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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 České republiky jsou přebírány z běžně dostupných periodik a dalších médií 
(internet, rozhlas, televize).  
 
Zprávy z Libereckého kraje a regionu jsou čerpány 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 týdeník a jeho elektronická verze http://www.5plus2.cz 
Naše Pojizeří – elektronické periodikum http://www.nasepojizeri.cz 
webové stránky Krajského úřadu – www.krajlbc.cz apod. 
 
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, v současnosti se o ně stará Mgr. Anna Šupíková 
Internetový portál www.turnovskovakci.cz a jeho tištěná verze (vychází 1x za 14 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 kostela sv. Mikuláše, který zdobí titulní stranu kroniky, zhotovila Marie Šabatková ze 
7. ročníku Základní školy 28. října.  
 
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 2017 

 
Při zamyšlení nad zhodnocením roku 2017 jsem došla k závěru, že z něj mám stejný dojem jako z let 
předcházejících. Politická situace ve světě není růžová, ale naděje na mírové soužití (alespoň v části 
světa, která se nás bezprostředně dotýká) stále trvá, a dokud tomu tak je, nezbývá než se v rámci 
svých možností snažit, aby to vydrželo co nejdéle, ideálně navždy (se znalostí světové historie to však 
nelze považovat za příliš pravděpodobné). Atmosféra v Česku také příliš dobrá není, politická 
nestabilita a vystupování předních českých zástupců způsobují rostoucí napětí a především jakousi 
vnitřní agresivitu obyvatel. V Turnově máme štěstí a tento aspekt současné doby prožíváme poněkud 
klidněji.  
 
Tak jaký ten rok 2017 byl? 
Prvního ledna ráno jsem si uvědomila, že s obavou otvírám internetový prohlížeč se zprávami, 
protože pravděpodobnost, že někde došlo k nějaké tragédii, je veliká. A bohužel jsem se nemýlila, 
takže jsem i do letošní kroniky jako první zprávu ze světa musela zapsat masivní teroristický útok 
v Istanbulu, při kterém zahynuly desítky lidí. Další útoky následovaly během celého roku na různých 
místech světa, přičemž v kronice jsou zachyceny jen ty větší. Teroristické útoky se staly realitou 
současného světa, se kterou se dá jen těžko smířit, přesto s ní však musíme žít. Myslím, že jedinou 
obranou nás obyčejných smrtelníků je žít tak, jak jsme zvyklí, nenechat se zastrašit, nesedět ve 
strachu doma, nevzdat se oslav svátků, nenechat kluby, divadla či kina prázdná… Protože strach 
nakonec může být náš největší nepřítel.  
 
Podívejme se nejdříve v krátkosti na světové dění. Hned v lednu se funkce ujal nový americký 
prezident Donald Trump. Jeho zvolení předcházela vyhrocená a společnost rozdělující kampaň mezi 
jeho stoupenci a příznivci protikandidátky Hillary Clinton. Později bylo prokázáno, že volební kampaň 
nezákonně ovlivnilo vměšování ze strany ruských hackerů údajně řízených Kremlem. Trump vstoupil 
do politiky razantně – jedním z jeho prvních rozhodnutí byl zákaz vstupu obyvatelům některých 
arabských zemí do USA, což s ohledem na skutečnost, že Amerika vznikla jako země přistěhovalců, 
působí paradoxně. Zákaz nicméně vstoupil v platnost a v době psaní tohoto ohlédnutí platí stále.  
V únoru nás potěšila Metropolitní opera v New Yorku, která se rozhodla uvést Dvořákovu operu 
Rusalka. Její derniéra byla živě přenášena do českých kin, včetně toho turnovského. Byl to impozantní 
zážitek! 
Na konci března zahájila Velká Británie kroky vedoucí k jejímu odchodu z Evropské unie.  
V dubnu došlo v Sýrii ve stále trvající válce k použití chemických zbraní, které si vyžádalo mnoho 
obětí. Svět zaplavily srdceryvné fotografie a zprávy o utrpení, kterému byli místní lidé vystaveni.  
Opět se na krátkou dobu přenesla pozornost světa do země, která již od roku 2011 trpí v občanské 
válce a nikdo jí nedokáže pomoci. 
V květnu si svého prezidenta zvolili Francouzi. Demokraticky smýšlející svět byl potěšen tím,  
že radikálně pravicová kandidátka Marine Le Pen byla poražena nezávislým proevropaem 
Emmanuelem Macronem. Z druhého konce světa však přišla špatná zpráva – Severní Korea provedla 
test balistické střely a jaderná válka se opět stala reálnou možností. V listopadu proběhl další test.  
Na konci roku způsobil rozruch Olympijský výbor, který zakázal účast ruským sportovcům na 
olympijských hrách v roce 2018, a to kvůli potvrzenému a státem organizovanému dopingu. Ruští 
sportovci se nakonec olympiády zúčastnili, ale pod vlajkou Olympijského výboru, nikoliv svého státu.  
Politickou situaci rozvířily Spojené státy americké, které ústy svého prezidenta uznaly Jeruzalém za 
hlavní město Izraele a přesunuly tam svou ambasádu. Rozhodnutí vyvolalo zvýšené napětí na Blízkém 
východě. Podle svědectví mých známých-turistů je situace v Izraeli nesmírně napjatá, židovští 
a arabští obyvatelé spolu vůbec nekomunikují a rozdělené jsou například i veškeré služby.  
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V České republice jsme se také nenudili, naštěstí se u nás neodehrály žádné teroristické útoky,  
ani jiné výjimečné situace.  
Na začátku ledna napadl první sníh zimy 2016/2017.  
V únoru se v českém právu objevil nový trestný čin – podpora a propagace terorismu.  
V březnu jsme se dočkali dvou těžko uvěřitelných zpráv – v zoologické zahradě ve Dvoře Králové byly 
chovaným nosorožcům preventivně odřezány rohy jako reakce na pytláky, kteří přepadli ZOO ve 
francouzském Thoiry a kvůli ceněné rohovině usmrtili místního nosorožce. Obava z takového činu 
byla prý v naší republice reálná, protože i zde působí obchodníci s chráněnými zvířaty. 
Druhou zcela nečekanou zprávou bylo zjištění, že se v notebooku prezidenta Zemana nacházela 
dětská pornografie. Údajně omylem, čemuž odpovídá i to, že nikdo nebyl potrestán. Nicméně 
spojovat v jedné zprávě prezidenta a dětskou pornografii byla pro mě, jako kronikáře, dost zvláštní 
zkušenost.  
V dubnu se stal Jičín Historickým městem roku! 
Téměř komickou záležitostí se stal boj ministra vnitra Milana Chovance proti směrnici Evropské unie, 
která omezila možnost vlastnit a používat poloautomatické zbraně. Ministr Chovanec vypracoval 
žalobu na Evropskou komisi a média zaplavil fotografií, na které pózuje se zbraní. „Češi se do nich 
zamilovali,“ řekl doslova o držení poloautomatických zbraní. Rozum nechápe, hlava nepojímá – v této 
době a v Česku bojovat za možnost vlastnit zbraň!  
V květnu vypukla v Česku vládní krize vedoucí k odstoupení premiéra Bohuslava Sobotky. Krize byla 
vyvolána podezřelými nákupy dluhopisů ministra financí Andreje Babiše, který byl odvolán z vlády. 
Okolnosti krize vedly k občanským demonstracím.  
Ještě v květnu stihl prezident Zeman způsobit mezinárodní rozruch, když se na návštěvě Číny obrátil 
na přítomného ruského prezidenta Putina se slovy, že je čekají novináři, „kterých je příliš, a proto by 
se měli likvidovat“. Zaskočil tím i protřelého Putina, jehož režim se likvidace novinářů zrovna 
nezalekne, ovšem ani on to nahlas neříká. Nestandardního výroku si všimla snad všechna světová 
média.  
Zanedlouho překvapil prezident opět, tentokrát udělením milosti odsouzenému vrahovi Jiřímu 
Kájínkovi, který získanou pozornost vytěžil dokonale – vlastním televizním pořadem, sérií besed  
(i ve školách!) vlastní řadou cukrovinek atd. Jsme opravdu zvláštní země, kde se největší pozornost 
dostává lidem, kteří si to opravdu nezasluhují.  
A ještě jednou prezident – v srpnu se vyjádřil k palčivému problému dnešní doby – k ženám, které 
jsou nuceny (nebo samy chtějí) chodit zahalené, což se mimo jiné projevilo i v nošení tzv. burkin 
(plavek zahalujících tělo). Dvě ženy v burkinách byly totiž zaznamenány v akvaparku v pražských 
Čestlicích, vyfoceny, fotografie umístěny na sociálních sítích, kde strhly lavinu xenofobních 
komentářů. Prezident se nechal slyšet, že nošení burkin by mělo být vztaženo na to, „jak ta žena 
vypadá“ a dodal, že „jsou ženy, které by měly být zahaleny co nejdůkladněji, podle toho, jaké jsou 
jejich proporce. A pak jsou dívky, kde bych jim tu burkinu strhnul a kde bych byl opravdu ten, kdo 
demonstruje pro nepoužívání burkin“. Výrok tohoto znění bychom dnes nečekali ani v hospodě, a že 
taková slova slyšíme od prezidenta je bohužel smutnou skutečností. Jeho hulvátské a urážlivé výroky 
už vlastně nikoho moc nepřekvapují.  
Konec léta poznamenalo drahé máslo – jeho ceny opravdu výrazně vzrostly z původních přibližně 
35 Kč na 50 až 60 Kč, což způsobilo téměř paniku. Cenu másla řešili všichni a všude; když se někde 
objevila nabídka nižší ceny, brali je lidé po kilech. Obávali se, že nebude na Vánoce z čeho péct 
cukroví. Másla nakonec byl dostatek, ceny mírně klesly a cukroví nebylo ohroženo.  
V září vydala sněmovna bývalého ministra financí Andreje Babiše k trestnímu stíhání za údajné 
dotační podvody v tzv. kauze Čapí hnízdo – došlo k majetkovým machinacím pro přiznání dotace 
Evropské unie ve výši 50 milionů korun. Kauza nebyla do konce roku vyřešena. Babiš se cítí nevinný 
a dotaci prý klidně vrátí.  



Kronika města Turnova 2017  |6 

 

V říjnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny – vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše. Lidem 
evidentně nevadilo, že byl obviněn z dotačního podvodu a krátce před volbami uznán slovenským 
soudem z aktivního členství v StB.  
V listopadu rozvířila českou společnost kauza fotografie dětí-prvňáčků z jedné teplické školy, která 
byla zveřejněna v místních novinách. Skutečnost, že část dětí tvořili Romové a další etnické menšiny, 
vzbudila nechutnou smršť na sociálních sítích a opět odhalila skrývanou xenofobii naší společnosti.  
Konec roku však naštěstí znovu ukázal i jinou vlastnost Čechů a Češek – ochotu pomáhat a účastnit se 
charitativních projektů. Vedle mnoha jiných získal velkou pozornost projekt Českého rozhlasu 
Ježíškova vnoučata, který rozzářil Vánoce mnoha osamělým seniorům v naší republice, včetně 
Turnova.  
 
A Turnov? Jak vždy píšu – v Turnově se žije pěkně, v klidu, v relativním dostatku a v bezpečí. 
Doufejme, že tomu tak bude i nadále.  
V lednu jsme tu bohužel řešili nákazu ptačí chřipkou, která byla prokázána v chovu na Kadeřavci. 
Došlo k vyhubení chovu a přísné karanténě celého regionu. Naštěstí se nákaza nerozšířila.  
Na začátku února byl za rohozeckým pivovarem odstřelen mýval severní – první jedinec v našem 
regionu, který se údajně invazivně šíří Evropou. 
V březnu nás opustila dlouholetá muzejnice a moje milá kolegyně Jitka Petrušková, v turnovské 
nemocnici podlehla zákeřné nemoci. 
V dubnu jsme se mohli poprvé seznámit s možnou dostavbou našeho divadla. Město oslovilo dva 
věhlasné architekty – Ladislava Lábuse a Josefa Pleskota, kteří vypracovali studie. Zastupitelstvo 
i většina obyvatel se vyslovili pro projekt architekta Pleskota, který byl v následujících měsících 
vyzván k rozpracování projektu. Těšíme se, že se v blízké budoucnosti rozšířeného divadla dočkáme. 
V květnu navštívil Liberecký kraj prezident Zeman, součástí jeho programu byla i návštěva turnovské 
firmy Trevos. Setkání s veřejností v Turnově neproběhlo.  
V létě přišlo město, resp. jeho obyvatelé o mnohými netušené kulturní bohatství – obrazy, které 
tvořily původní sbírku městské spořitelny a díky porevolučním změnám ve vlastnictví přešly do 
vlastnictví rakouského bankovního domu, byly odvezeny z budovy spořitelny. Část z nich byla díky 
pochopení odpovědných pracovníků dlouhodobě zapůjčena k vystavení na radnici.  
V srpnu jsme se dostali do celostátních médií v souvislosti s tragédií, která se odehrála na cestě na 
Zrcadlovou kozu. Dvě dívky, děti turistů z kempu na protějším břehu, se pohybovaly nad skalami nad 
cestou a zřítily se dolů. Jedna z nich pád nepřežila.  
9. září se většina Turnováků vydala na dny otevřených dveří firem Ontex a Šroubárna – obě firmy 
přichystaly pestrý program a jejich nabídku využilo mimořádně velké množství obyvatel.  
V září došlo také k dalšímu posunu v restituční kauze Walderode. Spory kolem restitučního nároku 
zahrnujícího zámek Hrubý Rohozec a mnoho pozemků se táhnou již od začátku 90. let 20. století.  
Na podzim zakoupilo turnovské muzeum mimořádně kvalitní sbírku broušených drahých kamenů, 
jejíž součástí je i největší český broušený drahokam. Představena byla na výstavě Akvizice století.  
České lesy byly na podzim zaplaveny houbami – rostlo jich velmi mnoho a v mnoha druzích. Sama 
musím říci, že jsem nikdy dříve takové plantáže hub neviděla. Lidé si často připomínali, že houby 
údajně rostou před tím, než vypukne válka. 
24. října byl turnovský občan Sergěj Solovjev oceněn Poctou hejtmana libereckého kraje za 
celoživotní přínos v oblasti boje za svobodu. 
Na konci října zasáhla Českou republiku a s ní i Liberecký kraj a Turnov vichřice Hewart, která 
způsobila značné škody, ty jsme naštěstí v Turnově nezaznamenali. Nečekaná však byla větrná smršť, 
která se prohnala Turnovem 14. prosince. Byla ojedinělá (jen v Turnově) a nečekaná a způsobila pád 
mnoha stromů. 
Na konci roku byla zahájena druhá část rekonstrukce nádražní budovy a také bylo konečně prodáno 
bývalé kino v Žižkově ulici. V budoucnu by na jeho místě měl vyrůst bytový dům.  

Alžběta Kulíšková 
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Svět – kalendárium 

 
 

LEDEN 

Teroristický útok v Istanbulu 
Jen krátce po začátku nového roku, okolo 01.30 hodin místního času (tedy půl hodiny před naší 
půlnocí), zaútočili teroristé převlečení za Santa Clause v tureckém nočním klubu, kde stovky lidí 
slavily a vítaly Nový rok. Útočníci, kteří bez varování začali střílet do davu, za sebou zanechali 35 osob 
mrtvých a dalších téměř 70 zraněných. Bilance obětí během následujících hodin stoupala, jak umírali 
ranění, a zastavila se na 39 mrtvých. Útočníka se podařilo odhalit až po několika dnech, byl jím Uzbek 
Abdulgadir Mašaripov. Vraždil ve jménu Islámského státu.  
 
