navštívilo 56 554 návštěvníků.  
Vstupné na koupaliště: Koupaliště bylo otevřeno od 1. června do 26. září, tedy 118 dní, zavřeno bylo 
20 dní. Vstupné bylo rozděleno na dvě etapy – sezonní (tj. prázdninové) a mimosezonní. V rámci 
mimosezonního týdne pak na všednodenní a víkendové a v rámci dne na celodenní 
a pozdněodpolední (tj. od 16 do 20 hodin). Kromě uvedených skupin jsou odlišené děti do 6 let 
(zdarma), organizované dětské skupiny a rodinné skupiny. Zdarma jsou k dispozici parkování 
a lehátka. Za vratnou zálohu pak slunečníky.  
Sezonní vstupné 
Dospělí: celodenní 90,- Kč, odpolední 60,- Kč 
Zvýhodněné (děti, studenti): 60,- Kč / 40 Kč 
Zvýhodněné (senioři): 40,- Kč / 30 Kč 
Mimosezonní vstupné všednodenní 
Dospělí: celodenní 60,- Kč, odpolední 40,- Kč 
Zvýhodněné (děti, studenti): 40,- Kč / 30 Kč 
Zvýhodněné (senioři): 30,- Kč / 20 Kč 
Mimosezonní vstupné víkendové 
Dospělí: celodenní 70,- Kč, odpolední 50,- Kč 
Zvýhodněné (děti, studenti): 50,- Kč / 35 Kč 
Zvýhodněné (senioři): 40,- Kč / 30 Kč 
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Přímý přenos z koupaliště 
1. srpna byl zahájen přímý on-line přenos z letní části areálu v Maškově zahradě. Stejně jako v zimě 
pohledem do interiéru stadionu, mohou si i v létě návštěvníci předem ověřit naplnění areálu 
a panující podmínky. Webová kamera byla pořízena díky finančního příspěvku Lékárny pod radnicí s. 
r. o. a internetový přenos zajišťuje firma Pamico-czech s. r. o. z Turnova.  
 
Noční koupání 
Na konci léta, když konečně nastoupilo horké počasí, nabídlo vedení Městské sportovní Turnovákům 
nový zážitek – noční koupání v Maškově zahradě. Konalo se 25. a 27. srpna v době od 20.30 do 23.00 
hodin. Z důvodu bezpečnosti musela být omezena kapacita koupajících se na 500 osob. V prvním 
termínu přišlo 290 návštěvníků. (Foto ve Fotopříloze). 
 
První sezona na koupališti 
V první sezoně navštívilo koupaliště 56 192 návštěvníků (v červnu přišlo 6 400 lidí, v červenci jich už 
bylo 17 400 a v srpnu 20 257). Nejvíce lidí přišlo 27. srpna – celkem 3 220! Celkem 22x překročila 
návštěvnost hranici 1 000 návštěvníků. Celkem 37x přišlo méně než 100 návštěvníků. Jako ideální 
návštěvnost je přitom považován počet kolem 500 návštěvníků. Během první sezony se ukázaly 
i některé problémy, například nedostatečné parkování a občerstvení. Parkoviště bylo provizorně 
rozšířeno na travnaté prostory směrem k supermarketu Penny market.  

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV 

Adresa: Jana Palacha 804, Turnov, 511 01, kancelář: Skálova 72, Turnov 
Jednatel: Bc. Jindřich Kořínek 
Sportoviště v péči organizace: Od roku 2015 Maškova zahrada (areál se zimním stadionem 
a koupalištěm), plavecký bazén, zimní kluziště, fotbalový a atletický stadion, sokolovna Mašov, 
duhové hřiště, tenisový kurt a areál Dolánky. 
Charakteristika: Společnost byla zřízena v roce 2000, a to s účelem provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici a poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb. Stará se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města, a aktivně se 
podílí na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě. Zajišťuje plaveckou výuku 
pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí. 
 
Zpráva z valné hromady (Rada města 10. 5.2017) 
MST, s.r.o., se v roce 2016 především aktivně podílela na dostavbě 2. etapy Maškovy zahrady – 
koupaliště a provozování zimního stadionu. Dále spravovala a provozovala vlastní sportoviště 
i sportoviště v majetku města Turnova, zajišťovala plaveckou výuku pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí, 
spolupořádala sportovní akce pro školy a zajišťovala investiční záměry na sportovištích.  
Bezesporu nejzásadnější událostí společnosti byla dostavba 2. etapy areálu - objektu koupaliště a jeho 
následné zprovoznění vč. slavnostního otevření, které proběhlo 8. května 2016. Letní koupaliště se 
těšilo velkému zájmu, avšak neobešlo se to bez komplikací. Enormní zájem přinesl provozní problémy 
především s parkováním a občerstvením. Celá koncepce koupaliště/areálu i vodních prvků, především 
pro děti, sloužila dostatečně i ve dnech s největší návštěvností, avšak zázemí (občerstvení, sklady, 
přípravna, vzduchotechnika i silové připojení) nebyly na takovouto návštěvnost dimenzovány. Spolu 
s mladým a nepříliš zkušeným personálem tak občerstvení bylo jedinou černou kapkou provozu 
koupaliště.  
Na koupališti byla realizována dodatečná závlaha a na zimní stadion zakoupena nová rolba. (Foto ve 
Fotopříloze, září). Velmi úspěšný byl provoz plaveckého bazénu, kde hospodářskému výsledku 
pomohla i letní odstávka, kdy byl personál využit na letním koupališti.  
Na fotbalovém stadionu proběhla rozsáhlá rekonstrukce tréninkového hřiště včetně rozsáhlé opravy 
zavlažování hlavního hřiště tak i tréninkového. V souvislosti se zahájením provozu koupaliště byl 
v roce 2016 zařazen do užívání dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 69 319 tis. Kč. V běžném 
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účetním období došlo ke snížení základního kapitálu o 1 174 tis. Kč a dále byl jediným společníkem 
poskytnut příspěvek mimo základní kapitál v částce 13 645 tis. Kč. Společnost obdržela od Města 
Turnov provozní dotaci ve výši 8 325 tis. Kč a od Úřadu práce 739 tis. Kč.  
Společnost prošla velmi velkým skokovým rozšířením poskytovaných aktivit, počtu zaměstnanců, 
účetních obratů i dalších záležitostí spojených s chodem společnosti a jsem přesvědčen, že přes 
všechny obtíže to bylo velmi úspěšné zvládnutí dostavby a rozjezdu sportovišť v Maškově zahradě. 
I přesto, že rok 2017 bude specifický prvotním rozjetím koupaliště, mělo by dojít ke stabilizaci 
společnosti. Ucelený přehled o společnosti bude sloužit k lepšímu odrazovému prostoru pro následný 
rozvoj, ale i vlastní provozní otázky (provozní dotace, počty zaměstnanců, investice a vlastní opravy 
apod.). Výsledek společnosti za rok 2016 ovlivňuje celá řada faktorů, dovybavení koupaliště, prodej 
kluziště a prostředky z něho použité na nákup rolby apod.  
MST prošla v roce 2016 opět výraznou proměnou a řešila velké úkoly. Dostavěn a zprovozněn byl celý 
areál v Maškově zahradě, dodatečně dodělána závlaha, pořízena rolba a celkově areál dovybaven. 
Velmi pozitivně do výsledků promluvily dotace z úřadu práce a spolupráce se společností Kamax, s.r.o. 
Dostavbou a následným zprovozněním byl naplněn nejen odkaz J. B. Horáčka, ale také jeden 
z hlavních úkolů, se kterým jsem 1. 9. 2010 do společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o., jako 
jednatel vstupoval. I přes dokončenou výstavbu a jeden kompletní rok provozu, areál i celá společnost 
přináší nové výzvy.  
 
Sponzor Městské sportovní – firma Kamax 
Sponzorem Městské sportovní se v souvislosti se stavbou sportoviště Maškovy zahrady stala firma 
Kamax, která areál dotuje částkou 20 tisíc Eur ročně. Jedná se o první dlouhodobou smlouvu toho 
druhu a finančního objemu, kterou městská společnost uzavřela. 
 
MAŠKOVA ZAHRADA viz výše, samostatná kapitola 
 
Plavecký bazén, Jana Palacha 804 
Po rekonstrukci byl bazén pro veřejnost, ale především pro školní vyučování otevřen v roce 2010. 
Bazén je využíván zejména pro výuku plavání školních dětí. Částečně také pro veřejnost – je o něj 
velký zájem.  
Od 1. září byla zvýšena platba za výuku pro mateřské a základní školy o 6 %. Platba se naposledy 
zvyšovala v roce 2011. 
 
Atletický stadion Ludvíka Daňka, Skálova ulice 
Největší využití stadionu zajišťují základní i střední školy pro výuku tělesné výchovy. V odpoledních 
hodinách je využíván členy AC Syner k tréninku a o víkendech k občasným závodům. Stadion je hojně 
využíván i veřejností, která má na něj volný vstup. 
 
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. (Foto ve Fotopříloze). 
 
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 
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i centrem setkávání mašovských občanů. (Viz také Okolní obce – Mašov). V roce 2016 byla dokončena 
rekonstrukce hřiště. 
 
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. Kluziště bylo prodáno do Sportovního centra Semily za 855 000 Kč 
bez DPH. 
 
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 

SKI CLUB TURNOV 

Adresa: Nádražní 1691, Turnov, 511 01, v koloniálu U Roubíčků 
Předseda: Lubomír Mráz  
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Klub uspořádal plánovaných šest lekcí Lyžařské školy pro děti na chatě na Hluboké, které se konaly 
v termínech od 9. ledna, 6., 13., 20., 27. února a 5. března. Zima byla mírná a všechny lekce se jezdily 
na špatném sněhu, ale dopadly dobře. Konaly se i závody, a to 5. března. 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 i celé rodiny 
v Liberci, v Mladé Boleslavi a v Turnově, v daliměřické tělocvičně a na ZŠ 28. října. V roce 2016 se 
konaly 4 turnusy letních příměstských táborů pro děti od 5 do 12 let. Zahájeny byly také kurzy 
bruslení na ledě. 
 
Příměstský tábor: Konaly se tři turnusy letního tábora určeného pro děti od 5 do 12 let. Mimo 
bruslení se děti věnovaly i dalším sportovním aktivitám. Cena tábora byla 1 500 Kč. 
 
O pohár starosty města: 21. května proběhl v areálu Maškovy zahrady 1. ročník závodu na in-line 
bruslích, kterého se zúčastnilo 107 závodníků v několika věkových kategoriích. Nejmenšímu 
závodníkovi bylo 6 let. Závod organizovala organizace Sportinline.  

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB OLYMPIA 

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.  

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SOKOL 

Adresa: Malý Rohozec 135 
Předseda: Jiří Duda 
V roce 2016 byla zahájena sezona na pronajaté brokové střelnici na Malém Rohozci 1. dubna 
a ukončena 30. září. Ve spolupráci s MS Vesecko bylo uspořádáno 6 soutěží v brokové střelbě na 
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asfaltové terče, které jsou započítávány do celoročního hodnocení v Pojizerské lize. Seriálu se 
pravidelně účastní kolem stovky hráčů z celé republiky. Na střelnici se konají i cvičné střelby pro 
veřejnost. Je vybavena automatickými vrhačkami na dálkové ovládání.  

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 
2016 měl klub 137 členů, z toho 79 dětí, zapojených do mistrovských soutěží družstev A, B, C, D, 
E a F, a 18 šachových kroužků na turnovských školách. Dále 12 dětí v přípravce mládeže (žáci) ve Žluté 
ponorce (vedoucí Jana Ježková a Tomáš Brouček). Je registrováno 13 neaktivních členů. Zvýšení počtu 
členů a založení šachových kroužků je výsledkem intenzivní náborové činnosti na turnovských 
školách, která se odehrávala v druhé polovině roku 2016. Činnost klubu je rozdělena do šesti 
družstev. 
A družstvo 2015/2016 extraliga. 12. místo, sestup do I. ligy 
B družstvo 2015/2016 2. liga 3. místo  
C družstvo 2015/2016 II. liga 11. místo  
D družstvo 2015/2016 krajská soutěž Libereckého kraje 8. místo 
E družstvo 2015/2016 krajská soutěž Libereckého kraje 1. místo  
F družstvo 2015/2016 krajská soutěž Libereckého kraje 1. místo.   

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  
 
Šachové akce pořádané oddílem  

 Šachová tht extraliga v Turnově: Ve dnech 15. až 17. dubna pořádal klub závody české 
extraligy. Konaly se na Střelnici. Historicky poprvé svěřil Šachový svaz ČR uspořádání takové akce 
stejnému oddílu dvakrát za sebou. (Foto ve Fotopříloze). 

 O rohozecký soudek: 11. června proběhl v hostinci v kulturním domě na Podháji 6. 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 43 závodníky umístil turnovský Zdeněk Maršálek. Na 3. místě skončil místní Tomáš Šúran, na 
6. místě Jan Zima. 
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 Turnovský granát: 10. září se na Střelnici konal pravidelný šachový turnaj v rapid šachu 
jednotlivců, pořádaný Šachovým klubem Zikuda. Zúčastnilo se jej 86 hráčů.  

 Český pohár v rapid šachu 
24. a 25. září se v Liberci konaly soutěže o tituly v přeboru ČR a Českém poháru čtyřčlenných 
družstev. Turnovští šachisté obsadili 3. místo z celkových 54 zúčastněných družstev. Český pohár 
získalo družstvo Pardubic v čele se Sergejem Movsesjanem před družstvy z Lysé nad Labem 
a Turnova. 
V MČR družstev v bleskovém šachu vybojovali turnovští hráči ziskem 3. místa bronzové medaile za 
týmy z Lysé nad Labem a Pardubic. MČR se zúčastnilo 36 družstev. Sestava turnovského družstva 
byla: Maršálek, Šimáček, Konopka, Čech a Sodoma. 
 
Otevřené mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev: V červenci proběhlo v Pardubicích 
mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev pod názvem Konica Minolta Open. 
V sedmikolovém turnaji vyhrálo nejvýše nasazené družstvo ŠK Zikuda Turnov, které zopakovalo 
loňský triumf. Na druhém místě se umístilo družstvo Yamal z Ruska a na třetím SG Leipzig z Německa. 
Turnovské družstvo B ŠK Zikuda 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 3. místě. Sestava družstva A byla Vokáč, Konopka, Šimáček 
a Čech. 
 
Náborová akce Šachy do škol: Výsledkem náborové akce, zajištěné především příchodem Romana 
Soběslavského, byl výrazně navýšen počet členů a založeno několik šachových kroužků při školách.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet. 

TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA ILMA 

Adresa: Trávnice 902, Turnov, 511 01 
Ředitelka: Mgr. Ilona Šulcová 
Charakteristika: Zakladatelkou a majitelkou školy je Ilona Šulcová, která školu založila v roce 1990. 
Škola se věnuje jednak tréninku nadaných dětí ve věku 4–15 let, které tančí ve stálých tanečních 
souborech, učí se různým tanečním disciplínám a účastní se řady soutěží (viz níže), a také pořádá 
jednorázovou taneční výuku pro mládež a dospělé – tzv. taneční. 
Škola vyučuje disciplínám Street Dance – Hip Hop, Disco Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disco 
Show, ale i tanečním žánrům R&B či břišním tancům. Dále disciplínám Performing Arts - Show Dance, 
Belly Dance a v neposlední řadě i speciálním párovým tancům, jako jsou disciplíny Swing Dance, 
Mixing Blues, Salsa, Merengue, Mambo a plesovým choreografiím.  
Taneční soubory vystupují na řadě kulturně-sportovních akcí především v okolí Turnova, např. 
v Babylonu Liberec, na náměstí v Liberci na Hrubé Skále apod. 
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.  
 
Akce v roce 2016 (výběr):  

 Mistrovství Evropy v Moskvě: 17. března. Marian Šulc byl předsedou soutěže. 

 Taneční mistři České republiky: 7. a 8. května se v Litoměřicích konalo Mistrovství České 
republiky Svazu učitelů tance. Street-artový tým turnovské taneční školy ILMA si choreografií „Pierot“ 
zasloužil 1. místo a stal se mistry České republiky. Tým vystoupil pod vedením trenérky Mgr. Růženy 
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Nejedlové ve složení Matyáš Berndt, Adéle Capoušková, Kateřina Cvrčková, Tomáš Dobrodinský, Jana 
Fabiánová, Veronika Horáčková, Ondřej Melich, Ester Mynářová, Tereza Řehořová, Nicol Sixtová, 
Kateřina Sulková, Adéla Šonská a Žaneta Vindyšová. 

 Czech Dance Champion 2016: 10. až 12. června se v jablonecké sportovní hale konal 
šampionát, který pořádala TaPŠ Ilma. Její tým se zároveň stal nejúspěšnějším v této soutěži. Zlatou 
medaili v několika tancích získala osmiletá Ariana Šulcová, ve skupinách pak první místa obsadily 
choreografie dětské věkové kategorie do 12 let, juniorské do 15 let, hlavní od 16 let a ve věkové 
kategorii nad 30 let.  
Přihlášeno bylo 1 700 tanečníků v 2 700 startech, zúčastnilo se 54 tanečních škol z České republiky 
(největší školy z Orlové, Bruntálu, Brna, Plzně, Prahy, Kolína, Ústí nad Labem a Loun), rozdáno bylo 
přes 80 pohárů a na 3 000 medailí. 
World Dance Championschip: Ve dnech 22. až 27. listopadu se v Liberci, v centru Babylon, konal 
8. ročník tanečního šampionátu, na který se sjeli tanečníci z celého světa. Vystoupilo přes tisíc 
tanečníků, nejvíce z České republiky, ale i z Ruska, Polska, Francie, Belgie, Švédska i Itálie a letos 
poprvé i z Jižní Afriky a Jižní Korey. Hlavním pořadatelem tanečního mistrovství světa byla Taneční 
a pohybová škola ILMA z Turnova. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Martin Půta. Ilma získala řadu 
medailí.  
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 2016:  

. Klubové akce: Na jaře se konaly již tradiční nábory mládeže, dětský den, během léta 
probíhaly kempy, byl uspořádán Turnaj čtyřher rodičů s dětmi. Letos se opět uskutečnily přebory 
klubu dospělých a již 2. Ročník turnaje o Pohár Českého ráje a tradiční závěrečný turnaj losovaných 
čtyřher. 
 
Družstva: 

. Mladší žáci: ve složení Kudrnovský, Holman, Matzke, Svatá, Čapková, účast v regionální 
tenisové soutěži – severovýchod, konečné pořadí 4. místo  

. Starší žáci: ve složení Roubíček, Čepelíková, Kyselová, účast v regionální tenisové soutěži – 
severovýchod, konečné pořadí 2. místo  

 Dospělí: účast v královéhradeckém přeboru 1. třídy A, konečné pořadí 1. místo, postup do 
královéhradeckého přeboru 

 Veteráni: účast v regionální tenisové soutěži – severovýchod, konečné pořadí A 40+ 2. místo, 
B 40+ 2. místo. A 55+ čtyřhry 5. místo 

Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu. 
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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 10 hráčů a tři nehrající členy (Patrik Petr, Michal Hvižď, Petr Tměj, Yevgen 
Levdansky, Michal Kobrle, Václav Pikl, Ladislav Tměj, Jan Sládek, Miloš Ševr, Petr Sládek).  
V roce 2016 se klub umístil na 2. místě mistrovství České republiky (Třinec). Celkově se umístil na 
11. místě světového žebříčku (International Table Hockey Federation).  

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. 
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 2016 byl 104 (v předchozím roce 85). Mladých lidí přibylo a z loňského 
počtu 26 vzrostl jejich počet na 32. 
Orlovna (Jiráskova čp. 126) 
V orlovně došlo k výměně vstupních dveří, nefunkčního okna v tělocvičně a oken na toaletách. 
Tělocvična sice není v ideálním stavu, nicméně v použitelném a vybaveném zejména na stolní tenis 
a florbal. Ve středu od 16 do 17 hodin se konalo „spolčo“ – společné chvíle s dětmi / ve čtvrtek 15 až 
17 hodin občasný dramatický kroužek / v pátek od 18 do 20 hodin stolní tenis dospělých / v pátek od 
19 do 21 hodin posezení převážně postarších / v sobotu od 16 do 18 hodin jednou za měsíc nácvik na 
rytmickou mši / jednou měsíčně v sobotu promítání a další jednorázové akce.  
 
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. 
V roce 2016 se mj. konal týdenní zájezd do Polska do Krakova u příležitosti Světového dne mládeže 
(20.–31. července).  
 
Šachy: Vzdor silné konkurenci pokračoval v pořadatelství 4 šachových turnajů ročně za obvyklé účasti 
7 až 10 hráčů. 
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Florbal a malá kopaná: 15. října se jednota podílela na organizaci ústředního orelského turnaje ve 
florbalu v Loukově u Semil. Podařilo se sestavit jedno družstvo, které turnaj vyhrálo 
Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky. 

TĚLOCVIČNÁ 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. 
 