Útok na Floridě 
6. ledna zaútočil osamělý střelec na letišti Fort Lauderdale na Floridě, kde zastřelil pět lidí a další 
zranil. Hned po útoku byl zatčen 26letý muž, veterán z války v Iráku.  
 
Papež odmítá bezpečnostní opatření pro svou osobu 
Papež František odmítá využívat bezpečnostní opatření, například jízdu v papamobilu. Podle svých 
slov si uvědomuje, že se může stát terčem útoku, ale přesto hodlá jezdit v běžných autech bez 
velkého bezpečnostního doprovodu. Chce být blíže lidem.  
 
Slovensko zvýšilo kvóty na slovenskou hudbu v rádiích 
Od nového roku začala na Slovensku platit nová pravidla pro rozhlasové vysílání. Byly stanoveny 
přísné kvóty, podle kterých musí rádia nejméně ¼ vysílací doby hrát slovenskou hudbu, a to tu 
nejnovější (resp. 20 % nesmí být starší než 5 let). Veřejnoprávní média mají kvótu ještě vyšší – 30 %.  
 
Norsko vyplo svou analogovou síť 
11. ledna Norsko vyplo analogovou síť a všechna rádia přešla na digitální vysílání. Norsko tak učinilo 
jako první, brzy však jistě budou následovat další země.  
 
Blízkovýchodní konference o Izraeli a Palestině 
15. ledna se v Paříži konala konference, na které zástupci 70 zemí světa řešili izraelsko-palestinský 
konflikt. Izrael ani Palestina se jednání neúčastnily. Výsledkem jednání bylo komuniké, které 
podepsaly všechny zúčastněné země s výjimkou Velké Británie. Vyzývá se v něm k založení dvou 
samostatných států – Izraele a Palestiny jako nejlepší způsob, jak dosáhnout řešení konfliktu mírovou 
cestou.  
 
Zemětřesení v Itálii 
Po polovině ledna zasáhly střední Itálii další otřesy země (loňská zemětřesení měla ničivý charakter), 
v Římě bylo evakuováno metro.  
18. ledna uvolnilo zemětřesení lavinu, která spadla na horský hotel v oblasti Abruzza a zasypala asi 
30 lidí uvnitř. V následujících dnech se záchranářům podařilo vyprostit deset lidí živých. Ostatní 
zemřeli.  
 
Prezident Trump se ujal funkce 
20. ledna se zvolený prezident USA Donald Trump ujal funkce. Svět sleduje tuto skutečnost převážně 
s obavami.  
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Zákaz migrace do USA 
28. ledna pozastavil americký prezident Trump na 120 dnů americký program na přijímání uprchlíků. 
Až do odvolání zakázal přijímat uprchlíky ze Sýrie. Na 90 dnů pak zakázal vstup do USA všem lidem ze 
zemí, s nimiž jsou údajně spojeny obavy z terorismu – Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie 
a Jemenu. Proti nařízení se hodně protestovalo. Pražský hrad rozhodnutí přivítal, Německo, Francie 
a mnoho dalších evropských zemí z něj vyjádřily znepokojení. Británie, pracující aktuálně na svém 
odchodu z Evropské unie, odmítla krok Donalda Trumpa kritizovat. Zákaz byl prodloužen a platil po 
celý rok. 
 
 

ÚNOR 

Metropolitní opera v New Yorku uvedla Rusalku 
Potřetí v historii uvedla Metropolitní opera v New Yorku Rusalku Antonína Dvořáka v nastudování 
americké režisérky Mary Zimmermanové v titulní roli s lotyšskou sopranistkou Kristīne Opolais. 
U příležitosti premiéry (2. února) byl do New Yorku zapůjčen i originál libreta, které opatruje české 
Národní muzeum. To údajně poprvé vycestovalo mimo republiku. 25. února byla derniéra opery živě 
přenášena do českých kin.  
 
 

BŘEZEN 

Problémy s Tureckem 
Vztahy mezi Tureckem a ostatními evropskými zeměmi se v březnu prudce zhoršily. Může za to série 
událostí, mj. výjezdy tureckých politiků do Německa a dalších zemí, kde „přemlouvali“ místní voliče 
(Turky), aby v blízkých volbách podpořili změny navrhované stranou prezidenta Erdogana, které 
podle pozorovatelů způsobí odklon země od demokracie. Německo tureckým politikům ve veřejných 
výstupech bránilo. Turecký prezident označil Němce, ale i Nizozemce za fašisty, omezilo spolupráci 
s NATO, přestalo přijímat uprchlíky z Řecka (dohody EU s Tureckem jsou významným bodem v řešení 
situace s uprchlickou krizí) a prohlásilo, že nikdy nebylo tak vzdáleno členství v Evropské unii jako 
nyní. 
 
Nizozemské volby vyhráli liberálové 
S napětím sledované volby v Nizozemí vyhráli Lidová strana pro svobodu a demokracii premiéra 
Marka Rutteho. Průzkumy dlouho preferovaly nacionalistického politika Geerta Wilderse. Jeho Strana 
pro svobodu získala 20 mandátů oproti 33 mandátům vítězné strany. 
 
Brexit – Odchod Velké Británie z Evropské unie 
14. března schválil britský parlament zákon, který vládě umožní spustit proces odchodu země 
z Evropské unie. Rozluka byla zahájena na konci března, trvala velmi dlouho a potýkala se s řadou 
problémů.  
 
Teroristický útok v Londýně 
22. března najel útočník v autě do chodců na Westminsterském mostě v Londýně. Tři lidi na místě 
zabil, čtyřicet lidí bylo zraněno. Poté nožem zaútočil na policistu, kterého zabil. Policie jej zastřelila. 
Podle policie se jednalo o útok islámských teroristů.  
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DUBEN 

Teroristický útok v Petrohradě 
3. dubna došlo v Petrohradě ve vagonu metra k výbuchu, který způsobil sebevražedný atentátník 
napojený na islámské teroristy. Zemřelo jedenáct lidí a nejméně 50 dalších bylo zraněno.  
 
Chemický útok v Sýrii 
3. dubna došlo v syrské provincii Idlib k náletu na město Chán Šajchún a oblast byla zasažena 
zakázanými chemickými zbraněmi. Jednalo se o nejhorší chemický útok od roku 2013. Vyžádal si sto 
obětí, včetně jedenácti dětí, a přes čtyři stovky zraněných. Útok označený za válečný zločin vyvolal 
vlnu zděšení a odsouzení v celém světě. Byly z něj obviněny syrské, nebo ruské letouny. Podle Ruska 
byl plyn uvolněn při detonaci chemického skladu rebelů, který bombardovala syrská vládní letadla. 
Francie svolala na druhý den Radu bezpečnosti OSN.  
 
Odvetný útok USA na letiště v Sýrii 
V noci na 7. dubna provedly USA masivní raketový útok na vojenskou základnu v Sýrii v odvetě za 
chemický útok na civilisty v provincii Idlib. Pentagon oznámil, že bylo v 02:40 SELČ z torpédoborců ve 
Středozemním moři vypáleno 59 střel Tomahawk s plochou dráhou letu. 
 
Teroristický útok ve Stockholmu 
7. dubna k večeru najel terorista s nákladním automobilem do lidí na ulici Drottninggatan v centru 
Stockholmu. Zemřeli čtyři lidé a dalších patnáct bylo zraněno. Útočník, kterému se podařilo 
uprchnout a byl vypátrán později, sympatizoval s Islámským státem. 
 
Teroristické útoky v Egyptě 
9. dubna došlo ke dvěma výbuchům u kostelů v Egyptě, kde křesťané slavili Velikonoce, neboť na 
tento den připadla tzv. Květná neděle. Nejprve vybuchla bomba na severu Egypta v Tantě, kde 
zemřelo 25 lidí, o několik hodin později vybuchla bomba v Alexandrii a vyžádala si nejméně šest 
životů. Počet obětí později stoupl na téměř padesát. 
 
 

KVĚTEN 

Francie volila prezidenta 
7. května si Francouzi zvolili nového prezidenta. Vybírali mezi radikálně pravicovou Marine Le Pen 
a nezávislým centristou Emmanuelem Macronem. Ten nakonec zvítězil výrazným rozdílem, když 
získal přes 65 % hlasů, a stal se nejmladším prezidentem Francie v historii. Evropa si oddechla, neboť 
vítězství jeho protikandidátky by přineslo velké množství problémů (například její plán vystoupení 
z Evropské unie). 
 
Severní Korea testovala balistickou raketu 
14. května provedla Severní Korea test balistické rakety, která může nést „velkou a těžkou jadernou 
hlavici“. Korea označila test za úspěšný. Raketa nazvaná Hwasong-12 urazila 787 km a vylétla do 
výšky až 2 111,5 km. V dalších dnech Severní Korea vypálila několik dalších raket. Podle expertů 
představuje její konání mimořádné nebezpečí.  
 
Obří kybernetický útok 
12. května se světem začal šířit nový počítačový virus WannaCry. Napadl nejméně 200 tisíc počítačů 
ve 150 zemích. Neznámý útočník je zablokoval s požadavkem zaplacení výpalného. Anonymnímu 
mladému IT expertovi z Velké Británie se podařilo útok viru významně zpomalit. Experti varují před 
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dalšími útoky, které mohou mít ničivé následky. Na nebezpečí číhající v kyberprostoru si musíme 
zvykat.  
 
Teroristický útok v Manchesteru 
V noci na 23. května zaútočil sebevražedný atentátník v hale krátce po skončení koncertu zpěvačky 
Ariany Grande. K útoku se přihlásilo hnutí Islámský stát. Vyžádal si 22 obětí, včetně dětí, a desítky 
zraněných. Většina návštěvníků koncertu byla náctiletých.  
 
Teroristický útok v Kábulu 
31. května došlo v diplomatické čtvrti v afghánském Kábulu k pumovému útoku, při kterém zahynulo 
150 lidí a další stovky byly zraněny. Jednalo se o nejkrvavější útok v dějinách země. Sebevražedný 
útočník ukryl výbušniny ve fekálním voze, se kterým vjel do diplomatické čtvrti, většinu obětí však 
tvořili afghánští civilisté, včetně žen a dětí. Z útoku je podezřelá organizace Talibán. 
 
 

ČERVEN 

Teroristické útoky v Londýně 
3. června v noci zaútočili teroristé v Londýně. Nejprve najelo auto do lidí na Londýnském mostě 
a v nedaleké čtvrti Borough Market útočníci s dlouhými noži pobodali několik lidí. Policie potvrdila, že 
tam i střílela. Na místě zemřelo šest lidí, tři útočníky policie zastřelila.  
 
Požár výškového domu v Londýně 
V noci na 14. června zachvátil obytný výškový dům Grenfell Tower v Londýně rozsáhlý požár. Dům 
hořel mnoho hodin v celém svém objemu, resp. od 2. do posledního, 24. poschodí. Uvnitř bydlelo cca 
130 rodin spíše ze sociálně slabších vrstev. Mnoho lidí zůstalo během požáru v domě uvězněných. 
Konečná bilance obětí dosáhla k devadesáti, přičemž někteří zůstali nezvěstnými. Požár vypukl kvůli 
technické závadě ledničky a rozšířil se vinou technických závad při výstavbě domu a nedostatečným 
bezpečnostním opatřením. 
 
Lesní požár v Portugalsku 
17. června vypukl v centrálním Portugalsku rozsáhlý lesní požár, na vině je patrně velmi parné počasí. 
Při požáru uhořelo nejméně 43 lidí, většinou zůstali uvězněni v autech při pokusu o útěk z postižené 
oblasti.  
 
 

ČERVENEC 

Zemřel Liou Siao-po 
13. července zemřel čínský disident, bojovník za demokracii a nositel Nobelovy ceny míru, kterou 
získal v roce 2010. Zemřel na rakovinu jater ve vězení poté, co mu čínský režim neumožnil léčbu, a to 
ani poté, co k němu na nátlak západních států přizval lékaře, kteří léčbu označili za nadějnou. Liou 
Siao-po byl jednou z vůdčích osobností během červnových protestů na náměstí Tchien-an men (Brány 
nebeského klidu). Liou Siao-po byl nyní ve vězení od roku 2009, poté, co se stal spoluautorem 
dokumentu Charta 08, inspirovanou českou Chartou 77, v níž vyzval čínský režim, aby dodržoval 
lidská práva. Za to byl odsouzen k 11 letům vězení za podvracení čínského režimu. Smrt Lioua 
vyvolala velké protesty v celém světě i vlny nevole na čínských sociálních sítích, jeho vdově (která je 
držena v domácím vězení a panují obavy o její život) kondolovali světoví státníci, Německo jí nabídlo 
azyl, kondolenci zaslal i Donald Trump, jen český prezident Zeman odmítl.  
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Teroristický útok ve Španělsku 
17. srpna najeli dva útočníci v dodávce do davu na třídě La Rambla v Barceloně, zabili nejméně třináct 
lidí, více než sto dalších zranili. 18. srpna hodinu po půlnoci zneškodnili španělští policisté další 
chystaný útok ve městě Cambrils, kde zastřelili pět útočníků s vestami naplněnými výbušninou před 
tím, než mohli zaútočit. Několik lidí bylo zraněno.  
Útoky se stávají (jak těžké to je napsat) vcelku běžnou věcí. Mnoho menších nebylo v této kronice ani 
zapsáno.  
 
Sesuvy půdy v Sierra Leoně 
V polovině srpna se na chudinskou čtvrť na předměstí hlavního města Sierra Leony Freetown sesunul 
svah s bahnem. Katastrofu zapříčinily silné srážky. Pod sutinami a bahnem zahynulo přes tisíc osob.  
 
Hurikán a povodně v Texasu 
O víkendu 26. a 27. srpna zasáhl americký stát Texas hurikán Harvey, který způsobil rozsáhlé záplavy. 
Ty dosáhly historického maxima a vyžádaly si několik obětí na životech.  
 
Zemětřesení v Mexiku 
V noci na 8. září zasáhlo střed Mexika silné zemětřesení (8,2 stupňů Richterovy škály – nejsilnější za 
100 let) následované vlnou tsunami vysokou 0,7 metrů. Událost si vyžádala několik obětí.  
19. září zasáhlo jižní část Mexika opět silné zemětřesení, které si vyžádalo životy nejméně 225 lidí. 
 
Teroristický útok v Las Vegas 
2. října zabil 63 letý útočník střelbou do davu lidí na country festivalu v Las Vegas nejméně 60 osob 
a dalších 500 zranil. Útočník, bohatý hazardní hráč, se na útok pečlivě připravil a z okna hotelového 
pokoje střílel do davu několika automatickými zbraněmi. Poté spáchal sebevraždu. Jeho motiv není 
znám. Jedná se o největší masovou vraždu v historii USA.  
 
Teroristický útok v Somálsku 
14. října došlo k teroristickému útoku v Mogadišu v Somálsku. Jedná se o největší útok v dějinách 
země – zahynulo při něm téměř 300 osob a dalších 300 bylo zraněno. Útok s největší 
pravděpodobností spáchala organizace Šabáb napojená na Al-Káidu. K útoku bylo použito vozidlo, 
které vybuchlo v hustě osídlené obchodní čtvrti Hodan poblíž ministerstva zahraničí. Výbuch byl tak 
silný, že se zhroutilo několik budov, auta shořela a na ulicích ležela potrhaná těla dospělých i dětí. 
Později otřásl Mogadišem druhý, menší pumový útok ve čtvrti Medína. 
 