Členská základna:  V roce 2016 měla Tělocvičná jednota Sokol Turnov 686 členů, z toho 30 cvičitelů. 
V roce 2015 to bylo 595 členů.  
Skautský ostrov: V roce 2016 došlo k prodeji sokolského pozemku – ostrova, který dlouhodobě 
využívá místní Junák. (Více viz Junák). 
Z akcí:  
2. prosince: Slavnostní akademie. Tradiční slavnostní přehlídka činnosti TJ Sokol, na které se 
představili cvičenci všech věkových kategorií v rozmanitých disciplínách. Akce se zúčastnilo kolem 
šesti stovek cvičenců. (Fotografie ve Fotopříloze). 
 
Chata Bosna: nedošlo k větším zásahům ani investicím. Byla prováděna běžná údržba. Chata byla 
využívána.  
 
Oddíly:  

 Oddíl všestrannosti a gymnastiky: v roce 2016 měl 281 členů.  
 Oddíl ledního hokeje: 25 členů, soutěží v Nejvyšší pojizerské lize 
 Oddíl stolního tenisu: 41 členů mládeže, 51 dospělých. Oddíl je druhým největším oddílem 

Libereckého kraje 
 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. 
Členská základna: Ke konci roku 2016 měl klub 364 členů, jejichž průměrný věk byl 33,3 let a poměr 
mužů a žen byl téměř vyrovnaný.  
Značení: V roce 2016 značkaři obnovili podle plánu celkem 107,7 km turistických cest a byly osazeny 
3 nové směrovníky. Byla provedena přeložka žluté trasy na Rotštejně a pro spolek Dědina 
v Tatobitech byla provedena kompletní obnova Naučné stezky malíře Dědiny v délce 7 km. 
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.  
Oddíly KČT 

 Starší členstvo: Aktivním členů v oddíle je v průměru více než 81 let u turnovské části (28 
členů) a 79 let u liberecké. Aktivity oddílu se daří udržet jen stěží. Scházejí se pravidelně 
každou druhou středu v sokolovně. Uspořádali 11 pěších výletů, týdenní zájezd do 
severozápadních Čech, týdenní zahraniční zájezd do Rakouska a dva jednodenní zájezdy po 
vlastech českých. Jednou týdně se scházela skupina JOGY.  

 RD 2 Šorejsovci: Činnost skupiny je stabilní, mj. uspořádala Pleskotské hry.  

 Skupina Mejzrovi a spol.: stabilní skupina 21 členů. Akce pořádá každý měsíc.  

 Mimoni: Skupina Mimoni čítá v maximu i 20 lidí. V průběhu roku pořádá především cyklo 
akce a pěší výlety. 

 RD 4: Skupina rodičů s dětmi již od svého vzniku čítá 10 rodin. Náplní akcí jsou většinou pěší, 
cyklistické a již i vodácké výlety.  

 RP Laudovi a spol.: Skupina rodičů s dětmi, většinou již jen rodičů, se schází na obvyklých 
akcích pěšky, na lyžích, kolech i na lodích. 
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 ChroMáBu – skupina předala vedení TOMíků mladším skupinám a stala se poradním 
orgánem.  

 Wegeťáci. Oddíl oslavil pět let trvání. Má 16 členů. 

 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. 

 Baby búm: Nejmladší skupina rodičů a dětí s názvem Baby búm čítala v roce 2016 asi 15 
rodin.  

 Balvani 
Aktivity jednotlivých oddílů jsou popsány ve výroční zprávě Klubu českých turistů. 
Zdroj: Výroční zpráva. 

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 1 464 členů a spravuje 
5 samostatných sportovních areálů v Turnově a chatu v Kořenově. Jedná se o největší sportovní 
organizaci na Turnovsku.  
 
Areály jednoty v roce 2016: 
V roce 2016 se v areálech TJ Turnov nerealizovaly žádné větší investice.  
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.  
 
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, zatím nebyla realizována. 
 
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. Za budovou tělocvičny je menší hřiště s umělou trávou na odbíjenou 
o rozměrech 14x8m. Daliměřická sokolovna je historickým objektem, vznikla přestavbou původního 
objektu zájezdního hostince. Po roce 1945 objekt přešel do majetku TJ Turnov. Na konci tisíciletí byla 
budova v žalostném stavu. Práce na postupné rekonstrukci byly započaty v roce 2002. 
 
Areál malé kopané Daliměřice, Bezručova u čp. 1 
Areál malé kopané se nachází v Turnově-Daliměřicích a v roce 2014 prošel celkovou rekonstrukcí – za 
3 miliony bylo postaveno nové hřiště s kvalitním povrchem a mantinely. Hřiště bylo převedeno do 
majetku města pod správu TJ Turnov. Hřiště je využívané především širokou veřejností. 
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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 2016 byly zahájeny práce na protipovodňových opatřeních, 
které výrazně měnily vizuální podobu břehů i u loděnice. Svépomocí byly dokončeny rekonstrukce 
šaten a zázemí oddílu. 
 
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.  
V roce 2016 začala organizace ve spolupráci s městem řešit projekt na rekonstrukci chaty. Město 
vyjmulo chatu ze seznamu podporovaných sportovních areálů, protože se nachází mimo území 
města.  
 
Přehled oddílů a jejich činnosti 
Informace zde uvedené jsou poznamenány tím, že ve výroční zprávě někteří zástupci popisují 
současnou sezonu (2016/2017), jiní tu minulou (2015/2016). 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 2016: 33, z toho mládež: 30. Oddíl vznikl na podzim roku 2013  

 Atletický akademický klub, předseda Břetislav Zeman 
Počet členů v roce v roce 2016: 15, z toho mládež: 2 
Mužstvo A se již podruhé v dlouhé historii nezúčastnilo zápasů v krajském přeboru, především kvůli 
zdravotnímu stavu členů.  

 Basketbal, předseda Tomáš Bevilaqua 
Počet členů v roce 2016: 106, z toho mládež: 43 
Aktivní byla 3 mužstva. Muži hráli Východočeskou ligu, skončili ve spodní polovině tabulky. Měli 
nového trenéra Michala Valšíka. Stará garda hrála Pojizerskou ligu pod názvem Slavoj Nebákov, 
kterou opět (již potřetí) vyhrála. O družstvo minižáků se starají trenéři Milan Cvrček, Zbyněk Špetlík 
a Petr Kučera. (Fotografie oddílu ve Fotopříloze, prosinec) 
Turnov streetball Challenge: 25. června na venkovním hřišti u TSC haly. Účast mezinárodních 
a extraligových hráčů s bohatým doprovodným programem. 

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů v roce 2016: 20, z toho mládež: 6 
Rok 2016 byl pro oddíl zatím nejúspěšnější v historii. Na mistrovství ČR juniorů v Českých 
Budějovicích vybojoval Matouš Petřík stříbrnou medaili.  

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik 
Počet členů v roce 2016: 244, z toho mládež: 147 
Rok 2016 byl úspěšný. Mužstvo A skončilo na 3. místě Národní ligy. Kapitán Štěpán Matěcha zvítězil 
v kanadském bodování celé soutěže. Mužstva B i C se poprvé zapojila do ligových soutěží. Mladší žáci 
zvítězili na turnaji Nisa Open, mladší žákyně skončily na druhém místě. Do sezony 2016/2017 vstoupil 
oddíl s 11 družstvy. Mužstvo A skončilo rok 2016 (podzimní část sezony) na prvním místě. 

 Futsal, předseda Jindřich Vaňátko 
Počet členů v roce 2016: 11, z toho mládež: 0 

 Futsal Dalmach – Malá kopaná, předseda Petr Koubus 
Počet členů v roce 2016: 74, z toho mládež: 20 
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Sezona 2015/2016 byla pro oddíl sestupová. Skončili na 10. místě z 12 týmů. Konal se 19. ročník 
turnaje Beerball, který Dalmach pořádá. Zúčastnilo se devět týmů rozdělených do dvou skupin. 
Zvítězil tým Marjánky složený především ze členů Dalmachu.  

 Házená, předseda Jana Nalezencová 
Počet členů v roce 2016: 103, z toho mládež: 50 
V roce 2016 oslavil oddíl 90 let činnosti.  
Oddíl má 5 družstev: muži, ženy, mladší dorostenky, starší žákyně, mladší žákyně a přípravka.  
Muži se stále potýkali se zraněními a nemocemi. Oddíl žen do sezony vstupoval bez trenéra, ale 
v průběhu se jím stal hráč družstva mužů Jan Möller. Oddíl uspořádal již 13. ročník Pohoda Cup, 
kterého se zúčastnilo 6 týmů, ženy skočily na 2. místě. V sezoně 2015/2016 skončily ve 2. lize na 
8. místě. V podzimní části sezony 2016/2017 se ženy dostaly na 1. místo druholigové tabulky 
a probojovaly se do osmifinále Českého poháru. Jedná se o historický úspěch oddílu. Na podzim roku 
2016 vzniklo družstvo mladších dorostenek.  
Konečná tabulka sezony 2015/2016 ženy: 
1. TJ Sokol Bělá p. B. 20 17 1 2 545:420 35 
2. Astra Praha 20 13 3 4 520:432 29 
3. HC CHeLK 20 12 2 6 502:440 26 
4. TJ Slavoj Tachov 20 11 2 7 425:426 24 
5. Loko České Budějovice 20 9 2 9 477:467 20 
6. HBC Strakonice 20 9 0 11 461:464 18 
7. Sokol Kobylisy B 20 9 1 10 477:467 18 
8. TJ Turnov 20 8 1 11 430:439 17 
9. Sokol Vršovice B 20 8 1 11 450:484 17 
10. Spartak Ústí nad Labem 20 7 1 12 430:457 15 
11. HC Milevsko 20 0 0 20 347:568 0 
90. výročí oddílu: 17. listopadu se v zaplněné sportovní hale konaly oslavy 90. narozenin oddílu. 
Kromě občerstvení zde byly k vidění kroniky a panely s fotografiemi. Házená se v Turnově hraje od 
20. let 20. století. Oddíl ochraňuje nejstarší fotografii, která zachycuje družstvo žen při zápase 
s Mnichovým Hradištěm. V roce 1926 byl oficiálně založen oddíl. Do roku 1963 se hrála česká házená, 
v daném roce se mužský i ženský oddíl přeorientoval na mezinárodní házenou a tu hraje dodnes. 
Během setkání byly vzpomenuty osobnosti – rozhodčí a trenéři – spojené s turnovskou házenou. Jan 
Perný, Renek Střebovský, Josef Fajgl, Vladimír Tománek, Milan Hottmar, Ivan Janoušek, František 
Tichý, Iva Šulcová, Marcela Erlerová, František Šulc, Václav Stěhulka, Saša Brejšová, Miloš Podzimek, 
Pavel Novotný, Aleš Podzimek, Jan Vološčuk, Václav Ouvín, Jan Těhník, Bedřich Těšina, Soňa Hušková, 
Petr Ouvín. V současné době působí jako trenéři: Lenka Víšková, Jan Holubka, Marek Novák, Jan 
Möller, Vlaďka Ševrová, Marian Hanuš, Petr Hataš… (Převzato ze zprávy o oslově od Miloše 
Podzimka, Ivy Šulcové a Vlaďky Ševrové, zveřejněné na www.turnovskovakci, 23. 11. 2016).  

 Kanoistika, předseda Martin Goruk 
Počet členů v roce 2016: 41, z toho mládež: 13 
Oddíl se zaměřuje především na kanoistiku na divoké vodě a na závodní rafting, nově 
i paddleboarding. Nejúspěšnějším kanoistou sezony 2016 byl Jan Miller st., který soutěží v kategorii 
C1m, umístil se v absolutním žebříčku na 3. místě, vyhrál mistrovství ČR veteránů ve vodním slalomu. 
Jan Miller. ml také slavil úspěchy, přešel do nové kategorie juniorské. Oddíl uspořádal dvoudenní 
sjezdové závody na řekách Kamenice a Jizera, jejichž součástí bylo i mistrovství ČR veteránů ve 
sjezdu. Raftingu se příliš nedařilo, členům se nedaří nalézt čas na absolvování většiny závodů.  

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů v roce 2016: 19, z toho mládež: 0 
Na mistrovství světa v Orlandu USA obsadili Petr Kazda 2. místo v kategorii -85 kg a Jan Kazda 2. a 3. 
místo v kategorii -94 kg. Oba získali 20. medaili z vrcholných akcí. Na Mistrovství ČR v Praze získal 
oddíl 2. a 3. místo. Další medaile přivezli členové z Christmas Cup v Mostě.  

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Eduard Folprecht 
Počet členů v roce 2016: 12, z toho mládež: 0  
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Oddíl se zúčastnil mnohem více akcí než v předchozích letech a slavil i úspěchy, byť ne medailové.  

 Musher club Český ráj, předseda Ivo Vacke 

 Počet členů v roce 2016: 98, z toho mládež: 10  
Oddíl je registrován pod Svazem sportu psích spřežení, pořádá závody v canicrossu, dogtrekkingu. 
Velmi aktivní oddíl. Téměř všichni členové oddílu jsou závodně aktivní. Na Mistrovství Evropy ECF 
vybojovali 4 zlaté medaile (Pavel Červenka – mužský canicross a štafeta v caniscross, Václav Vančura 
– koloběžka, Michal Tobiášek – scooter Master Men). Na Mistrovství Evropy off snow IFSS 
v Thetfordu (Anglie) získala Veronika Navrátilová 2. místo ve scooteru se dvěma psy a Václav Vančura 
2. místo ve scooteru s jedním psem. Národní štafeta, které se zúčastnili Pavel Červenka a Václav 
Vančura, zvítězila v konkurenci 19 národních štafet. 

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů v roce 2016: 139, z toho mládež: 50 
Mistrovství ČR na krátké trati – M. Omová 3. místo D21, Filip Wolf 2. místo H20, mužská štafeta – 5. 
místo (Pavel Hradec, Filip Wolf, Patrik Horák).  

 Rádiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas, šéftrenér Andriy 
Gomzyk 

Počet členů v roce 2016: 31, z toho mládež: 3 
Rok 2016 byl velmi úspěšný. Mistrovství světa v Bulharsku zvítězili ve svých kategoriích Jakub Oma, 
Michaela Omová (sourozenci) a Jana Omová (jejich matka). Mistrovství České republiky se konalo 
v lesích okolo Osečné pod Ještědem. Víkendový závod, který organizoval turnovský oddíl, byl zvolen 
nejlepším závodem roku 2016. Byl obnoven kroužek radiového orientačního běhu pro děti díky 
manželům Hedvice a Tomáši Novotným. Docházelo do něj 9 dětí.  

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda  
Počet členů v roce 2016: 38, z toho mládež: 10 
Oddíl je rozdělen do tří cvičebních skupin – rodiče s dětmi, ženy a muži.  
25. června uspořádal společně s HZS Daliměřice 4. ročník akce Daliměřický sportovní den. Soutěže se 
zúčastnilo kolem 70 cvičenců.  

 RS Mašov, předseda Petr Taussig 
Počet členů v roce 2016: 159, z toho mládež: 16 
Oddíl zajišťuje sportovní vyžití pro širokou oblast Mašova a okolních obcí, pravidelně zde cvičí kolem 
130 osob. Byla dokončena rekonstrukce hřiště za sokolovnou.  

 Samostatný orientační klub, předseda Václav Zakouřil 
Počet členů v roce 2016: 80, z toho mládež: 33 
Rok 2016 patřil k úspěšným. Byl uspořádán lyžařský výcvik v Kořenově. Členové se zúčastnili závodů 
JO a řady závodů českého poháru. Jiří Gurka získal bronzovou medaili na Mistrovství a veterániádě ČR 
v kategorii H70A na krátké trati.  
Jarní skály na Kosti – 12. března, účast 900 běžců. 
Pohár SOK 22. října v Alšovicích, 800 běžců. 
Turnovské vchody 
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.  

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů v roce 2016:12, z toho mládež: 0 
Rok 2016 byl úspěšný. Ladislav Pasecký zvítězil v Olomouci na mistrovství světa WUAP, které se 
konalo v Herzbergu v Německu ve dnech 5.–9. října. Zvítězil v disciplíně mrtvý tah výkonem 240 kg 
v kategorii masters do 90 let. Veronika Bláhová, nová členka, se umístila na 2. místě pohárové 
soutěže BCF Extrifit Cup 2016 v kategorii Bodyfitness do 164 cm. (Medailon L. Paseckého viz kapitola 
Turnovské sportovní osobnosti). 
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 Squash, předseda Martin Beksa 
Počet členů v roce 4, z toho mládež: 0 
Oddíl hraje 3. ligu, potýká se s úzkou hráčskou základnou. Rekreačně jej hraje velké množství lidí, 
nechtějí závodit. Kapitánem týmu je Tomáš Dědeček. (Foto z druholigového zápasu ve Sportcentru ve 
Fotopříloze, prosinec). 

 Volejbal, předseda Jana Matějková 
Počet členů v roce 2016: 225, z toho mládež: 107 
A tým TJ Zikuda hrál druhým rokem v 1. lize, skončil na 7. místě. Pro sezonu 2016/2017 byl značně 
obměněn kádr. Novými trenéry se stali Konečný, Starý a Šimůnek.  
B tým hrál v I. krajském přeboru Královéhradeckého kraje a skončil na 3. místě.  
Ženy skončily na 6. místě tabulky v soutěži 1. třídy krajského přeboru. Trenér Miloš Dolejší odešel 
věnovat se vlastní kariéře, novým trenérem se stal Pavel Starý (znovu po deseti letech). 
Družstva mládeže  
(Foto oddílu mužů ve Fotopříloze, říjen). 
Zdroj: Výroční zpráva TJ Turnov za rok 2014 

TĚLOVÝCHOVNĚ SPORTOVNÍ KLUB  

Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
právní forma: Zapsaný spolek. 
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 (třetí část), která byla z velké části dotována ze Sportovní 
komise Města Turnov. Došlo k havárii nástavby na hale (střecha a podhledy).  
 
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).  
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). Oddíl se opírá o aktivity Petry Šimůnkové, Radka Čepelíka, Jirky Richtra, Jirky Válka, Josefa 
Ulricha a dalších. Je velmi úspěšný. 

 Judo: předseda Radek Louda 
Jedná se o stěžejní oddíl organizace. V roce 2016 se oddíl umístil na 6. místě tabulky. Dorostencům se 
znovu nepovedl postup do dorostenecké ligy. Nejlepší hráči závodili za jiná družstva. Oddíl je úspěšný 
v soutěžích jednotlivců, hlavně z řad mládeže (Klára Volfová, Julia Zárybnická, David Cerman (1. místo 
na Přeboru ČR) a Petr Reiniš. V oddíle působí 16 trenérů. 
Oddíl organizuje letní tábory, kterých se každoročně účastí kolem padesáti dětí. Již druhým rokem se 
tábor konal na Prackově. Oblibě se těší také soustředění na horách.  
Turnovské judistky mistryněmi České republiky: 14. května se v Ostravě konalo Mistrovství České 
republiky v judu. Družstvo starších žákyň oddílu juda TSC Turnov získalo v závodě mistrovský titul. Do 
turnaje vstupovalo turnovské družstvo s handicapem dvou neobsazených vah (-36 a -40 kg) a rovněž 
zkušenosti s touto věkovou kategorií měly dosud pouze tři dívky. Trenérský tým Jakub Mareš, Klára 
Volfová a Jan Zárybnický postavili vítězný tým ve složení Lucie Zárybnická (-44 kg), Julie Pekařová       
(-48kg), Julie Zárybnická, Veronika Česánková a Michaela Svobodová (-52 kg), Petra Vážková, Anežka 
Laščáková a Bára Třešňáková (-57 kg), Klára Volfová (-63kg) a Klára Ulrichová a Kateřina Skrbková 
(+63 kg). Turnovské judistky byly nalosovány do čtyřčlenné skupiny, kde nejprve porazily 5:2 Sokol 
Uherský Brod, pak těsně podlehly Judoklubu Jablonec nad Nisou 3:4 a nakonec zvítězily nad 1. JC 
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Baník Ostrava jasně 6:1. V semifinále pak narazily na silný Judoklub Olomouc a po dramatickém 
průběhu zvítězily těsně 4:3. V samotném finále pak turnovský tým čekala odveta s Judoklubem 
Jablonec nad Nisou a od prvních zápasů bylo vidět, že Turnov si výhru nechce nechat utéct. Finále 
nakonec skončilo přesvědčivým výsledkem 5:2 pro Turnov. (Převzato z tiskové zprávy oddílu). 
Turnaj v Bautzenu: 12. září 2015 se v Bautzenu konal mezinárodní turnaj, kterého se zúčastnil výběr 
turnovského žactva a dorostu. Julie a Lucie Zárybnické získaly stříbrné medaile, Vojtěch Linhart 
medaili bronzovou.  
Mistrovství republiky: 22. října se v Jičíně konal vrchol letošní závodní sezony. Do soutěže se 
nominovalo sedm turnovských závodníků z řad starších žáků. Turnovští závodníci dokázali vybojovat 
3 mistrovská zlata a 1 stříbro: 
Klára Volfová – mistryně ČR 2016 v kategorii -63 kg, David Cerman – mistr ČR 2016 v kategorii -34 kg 
a Julie Zárybnická – vicemistryně 2016. 
Další ocenění: 
Českým svazem juda byl turnovský oddíl vyhlášen nejlepším oddílem roku 2016 v kategorii staršího 
žactva, trenér Jakub Mareš byl vyhlášen nejlepším trenérem okresu Semily za rok 2016, a rovněž 
družstvo starších žákyň se stalo nejlepším mládežnickým kolektivem okresu Semily za rok 2016. 