 

ŘÍJEN 

Teroristický útok v New Yorku 
31. října došlo k teroristickému útoku v New Yorku, při kterém zemřelo osm lidí. Útočník uzbeckého 
původu vjížděl v dodávce do lidí na cyklostezce, podle písemného prohlášení, které zanechal, jednal 
jménem Islámského státu. Útočník byl, ačkoliv s tím zřejmě nepočítal, zadržen živý.  
 
 

LISTOPAD 

Zemětřesení v Íránu a Iráku 
12. listopadu postihlo Írán a Irák silné zemětřesení, které si vyžádalo přes tři stovky mrtvých lidí 
a zhruba 1 700 zraněných. 
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Severní Korea vypálila mezikontinentální balistickou raketu 
28. listopadu odpálila Severní Korea raketu, která letěla východním směrem a dopadla do 
Japonského moře do vod, které jsou už součástí japonské výlučné ekonomické zóny. Podle jejího 
upozornění je tato raketa schopná doletět do USA. Akce je vnímána jako výrazné porušení panujícího 
stavu klidu a přiblížení se k válce. Spojené státy vyzvaly všechny země, aby ukončily veškeré 
diplomatické i obchodní styky se Severní Koreou. Ve středu v noci kvůli tomu zasedla Rada 
bezpečnosti OSN. 
6. prosince uvedlo ministerstvo zahraničí KLDR, že válka na korejském poloostrově se stala 
nevyhnutelnou a je jen otázkou času, kdy vypukne. 
  
 

PROSINEC 

Americký prezident uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele 
6. prosince vydal americký prezident své stanovisko k uznání Jeruzaléma za hlavní město státu Izrael 
a nařídil přesunutí americké ambasády z Tel Avivu. Spojené státy dosud jako zbytek světa uznávaly 
nárok Izraelců i Palestinců na Jeruzalém. Krok amerického prezidenta je vnímám jako možná rozbuška 
vztahů mezi oběma skupinami obyvatel.  
 
Zákaz startu ruských sportovců na zimních olympijských hrách 
Mezinárodní olympijský výbor rozhodl 5. prosince zakázat ruským sportovcům účast na zimních 
olympijských hrách v Pchjongčchangu. Rusové se her mohou zúčastnit, ale pouze pod neutrální 
vlajkou a bez hymny. Důvodem rozhodnutí je dlouhodobě kritizovaná míra dopingu ruských 
sportovců, navíc vyšlo najevo, že ruský doping je řízený státem. Rusové se nakonec olympiády 
zúčastnili, ovšem ne pod ruskou vlajkou, ale pod vlajkou olympijskou. 
 
Teroristický útok v Egyptě 
29. prosince zaútočili dva ozbrojení muži na kostel nedaleko Káhiry. Při útoku zabili nejméně deset 
lidí.  
 
Kampaň MeToo 
Na podzim se po celém světě začala šířit po sociálních sítích (hlavně Twitter) kampaň Me too, ve 
které se ženy svěřují se sexuálním napadením různého typu – od oplzlostí vyslechnutých na ulici přes 
násilné činy, které se jim přihodily. Ženy se připojují Hashtagem #MeToo (tzn. já taky, mně taky). 
Všechny tyto ženy reagují na aféru filmového producenta Harveyho Weinsteina, který obtěžoval řadu 
mladých hereček. Kampaň otevřela opravdu rozsáhlou veřejnou diskusi, která prostupovala i celým 
následujícím rokem. 
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Česká republika – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
 
Elektronické občanské průkazy s čipem 
V létě začaly být na úřadech vydávány nové elektronické občanské průkazy (těm, kterým skončila 
platnost předchozích) opatřené čipem. S jejich pomocí mohou lidé řadu úředních úkonů vyřídit od 
svého počítače, aniž by museli fyzicky opustit byt (například podání daňového přiznání, žádost 
o podporu v nezaměstnanosti, vyřizování důchodů nebo komunikaci se zdravotními pojišťovnami). 
K tomu, aby fungoval, je nutné opatřit si čtečku. 
 
Minimální mzda a další dávky 
Od 1. ledna opět vzrostla minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč – tedy o 1 100 korun, základní 
hodinová mzda se zvýšila z 58,70 Kč na 66 korun. Stejná výše nově platí i pro zaměstnance 
s postižením (tj. v invalidním důchodu).  
Zvýšily se i důchody – základní výměra vzrostla o 110 korun na 2 550 korun a procentní výměra 
o 2,2 %. Průměrný důchod 11 441 se zvedl o 308 Kč.  
Zvýšila se také sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení (až 11 000 Kč ročně). 
Zvýšil se i maximální možný měsíční výdělek pro lidi v evidenci úřadu práce. Nově si mohou každý 
měsíc vydělat až 5 500 korun, aniž by byli z evidence vyřazeni. 
 
Elektronická evidence tržeb (EET) 
Elektronická evidence tržeb platí od prosince 2016 pro podnikatele, kteří poskytují ubytovací 
a stravovací služby. Od března 2017 byla elektronická evidence tržeb povinná pro maloobchod 
a velkoobchod. Sem patří například i stánkový prodej na trzích nebo e-shopy.  
Od března 2017 se EET týkala těch, kdo pouze přeprodávají cizí zboží. Ti, kdo provozují stánky 
s občerstvením, se na EET budou chystat až od března 2018. Do této vlny budou spadat například 
i farmáři, kteří vypěstovali zeleninu či vyrobili vlastní sýry, uzeniny, pečivo… 
Až od července 2018 dopadne EET na ty, kdo vyrábějí a následně na trhu prodávají například svetry, 
hrnky, polštářky… Seznam řemeslných činností, které spadají do této čtvrté fáze, je poměrně 
rozsáhlý, najdete ho například zde. Kdo v něm není přímo uveden, spadne do předchozí fáze EET. 
Lidé, kteří jdou výjimečně na trh prodat přebytky ze zahrádky, EET vůbec nebudou muset řešit. 
 
Dálniční známky 
Abyste mohli jezdit autem po českých dálnicích, musíte mít zakoupenou dálniční známku. Ta stojí na 
rok 1 500 Kč pro auta do 3,5 tuny, její cena se již několik let nezměnila. Variantou je i známka měsíční 
za 440 korun a desetidenní za 310 korun. Známka musí být vylepena na předním skle vpravo dole 
(z pohledu řidiče). Opatřuje si ji většina řidičů. V Turnově je potřeba zejména pro cesty do Prahy, 
dříve platila povinnost i na cestu z Turnova do Liberce, od loňského roku už však tato silnice byla 
z dálniční sítě vyřazena. Větší auta platí tzv. mýtné při projíždění mýtnými bránami, které jsou na 
dálnicích umístěny. Automobily jsou opatřeny snímači a poplatky se na nich při průjezdu bránou 
načítají automaticky.  
 
Bydlení pro lidi v nouzi 
Podle průzkumu agentury Median, který byl publikován na začátku roku 2017, si téměř tři čtvrtiny 
Čechů myslí, že obce by měly mít povinnost poskytnout lidem v bytové nouzi sociální byty, resp. měly 
by mít povinnost takové byty zřizovat a v případě potřeby používat. Výzkum vznikl před 
projednáváním zákona o sociálním bydlení, který byl projednáván v lednu 2017, a ze kterého byla 
tato povinnost obcí vyřazena. K „potřebným lidem“ Češi tradičně neřadí např. bezdomovce či Romy, 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=144667/137653_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=144722/137690_0_
http://www.etrzby.cz/
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ale matky samoživitelky, oběti domácího násilí, mladé lidi odcházející z dětských domovů, lidi se 
zdravotním postižením či rodiny s dětmi nebo seniory. 
 
Hypotéky 
Od října 2016 přestaly banky poskytovat tzv. stoprocentní hypotéky. To znamená, že aby byla člověku 
přiznána hypotéka, musí mít část potřebných financí již naspořeno. Toto opatření má zabránit 
zadlužování lidí, kteří pak splácení hypotéky nezvládají. Do dubna 2017 bylo možné získat 95 % 
z potřebné částky, od dubna pak pouze 90 %. Společnost, která peníze půjčuje, si musí klienta 
důkladně prověřit z hlediska jeho schopnosti splácet. Proto, aby nebyl předlužený. Když někdo půjčí 
bez tohoto prověření, riskuje, že smlouva bude neplatná – klient by pak vracel jen půjčené peníze 
a žádný úrok. 
 
Otcovská poporodní péče 
Letošním rokem začala platit novinka pro novopečené otce – nově mohli tatínkové nastoupit na 
týdenní poporodní dovolenou, během které dostávají 70 % platu. Nástup na „otcovskou“ je možný 
v období šestinedělí.  
 
Napojení prezidenta na Kreml 
Americký deník New York Times v rozsáhlém článku vydaném na konci ledna rozebíral, zda je český 
prezident loutkou řízenou Kremlem, a došel k závěru, že ano. Za jednoho z prostředníků, skrz kterého 
je vliv uplatňován, byl označen prezidentův ekonomický poradce Martin Nejedlý. Proruské postoje 
českého prezidenta označil deník za příklad úspěšného uplatňování ruského vlivu. 
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Česká republika – kalendárium 

 
 

LEDEN 

Sněhová nadílka 
V noci z 3. na 4. ledna zasypala Českou republiku, Turnov nevyjímaje, sněhová nadílka. Způsobila 
radost dětí i dospělých (škoda, že přišla až po vánočním volnu), ale samozřejmě také mnoho 
problémů v dopravě.  
 
Ptačí chřipka 
4. ledna byl v České republice nahlášen po deseti letech absence 1. případ tzv. ptačí chřipky typu H5, 
která není nebezpečná pro lidi. Vyskytla se u divokých labutí na Znojemsku a u desítek kusů drůbeže 
v malochovech v Moravském Krumlově a Ivančicích. Vzniklo 3km ochranné pásmo a karanténa. 
Chovy byly vybity. Po objevení chřipky většinou následuje masivní vybíjení chovné drůbeže, čítající 
desítky i stovky tisíc kusů. V následujících týdnech se ptačí chřipka šířila, jako jedenáctý v pořadí byl 
výskyt potvrzen v Turnově. (viz Turnov – Kalendárium, viz Fotokronika).  
 
Obchodní leták s černochem 
Na začátku ledna vydal obchodní řetězec Lidl (jeden z nejpopulárnějších) 
reklamní leták, v němž jedno z nabízených triček prezentoval černošský 
model. Na sociálních sítích se kvůli tomu strhl poprask a řetězec byl napaden 
velkým množstvím urážek a nadávek se silným rasovým podtextem. Mezi 
prvními zaútočil i politik – šéf pražské sekce populistické nacionalistické 
strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Vítězslav Novák, který 
napsal, že: „Od letáku v České republice čekám typicky české modely a ne 
multikulturní dovoz“. Řetězec na útoky reagoval prohlášením, že reakce 
kritiků považuje za rasistické a ustupovat se svou kampaní nebude. Na stranu Lidlu se postavila řada 
osobností včetně některých ministrů. Na sociálních sítích si lidé z rasistických příspěvků začali dělat 
legraci. 
 
Shořely závody Tatry v Kopřivnici 
7. ledna vypukl v Kopřivnici požár, který během 11 hodin zlikvidoval bývalé závody Tatry Kopřivnice. 
Škoda dosáhla až 100 milionů korun.  
 
Zemřela Naděžda Kavalírová 
20. ledna zemřela Naděžda Kavalírová, bylo jí 93 let. Naděžda Kavalírová byla dlouholetou 
předsedkyní Konfederace politických vězňů a její výraznou osobností. 
 
Zemřel Michal Pavlata 
ledna zemřel herec, dabér a dlouholetý člen Činoherního klubu Michal Pavlata. Bylo mu 71 let. Svým 
nezaměnitelným hlasem namluvil stovky rolí ve filmovém dabingu a v rozhlase. 
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ÚNOR 

Nový trestný čin 
V novele trestního zákoníku se objevil nový trestný čin – podpora a propagace terorismu.  
 
 
Občanské průkazy s čipem 
V únoru byly zavedeny nové občanské průkazy s elektronickým čipem, které občané získají zdarma. 
Sloužit mají především pro vzdálenou identifikaci při komunikaci s informačními systémy veřejné 
správy.  
 
Metropolitní opera v New Yorku uvedla Rusalku 
Potřetí v historii uvedla Metropolitní opera v New Yorku Rusalku Antonína Dvořáka v nastudování 
americké režisérky Mary Zimmermanové. U příležitosti premiéry (2. února) byl do New Yorku 
zapůjčen i originál libreta, které opatruje české Národní muzeum. To údajně poprvé vycestovalo 
mimo republiku. 
 
Ovčáček Čtveráček 
7. února proběhla v Divadle za plotem v Bohnické léčebně v Praze derniéra divadelního představení 
Ovčáček Čtveráček, které během několika málo dnů napsali a nastudovali herci zlínského divadla 
a plánovali je provést jen v několika málo reprízách. Inspirovaly je k tomu události kolem neudělení 
státního vyznamenání Georgi Bradymu (viz Kronika 2016 – říjen) a postava prezidentova mluvčího 
Jiřího Ovčáčka. Od premiéry, která se odehrála v listopadu 2016, vyvolal tento „nekorektní kabaret“ 
senzaci a místo tří plánovaných repríz se se zájmem o představení ozývala divadla z celé republiky. 
Tento zájem nebylo možné pokrýt, a proto se divadlo rozhodlo odvysílat derniéru představení 
v přímém (a opakovaném) přenosu v kinech po celé republice (ve spolupráci se společností Přenosy 
do kin). 7. února tedy tento přenos proběhl a odehrálo se 90 představení v 70 kinech české republiky. 
Derniéru vidělo 17 600 diváků. Nejbližší možnost pro Turnováky byla v Jablonci nad Nisou a zážitek to 
byl nevídaný. Představení bylo velmi vtipné, ale úsměv dost trnul na rtech, když si člověk uvědomil, 
že to není legrace a že repliky herců jsou sestaveny ze skutečných vět Jiřího Ovčáčka a dalších 
zobrazených reálných osob. Jak řekl ředitel divadla v úvodu, Bohnická léčebna je přesně tím místem, 
kam takové představení patří. 
 
Zemřela Jarmila Šuláková 
11. února zemřela moravská folklórní zpěvačka Jarmila Šuláková – bylo jí 87 let. Šuláková ještě 
donedávna vystupovala s cimbálovými soubory a se skupinou Fleret v letech 1995 až 2011. Uměla 
rozezpívat amfiteátr folkové Zahrady i příznivce tvrdší muziky na festivalu Rock for People. S Fleretem 
vystupovala i v Turnově na Staročeských řemeslnických trzích v roce 2009. Byla úžasná. 
 