 Horolezectví 
Lezci, kteří se v letní sezoně věnují přírodnímu lezení. Od podzimu do jara dvakrát týdně navštěvují 
lezeckou stěnu v hale TSC. Hlavními aktéry jsou Pavel Cicvárek, Miroslav Dědek, Tomáš Flanderka 
a další.  

 Badminton 
Oddíl badmintonu postupně zvyšuje členskou základnu. Soutěží se zatím neúčastní, ale lze se 
domnívat, že v příštích letech do soutěží zasáhne. Hlavními tahouny jsou Miroslav Žák a Věra 
Smaržová. 

 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 
V roce 2016 proběhl 21. ročník ligy žákyň a žáků o Samurajskou katanu. Sportovním ředitelem ligy je 
Jiří Vydra. V kategorii U9+U11 se oddíl umístil na 5. místě. V kategorii U13+U15 se umístil na místě 
prvním z 35 soutěžících oddílů.  

 Soutěžní kategorie 
Mini mláďata U9 2009–2008 (chlapci a dívky dohromady) / Starší mláďata U11 2007–2006 (chlapci 
váhy do 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55 kg; dívky do 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52 kg) / 
Mladší žáci U13 2005–2004 (chlapci váhy do 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, + 55 kg; dívky do 28, 32, 
36, 40, 44, 48, 52, +52 kg) / Starší žáci U15 2003–2002 (chlapci váhy do 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 
73, +73 kg; dívky: do 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg). 

 Závody 
9. dubna: Sportovní hala v Jičíně, pořadatel SKP Judo Jičín 
21. května: Hala míčových sportů v Jeronýmově ulici v Liberci, pořadatel SK Judo Liberec 
15. října: Městská sportovní hala U Přehrady, Jablonec nad Nisou, pořadatel JK Jablonec 
19. listopadu: Sportovní hala TSC Turnov, pořadatel TSC Turnov 
 (Zdroj: Výroční zpráva)  
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Přílohy 

Střípky ze všednodennosti 

 
Jezdící vozíky pro seniory 
Není to žádná novinka, ale v posledním roce či dvou je stále 
častěji vidět i v Turnově – elektrické vozíky pro seniory 
a handicapované občany. Na rozdíl od běžného, byť elektrického 
vozíku pro osoby s handicapem se v tomto případě jedná o jakési 
velké a pohodlné křeslo, ve kterém se začínají senioři projíždět 
po Turnově. Zatím jich je tu jen pár, ale začínají být běžným 
obrázkem z ulic. Cena vozítka se pohybuje kolem 40–50 tisíc 
korun. (Foto převzato z www.elkola.cz). 
 
Vousy jsou opět v módě 
Jsou to dva tři roky, co se na ulicích začali objevovat mladí muži 
s dlouhým a bohatým plnovousem a tato donedávna velmi 
vzácná mužská ozdoba se stala módou. Oproti letům dávno 
minulým, kdy byl plnovous znamením staršího, moudrého muže, 
dnes zdobí především muže mladé s vášní pro umění a módu. 
A co na to ženy? Dle namátkových rozhovorů se většině starších 
dam tento typ vousáčů nelíbí, zatímco těm mladším připadají 
ofousení muži sexy. (Ilustrační foto převzato 
z www.relax.lidovky.cz). 
 
Není to krása? 
Vydala jsem se druhého listopadového večera, po celém dni 
prosezeném u počítače, na krátkou procházku do parku – 
Metelkových sadů. Počasí bylo nevlídné, v půlminutových 
intervalech se měnilo počasí z deštivé větrné plískanice na 
poklidný vlahý večer a zase zpět a mně nešlo o nic jiného, než 
se rychle projít a provětrat. U altánku jsem ale na zemi uviděla 
drobné podzimní dílko neznámého autora a svět se náhle 
projasnil. Není to krása, že někomu stojí za to si trochu pohrát 
s barevným listím a připravit nečekané potěšení 
kolemjdoucím? (Srdce bylo velké asi 2 metry). 
 
Všichni loví pokémony… 
(a ti, co neloví, to nechápou). V červenci vydala japonská firma Nintendo zabývající se výrobou 
a distribucí virtuálních her a videoher hru Pokémon go! Hra se hraje pomocí 
chytrých mobilních telefonů – tedy těch, které mají vlastní GPS lokátor, 
kameru a připojení k internetu (což je dnes naprostá většina). Hráči chodí po 
ulicích s očima přibitýma k telefonu, který snímá kamerou jejich reálné okolí. 
Tu a tam se před nimi zničehonic, třeba schovaný za autem či za nejbližší 
popelnicí, objeví některý z Pokémonů (japonských animovaných figurek, před 
lety s nimi bylo natočeno několik populárních filmů) a je potřeba jej co 
nejrychleji ulovit – tedy namířit na něj kameru svého telefonu a odpálit na něj 
virtuální kouli (pokéball). Samozřejmě ve hře jsou různé úrovně, různé druhy 
Pokémonů, mnoho možností, ale výsledek je jediný – skoro po celém světě lze 
potkat na ulicích, v restauracích, v muzeích a na dalších veřejných místech lidi, kteří upřeně zírají do 
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svého telefonu, občas se zastaví a „fotí“ divná místa. Hra se během měsíce stala tak populární, že 
firmě se údajně trojnásobně zvedla hodnota akcií. Je to opravdu nepominutelný fenomén letošního 
léta. Na podzim si už ale na pokémony nikdo nevzpomněl. (Foto převzato z www.wikipedie.com). 
 
Spor o burkiny 
V létě se v několika zemích, zejména ve Francii, rozhořel spor o to, zda povolit, nebo zakázat plavky, 
které zakrývají celé tělo – tzv. burkiny (název je odvozen od burky a bikin). Jedná se o plavecký úbor 
pro islámské ženy, kterým náboženství zakazuje se na veřejnosti 
jakkoliv odhalit. Mnoho francouzských měst jejich nošení 
zakázalo, protože zdůrazňují příslušnost k náboženství, což 
odporuje sekularistickým zásadám republiky a může narušit 
veřejný pořádek v situaci, kdy se země vzpamatovává 
z teroristických útoků spáchaných radikálními islamisty. Burkiny 
jedni vnímají jako nástroj k rozšíření svobody (islámské ženy se 
budou moci chodit koupat), jiným vadí, že to, co jsme v Evropě již dříve vybojovali (možnost koupat 
se v oděvu, se kterým to jde nejlépe), se působením radikálních konzervativců opět ztrácí. Osobně se 
kloním na druhou stranu – jakkoliv jsem příznivcem multikulturality, zuby nehty bráním svobody, 
které západní společnost nabyla. Cestu vidím spíše v pochopení toho, že ženské tělo není třeba 
skrývat do posledního kousku, než abychom akceptovali to, že se to po ženách žádá. Podle mého 
názoru zlo vypadá jinak, než žena v bikinách. (Ilustrační foto z www.lidovky.cz). 
  
Youtubeři 
Novým fenoménem dnešní doby, který se poprvé objevil jen před několika málo lety, jsou tzv. 
youtubeři. To jsou lidé, kteří na internetový server YouTube nahrávají krátká videa. Jedná se často 
o velmi mladé lidi (často i ve věku kolem 10 – 11 let), ale samozřejmě i o starší mladou generaci. 
Youtubeři díky reklamám umísťovaným před a do videí mohou vydělávat desítky tisíc korun měsíčně. 
Youtuberů je hodně, ale slavnými se stane jen několik z nich. Ti se pak pro dnešní děti stávají 
skutečnými celebritami a formují jejich názory. Patří k nim např. Teri Blitzen, Hoggy, ViralBrothers 
(dvojice slavná i v zahraničí), FattyPillow (obézní mladík), Misha (malý, retardovaně působící chlapec), 
Kovy atd. O čem jsou jejich videa? Často o módě, životním stylu, běžných životních událostech, 
o ničem… Většinu spojuje to, že lidé starší dvaceti let vůbec nechápou, o co jde. Opravdu – podívám-li 
se na video slavného youtubera já nebo mí přátelé, jen kroutíme hlavou :-) 
1. prosince navštívil Městskou knihovnu slavný youtuber a parkourista Tary. (Více viz Kultura – 
Městská knihovna). 
 
Mluvčí Ovčáček (ovčí mluvčáček) 
Ač je to paradoxní, jedním z nejvýraznějších osob posledních let je mluvčí prezidenta Miloše Zemana 
Jiří Ovčáček. Člověk, který nedostudoval andragogiku na Karlově univerzitě a stal se žurnalistou. Byl 
redaktorem komunistických Haló novin a později bulvárního Blesku. V letech 2006–2007 působil jako 
mluvčí premiéra Jiřího Paroubka, z kteréžto funkce byl po ztrátě důvěry premiéra propuštěn. V roce 
2013 se stal mluvčím prezidenta Zemana. Jeho vystupování je mimořádně viditelné, nejde jej 
přehlédnout. Charakteristický zjev – tmavé vlasy a výrazné brýle – a bezpochybná adorace prezidenta 
svádějí k četné parodizaci. K tomu vydatně přispívá i svým vystupováním v médiích, například na 
Twitteru, které často hraničí s kompetencemi mluvčího. Například v kauze Brady (viz Kalendárium – 
říjen) veřejně „radil“ ministru Hermanovi či se vyjádřil k velvyslanci USA v České republice Andrewu 
Shapirovi, že: „Krásným dárkem k mým lednovým narozeninám bude odchod nediplomata. Bude to 
významné posílení našich historických pevných vztahů k USA.“ (Viz např. kauza kritiky velvyslance – 
Kalendárium listopad). Postava mluvčího Ovčáčka inspirovala vznik divadelního představení zlínského 
divadla Ovčáček čtveráček (viz Kronika 2017 – únor).  
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Obrázek pro kroniku 

V letošním roce jsme vyhlásili třetí ročník soutěže s cílem získat originální výzdobu pro turnovskou 
kroniku. Soutěž putuje po jednotlivých turnovských školách. V první polovině roku 2017, kdy byla 
sepisována kronika za rok 2016, malovaly obrázek pro kroniku děti ze ZŠ Mašov. Tentokrát byl ohlas 
o mnoho větší než v loňském roce u žáků ZŠ Skálova. Získané obrázky byly na podzim 2017 vystaveny 
na chodbách radnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Marek Antoň, 3. třída     2. Štěpánka Báčová, 3. třída 
3. Lukáš Dědek, 3. třída     4. Filip Dobiáš, 3. třída 
5. Marie Konopková, 3. třída    6. Filip Kovařík, 3. třída 
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7. Lucie Krouzová, 3. třída    8. Filip Matějka, 3. třída 
9. Zuzka Šírková, 3. třída    10. Anička Hlubučková, 3. třída 
11. Denisa Boudná, 5. třída    13. Filip Vaníček, 3. třída 
12. Simona Burešová, 5. třída     
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Vlevo: 
14. Viktorie Bábelová, 1. třída  
15. Kristýna Kočová, 1. třída 
16. Ema Hájková, 1. třída  
17. Nela Jírová, 1. třída 
Vpravo:       20. Kuba Pospíšil, 1. třída 
18. Tomáš Bursa, 4. třída    21. Adam Sigety, 4. třída  
19. Jakub Randák, 4. třída    22. Richterová, 5. třída   
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vlevo: 
23. Tereza Bémová, 2. třída 
24. Veronika Halířová, 2. třída 
25. Šárka Richtrová, 2. třída 
26. Míša Košová, 5. třída 
 
vpravo: 
27. Jan Halíř, 4. třída 
28. Vojtěch Zdeněk, 4. třída 
29. Jan Záleský, 5. třída 
30. Pavel Pokorný, 5. třída 
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31. Ondřej Hušek, 5. třída   35. Natálie Kobosilová, 4. třída 
32. Matěj Špetlík, 4. třída   36. Lucie Koucká, 4. třída 
33. Vojtěch Olah, 4. třída   37. Ondra Šafář, 5. třída 
34. Natálie Procházková, 5. třída  38. Simona Burešová, 5. třída 
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Projev starosty města Tomáše Hockeho ke státnímu svátku České republiky  

Vážení přítomní, milí spoluobčané,  
společně jsme se sešli v turnovském divadle, abychom si dnes připomněli 98. výročí od vzniku 
Československé republiky, vzpomněli těch, kteří se v minulosti zasloužili o českou státnost 
a promluvili o principech, které jsou základními pilíři naší společnosti.  
Ke své úvaze jsem si tentokrát vybral část myšlenek Václava Havla o státě, na které jsem se pokusil 
volně navázat. 
Co to je stát? Co tím vlastně myslíme, řekneme-li Česká republika? 
Jsou souvislosti, v nichž se tím myslí určité území. Při pohledu na mapu si přece obvykle ze všeho 
nejdřív říkáme, kde leží který stát, jak je velký, s kterým státem sousedí, případně s kterým má jaké 
územní spory. Planeta je prostě rozdělena způsobem vzešlým z pohnutých dějin lidstva. 
V jiných souvislostech rozumíme státem něco jiného – soubor institucí, které ho tvoří. Tedy vládu 
a strukturu státní správy, parlament a samosprávné orgány, moc soudní a všechny další organizace, 
které jsou obvyklým a přirozeným atributem státní suverenity, jako je například armáda a policie.  
Mluvíme-li o státu, myslíme tím asi nejčastěji stát v tomto druhém smyslu, tedy stát jako výkon 
veřejné správy na určitém území.  
Pojem státu by však měl mít ještě třetí význam, význam možná ze všech nejdůležitější. Mám na mysli 
stát jako jednu z podob lidského společenství. 
Každý z nás je součástí nebo členem mnoha společenství nejrůznějšího druhu, z nichž některá jsou 
velmi pevná, ba přímo svazující a navýsost osobní, jako například společenství rodiny, a některá 
naopak velmi volná, velmi těžko ohraničitelná a pramálo osobní. Mezi všemi společenstvími, jejichž 
jsme členy, je společenství státu, tedy společenství dané státní příslušností či prostě občanstvím, 
společenstvím velmi zvláštním a velmi důležitým; je těžko osobně uchopitelné, každého z nás se však 
neobyčejně silně dotýká. Charakter tohoto společenství, míra jeho svobody a odpovědnosti, druh jeho 
soudržnosti, jeho kultura – to všechno se nakonec tak či onak odráží i v charakteru státu jakožto 
technického výtvoru. 
Mluvím o tom teď a zdůrazňuji to proto, že se v dnešní době z mnoha důvodů, především 
civilizačních, se stále častěji setkáváme s jakýmsi podivně anonymním či odlidštěným pojetím státu, 
který je spíš než jako společenství vnímán jako prostý součet určitého množství občanů, jako jejich 
množina, jako jakýsi bezduchý soubor jedinců, kteří mají spolu společné jen to, že platí nebo měli by 
platit daně témuž ministrovi financí, řídí se nebo by se měli řídit týmiž zákony a předpisy, mají právo 
si při volbách vybrat z téhož seznamu politických stran. 
Myslím si, že stát – a to v žádném z významů toho pojmu – nemůže být dobrý, je-li vědomě 
koncipován jako pouhý soubor či součet svých občanů.  
Musí být naopak budován jako jejich společenství. Nebo přesněji: jako prostor jejich pospolitosti. 
Netvoří-li občané pospolitost, totiž nejsou-li spolu navzájem svázáni týmž pocitem sounáležitosti, pak 
neexistuje technický trik, který by zajistil, že bude dobře fungovat i jejich stát. Armáda nebude 
schopna bránit suverenitu státu, finanční úřady nebudou schopny vybrat daně, policisté 
nedopadnout zločince a soudy je neodsoudí, nebudou-li všechny tyto nástroje státu opřeny o pevný 
základ státní pospolitosti.  
Co tuto pospolitost zakládá či utváří? Jak se soubor či součet občanů stává pospolitostí? 
Samozřejmě jen a jen typem vazeb, které spojují jeho různé členy a jejich rozmanitá seskupení. Na 
nejnižší – a právě proto nejdůležitější rovině by to měly být vazby vpravdě lidské, tedy osobní, 
přátelské, společenské, etické a solidární. Na takovém základě pak mohou vznikat a rozvíjet se vazby 
převládajícího pocitu společného účastnictví na určitém společném díle či přímo jeho 
spolutvůrcovství. 
Nejde o žádné abstraktní teze či myšlenkové sny. Jde naopak o princip, který musí pochopit a osvojit 
si každá politická moc ve státě, která nechce dopadnout špatně, a který musí taková politická moc 
soustavně a důmyslně promítat do tisíců svých konkrétních politických rozhodnutí.  
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Právě takovou úvahu jsem zvolil na pozadí jedné osobní návštěvy vzrůstem nenápadného muže. 
Muže, který svým duchovním rozměrem převyšuje mnohé. Ano, hovořím o osobnosti dalajlámy, 
reprezentanta již bohužel neexistujícího Tibetu. Tento nenápadný muž dokázal naší politickou scénu, 
demokraticky budovanou více jak 25 let, během jediného týdne zcela rozložit. Omluvy nejvyšších 
představitelů země vůči velké Číně, handlování se státními vyznamenáními, prohlášení plná osobních 
invektiv bohužel nepřispívají u nás všech k navázání tak potřebného pocitu spolutvůrcovství, 
pospolitosti, společného účastnictví na budování státu. Obhajování myšlenek, které bychom si právě 
28. října my všichni měli každý rok připomínat. Myšlenek, které stály i u vzniku našeho státu. Tedy 
ideálu svobody, politické plurality, skutečné demokracie, občanské rovnosti, sociální spravedlnosti, 
humanity a v neposlední řadě plné státní nezávislosti.  
Ale vraťme se do našeho Turnova. Máme po krajských volbách. K volbám přišlo 40,65 % Turnovanů. 
Jsem rád, že je to výše než republikový průměr, ale stále si kladu otázku proč tak málo z nás využívá 
tak těžce vydobyté svobody volebního práva.  
V roce 2017 nás čeká spousta práce spojené s běžným chodem města. Bude to rok, který oproti 
letům předešlým bude věnován více péči o stávající městské objekty, chodníky, parky, dopravní 
infrastrukturu, opravy městského majetku. Pravděpodobně bude rozhodnuto i o velkých záměrech 
v dopravě, jako je ulice Nádražní, rekonstrukce silnice z Turnova přes Přepeře na hranice kraje, či ulici 
Palackého. Snad dojde i na řešení nového úřadu či našeho městského divadla. Nejen stavbami však 
žije naše město.  
To cenné, jak jsem již předeslal v úvaze o státě, je ukryto ve vazbách osobních, společenských 
a solidárních. V případě Turnova v činorodé práci spolků v mnoha oblastech, ve společném potkávání 
na akcích, které jsou těmito spolky organizovány, na míře spolurozhodování. Doufám a věřím, že 
určitý pocit pospolitosti snad mají i občané Turnova. Že tedy cíl snad každé samosprávy směřující 
v našem případě ke smysluplnému vzájemnému soužití se naplňuje. 
 
Vážení přátelé, rád bych v tento pro náš stát slavnostní den vyzval nás všechny, abychom pěstovali 
v sobě i kolem sebe svůj stát jakožto skutečnou pospolitost. Bude-li se nám to dařit, pak se nemáme 
čeho bát. 
Blahopřeji všem, kteří dnes budou vyznamenáni, skláním se před památkou těch, kteří se svého 
vyznamenání nedožili, a všem nám blahopřeji ke státnímu svátku! 
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Nositelé titulu Čestný občan města Turnova 

(s dobovým vysvětlením udělení, převzato z webových stránek města) 
 