 

BŘEZEN 

Zemřel kardinál Miloslav Vlk 
18. března zemřel kardinál Miloslav Vlk, bylo mu 85 let. Měl plicní nádor s metastázami. Na začátku 
90. let byl jmenován biskupem v Českých Budějovicích, na jaře 1991 se stal pražským arcibiskupem 
a hlavou českých katolíků. V říjnu 1994 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Od roku 1991 do 
roku 2000 předsedal české biskupské konferenci. 
Kardinál Vlk byl výraznou osobností s názory, které budou české společnosti chybět. Byl bojovníkem 
za svobodu a demokracii, odmítal bezpráví, v poslední době například rostoucí strach z muslimů. Byl 
také kritikem prezidenta Zemana, ten se proto, po vysvětlení, že není pokrytec, nezúčastnil pohřbu.  
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V ZOO uřezávali rohy nosorožcům 
Z obavy před pytláky začala Zoologická zahrada ve Dvoře Králové odstraňovat rohy svým 
nosorožcům. Reagovala tak na nedávný incident v ZOO ve francouzském Thoiry, kam na začátku 
března vnikli pytláci a kvůli rohu chovaného nosorožce usmrtili. Nosorožčí rohovina nemá žádnou 
reálnou hodnotu, přesto je nezákonný obchod s ní kvůli jejím údajným léčivým účinkům hlavním 
důvodem, proč jsou nosorožci stále zabíjeni a proč na některých místech zcela vyhynuli. Jen v Africe 
se každoročně upytlačí přes 1 300 těchto zvířat. Díky práci České inspekce životního prostředí, Celní 
správy ČR a Policie ČR se prokázalo, že i na území České republiky operuje několik skupin, které se 
zapojují do pašování nosorožčí rohoviny přes ČR do východní Asie. Další zahrady v České republice se 
k podobnému kroku nechystají, žádná z nich však nemá tak velký chov nosorožců. Ve světě se 
k odstraňování rohů již také přistupuje.  
 
Zemřela Věra Špinarová 
27. března zemřela zpěvačka-rockerka Věra Špinarová, bylo ji 65 let. K jejím nejznámějším písním 
patřila interpretace písně z filmu Sedm statečných – Jednoho dne se vrátím.  
 
Prezident a dětská pornografie  
Na konci března prohlásil prezident v živém rozhlasovém vysílání, že zhruba před rokem objevil ve 
svém počítači dětskou pornografii, kterou mu „tam nainstalovali hackeři z Alabamy“. Případ tehdy 
nebyl oznámen policii. Nyní začalo vyšetřování a ukázalo se, že počítač nebyl napaden žádným 
hackerem a pornografie se tam dostala během surfování na internetu. Případ vyvolal mj. otázku, 
jakým způsobem jsou zabezpečeny počítače na nejvyšších místech státu. 
 
 

DUBEN 

Česká národní banka ukončila intervenční režim 
6. dubna ukončila Česká národní banka intervence a umělé oslabování koruny (kurz koruny na 
27 EUR/CZK). Hodnotu české měny bude nyní znovu určovat trh. Pro Česko to znamená levnější 
dovoz, ale také ztrátu měkkého polštáře pro exportéry. 
 
Zemřela Libuše Havelková 
6. dubna zemřela herečka a „kouzelná pohádková babička“ Libuše Havelková, matka zpěváka 
Ondřeje Havelky. Bylo jí 92 let. Libuše Havelková v posledních letech představovala role hodných 
a laskavých filmových maminek či televizních babiček v dětských pořadech (např. Kouzelná školka). 
 
Zemřel Jiří Ornest 
Ve věku 70 let zemřel 9. dubna herec, režisér a překladatel Jiří Ornest. Byl dlouholetým členem 
Divadla Na zábradlí.  
 
Sněžilo 
V noci na 19. dubna překvapivě sněžilo, na některých, výše položených místech nasněžilo až 30 cm 
sněhu. Sníh přinesl problémy řidičům, kteří už ve velkém přezouvali zimní pneumatiky aut na letní. 
V Turnově nesněžilo. V Liberci musel být kvůli silnému větru zastaven provoz lanovky na Ještěd, silný 
nárazový vítr dosahoval až 108 kilometrů v hodině, to je skoro dvojnásobek limitu.  
 
Jičín se stal historickým městem roku 
18. dubna byly ve Španělském sále v Praze vyhlášeny výsledky soutěže o cenu za nejlepší přípravu 
a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 
jehož se účastní i Turnov. Titul Historické město roku 2016 obdržel Jičín. Mj. získal 1 milion korun na 
opravy dalších památek.  
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KVĚTEN 

Odvážná skautka hitem internetu 
Na prvomájové demonstraci příznivců krajní pravice v Brně 
vyfotografoval Vladimír Čičmanec šestnáctiletou skautku Lucii 
Lálu Myslíkovou, která se s jedním demonstrantem pustila do 
diskuse. Fotku sdílel na Facebooku. Fotka se okamžitě stala 
hitem, sdílely ji tisíce lidí i ze zahraničí. Pochvalného komentáře 
se odvahy mladé dívky dočkala ze všech stran – např. i od 
bývalé ministryně obrany USA Madeleine Albrightové, která ji 
sdílela na Twitteru s komentářem: „Brave young Czech woman 
Lucie Myslíková is showing us how to conquer hate & defeat demagogues. Děkuji, Lucie!“. (Statečná 
mladá Češka ukazuje, jak čelit nenávisti a bránit se demagogům. Děkuji, Lucie!“). Vzápětí se na 
Facebooku objevila stránka vyzívající k lynči skautky. (Foto převzato z www.aktualně.cz). 
 
Obvinění Miroslava Pelty 
3. května zadržela policie předsedu Fotbalové asociace ČR a zastupitele Jablonce nad Nisou za ODS 
Miroslava Peltu. Obvinila ho, spolu s dalšími lidmi, např. náměstkyní ministerstva školství, 
v souvislosti s přerozdělení státních dotací ze strany ministerstva školství pro rok 2017. Pelta je 
dlouhodobě kritizován za své údajné napojení na fotbalové podsvětí.  
 
Krize vlády  
Poté, co premiér Bohuslav Sobotka požadoval po ministru financí Andreji Babišovi uspokojivé 
vysvětlení jeho podezřelých nákupů dluhopisů a nedočkal se ho, rozhodl se k překvapivému kroku – 
podat demisi celé vlády. To se stalo 2. května.  
4. května se premiér dostavil na hrad k setkání s prezidentem, které bylo (pro něj nečekaně) pojato 
jako veřejný brífink s novináři. Prezident slovně přijímal Sobotkovu demisi, přestože ten žádnou 
oficiálně nepodal, a v prohlášení pronesl, že jako řešení vidí odstoupení premiéra a setrvání celé 
vlády. Během proslovu premiéra se otočil a odešel. Tohoto ostudného chování si všimla 
a komentovala je i zahraniční média. Fotografie, na které je zachycen prezident, jak ukazuje holí 
premiérovi, že má odejít k připravenému mikrofonu, se stala téměř kultovní a vysloužila si řadu 
parodických variací. (Foto www.lidovky.cz, Facebook). 
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5. května vydal premiér prohlášení, že demisi vlády nepodá, ale že odvolá ministra Babiše. To se také 
stalo a 24. května byl prezidentem jmenován nový ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO. 
Babiš ovlivňoval média: Na veřejnost se dostaly zvukové nahrávky, na kterých se domlouvá 
vicepremiér Babiš s novinářem Markem Přibilem z deníku MF Dnes (který Babiš vlastní) na tom, jaké 
informace o svých politických oponentech zveřejní a kdy se tak stane. Diskutované informace 
pocházely z policejního spisu ke kauze Beretta. Babiš veškerá obvinění z ovlivňování médií odmítl.  
Demonstrace: 10. května se na řadě míst v Česku konaly demonstrace lidí vyjadřujících 
nespokojenost s vicepremiérem Andrejem Babišem a s přístupem prezidenta Miloše Zemana k vládní 
krizi. Největší proběhla v Praze na Václavském náměstí, kde se sešlo až 20 tisíc lidí.  
V Liberci se na náměstí sešlo kolem tří stovek demonstrujících.  
 
Prezident na návštěvě v Číně – mezinárodní pozornost 
Den po návštěvě Libereckého kraje odjel prezident Zeman na státní návštěvu do Činy, kde se mj. 
setkal i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Před zahájením tiskové konference zachytil a na 
video natočil ruský novinář listu Komsomolskaja pravda Dmitrij Smirnov krátký rozhovor obou 
státníků na adresu novinářů: Miloš Zeman: „Tady jsou ještě další novináři? Novinářů je příliš, měli by 
se likvidovat.“ Na to Vladimir Putin: „Likvidovat je není třeba, ale omezit jejich počet je možné.“ 
Na zveřejnění videa reagoval mluvčí Ovčáček na Twitteru sdělením, že „novináři zásadně nikdy 
bonmoty nechápou. Očekávám teď trapně pohoršené komentáře a rozhořčené reakce politiků, kteří 
se k médiím rádi lísají.“ 
Vyjádření, ať už myšlenému vážně či jako vtip, si samozřejmě média všimla. Pomineme-li skutečnost, 
že o likvidaci novinářů vtipkoval Zeman tam, kde je taková praxe vcelku běžná (od roku 1992 bylo 
v Rusku, podle mezinárodního Výboru na ochranu novinářů, zabito 56 novinářů), o svobodě projevu 
v Číně není třeba ani mluvit, neboť neexistuje, jistě se nemohl trefit do lepšího termínu. Evropská 
komise totiž na program svého dalšího jednání zařadila projednání svobody tisku v České republice, 
a to kvůli podezřením, že vicepremiér Andrej Babiš, vlastník mnoha českých médií, prokazatelně 
ovlivňoval jejich obsah.  
 
Prezident udělil milost vrahu Kájínkovi 
23. května byl z vězení propuštěn na doživotí odsouzený 
vrah Jiří Kájínek, kterému udělil prezident Miloš Zeman 
milost. Kájínek byl odsouzen za dvojnásobnou nájemnou 
vraždu a pokus o další. Jeho případ byl několikrát znovu 
prošetřován. Během návštěvy prezidenta v Libereckém 
kraji navštívila Kájínka paní Zemanová ve věznici a na 
oficiálních stránkách Hradu se objevila poněkud překvapivá 
fotografie. O dva dny později Zeman prohlásil, že Kájínkovi udělí milost. Udělení milosti odsouzenému 
vrahovi považují někteří komentátoři za největší Zemanův skandál. Jiní za odvádění pozornosti od 
právě probíhající vládní krize. 23. května byl Kájínek z vězení propuštěn. 
Kájínek se stal mediální hvězdou, televize Prima s ním natočila seriál.  
 
 

ČERVEN 

Zemřel dirigent Jiří Bělohlávek 
1. června zemřel Jiří Bělohlávek, bylo mu 71 let. Jiří Bělohlávek byl celosvětově uznávaným 
dirigentem, např. šest let působil jako šéfdirigent BBC Symphony Orchestra, roce 2012 byl za své 
služby britské hudbě jmenován komandérem Řádu Britského impéria. V roce 2012 se vrátil k vedení 
České filharmonie, jejíž prestiž za jeho působení významně vzrostla.  
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Zemřel Olbram Zoubek 
15. června zemřel český sochař Olbram Zoubek, bylo mu 91 let. Vytvořil mimo jiné Památník obětem 
komunismu na pražském Újezdě a posmrtnou masku Jana Palacha. Jeho sochy mají charakteristické 
protáhlé rysy, jsou nezaměnitelné. 
 
Prezidenta Zemana přijala britská královna 
16. června přijala českého prezidenta Zemana i s manželkou a dcerou britská královna Alžběta II. na 
oficiální audienci. Mluvil s ní o deseti tisících českých občanů, kteří žijí ve Velké Británii a o tom, co je 
čeká po odchodu VB z Evropské unie. Podle vlastních slov jí nabídl „stručné expozé o historii česko-
britských vztahů“ od středověku do současnosti, vynechal prý jen Mnichovskou dohodu Německa, 
Itálie, Francie a Británie ze září 1938 o odstoupení pohraničních území tehdejšího Československa 
hitlerovskému Německu. Svou dceru představil jako „symbol britsko-české spolupráce“, protože 
v Británii studuje.  
Poprask se strhl kolem darů, které prezident královně předal. Byly jimi brož s českými granáty 
vyrobená v DUV Granát Turnov a hedvábný šátek s motivem rytiny Václava Hollara. Což na svém 
Twitterovém účtu zveřejnil mluvčí 
prezidenta Jiří Ovčáček 
i s fotografiemi. Následně to 
glosoval zástupce šéfredaktora 
České televize Jiří Lutonský tím, že 
brož je k sehnání na e-shopu DUV 
Granát za 4 000 Kč, později se 
přidala jedna čtenářka s tím, že 
i šátek se běžně prodává za pár 
korun v obchodech pro turisty 
v centru Prahy. Mluvčí Ovčáček na 
toto reagoval na svém vlastním (!) 
parodickém účtu prezidentova 
mluvčího (ano, opravdu spravuje 
parodický účet na svou vlastní 
osobu) poněkud nevhodně, ale na 
to jsme už zvyklí.  
 
 

ZÁŘÍ 

Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání 
6. září vydali poslanci bývalého ministra financí a předsedu nejsilnější strany ANO Andreje Babiše 
a poslance Jaroslava Faltýnka (ANO) k trestnímu stíhání v kauze možného dotačního podvodu 
s farmou Čapí hnízdo. 
 
Prezident Zeman na návštěvě ve Spojených státech amerických 
Cena Bojovník za pravdu 
19. září obdržel prezident Miloš Zeman ocenění Bojovník za pravdu (Warrior for Truth). Udělil mu ji 
Americký židovský fond za dlouhodobou podporu Izraele a Židů. 
Setkání s americkým prezidentem 
20. září se u příležitosti Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku český 
prezident Miloš Zeman krátce setkal, spíše pozdravil, s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. 
O oficiální setkání/jednání se česká diplomacie již dlouho bezúspěšně snaží.  
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Zemřel Jan Tříska 
25. září zemřel český herec Jan Tříska. Krátce před svými 81. narozeninami spadl z Karlova mostu 
a následkům zranění podlehl. Tříska byl velmi charismatický herec, který se dokázal prosadit i v USA, 
kam emigroval z komunistického Československa. 6. října se v zaplněném Národním divadle konalo 
poslední rozloučení. Jednou z osobností, která se s Třískou přišla rozloučit, byl překladatel 
Shakespeara Martin Hilský: „Když jsi odešel, tvá milovaná Praha zachvěla se. Karlův most drží smutek 
a sochy na něm stojí čestnou stráž. Buď sbohem, tvá tvář Romea tu zůstává s námi a bude věčně 
mladá.“  
 
Zemřela Květa Fialová 
26. září zemřela po dlouhé nemoci česká herečka Květa Fialová, bylo jí 88 let. Proslavila se řadou rolí 
v divadle i ve filmu a svým éterickým vystupováním.  
 
 

ŘÍJEN 

Parlamentní volby 
Ve dnech 20 a 21. října se v České republice konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. (Více viz samostatná kapitola). 
 
Vichřice v České republice 
V neděli 29. října zasáhla celé území České republiky silná vichřice s dešti. Zemřeli při ní dva lidé, na 
které spadly stromy. Vichřice má na svědomí škody za miliardy korun. (Více viz Kraj – Kalendárium 
a Turnov – Kalendárium).  
V Libereckém kraji vyjeli hasiči k 380 nahlášeným případům, především k popadaným stromům. Jejich 
vlivem také docházelo k závadám na elektrické síti, proto byly desetitisíce domácností bez elektřiny. 
Omezen byl provoz na železničních tratích. 
V Turnově byla vichřice také velmi silná, k větším škodám však naštěstí nedošlo. Byl uzavřen hrad 
Valdštejn a jeho přístupová cesta z Pelešan na parkoviště, na kterou popadalo hodně stromů.  
Vlivem dešťů také stoupaly hladiny řek – Jizera kulminovala o půl druhé odpoledne při stavu hladiny 
433 cm. Rozlila se v Dolánkách. Nová protipovodňová zeď u hlavního mostu v Palackého ulici obstála 
dobře. (Viz Fotokronika). 
 