13. 11. 1911 – prof. JUDr. Jaromír Čelakovský, rektor české univerzity, který zastupoval Turnov na 
sněmu království Českého a zasloužil se o zřízení střední školy v Turnově. 
11. 5. 1916 – Josef Boháček, továrník, uděleno za práce na poli průmyslu a hospodářství 
11. 5. 1916 – František Šlechta, císařský rada, za práce na poli průmyslu. 
9. 8. 1918 – Alois Jirásek, spisovatel. 
19. 12. 1918 – Tomáš Garrigue Masaryk, prezident. 
28. 10. 1919 – dr. Edvard Beneš, ministr zahraničních záležitostí (na základě oběžníku Zemského 
úřadu v Praze ze dne 21. září 1939, podle něhož měly být odstraněny jakékoliv památky na 
dr. Edvarda Beneše a jeho choť Hanu Benešovou, bylo usnesení ze dne 28. 10. 1919 zrušeno 
městským zastupitelstvem v Turnově 21. prosince 1939, obnoveno bylo 17. května 1945). 
29. 3. 1920 – Josef Vítězslav Šimák, univerzitní profesor. 
29. 3. 1920 – Josef Pekař, univerzitní profesor. 
12. 4. 1938 – František Smejkal, člen zemského výboru, továrník z Poličky, který se zasloužil 
o výstavbu nemocnice. 
10. 5. 1938 – PhDr. Milan Hodža, ministerský předseda. 
24. 5. 1945 – prof. Zdeněk Nejedlý, mj. za svoji příchylnost k Turnovu a Českému ráji, za neochvějnou 
víru ve vítězství, za jeho veliká díla o Smetanovi, Masarykovi a Leninovi. (Turnov byl prvním českým 
městem, kde Zdeňku Nejedlému bylo přiznáno čestné občanství. Později je obdržel i v rodné 
Litomyšli.) 
13. 12. 1945 – Alois Liška, armádní generál, velitel Vysoké školy vojenské, rodák ze Záborčí 
u Turnova, za zásluhy o vybudování zahraniční armády československé v Anglii. Plenární zasedání 
11. července 1949 čestné občanství odňalo. 28. října 2004 mu bylo čestné občanství opět navráceno. 
1945 – Feodor Kotovov, velitel ruských partyzánů. 
20. 11. 1946 – ak. mal. Karel Vik. 
20. 11. 1946 – Klement Gottwald, předseda vlády a jeho náměstci dr. Petr Zenkl, dr. Msgre. Jan 
Šrámek, Zdeněk Fierlinger a předseda Ústavodárného národního shromáždění Josef David. (9. dubna 
1948 bylo zrušeno usnesení z listopadu 1946, jímž bylo uděleno čestné občanství města Turnova 
Msgre. Dr. Janu Šrámkovi za pokus o útěk do ciziny. Na programu jednání plenárního zasedání 11. 
července 1949 byl návrh, aby čestné občanství města Turnova bylo odňato bývalému předsedovi NS, 
poslanci Josefu Davidovi a div. generálu Aloisi Liškovi. Na základě zprávy ministerstva vnitra, a sice že 
není pravda, že Josef David opustil území republiky, ale že žije v soukromí, bylo čestné občanství 
odňato toliko div. generálu Aloisi Liškovi, který opustil vlast a vstoupil do služeb cizího státu.). 
Klementu Gottwaldovi bylo občanství zrušeno rozhodnutím zastupitelstva města 26. 9. 2016. 
24. 5. 1948 – Ludvík Svoboda, ministr národní obrany, armádní generál. 
24. 5. 1948 – Bohumil Boček, náčelník generálního štábu, armádní generál. 
8. 5. 1965 – Andrejev a Krutějev, partyzáni. 
26. 9. 1970 – Karpovič Ivan Pikalov, kapitán donských kozáků, odbojový pracovník a partyzán na 
Turnovsku. 
26. 9. 1970 – Vladimír Karpovič Pikalov, jeho syn, generálporučík. 
20. 1. 1983 – Alexandr Lukič Cjura, který po celou dobu deseti let obětavě pomáhal při plnění 
volebního programu NF, pomáhal při zabezpečování řady kulturních i politických akcí a utužoval 
přátelství mezi našimi občany a občany SSSR. 
 
Od roku 2002 se uděluje Čestné občanství podle nových pravidel schválených ZM 25. 10. 2001, 
v platném znění z 27. 1. 2005 
28. října 2002 – Bohuslav Jan Horáček in memoriam  
28. října 2003 – Sergěj Solovjev 
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28. října 2003 – Václav Šolc 
28. října 2004 – prof. Jaromír Horáček, armádní generál  
28. října 2004 – Alois Liška, navráceno 
28. října 2007 – Jaroslava a Jan Solovjevovi, oba výtvarní umělci ovlivnili výrazným způsobem 
kulturní dění města, v němž žijí a pracují. Obětavě a nezištně spolupracují s řadou institucí, podporují 
kulturní život ve městě a propagují Turnov nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
28. října 2009 – Prof. Jan Patočka, in memoriam, k 20. výročí znovunabytí demokratické svobody, za 
niž bojoval. Český filozof a demokrat, turnovský rodák, byl výraznou osobností Charty 77.  
28. října 2009 – Jiří Zajíc za dlouholetou a nezištnou práci pro turnovskou kulturu. Po desetiletí 
významně a aktivně přispívá k udržení i prohloubení kulturních tradic města, především v oblasti 
hudebního života (17 let byl předsedou Pěveckého sboru Antonín Dvořák), v neposlední řadě se 
zasloužil o zachování Dvořákova odkazu v našem kraji a festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. 
14. října 2010 – Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., DR.h.c., turnovský rodák, světově proslulý vědec 
v oblasti stavebních konstrukcí. Předseda komise pro autorizační zkoušky České komory inženýrů 
a techniků, zakládající člen Rady a předseda nominačního výboru Inženýrské akademie České 
republiky. Kromě ČVUT a VUT Brno působil na 23 zahraničních univerzitách. Výsledky své vědecké 
práce shrnul do 8 monografií, z nichž 4 vyšly v zahraničí. Prof. Miroslav Škaloud vždy spolupracoval 
s praxí, když se podílel na rozvoji moderních stavebních konstrukcí (a.s. METROSTAV, Berlín, 
Drážďany). 
14. října 2010 – RNDr. Ivan Šolc. Doktor Šolc byl výraznou osobností především v odborných kruzích 
v oblasti matematiky a fyziky, je astronomem i filozofem, autorem mnoha vědeckých i populárně 
naučných publikací, k 725. výročí města Turnova vyšla kniha Vzpomínky. Zasloužil se o realizaci 
objektu hvězdárny v Turnově na Výšince. 
28. října 2013 – Josef Kunetka, mnoholetý turnovský občanský aktivista. Po sametové revoluci byl do 
roku 1993 místostarostou a členem rady města, v letech 1998–2010 zastupitelem. Významný je jeho 
podíl na odsunu posádky Sovětské armády z města v roce 1990, známá je jeho angažovanost 
v restituční kauze šlechtického rodu Walderode, v záležitosti trasování R35 Českým rájem a vedení 
odlehčovací komunikace Turnovem. Josef Kunetka se podílel na zakládání osadních výborů, 
organizování petic a diskusních fór na nejrůznější témata.  
28. října 2014 – Václav Žatečka, akademický malíř. Učil výtvarnou výchovu na Lidové škole umění 
v Turnově a Lomnici nad Popelkou. Byl také dlouholetým pedagogem na Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Později v letech 1990 – 2001 ředitelem této školy. Prosadil zde 
nový obor – umělecké odlévání kovů, zasadil se o rekonstrukci historické budovy školy a také se 
podílel na organizační a obsahové přípravě Vyšší odborné školy – restaurování kovů. Pan Václav 
Žatečka byl letitým členem pěveckého sboru Musica Fortuna, dále předsedou organizace výtvarných 
umělců Turnovské dílo a členem památkové komise Rady města. 
28. října 2015 – neuděleno. 
28. října 2016 – Simon van der Kooij z holandského Reeuwijku. Zasloužil se svou vstřícností, 
otevřeností a přátelstvím k navázání partnerství mezi městem Turnov a Reeuwijkem, které 
prohluboval posledních dvacet let. „Cítím se poctěn a jsem velmi vděčný, že mi bylo předáno Čestné 
občanství města Turnova. Všem Vám děkuji za pohostinnost a laskavost, kterou jste projevovali. Rád 
bych Vám zde slíbil, že budu nosit titul Čestného občana města Turnova s hrdostí a potěšením.“ uvedl 
ve svém projevu oceněný Simon van der Kooij.  
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Prodejny DUV Granát v České republice 

Náměstí Českého ráje, čp. 4, Turnov (3x) 

 

 

 

 

Pražská, čp. 502/3, Liberec 

Latrán, čp. 53, Český Krumlov 
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 Dr. Stejskala, čp. 9, České Budějovice 

Dlouhá, čp. 28, Praha 

Na Příkopě, čp. 23, Panská pasáž, Praha 

Panská, čp. 1/892, Praha 
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Obsazenost zimního stadionu v průměrném týdnu 
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Fotokronika Pavla Charouska – přehled zachycených událostí 

 
Není-li uvedeno jinak, jsou podrobnosti o akcích vyfocených ve Fotopříloze uvedeny v kapitole Turnov 
– kalendárium. Některá obecná témata nejsou konkrétně popsána nikde (zima v Turnově apod.) 
 
Leden 

 Novoroční ohňostroj  

 Nový systém sběru odpadů (Více viz Kronika 2014 – příloha) 

 Maškova zahrada – veřejné bruslení na novém zimním stadionu 

 Tříkrálová sbírka v ulicích Turnova  

 Sjezdovka ve Struhách (Sport – Klub lyžařů) 

 Maškova zahrada – Zimní stadion Ludvíka Koška  

 Zahájení plesu ZUŠ Turnov na Střelnici 

 Nová úprava parkování na náměstí na straně u radnice 

 Koulovačka před ZŠ ve Skálově ulici 

 Zápisy dětí do prvních tříd (Školství) 

 Nejvyšší Pojizerská liga v ledním hokeji na turnovském zimním stadionu 

 Nová kavárna ve Skálově ulici (Stavební úpravy a Kronika 2015 – stavební úpravy) 

 Výroční setkání Spolku rodáků a přátel Turnova (Spolky)  

 Zima před Střelnicí 

 Pasování prvňáčků v ZŠ v Alešově ulici 

 Hokejový zápas týmu Turnova s Frýdlantem v krajské lize (23. ledna) 

 Dlaskův statek – Masopust (30. ledna) (Kultura – významnější kulturní akce)  
Únor 

 Muzeum – Výstava Česko-polský výtvarný salon (Kultura – Muzeum) 

 Nová kavárna ve Skálově ulici – slavnostní otevření (Firmy – Pekárna Mikula) 

 Terminál u nádraží 

 Sjezdovka ve Struhách (Sport) 

 Žlutá ponorka – karneval na Střelnici (Školství – Žlutá ponorka) 

 Zima u Domova důchodců Pohoda 

 Hokejový zápas v krajské lize  

 Hřiště v Koškově ulici – příprava na vybudování hřiště s umělou trávou (Sport – FK Turnov) 

 Obchodní a hotelová škola ve Zborovské ulici – Den otevřených dveří (Školství) 

 Nádraží Českých drah – otevření zrekonstruované části (Stavební úpravy) 

 Parkování u nemocnice 

 Muzeum – Výstava bratrů Karouškových (Kultura – Muzeum) 

 Nejlepší sportovci Turnova 2015 (Sport) 

 Modrý kocour (Kultura) 

 Hokejový zápas týmu Turnova s Lomnicí nad Popelkou  
Březen 

 Turnovská mateřinka (Kultura) 

 Večer Na Sboře se spisovatelkou Alenou Ježkovou (Kultura) 

 Taneční lekce na Střelnici 

 Turnovský štěk (Kultura) 

 Parkování v Alešově ulici 

 Maškova zahrada – koupaliště před dokončením (Sport) 