 

LISTOPAD 

Případ s fotografií teplických školáků 
Na začátku listopadu zveřejnil Teplický Deník v rámci seriálu Moje první školní tablo fotografii 
prvňáčků z jedné teplické školy. S hrůzou a děsem jsme pak mohli sledovat, jak se fotografie, na které 
byly zastoupeny v míře větší než obvyklé děti z romských, vietnamských a arabských rodin, stala 
rozbuškou xenofobní agresivity internetových „hrdinů“. Množství neuvěřitelných komentářů, které 
např. posílaly děti do plynu, že „by tam sednul granát“, „to je humus“ apod., překvapilo všechny 
slušné lidi, přestože ti si o prostředí internetových komentářů iluze nedělají. Redakce později stáhla 
jména dětí, která běžně u těchto fotografií uveřejňovala, a nadále byly na fotografii rozmazávány 
obličeje dětí. Nicméně pravicové weby fotografii i se jmény dětí šířily dále jako doklad nepřípustné 
„islamizace a romizace českého školství“. Našli se i politici, kteří se zastali autorů těchto komentářů 
(např. nově zvolená poslankyně krajně pravicové strany SPD a pedagožka (!) Tereza Hyťhová, která 
uvedla, že „ty lidi chápe“. (Já tedy ne!) 
Naštěstí se objevilo dost lidí, kteří považují útoky na děti a na lidi jiného původu za nepřípustné. Na 
internetu se např. objevila docela úspěšná sbírka, jež shromažďuje prostředky určené z části pro děti 
z Teplic a z části do programu stipendií pro romské studenty. Bylo také podáno několik trestních 
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oznámení, jimiž se policie začala zabývat. Pyšní můžeme být i na majitele hotelu Hromovka ve 
Špindlerově mlýně Alexandra Bílka. Ten byl z reakcí tak znechucen, že se rozhodl děti i s rodiči pozvat 
na vánoční pobyt v jeho chatě, aby poznaly také trochu radosti. 
 
Zemřel Wabi Daněk 
16. listopadu zemřel ve věku 70 let Stanislav Wabi Daněk, folkový zpěvák, autor mnoha známých 
písní – např. folkové klasiky Rosa na kolejích.  
 
Prezidentova delegace v Rusku 
20. listopadu odletěl prezident Zeman spolu s delegací 140 podnikatelů do Ruska. Během cesty měli 
podepsat kontrakty za 20 miliard korun. (Vývoz do Ruska činí 1,9 procenta českého exportu, zatímco 
do Německa 32,4 procenta). Česká republika však byla během návštěvy ponížena textem webu ruské 
armádní televize Zvezda řízené ruským ministerstvem obrany, která 21. listopadu zveřejnila článek, 
ve kterém popřela historii srpna 1968. V textu se píše: „Vstup vojsk do Československa nedovolil 
Západu uskutečnit státní převrat podle technologie uskutečněné za ‚sametových‘ revolucí a zachoval 
na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy… V zájmu pravdy je třeba 
říci, že ruské krve během války se vinou Československa neprolilo méně než vinou Maďarska 
a Rumunska, jejichž armády spolu s Německem zaútočily na SSSR v roce 1941. Československo od 
roku 1938 a po celou válku dodávalo německým vojskům obrovské množství zbraní, kterými zabíjela 
sovětské vojáky a mírumilovné obyvatele naší země.“ Prezident Zeman výrok odsoudil, ale delegace 
nebyla, navzdory očekávání, přerušena.  
 
 

PROSINEC 

Ježíškova vnoučata 
Výraznou charitativní akcí letošního předvánočního období se stal projekt Českého rozhlasu Ježíškova 
vnoučata. Lidé mohli plnit přání seniorům po celé České republice, kteří se přihlásili se svým přáním 
do centrálního systému projektu. Lidé pomohli splnit téměř 13 tisíc přání od drobných nákupů, přes 
zážitky, od levných přes finančně velmi náročné. Projekt se dotkl i turnovských seniorů (Viz Kultura – 
Vánoce). 
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Česká republika – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
 
Počet obyvatel 
V roce 2017 žilo v České republice 10 610 055 obyvatel, od minulého roku přibylo 31 tisíc osob. 
Počet obyvatel České republiky je tak nejvyšší od konce druhé světové války. Průměrný věk obyvatel 
se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Bylo uzavřeno 52 597 sňatků, nejvíce za posledních deset let. Rozvodů bylo 
zaznamenáno 25 755. Živě narozených dětí bylo loni 114 405. Podíl mimomanželských dětí se zvýšil 
na 49 procent. Zemřelo 111 443 lidí, což bylo nejvíce za posledních 20 let. Zahraniční migranti tvořili 
většinu nových obyvatel republiky. Z celkového množství 28 tisíc bylo 10 300 Ukrajinců, zhruba 6300 
Slováků, téměř 2900 Rusů a bezmála 2200 Vietnamců. Do zahraničí se vystěhovalo 17 700 lidí. (Údaje 
jsou převzaty z informací Českého statistického úřadu). 
 
Sčítání Romů 
Na začátku roku proběhlo sčítání Romů, kteří žijí v České republice. Sčítání si objednal Úřad vlády pro 
Zprávu o stavu romské menšiny. Za jednotlivé počty byla zodpovědná samospráva. Jednotlivé obce 
dostaly pokyny, jak mají ke sčítání přistupovat. Požadavek, aby zjistily nejen to, kolik lidí se samo 
považuje za Romy, ale také to, kolik dalších tak vypadá („kdo je za Roma považován významnou částí 
svého okolí na základě skutečných či domnělých – antropologických, kulturních nebo sociálních – 
indikátorů“). Podle mnoha kritiků se jedná o neetickou metodu a mnohé samosprávy se tohoto 
postupu odmítly zúčastnit. Mj. například město Liberec, jehož úředníci došli k číslu 3 800 lidí, 
výsledek ale státu neodeslali jako protest proti neetičnosti požadavku. Celkový počet Romů podle 
tohoto sčítání dosáhl 245 800 obyvatel, z toho nejvíce v Ústeckém kraji.  
 
Loterie s účtenkami 
Na podporu zavedení EET, tedy elektronické evidence tržeb, byla zahájena loterijní hra Účtenkovka. 
Kupující obdrží od prodávajícího povinně účtenku (která zároveň odešle data o prodeji do centrální 
evidence), číslo účtenky poté zaregistruje na portále loterie. V polovině listopadu proběhlo první kolo 
slosování. Do hry se zaregistrovalo 452 691 lidí se 14 miliony účtenkami (ach ty stromy!). 
Nejaktivnější účastník zaregistroval 1 648 účtenek (toho času!). První cenou byl 1 milion korun, 
celkem bylo rozděleno 21 000 výher. Jen v říjnu bylo v českých obchodech spadajících pod povinnost 
EET vydáno 376 milionů účtenek.  
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Kraj – kalendárium 

 
 

LEDEN 

První miminko roku v kraji 
První dítě v roce 2017 se v Libereckém kraji narodilo v Jilemnici ve 2:45 hodin – holčička Luisa 
Petružalek.  
 
Spojení nemocnic v Semilech a Jilemnici 
Od 1. ledna 2017 se obě nemocnice spojily v jednu nazvanou Masarykovy městské nemocnice. 
Inspirací mohla být úspěšná fúze nemocnice v Liberci a Turnově. Semilská nemocnice má v současné 
době 119 lůžek, jilemnická 194. 
 
Penzion Chlum na Vyskři vyhořel 
27. ledna odpoledne shořel penzion Chlum ve Vyskři, v části Lažany. Nikdo nebyl zraněn. Penzion byl 
provozován již dvacet let. 
 
 

ÚNOR 

Sportovec okresu Semily za rok 2016 
8. února proběhlo v kulturním centru Golf v Semilech slavnostní vyhlášení výsledků Nejúspěšnějšího 
sportovce Semilska za rok 2016. Vítěze jednotlivých kategorií vybrala odborná porota. Mezi vítězi 
bylo i několik Turnováků: mužstvo mužů z AC Turnov jako nejlepší v kategorii kolektivu dospělých / 
Josef Egrt z AC Turnov v kategorii mládeže jednotlivců / družstvo judistek, starších žákyň TSC Turnov 
v kategorii družstev / Jakub Mareš, trenér turnovských judistek, v kategorii amatérských trenérů. 
Absolutním vítězem ankety se stal lomnický skokan na lyžích Roman Koudelka. 
 
Ptačí chřipka v liberecké zoo 
Na konci ledna byl v Turnově na Kadeřavci objeven virus rychle se šířící ptačí chřipky (viz Kalendárium 
– Turnov). 11. února byla chřipka potvrzena u labutě v liberecké zoo, která uhynula v izolačním 
zařízení mimo areál zoologické zahrady. Další čtyři labutě a čtyři husy, které se nacházely ve stejné 
izolaci, byly utraceny.  
17. února zahynula na ptačí chřipku samice kriticky ohroženého pelikána skvrnozobého. Protože se 
jedná o kriticky ohrožený druh, nebyly zbývající tři samice chovu utraceny. 
 
 

BŘEZEN 

Silný vítr 
2. března foukal silný vítr a v kraji padaly stromy. Hasiči znásobili množství výjezdů, aby pomáhali 
odstraňovat stromy, které zatarasily silnice. Stromy spadly např. na Sychrově či v zatáčkách 
z Frýdštejna na Malou Skálu. Jen za tři hodiny měli hasiči 17 těchto technických událostí. 
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Projekt na výstavbu pavilonu liberecké nemocnice 
V březnu se sešly soutěžní architektonické návrhy na výstavbu nového pavilonu v liberecké 
nemocnici, který by měl stát zhruba 1 miliardu korun. Celkem dorazilo 16 návrhů – vítězný návrh 
ateliéru Sial však rozpočet o 300 milionů překročil.  
 
Kontroly EET 
Od prosince do poloviny března provedli celníci v Libereckém kraji 97 kontrol v souvislosti 
s elektronickou evidencí tržeb (která byla v prosinci spuštěna). V 17 případech odhalili pochybení 
a udělili pokuty v celkové výši 31 500 Kč. Nejčastějším pochybením je prodejce, který vůbec 
nevystavil účtenku, nebo ji vystavil, ale neodeslal datovou zprávu do centrální evidence správce daně. 
 
Nový kastelán na hradě Trosky 
V letošní sezoně nastoupil na hrad nový kastelán – Luboš Martínek, který je synem předchozího 
kastelána Lubomíra Martínka. Ten na hradě pracoval od roku 2001. 
 
 

DUBEN 

Odemykání Jizery 
8. dubna se pod taktovkou firmy Sundisk konalo slavnostní odemykání Jizery, a to v jejím areálu na 
Žluté plovárně. Byla připravena kouzelná cesta s pohádkovými bytostmi a postavičkou Slunčíka 
z plovárny do Líšného a zpět. K vidění byl i horkovzdušný balon a nechyběla živá hudba, občerstvení, 
grilování a různé atrakce. Odpoledne proběhl tradiční závod dvojic Tamzpátky od plovárny do Křížků 
na lodi a zpátky na koloběžce.  
 
Zahájení turistické sezony – Český ráj dětem 
29. dubna se konal 12. ročník zahájení letní turistické sezony v Českém ráji. (Více viz Kultura – přehled 
nejvýznamnějších akcí).  
 
 

KVĚTEN 

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Libereckém kraji 
Ve dnech 9. až 11. května navštívil prezident Miloš Zeman Liberecký kraj. 9. května se setkal se 
zastupiteli Libereckého kraje a se starosty obcí v kraji. Odpoledne navštívil obec Prysk, kde se setkal 
s občany. Ve středu 10. května navštívil prezident firmu Trevos na Valdštejnsku, kde pobesedoval se 
zaměstnanci. Obědval na zámku ve Svijanech, poté navštívil Jilemnici a Železný Brod, kde se setkal se 
zastupiteli a občany. 11. května navštívil Doksy, i tam diskutoval na náměstí s občany. Manželka 
prezidenta se poněkud netradičně vydala do Valdic, kde se setkala s nájemným vrahem odsouzeným 
na doživotí Jiřím Kájínkem. Tomu o několik dnů později udělil prezident milost. (Více viz Česko – 
Kalendárium). Ze setkání prezidenta se zastupiteli na kraji se mnoho zastupitelů omluvilo („Jsem rád, 
že jsem příští týden na pracovním setkání ve Švýcarsku a nemusím být tudíž přítomen návštěvě 
prezidenta Zemana a přetvařovat se,“ uvedl například náměstek hejtmana Marek Pieter. „V úterý 
9. 5. navštíví Liberecký kraj pan prezident Zeman. Zdvořile jsem se omluvil, že se nezúčastním. Jde 
z mé strany o mnohem citlivější přístup, než kdybych se zúčastnil, ukázal na něj golfovou holí a ve 
chvíli, kdy začne mluvit, odešel bych středem,“ uvedl na svém facebookovém profilu primátor Liberce 
Tibor Batthyány.) 
 
Obvinění Miroslava Pelty 
3. května zadržela policie předsedu Fotbalové asociace ČR a zastupitele Jablonce nad Nisou za ODS 
Miroslava Peltu. (Více viz Česko – Kalendárium). 
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Požár v Liberci 
29. května vypukl požár v libereckém podniku Severochema. Nad městem se vznášel toxický tmavý 
kouř. Požár způsobil škody ve výši 100 milionů korun, zasahovalo u něj 120 hasičů. Požár vznikl 
zřejmě z nedbalosti.  
 
 

ČERVENEC 

Firma z Líšného získala obří zakázku v Kyrgyzstánu – překvapivě 
V červenci zaplnila noviny zpráva, že firma Liglass Trading CZ získala zakázku za 11,5 miliardy korun 
v Kyrgyzstánu na stavbu kaskády čtyř vodních elektráren o výkonu 237 megawatt. Zakázka je pro 
středoasijskou zemi strategická. Za firmu v Kyrgyzstánu loboval i prezident Zeman a doporučení 
přidal kancléř Vratislav Mynář. Jako problematické se nicméně jeví, že firma je blízce spjatá se 
železnobrodskou firmou Liglass, která je v úpadku. Vlastní je bratři, mají stejné sídlo atd. Sídlí 
v chátrající továrně v Líšném, má nejasnou historii, nedostatek financí a při přípravě zakázky uváděla 
falešné reference. Firma Liglass Trading se také u prezentace v Kyrgyzstánu chlubila stavbou vodních 
elektráren, se kterými nemá nic společného. Její obrat byl dosud v řádu stovek tisíc, naposledy v roce 
2014 vykázala milion korun ztráty. Výběr firmy uvedl v obavy i samotný Kyrgyzstán. Pochybnosti 
majitelé firmy nedokázali vysvětlit.  
 
Firma Kitl – nový pavilon 
21. července otevřela firma Kitl v Krásné nový pavilon na výrobu bylinných sirupů. Jedna 
z nejznámějších firem regionu, vyrábějící bylinné sirupy, syroby, medovinu a odkazující se na 
historickou postavu doktora Kittela, tak rozšířila svůj provoz. Při slavnosti, které se zúčastnil i herec 
Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka, byl pokřtěn i nový malinový syrob. Majitelé továrny také 
postupně rekonstruují a provozují Kittelovo muzeum v Krásné-Pěnčíně. 
 