 Hokejový zápas reprezentačních výběrů žen Česka a Francie (Sport) 

 Turnovský drahokam (Kultura) 
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 První divizní fotbalový zápas nové sezony 

 Stíhací bruslařské závody 

 Farmářské trhy na náměstí 

 Dlaskův statek – Velikonoce (Kultura) 

 Muzeum – Výstava bratrů Karouškových (Kultura) 

 Setkání regionálních výrobců pod patronací Sdružení Český ráj v Kamenářském domě 
(29. března) 

Duben 

 Muzeum – zaměstnanci (Kultura – muzeum) 

 Noc s Andersenem (Kultura – knihovna) 

 Maškova zahrada – odhalení pamětní desky Ludvíku Koškovi (Sport) 

 Jaro v Turnově 

 Kavárna Kus na Střelnici – prezentace mladých hudebníků z místní ZUŠ (Kultura – Kulturní 
centrum) 

 Dům přírody – otevření (Kultura – Dům přírody) 

 Finále šachové extraligy v turnovské Střelnici (15. dubna), (Sport) 

 Kavárna Kus na Střelnici – Besedy se spisovateli (Kultura – Kulturní centrum) 

 Železniční depo – Na stojáka (Kultura) 

 Maškova zahrada – dokončené koupaliště (Sport) 
. Pěvecký sbor Antonín Dvořák – Te Deum laudamus (Kultura) 

. Dlaskův statek – 300 let Dlaskova statku (Kultura – muzeum) 
 Panochova nemocnice – otevřeno nové centrum léčby střevních onemocnění (Zdravotnictví) 

 Zahájení turistické sezony v Českém ráji (Kalendárium – Kraj) 
Květen 

 Dům přírody – Setkání se starostou 

 Dolánky – parkoviště, občerstvení u Dlaskova statku, Ábelův mlýn 

 Vysílání TV Prima z Turnova 

 Oslavy dne vítězství u pomníku padlých a u sokolovny ve Skálově ulici 

 Maškova zahrada – Slavnostní otevření koupaliště (Sport) 

 Mašov – otevření nového hřiště (Turnov – Zprávy z okrajových částí) 

 Muzeum – vernisáž výstavy Už 130 let (Kultura – muzeum) 

 Parkování na Havlíčkově náměstí 

 Valdštejnská pouť (sobota 21. května), (Kultura – Valdštejn) 

 Maškova zahrada – první in-line závody (Sport) 

 Muzeum – instalace výstavy mezinárodního šperkařského sympozia (Kultura – muzeum) 

 Memoriál Ludvíka Daňka (Sport) 

 Staročeské řemeslnické trhy (Kultura – Přehled) 

 Století skautingu v Turnově s výstavou v Kamenářském domě (Kultura – Junák) 
Červen 

 Velvyslanec státu Izrael v Turnově 

 Dvořákův Turnov a Sychrov – hudební dílny (Kultura – Přehled) 

 Memoriál Milana Kopala (Sport) 

 Slavnosti Piva Skalák v areálu Pivovaru Rohozec (Firmy) 

 Domov důchodců Pohoda – Vítání léta (Zdravotnictví) 

 Maškova zahrada – koupaliště (Sport) 

 Střední zdravotnická škola – setkání s partnerskou školou v Niesky (Školství) 

 Kacanovy – oslavy 500 let trvání obce (Liberecký kraj – Kalendárium) 

 Maškova zahrada – prodej automobilů (bez dalších informací) 

 Obchodní a hotelová škola – Tisková konference Libereckého kraje na téma problémů ve 
škole (Školství) 
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 Základní umělecká škola – koncert žáků v Sezemicích 

 Svijany – slavnostní otevření zrekonstruovaného zámku (Liberecký kraj – Kalendárium) 

 Muzeum – výstava 500 let od přestaveb Hrubého Rohozce (Kultura – muzeum) 
Červenec 

 Zámek Hrubý Rohozec – kostýmované prohlídky (Kultura) 

 Střelnice – letní kulturní akce (Kultura – Kulturní centrum) 

 Skálova ulice – rekonstrukce/demolice čp. 85 (Stavební úpravy) 

 Restaurace Zrcadlová koza – nový přívoz přes Jizeru (nově instalovaný a hojně využívaný, bez 
dalších informací) 

 Letní kino – divadelní představení Caveman (Festival na Jizeře), (Kultura) 

 Obchodní a hotelová škola – návštěva hejtmana Libereckého kraje v budově v Alešově ulici 

 Liberec – festival Benátská! (bez dalších informací) 

 Sedmihorky – camp (bez dalších informací) 

 Revitalizace sídliště u nádraží – ulice Květinová a Březová (Stavební úpravy) 

 Daliměřice – památné lípy (bez dalších informací) 

 Náměstí Českého ráje – nové řešení vyústění Hluboké ulice (Stavební úpravy) 

 Maškova zahrada – koupaliště, čtenářský koutek (Sport, Kultura – knihovna) 
Srpen 

 Zámek Hrubý Rohozec – Zahradní slavnost (Kultura) 

 Šťastná země v Radvánovicích – slavnosti Slamák (bez dalších informací) 

 Valdštejn – divadelní představení Noc na Karlštejně (Kultura) 

 Pivovar Rohozec – Prázdninové akce, Kabát revival (Firmy) 

 Hluboká ulice – stavební úpravy (bez dalších informací) 

 FK Turnov – Přední Kopanina – zahájení nového ročníku divizní kopané (bez dalších informací) 

 Greenway Jizera, na snímku 440 Vechtrovna (Rakousy čp. 31), (bez dalších informací) 

 Střelnice – letní kulturní akce – Cirkus Tety (Kultura) 

 FK Přepeře na turnovském hřišti (Sport – FK Turnov) 

 Nový most z Dolánek do Vazoveckého údolí za podjezdem, Bartošova pec (bez dalších 
informací) 

 Maškova zahrada – noční koupání (Sport) 

 Obchodní a hotelová škola – návštěva hejtmana Libereckého kraje v kině Sféra (Školství) 

 Letní kino – koncert Lucie Vondráčkové (Bez dalších informací – v letním kině v rámci 
Festivalu na Jizeře, hojně navštíveno) 

 Depo Turnov – koncert Ovčie Kiahne (Kultura) 

 Obchodní a hotelová škola – jednání Zastupitelstva Libereckého kraje (Školství) 
Září 

 První školní den na turnovských školách (Školství) 

 Náměstí Českého ráje – stavební úpravy (Stavební úpravy) 

 Střelnice – Akce Básníci ticha (Kultura) 

 Muzeum – Kamenářský dům, výstava Píseň strašlivá (Kultura) 

 Pohřeb JUDr. Václava Šolce 

 Žlutá ponorka – vernisáž výstavy Výtvarný Salon (Školství – Žlutá ponorka) 

 Vazovecké údolí – stavební úpravy (Stavební úpravy, Zprávy z okrajových částí města) 

 Maškova zahrada – Den zdraví připravený nemocnicí Liberec (Bez dalších informací) 

 Maškova zahrada – nová rolba (Sport) 

 Den bez aut ve Skálově ulici (Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí) 

 Kulturnov 2016 – festival živé kultury (Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí) 

 Šetřilovsko – stavba lávky (Stavební úpravy) 

 Předvolební kampaň krajských voleb – Starostové pro Liberecký kraj 

 Muzeum – tisková konference v Kamenářském domě (Kultura) 
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Říjen 

 Žlutá ponorka – město ze stavebnice Lego (Bez dalších informací) 

 Dioptra – odstřel komínů (Stavební úpravy) 

 ZŠ Skálova – nový školní klub (Školství) 

 Předvolební kampaň krajských voleb v ulicích města 

 Volby do krajského zastupitelstva 

 Maškova zahrada – Zimní stadion Ludvíka Koška – Hokejový soubor reprezentantů do 18 let 
(Sport) 

 Zasloužilý hasič Libereckého kraje – vyhlášení v hasičárně na Daliměřicích (Turnov – zprávy 
z okrajových částí) 

 Podzim v ulicích města 

 Muzeum – výstava Poklady z depozitáře drahých kamenů (Kultura) 

 TJ Turnov – oddíl volejbalu (Sport) 

 Oslavy státního svátku – v Technických službách  

 Oslavy státního svátku – ve Skálově ulici, v městském divadle, ocenění 

 Vlajka pro republiku 

 Fotbalové zápasy 
Listopad 

 Protipovodňové opatření – zeď u velkého mostu (Stavební úpravy) 

 Burza středních škol (Školství) 

 Cvičení záchranářů na Loužku a v Rakousích u Jizery (Kraj – Kalendárium) 

 Turnovský hokej a maska brankáře Fikra (Sport – HC Turnov 1931) 

 Nehoda v Palackého ulici, při které byl opilým řidičem sražen chodec (8. 11., bez dalších 
informací) 

 Depo Turnov – Koncert Jany Kratochvílové (Kultura) 

 ZŠ Alešova – Martin na bílém koni (Školství) 

 TJ Turnov – oddíl házené – 90. narozeniny, družstvo žen (Sport) 

 Krajský úřad v Liberci – ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva (Kraj – 
Kalendárium) 

 Muzeum – vánoční výstava Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce (Kultura) 

 Muzeum – Výstava perličkových ozdob z Poniklé (Kultura) 

 Rozsvícení vánočních stromů v Turnově a v Mašově 

 Divadelní soubor Nakafráno – oslavy deseti let činnosti (Kultura) 

 První sníh 
Prosinec 

 Knihovna – vystoupení youtubera Taryho (Kultura, Střípky ze všednodennosti) 

 TJ Sokol – Slavnostní sokolská akademie v sále sokolovny (Sport) 

 Sportcentrum TJ ve Skálově ulici – Zápas II. ligy ve squashi (bez dalších informací) 

 TJ Turnov – oddíl basketbalu (Sport) 

 Turnovské vánoční trhy 

 Turnovské vánoční trhy – dílny v Kamenářském domě  

 Maškova zahrada – Setkání k 100. výročí narození pilota RAF L. Koška (Sport – Maškova 
zahrada) 

 Valdštejn – koncert sboru Provaz (Kultura) 

 Junák – starý a nový vůdce (Kultura – Junák) 

 Protipovodňové opatření – zeď u velkého mostu (Stavební úpravy) 

 PF starosty s místostarostkami (Bez dalších informací) 

 Rozdávání Betlémského světla, skautský živý betlém a předání finanční částky ze sbírky Pro 
dobrou věc. Náměstí 23. prosince 

 Silvestrovský běh (Sport) 

http://www.muzeum-turnov.cz/vystavy/advent-zimni-slunovrat-chanuka-a-vanoce-obrady-a-obyceje-v-promenach-casu/?zobrazit=archiv
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