Záchrana syslů 
24. července vypustili ochránci přírody na letišti v Hodkovicích 20 jedinců kriticky ohroženého sysla 
obecného. Tento, dříve hojně rozšířený živočich téměř vyhynul kvůli kolektivizaci v 50. letech 
a změnám v hospodaření – syslové nedokážou přebíhat obrovská pole. V republice žijí syslové na 
několika izolovaných stanovištích a žili právě i v Hodkovicích. Nicméně populace téměř zanikla 
a přežíval jeden, maximálně dva jedinci. Dvacet nových bylo uměle odchováno v zoologické zahradě 
v Hluboké nad Vltavou. Po pár dnech se zdá, že sysli si na nové bydliště zvykli dobře. 
 
 

SRPEN 

Turnov–Liberec – výměna svodidel 
Na začátku srpna skončila mnohaměsíční výměna svodidel na trase z Turnova do Liberce, která 
komplikovala dopravu. Práce za 132 milionů korun byly zahájeny už loni v létě a po částech bylo 
vyměněno více než 37 km svodidel. Původní svodidla byla stará teprve jedenáct let, ale při 
sedmdesátikilometrové rychlosti byla schopná zadržet pouze desetitunové vozidlo. Nová svodidla 
jsou dvoupatrová a zadrží auto těžké 16 tun při rychlosti 80 km/hod. Svodidla byla měněna téměř 
v celé republice, a to díky dotaci z Evropské unie.  
 
Automat na bitcoiny 
Na začátku srpna začal v Liberci první automat na bitcoiny, tedy na koupi a směnu virtuální měny. 
Bitcoiny je kryptoměna, jež není závislá na státu či se nedá padělat, je o ní obrovský zájem.  
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Návštěva ukrajinských dětí v Libereckém kraji 
Na dvoutýdenní návštěvu Libereckého kraje přijelo na začátku srpna 36 dětí z partnerské oblasti 
Vinnytsia, které byly zasaženy válečným konfliktem s Ruskem. Většina dětí byli sirotci nebo 
polosirotci. Jejich pobyt organizoval Liberecký kraj v rámci dohody o spolupráci s Vinnytskou oblastí, 
kterou podepsali letos v dubnu.  
 
Nové zvony na Vyskři 
V září byly do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyskři zavěšeny dva nové zvony. Byly vyrobeny 
firmou Josefa Tkadlece z Halenkova u Vsetína. Větší zvon zavěšený do věže se jmenuje sv. Karel 
Boromejský a váží 159,5 kg, menší našel své místo ve věžičce nad oltářem a byl zasvěcen české 
patronce sv. Anežce České. Váží 44,5 kg. Zvony zaplatila římskokatolická církev.  
 
Vyskeř získala zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku v Libereckém kraji 
Zelená stuha byla obci udělena především za citlivý přístup k péči o krajinu a za spolupráci s CHKO při 
revitalizaci krajinných struktur obce. Komise dále ocenila vzornou péči o památky, drobné sakrální 
stavby a nové úpravy veřejných prostranství. V osadě Skalany příznivě hodnotila nenásilný přístup 
k péči o venkovský prostor a krajinu. V centru obce komisi zaujala květinová výzdoba u některých 
domů. Zástupci obce za svou snahu převzali v Kruhu u Jilemnice ocenění a příslib možnosti čerpat 
v příštím roce 400 tisíc korun na další péči o zeleň. 
 
Krajské dožínkové slavnosti 
16. září se na Sychrově konaly Krajské dožínkové slavnosti. Návštěvníci tam nalezli tržnici 
s regionálními potravinami s ukázkami tradičních řemesel. Nechyběl dožínkový průvod a vystoupení 
folklorních souborů. Na závěr proběhly koncerty folkového zpěváka Františka Nedvěda a popové 
kapely Maxim Turbulenc. 
 
Požár v Lomnici nad Popelkou 
V noci na 17. září vypukl v Lomnici nad Popelkou rozsáhlý požár – hořela plechová hala sběrného 
dvora. Zásahu se zúčastnilo patnáct jednotek požární ochrany.  
 
Památky roku 2016 Libereckého kraje 
28. září byly na zámku Svijany slavnostně vyhlášeny výsledky krajského kola celostátní soutěže. 
Památkami roku 2016 v Libereckém kraji se staly Dolení mlýn č. p. 41 v Bradlecké Lhotě, který prošel 
částečnou obnovou, a Zámek Svijany, který byl rekonstruován celý. Liberecký kraj tímto způsobem 
oceňuje úspěšné projekty obnovy budov nebo staveb, které mají významné památkové, 
architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. 
 
Prázdninová statistika 
Návštěvnost Českého ráje 
V letní sezoně přijíždí do Českého ráje velké množství turistů. Podle statistik, které vedou regionální 
informační centra a zpracovává Sdružení Český ráj, vzrostla návštěvnost regionu v letošní sezoně o 10 
%. Turistická informační centra v regionu navštívilo od června do září 171 186 turistů. Nejvíce 
návštěvníků bylo z Česka – celých 96 %! Počet návštěvníků z ciziny naopak mírně poklesl. Nejvíc jich 
dorazilo z Polska, Německa, Holandska, Dánska a Velké Británie. V některých informačních centrech 
zaznamenali nově i zvýšený zájem turistů z Izraele. 
 
Návštěvnost cyklostezky Greenway Jizera 
Automatické počítadlo umístěné v úseku Malá Skála – Turnov napočítalo v období červen–září 2017 
104 508 chodců a cyklistů, kteří se vydali na cyklostezku.  
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Provoz cyklobusů 
Cyklobusy jezdily od června do začátku září na dvou, od července na pěti trasách. Celkem ujely 
38 504 km a převezly 13 108 cestujících a 787 kol.  
 
 

ŘÍJEN 

Vichřice v kraji 
5. října večer a v noci na 6. října zasáhl republiku, a především Liberecký kraj, silný vítr. Ten způsobil 
v kraji na několika místech velké problémy. Hasiči vyjeli celkem k 90 případům – nejvíce padaly 
stromy, ale v Jablonci bylo například uvolněno několik lamp veřejného osvětlení. V Turnově a okolí 
k vážnějším problémům nedošlo.  
 
Nový ředitel Krajské nemocnice Liberec 
V říjnu proběhlo výběrové řízení na nového ředitele KNL poté, co dosavadní ředitel Luděk Nečesaný 
rezignoval. Vítězem výběrového řízení se stal MUDr. Richard Lukáš, dosavadní lékařský ředitel 
nemocnice.  
 
Vichřice v České republice 
V neděli 29. října zasáhla celé území České republiky silná vichřice s dešti. Zemřeli při ní dva lidé, na 
které spadly stromy. Vichřice má na svědomí škody za miliardy korun. V Libereckém kraji vyjeli hasiči 
k 380 nahlášeným případům, především k popadaným stromům. Jejich vlivem také docházelo 
k závadám na elektrické síti, proto byly desetitisíce domácností bez elektřiny. Omezen byl provoz na 
železničních tratích. 
 
 

LISTOPAD 

Kotlíkové dotace 
V listopadu bylo spuštěno 2. kolo tzv. kotlíkových dotací, tedy příspěvků pro majitele rodinných domů 
na pořízení nových ekologických kotlů na vytápění. Dotace jsou celostátní, v Libereckém kraji je pro 
druhé kolo určeno 135 milionů korun.  
 
 

PROSINEC 

Žaloba na hejtmana Martina Půtu 
Na konci prosince podal státní zástupce Radim Kadlček dlouho očekávanou obžalobu na třináct osob 
a čtyři firmy v souvislosti s údajným přijímáním úplatků u dvou evropských projektů. Mezi 
obviněnými je i liberecký hejtman Martin Půta, který čelí podezření z přijetí stotisícového úplatku při 
rekonstrukci kostela sv. Máří Magdalény. Půta se v letošních volbách stal poslancem Parlamentu, ale 
mandátu se vzdal jednak, aby mohl nadále zastávat funkci hejtmana a také proto, aby nezískal 
poslaneckou imunitu a mohl se hájit před soudem. Po podání žaloby vydal prohlášení: „Ničeho 
nezákonného jsem se nedopustil. Jsem rád, že po více než třech letech od mého obvinění soud začne 
a já se před ním budu moci obhájit. Byl to jeden ze dvou důvodů, proč jsem se vzdal poslaneckého 
mandátu. Policie mně klade za vinu, že jsem aktivně prosazoval projekt rekonstrukce kostela v Liberci. 
Prosazovat, aby projekty Libereckého kraje získaly peníze z ROP Severovýchod, je ale součástí práce 
hejtmana. Kritiku bych si zasloužil spíš za to, kdybych to nedělal. Žádný úplatek jsem za to ani za nic 
jiného nedostal.“ 
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Liberecký kraj – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
 
Návštěvnost regionu Český ráj 
V turistické sezoně probíhal monitoring návštěvnosti v 65 turistických cílech, které dohromady 
navštívilo 1 825 143 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost v roce 2017 zaznamenali ve Škoda auto muzeu 
v Mladé Boleslavi, které navštívilo 254 143 turistů. K dalším nejnavštěvovanějším objektům patří 
Zámecký resort Dětenice (239 617), Prachovské skály (152 000), Hrad a zámek Staré Hrady (147 500), 
Zámek Sychrov (121 511), hrady Trosky (112 148) a Kost (83 609), Bozkovské dolomitové jeskyně 
(68 000). U všech těchto turistických cílů se zároveň návštěvnost oproti roku 2016 zvýšila. Významný 
nárůst návštěvnosti byl v loňském roce zaznamenán také např. na Zámku Hrubá Skála (nárůst 47 %) 
a v Muzeu Českého ráje v Turnově (nárůst 15 %). 
Zvyšující se zájem turistů dokazují i zvyšující se počty návštěvníků místních turistických informačních 
center. Jičín (107 785), Turnov (49 257) a Mladá Boleslav (45 648). Výraznější nárůst počtu turistů byl 
zaznamenán v informačních centrech v Lomnici nad Popelkou, Železném Brodě, Mnichově Hradišti 
a ve Zvířeticích. 4 % návštěvníků tvořili zahraniční turisté. 
 
Autonehody v kraji 
V roce 2017 došlo v Libereckém kraji celkově ke 4 443 dopravním nehodám vyšetřovaným Policií ČR, 
tj. o 349 více než v předchozím roce. Jejich následkem zemřelo 24 osob, z toho šest chodců, šest 
motocyklistů a jeden cyklista. 92 lidí utrpělo těžké zranění a 1 233 zranění lehké. Nejčastěji se umíralo 
na Českolipsku, následovalo Liberecko se šesti oběťmi, na Semilsku přišlo o život pět lidí. Nejméně 
usmrcených – čtyři – bylo na Jablonecku. 
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Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
 
Rozpočet města na rok 2017 
Návrh na rozpočet města pro rok 2017 schválili zastupitelé na svém jednání 15. prosince 2016. 
Rozpočet byl schválen jako přebytkový. 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 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. 
Město běžně rozhoduje o částce zhruba 20–30 milionů. Ostatní výdaje jsou standardně určené na 
zajištění běžného chodu města a jeho organizací a další povinné platby. Rozpočet prochází během 
roku několika rozpočtovými změnami. 
 
Cena vodného, stočného a tepla 
Cena vodného a stočného se pro rok 2017 v Turnově byla schválena na jednání Rady sdružení 
20. prosince 2016 a opět se zvýšila. Vodné se zvýšilo o 1,89 % na 46,096 Kč (54 Kč s DPH) a stočné 
o 4,69 % na 44,61 Kč (51,30 Kč s DPH). Celková součtová cena vodného a stočného zvedla o 3,24 % 
a činí 91,57 Kč (105,30 Kč s DPH). V roce 2016 činila souhrnná cena 88,70 Kč (102 Kč s DPH).  
 
Poplatky za svoz odpadů 
Výše poplatků za svoz odpadů se již několik let nezměnila, a tak i v roce 2017 platil každý občan 660 
korun za rok. Slevu měli lidé zapojení do systému tříděného odpadu (viz kronika 2015 a 2016), a toto 
podle množství vytříděného odpadu, dále se 50% sleva přiznává seniorům nad 75 let, dětem do tří 
let, osobám se zdravotním handicapem a studentům, kteří prokážou, že se přes týden zdržují mimo 
Turnov.  
 
Nový zákon o dodržování nočního klidu 
1. října 2015 byl novelizován zákon z roku 1990 o dodržování nočního klidu. Je stanoven na dobu od 
22.00 do 6.00 hodiny. Zatímco dosud bylo v pravomocích obcí udělovat výjimky, o které bylo 
požádáno jen několika dnů předem, nynější předpisy nařizují udělit výjimky hromadně formou obecní 
vyhlášky s přesně stanovenými daty akcí, které noční klid poruší. Město Turnov vydalo v říjnu 2016 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o nočním klidu, kde jsou uvedeny pouze dva výjimečné případy, 
kdy je noční klid vymezen dobou kratší. Protože však není v zájmu Města, aby se na jeho území 
nekonaly žádné kulturní a jiné akce, které jsou důvodem rušení nočního klidu, vyzvalo Město občany, 
aby do 31. března nahlásili všechny plánované akce a dali Městu možnost zařadit je do vyhlášky.  
  
Vítání občánků 
Po mnoha letech, kdy se slavnostní vítání nových občánků města odehrávalo v muzeu v galerii 
u Sasíků, bylo z důvodu zahájení výstavby horolezecké expozice nutné najít nové prostory. Miminka 
jsou tedy nově vítána v aule hotelové školy ve Zborovské ulici. První vítání se zde uskutečnilo 7. října.  
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Nová městská společnost – Turnovské odpadové služby 
1. ledna vznikla nová městská společnost, kterou 100% vlastní město Turnov. Jejím úkolem je 
zajišťování svozu komunálního a separovaného odpadu, dále provoz sběrného dvora na Vesecku, 
kompostárny na Malém Rohozci a také výlep plakátů. Společnost převzala část úkolů od Technických 
služeb, a to z legislativních důvodů.  
 
Vyhláška o poplatcích za užívání veřejného prostranství 
Na konci února začala platit vyhláška, která se zaměřuje na zvláštní užívání veřejného prostranství. 
Určuje poplatek, který vyplývá z užívání veřejného prostranství. Výše poplatků je stanovena sazbou za 
každý i započatý m2 a každý, i započatý den takto: 
a) provádění výkopových prací – 5 Kč  
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje  

1. na náměstí Českého ráje a na Havlíčkově náměstí – 100 Kč  
2. na ostatních veřejných prostranstvích při jednodenním stánkovém prodeji – 50 Kč  
3. na ostatních veřejných prostranstvích při umístění ostatních prodejních zařízení – 20 Kč  

c) za umístění stavebního zařízení – 5 Kč  
d) za umístění reklamního zařízení  

1. na náměstí Českého ráje a na Havlíčkově náměstí – 100 Kč  
2. na ostatních veřejných prostranstvích – 20 Kč  
e) za umístění zařízení cirkusů – 3 Kč  
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí – 3 Kč  
g) za umístění skládek – 7 Kč  
h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce – 3 Kč  

Vyhláška dále řeší osvobození od poplatku z akcí, které jsou pořádány bez vybírání vstupného nebo 
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Dále jsou od poplatku osvobozena 
přenosná reklamní zařízení typu „A“ do 1 m2 a takové poplatky, jejichž hodnota nepřesáhla částku 
100 korun. Stavebníci, kteří opravují zevnějšek budovy, nemusí hradit poplatek v případě, pokud 
jejich práce na veřejném prostranství nepřesáhnou dobu 30 dnů v kalendářním roce.  

 
Počet aut v centru města 
Dle informací z Odboru dopravy proběhlo v roce 2016(!) sčítání dopravy v ulici 5. května u křižovatky 
s Husovou ulicí. Za 24 hodin zde bylo nasčítáno 14 327 vozidel. Z toho 9 % (1 309) tvořila těžká 
nákladní vozidla (dominovala vozidla dopravující kámen z lomu v Košťálově a odpady z Liberecka na 
skládku do Košťálova). 
Zajímavé je jistě srovnání se stejným průzkumem, který proběhl v Turnově v roce 1931. Tehdejší 
vedení města nechalo počítat auta 7. července od 8.00 do 19.00 na křižovatce u Hníků (tedy v místě, 
kde ulice Hluboká přechází v Soboteckou a kde se nachází odbočka do ulice Palackého). Sčítající 
napočítali 880 aut, 110 motocyklů, 300 povozů – celkem 1 290 vozidel (informace je zaznamenaná 
v kronice města za rok 1931). 
 
Parkování nákladních vozidel ve městě 
V březnu došlo k úpravě možností parkování nákladních vozidel ve městě. Zatímco dosud byla 
nákladním autům uvolněná příjezdová komunikace na autobusové nádraží Na Lukách, kterou také 
k parkování (a přespávání řidičů) hojně využívaly, od března mohou nákladní vozidla parkovat pouze 
v průmyslové zóně Vesecko, kde bylo vytvořeno deset parkovacích míst. (Viz Fotokronika duben). 
 
Participativní rozpočet 
Město letos poprvé vyčlenilo částku 200 000 korun v rámci svého rozpočtu, o jejichž využití mohli 
rozhodnout přímo občané v hlasování. Nejprve byly přijímány projekty – do konce března mohl 
přihlásit kdokoliv cokoliv. Následně proběhlo on-line hlasování na městském webu. Vítězem se stal 
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projekt Dětského hřiště v Dělnické ulici, který získal 1 913 hlasů. Celkově hlasovalo více než 3 000 
obyvatel. Vítězný projekt byl realizován v létě a 14. září bylo hotové hřiště předáno veřejnosti. 
Přihlášené projekty:  

. Turnov chce třídit tetrapak. Předkladatel předseda Parlamentu mládeže města Turnova Lukáš 
Moudrý. Náklady 47 500 Kč na pořízení 25 kusů nádob na třídění kartónových obalů 
v sídlištích a vybraných vilových čtvrtích. (152 hlasů). 

. Dětské hřiště v ulici Dělnická. Předkladatel Martin Halama z Turnova. Náklady 199 990 Kč. 
Doplnění herních prvků na dětském hřišti s cílem zvýšit kapacitu a využitelnost dětského 
hřiště pro místní mateřské školy. Hřiště je navrženo pro nejmenší děti, prvky jsou navrženy 
do jednoho metru. (1 913 hlasů). 

. Venkovní hřiště pro všechny generace v klidové zóně v Dolánkách u Turnova. Předkladatel 
Alena Švecová z Turnova. Náklady 199 313 Kč. Doplnění hřiště v Dolánkách u Turnova, kde 
chybí sportoviště pro větší děti, mládež, dospělé či sportovce. Workout je vyhledávaný všemi 
věkovými skupinami. Projekt zahrnuje workoutovou sestavu a venkovní fitness prvky (pět 
posilovacích strojů). (615 hlasů). 

. Discgolfové hřiště Dolánky u Turnova. Předkladatel Dita Veselá z Turnova. Náklady 
199 284 Kč. Oživení prostoru bývalého koupaliště. Náklady zahrnují zpracování projektu 
a materiál. Realizaci projektu by zajistil předkladatel svépomocí z vlastních zdrojů. (298 
hlasů). 

. Venkovní posilovna pro veřejnost – workout na atletickém stadionu v Turnově. Předkladatel 
AC Turnov. Náklady 113 000 Kč. Nabídka cvičení venku navíc u volně přístupného a hojně 
využívaného sportovního areálu. Jedná se o efektivní cvičení venku s vlastní zátěží na 
jednoduchém soustrojí. Předkladatel se zavázal k finanční spoluúčasti ve výši 30 000 Kč. (147 
hlasů). 

 
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. Anna Šupíková.  
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 o půl páté odpoledne začala Na Lukách městská oslava nového roku. Moderování se tradičně 
ujala Eva Kordová, občanům vše nejlepší popřál pan starosta Hocke. O kulturní vystoupení se 
postarala kapela Waldowy Matušky. Děti, které přinesly obrázky, dostaly dárek. Tradičně se pouštěly 
tzv. balónky štěstí – hořící lampiony, jejichž pozůstatky se pak po celý rok válejí všude po okolních 
lesích a loukách. Na závěr oslav vypukl velký, deset minut trvající ohňostroj, který připravila zdejší 
firma Zdeňka Pohla. (Viz Fotokronika). 
 
Zasněžený Turnov 
Začátek roku v Turnově byl bílý. Už od Vánoc bylo nasněženo, ale od večera 3. ledna sněžilo ve 
velkém a 4. ledna jsme se probudili do úplně bílého Turnova. Nasněžilo kolem 20–30 cm sněhu. To 
samozřejmě způsobilo problémy v dopravě, pěší i silniční, ale těch sněhuláků, co ve městě vyrostlo! 
V dalších dnech začalo mrznout (nejnižší teploty za dlouhou dobu), sněhu přibývalo (sněhuláci už 
z něj ale stavět nešli – sníh se drobil) a problémy začaly narůstat. Od 4. do 5. ledna například hasiči 
HZS Libereckého kraje zaznamenali 100 výjezdů, zejména k popadaným stromům (sníh je těžký) 
a k dopravním nehodám a zablokovaným kamionům. (Viz Fotokronika). 
 
Knihovna poslala vyřazené knihy do Rumunska 
Na začátku roku vyrazily knihy, které městská knihovna vyřazuje z různých důvodů ze svých fondů 
a obvykle je dává k dispozici zdarma veřejnosti (např. prostřednictvím knihobudek), do světa. 
Prostřednictvím Petra Hakena, Turnováka a divadelníka, který udržuje přátelské vztahy s rodinami 
v rumunském Banátu, vyrazily za českou menšinou právě tam – do „české“ vesnice Rovensko. (Více 
viz Kultura – Knihovna).  
 
Petice za zachování restaurace 
Na konci loňského roku rozhodlo vedení města o možnosti přestavět Regionální informační centrum 
na náměstí v Domě U Beránka. Do něj se vchází ze strany náměstí, zatímco hned za rohem, 
s vchodem z ulice 5. května, se nachází restaurace Life Food, která nabízí bufetové obědové menu 
a která je v městské budově v nájmu. Protože hrozí, že přestavba Informačního centra by mohla 
zasáhnout i prostory restaurace, vznikla petice za její zachování, kterou podepsalo během dvou 
měsíců na 471 lidí, z toho 203 bylo občanů města. Peticí se zabývalo zastupitelstvo města na 
lednovém a dubnovém jednání.  
 
Sjezdovka zahájila provoz 
6. ledna zahájila provoz turnovská sjezdovka ve Struhách. Po několika letech se lyžovalo na přírodním 
sněhu. Mezi 21. únorem a 4. březnem provoz přerušila obleva. 4. a 5. března proběhlo poslední 
lyžování. (Viz Fotokronika březen). 
 
Zákaz návštěv v nemocnici a v domovech pro seniory 
7. ledna byl vydán zákaz návštěv v nemocnici, a to z důvodu šířící se chřipkové epidemie. O pár dnů 
později přibyl domov pro seniory Pohoda. Podobné zákazy nejsou výjimkou a bývají vyhlašovány 
téměř každý rok. Zákaz byl odvolán 17. února. Senioři a nemocní lidé zákazem citově výrazně strádají. 
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The Winter Trial 2017 
25. ledna startoval v Mašově úsek mezinárodní dálkové rallye veteránských vozidel The Winter Trial 
2017, kterou organizuje holandský autoklub. Závod startoval 22. ledna na jihovýchodě Nizozemí 
u města Maastricht, trasa vedla přes Německo, Českou republiku až do Rakouska a většina úseků byla 
vedena po silnicích České republiky. Celá trať měřila 2 500 kilometrů a auta, zúčastnilo se jich cca 60, 
musela dodržovat místní pravidla silničního provozu. 

 
PTAČÍ CHŘIPKA 
Na konci ledna bylo objeveno v Turnově na Kadeřavci ohnisko nákazy ptačí chřipky, a to u chovu 
kachen. Během 26. ledna bylo celé hejno, cca 50 ptáků, utraceno. V ochranném pásmu 3 km byli 
utraceni i ptáci dalších chovů. Ochranné tříkilometrové pásmo se týkalo obcí: Kacanovy, Mašov 
u Turnova, Modřišice, Olešnice u Turnova, Přepeře u Turnova, Příšovice, Turnov, Všeň. Do konce ledna 
museli všichni chovatelé z této oblasti nahlásit své chovy, k čemuž je vyzval i městský rozhlas 
27. ledna (rozhlas hlásí jen velmi výjimečně). Dále bylo vyhlášeno ochranné desetikilometrové 
pásmo, ve kterém byly chovy pečlivě sledovány.  
Desetikilometrové pásmo dozoru se týkalo obcí: a) na území Libereckého kraje: Besedice, Bezděčín 
u Jablonce nad Nisou, Bukovina u Turnova, Čtveřín, Daliměřice, Frýdštejn, Hnanice pod Troskami, 
Hrubá Skála, Jenišovice u Jablonce nad Nisou, Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, Kamení, Karlovice, 
Klokočí u Turnova, Koberovy, Kobyly, Ktová, Lažany u Sychrova, Lestkov pod Kozákovem, Líšný, 
Loktuše, Loučky u Turnova, Malý Rohozec, Odolenovice u Jenišovic, Ohrazenice u Turnova, 
Ondříkovice, Paceřice, Pěnčín, Radimovice u Sychrova, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Sekerkovy 
Loučky, Sněhov, Soběslavice, Střížovice u Pěnčína, Svijanský Újezd, Svijany, Štěpánovice u Rovenska 
pod Troskami, Tatobity, Troskovice, Václaví, Vesec pod Kozákovem, Vlastibořice, Volavec, Vranové I, 
Vranové II, Vrát, Vyskeř, Žďárek u Sychrova, Žernov. 
b) na území Středočeského kraje: Boseň, Branžež, Březina u Mnichova Hradiště, Dneboh, Dobšín, 
Hoškovice, Koryta u Mnichova Hradiště, Loukov u Mnichova Hradiště, Loukovec, Mužský, Olšina, 
Podolí u Mnichova Hradiště, Sezemice, Srbsko, Suhrovice, Žďár u Mnichova Hradiště, Žehrov. 
V dalších dnech byla ptačí chřipka zjištěna v Liberci. (Viz Kalendárium – kraj).   
Platnost nařízení o mimořádných opatřeních biologické bezpečnosti v chovech pro minimalizaci 
nebezpeční přenosu viru ptačí chřipky skončila 27. února 2017. (Viz Fotokronika únor). 
 
Počet chované drůbeže 
V souvislosti s výskytem ptačí na chřipky v Turnově musely obce zjistit a nahlásit počty chované 
drůbeže na svých územích. Sčítání se týkalo více než 150 chovatelů, kteří chovají kolem 5 500 ks 
drůbeže a ptactva. Nejvíce se na Turnovsku chovají slepice na snůšku vajec – celkem 4 300 kusů. 
Exotických ptáků je chováno 731, 150 slepic a 60 kohoutů a kachen je chováno v tzv. rodičovském 
chovu. V Kacanovech bylo nahlášeno 142 slepic a 49 exotických ptáků, na Všeni 752 kusů drůbeže 
a na Podháji 390 kusů drůbeže. Chovatelé museli stav svého chovu nahlásit sami, kdyby tak neučinili, 
vystavili by se pokutě až 50 tisíc korun, u podnikatelů až dva miliony. O žádném chovateli, který by byl 
pokutován, nebyla zmínka.  
 
Popelnice na mrtvé opeřence 
U hasičské zbrojnice na Kalužníku byl umístěn speciální kontejner, kam mohli lidé odkládat mrtvé 
ptáky nalezené v přírodě. Mrtvé ptáky z chovu museli hlásit krajské veterinární správě.  
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ZIMA V TURNOVĚ 
V Turnově se lyžuje a běžkuje a bruslí 
Po dlouhé době se milovníci zimních sportů mohou svým koníčkům věnovat i v Turnově. Kromě 
areálu ve Struhách, kde se lyžuje na nejníže položené sjezdovce v České republice, je v okolí města 
upraveno mnoho kilometrů běžeckých stop. Přímo ve Struhách je to 4,5 km trať, jezdí se nad 
Durychovem, na Lukách, v Dolánkách. Na běžecké tratě se zájemci mohou napojit nahoře na 
sjezdovce a také u Třech svatých nad sídlištěm Výšinka, odkud se jezdí až k Sempře „klasiku“ 
a u Sempry navazuje okruh pro bruslaře. Okruh pro běžkaře je také kolem areálu v Maškovce. Po celé 
délce ožila Lomnická magistrála, která kopíruje Zlatou stezku Českého ráje. Hlavní okruh měří 
přibližně 25 km a za dobrých sněhových podmínek lze využít až 35 km upravených běžeckých stop. 
Magistrála vede ze Zeleného háje na Rváčov, dále přes Morcinov a Košov na Tábor, pokračuje přes 
Ploužnici na Klepandu a odtud se přes Novou Ves nad Popelkou a Lomnici nad Popelkou (letiště, letní 
stadion, Stará Lomnice) vrací do Zeleného háje, kde je možné pokračovat směrem na Kozákov. Na 
Kozákově se také vesele lyžuje. Prostě zimu si letos užíváme! 
 
Zimní fotografická soutěž 
Město využilo toho, že se po mnoha letech objevil sníh i uprostřed města, a vyhlásilo veřejnou 
fotografickou soutěž k zachycení jeho zimní atmosféry. Soutěže se zúčastnilo 43 autorů, kteří zaslali 
54 snímků. Výsledky hodnotila porota složená ze čtyř turnovských fotografů, která se sešla 13. února.  
V kategorii dětí a mládeže do 18 let porota vybírala z 11 snímků: čestné uznání udělila Matyáši 
Markovi za fotografii Náměstí Českého ráje. Vítězem se stal snímek Dana Razáka s názvem Panorama 
zimního Turnova. Na druhém místě skončila Veronika Macháčková se snímkem z Dolánek a na třetím 
Matyáš Čepek se snímkem Krása za plotem.  
V kategorii dospělých vybírala porota v několika kolech. Čestné uznání obdržel Jiří Staněk za snímek 
Zima a naděje z Vazoveckého údolí. Na prvním místě se umístila Helena Vašková s fotografií sousoší 
U Tří svatých na Vrchhůře. Druhé místo obsadila Anna Chaloupecká s fotografií s názvem Turnovská 
pohádka a na třetím skončil Martin Čapek se snímkem Návrat z bobování u sportovní haly u nádraží. 
Vítězové soutěže byli v pondělí 13. března oceněni na turnovské radnici diplomem, fotografickou 
knihou a dle umístění také poukazem na nákup fotografických potřeb. 
(Vítězné fotografie viz Příloha).  
 
Zimní údržba komunikací 
Jakkoliv panovalo krásné zimní počasí, nečekaně bohaté přívaly sněhu a střídání tání a zamrzání 
přivodily řadu potíží při pohybu ve městě (a samozřejmě i mimo město). Silničáři nestíhali sníh 
odhrnovat, podle toho, komu péče o silnice připadla, se také lišila sjízdnost.  
Městské chodníky byly po několik týdnů velmi špatně schůdné – zatímco v centru se je dařilo 
udržovat takřka v pořádku, už kousek za náměstím se chůze po vysoké vrstvě namrzlého sněholedu 
stávala nebezpečnou, nemluvě o vysokých mantinelech tvořených odhrnutým sněhem, přes který se 
člověk jen těžko dostával na chodník a zase zpátky. Senioři a lidé s omezenou možností pohybu raději 
moc nevycházeli. Údržba silnic připadá tomu, komu silnice patří.  
Velkým a nebezpečným problémem se staly velké převisy sněhu a dlouhé rampouchy padající ze 
střech. Podle zákona je za jejich odstranění odpovědný majitel nemovitosti, na pomoc si v Turnově 
mohl přizvat Technické služby, nebo si najmout plošinu ze společnosti Městská teplárenská nebo od 
společnosti Dehes. Služby nabízely i další firmy – např. ty, které zajišťují výškové práce či klempířinu. 
Většina majitelů domů toho však nevyužila (chodce ale ohrožovaly i některé domy městské), a tak 
byla chůze na mnoha místech sázkou do loterie. Špatně schůdná byla například Hluboká ulice, část 
chodníku zabíral sníh odklizený ze silnice, z vysokých domů během několikadenního tání odkapávala 
voda, která na studených chodnících namrzala, člověk nemohl uhnout do velmi frekventované silnice, 
a tak nezbývalo než jít po ledu a doufat, že rampouchy z vysokých střech spadnou jindy. Naštěstí se 
tak opravdu vždy stalo a během zimy nebyl v Turnově nikdo vážně zraněn. V ulici Antonína Dvořáka 
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spadl kus ledu na záda procházející chodkyně, která utrpěla poranění vyžadující pracovní 
neschopnost. Majitele domu poté policie obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti. Z budovy muzea 
směrem do dvora spadl ledový balvan, který kolegové zvážili – měl celých 40 kg! (Nikomu se nic 
nestalo). 
Anketa na téma občanské vybavenosti Turnova II 
V lednu město spustilo internetovou anketu, ve které mohli občané vyjádřit svůj názor na občanskou 
vybavenost Turnova II, tedy části za železničním přejezdem, kde žije 40 % obyvatel. V anketě se 
vyjadřovali k následujícím otázkám: Jste spokojeni s občanskou vybaveností v Turnově II.? Které 
plochy preferujete? (Plochy pro aktivní vyžití (sport…), Plochy pro kulturní vyžití, Plochy pro rodiče 
s dětmi, Relaxační zóny (lavičky…), Oddechové travnaté plochy, Zóny pro seniory). 
Jste spokojeni s veřejnými plochami pro sportovní vyžití? Co preferujete při úpravách veřejných 
ploch? (Doplnění městského mobiliáře (lavičky, koše, lampy…), Rozšíření parkovacích ploch, Rozšíření 
sportovně-rekreačních ploch, Rozšíření ploch veřejné zeleně, Rozšíření ploch pro vyžití dětí, Umístění 
uměleckých děl, Vybudování multifunkčního objektu pro kulturní a společenské vyžití). 
Ankety se zúčastnilo celkem 135 obyvatel města. 21,5 % obyvatel vyjádřilo spokojenost se stávajícím 
stavem. 70 % respondentů bylo spokojeno se stavem městských sportovišť, 49 osob požadovalo 
doplnění městského mobiliáře o lavičky, odpadkové koše nebo sloupy veřejného osvětlení. Druhou 
nejčastější odpovědí byl stesk na chybějící parkovací plochy, které chce rozšířit 43 % obyvatel. 
18 obyvatel není spokojeno s množstvím sportovně-rekreačních ploch. 27 % obyvatel si přeje rozšířit 
plochy s veřejnou zelení a 11 % osob si myslí, že by bylo vhodné navýšit plochy pro vyžití dětí. Pouze 
6 osob by si přálo umístit více uměleckých děl a na závěr nejvíce osob by si přálo, aby byla 
vybudována multifunkční budova pro kulturní a společenské vyžití. Pro tuto variantu se vyjádřilo 47 % 
respondentů. 
 
 

ÚNOR 

Odstřelen mýval severní 
7. února odstřelil myslivecký hospodář MS Vesecko Jiří Duda za pivovarem Malý Rohozec mývala 
severního. Na Turnovsku se jedná o první potvrzený výskyt tohoto zvířete, které pochází ze Severní 
Ameriky a od 30. let se invazivně šíří po Evropě. 
 
Setkání se starostou – Alešova 
15. února proběhlo v jídelně ZŠ Alešova další setkání občanů se starostou města. Dorazilo sem kolem 
50 občanů. Probírala se hlavně dvě témata – občanská vybavenost Turnova II, kde žije asi 40 % 
obyvatel města, druhý stupeň základní školy, pobočky knihovny, Žluté ponorky, Základní umělecké 
školy apod., a chystaná rekonstrukce Nádražní ulice od viaduktu k Pyrámu. Začít by měla na jaře 
2018. V diskusi občané kritizovali špatný stav kolem příjezdové komunikace před střední školou 
a také neupravené prostory okolo pekárny Mikula. Hovořilo se i o využití nevyužívaného hřiště vedle 
pekárny, na které byl ale vznesen restituční požadavek, takže není možné je opravit a využívat. 
Starosta informoval přítomné o plánovaných akcích tohoto roku: opraveny budou schody ze sídliště 
směrem ke sportovní hale, vedle vznikne bezbariérový stupňovitý nájezd. Opraveno má být 
i venkovní hřiště Duhové energie a upraven celý prostor až ke střední škole. Řeší se také bazének 
v přednádražním prostoru, kde má vzniknout malá vodní plocha s klidovým zázemím. Jak starosta 
doplnil, velmi rád by postoupil v jednání s majiteli bývalých uhelných skladů, které dělají této části 
Turnova ostudu. V ideálním případě by Město chtělo vybydlené objekty vykoupit a prostor 
smysluplně využít. (Viz Fotokronika). 
 
Anketa mezi občany Turnova II.  
Na začátku roku vyhlásilo Město anketu s otázkami týkajícími se občanské vybavenosti a využití 
veřejného prostoru v Turnově II. Ankety se zúčastnilo 135 obyvatel Turnova. Z toho 21,5 % vyjádřilo 
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se stávajícím stavem spokojenost. Nejvíce lidí preferuje ve veřejném prostoru klidové zóny – lavičky 
a odpočinková místa a plochy pro děti. Téměř 70 % respondentů také vyjádřilo spokojenost se 
stavem místních sportovišť. 47 % zúčastněných by si přálo, aby byla v místě vybudována multifunkční 
budova pro kulturní a společenské vyžití. Lidem také velmi chybí parkovací místa. Pouhých 6 osob 
uvedlo, že by byli rádi, kdyby do prostoru přibyla umělecká díla.  
 
Okres Turnov 
15. února se na Střelnici konalo setkání o skladebnosti územně správního členění státu a dostupnosti 
služeb státní správy v oblasti Turnovska, které bylo svoláno ministerstvem vnitra. Harmonizace 
územně správního členění státu je jedním z cílů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České 
republiky pro období 2014–2020, proto se řeší i složitá situace Turnovska, jehož působnost obce 
s rozšířenou působností (ORP) je rozdělena mezi tři okresy. Jiné takové místo v republice není. 
Setkání se zúčastnil Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra, hejtman Martin Půta a zástupci obcí 
z Turnovska a Semilska. Zástupci ministerstva vnitra předložili přítomným účastníkům setkání tři 
možné varianty řešení: 1. varianta – vznik samostatného okresu Turnov / 2. varianta – ORP Turnov 
přičlenit k okresu Liberec / 3. varianta – ORP Turnov zmenšit o okrajové obce a přičlenit je k okresu 
Semily nebo okresu Liberec. Tato problematika se znovu řešila v roce 2018. 
 
Velká voda zahrozila 
21. února večer dosáhly Libuňka v Pelešanech a Jizera v Železném Brodě prvního stupně povodňové 
aktivity. Po pár dnech jejich hladiny opět klesly. (Viz Fotokronika). 

 

 

BŘEZEN 

Kácení stromů 
V prostoru mezi hradem Valdštejnem, Hrubou Skálou a kempem Sedmihorky proběhlo v březnu 
masivní kácení stromů, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků. Lesy České republiky 
odstranily až 200 stromů. Dvacet stromů bylo pokáceno i v arboretu na Bukovině.  
 
Skončila opatření spojená s ptačí chřipkou 
3. března ukončila Krajská veterinární správa platnost všech opatření spojených s výskytem ptačí 
chřipky v okolí Turnova. (Více viz Turnov – kalendárium z ledna).  
 
Vlajka pro Tibet 
10. března zavlála na radnici tibetská vlajka – Turnov se tak připojil k celosvětové kampani, 
poukazující na dlouhodobé porušování lidských práv nejen v Tibetu. O připojení ke kampani rozhodlo 
zastupitelstvo města v roce 2014 bez časového omezení. V letošním roce se k akci připojilo na 750 
radnic po celé České republice. Tibetská vlajka vlála i na budově Základní školy ve Skálově ulici.  
 
Setkání se starostou – centrum 
15. března proběhlo setkání starosty s občany města, které se konalo ve svatební síni radnice. 
Hlavními tématy, o kterých starosta informoval občany, byla revitalizace hřišť v Turnově, úpravy 
v parcích a projekt „nového úřadu“ ve Skálově ulici (úředníci ve Skálově sirotčinci).  
 
Zemřela Jitka Petrušková 
19. března zemřela po krátké těžké nemoci Jitka Petrušková, tělem i duší neodmyslitelně spjatá 
s turnovským muzeem. Bylo jí necelých 63 let. Do muzea docházela od konce 60. let, nejprve jako 
brigádnice a od roku 1973 jako stálá zaměstnankyně. Od muzea se již nikdy neoddělila. Pracovala 
jako regionální historička a v posledních letech se starala o muzejní knihovnu a sbírku regionální 
literatury. Byla také jednatelkou a výraznou tváří Pekařovy společnosti Českého ráje. Přibližně 
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v letech 2010 až 2015 bydlela v Loučkách, kde úspěšně vedla místní kroniku a zasloužila se o obnovu 
obecní knihovny. Bude chybět mnoha lidem. Pohřeb se konal v turnovské smuteční síni 24. března 
v pravé poledne za velké účasti smutečních hostí. Rodina si nepřála proslovy, proto se rozloučení 
konalo jen za zvuku hudby, kterou vybírali muzejníci.  
 
Setkání se starostou – bazének u nádraží 
21. března se v jídelně školy v Alešově ulici konalo setkání se starostou, na kterém byla diskutována 
budoucnost betonového, dlouho prázdného bazénku na sídlišti u nádraží. Nachází se v parčíku mezi 
prodejnou Billa a panelovým bytovým domem. (Foto bazénku viz Fotokronika říjen). 
 
Marcela Machotková získala cenu Thálie 
26. března byly v Praze udělovány ceny Herecké asociace Thálie. Cenu za celoživotní mistrovství 
v opeře převzala na jevišti Národního divadla v Praze někdejší sólistka této scény Marcela 
Machotková, turnovská rodačka. Narodila se 12. 10. 1931. Na pražské konzervatoři vystudovala klavír 
a zpěv. Po absolutoriu v roce 1954 nastoupila jako sólistka do vojenského uměleckého souboru 
Vítězná křídla v Praze. V letech 1960–1964 působila v Divadle F. X. Šaldy Liberec, v sezóně 1965/1966 
v Plzni. V ND hostovala již v roce 1963 a 1965. Od 23. 7. 1966 do roku 1988 zde působila jako sólistka 
opery. Její životní rolí byla Mařenka (Smetana: Prodaná nevěsta), kterou ztělesnila v charakterově 
bohatém vyjádření a procítěným pěveckým přednesem. Tuto roli také zpívala nejčastěji v ND, ale 
i v cizině: ve Vídni (v rámci festivalu Wiener Festwochen 1967), v Haagu a v Amsterodamu (1967), ve 
Varšavě (1969), na turné v Itálii (1970) aj. Dvořákovu Rusalku zpívala v Moskvě (1975) a v Budapešti 
(1976), na turné v SSSR (1975) vystupovala v rolích Taťány a Elisy (Čajkovskij: Piková dáma), již zpívala 
rusky také v Dublinu (1973). Hostovala rovněž ve Velké Británii, v NSR, ve Finsku aj., velmi často též 
vystupovala v mimopražských divadlech (1970 vytvořila v Českých Budějovicích Libuši). Často 
vystupovala i na koncertech. 
(Životopisné údaje převzaty z webového archivu Národního divadla v Praze). 
 
Liberecký kraj ocenil pedagogy 
29. března převzalo před dvě desítky pedagogů z libereckého kraje ocenění za svou pedagogickou 
práci. Pedagogy navrhovala odborná veřejnost a vybral je Výbor pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost. Mezi oceněnými byli i dva učitelé z Turnova – Pavel Šilhán, pedagog hry na housle 
Základní umělecké školy na náměstí Českého ráje v Turnově, a Oldřich Vele, vedoucí učitel 
odborného výcviku strojírenských oborů, OA, HŠ a SOŠ Turnov. 
 
Noc s Andersenem 
31. března se v Turnově konal další ročník Noci s Andersenem. (Více viz Kultura – Přehled 
nejdůležitějších událostí).  
 
 

DUBEN 

Nový městský architekt 
Od dubna začal na radnici působit nový městský architekt – výběrové řízení na pozici, uvolněnou 
v loňském roce Ing. Borisem Šonským, vyhrál Ing. arch. Vladimír Kučera. Architekt Kučera je 
turnovský rodák, má dlouholeté zkušenosti z projekční praxe a působil také jako městský architekt 
měst Mladá Boleslav a Bělá pod Bezdězem. 
Městský architekt je mj. k dispozici občanům pro konzultace, a to každé první a třetí pondělí v měsíci 
vždy od 13.00 do 16.00 hodin v kanceláři 303 v budově turnovské radnice.  
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Skončila bruslařská sezona 
2. dubna skončila druhá sezona zimního stadionu Ludvíka Koška.  
 
 
Duben – Planeta Země – Příroda na Zemi 
Desátý ročník projektu environmentální ekologické výchovy proběhl v rámci projektu Zdravé město 
a MA 21 ve spolupráci s Městem Turnov, odborem životního prostředí Městského úřadu Turnov 
a Městské knihovny Antonína Marka Turnov. Přichystána byla bohatá nabídka ekologických 
a kulturních aktivit pro školy i širokou veřejnost. 

. Ukliďme Česko: 8. dubna se konal 3. ročník celorepublikové akce Ukliďme Česko. Turnováci 
mohli organizovaně uklízet na Vesecku, neorganizovaně, kdekoliv chtěli. Na Vesecku se sešlo 
16 dobrovolníků, kteří vyklidili celkem 1 090 kg odpadků – láhve, matrace, jednu pračku, 
pneumatiky apod.  

. Úklid kolem škol: V týdnu od 17. do 23. dubna 2017 se do úklidových akcí zapojily turnovské 
základní i střední školy.  

 
Setkání se starostou – Mašov 
12. dubna se v mašovské hasičárně konalo setkání občanů Mašova s vedením města. Dorazilo 25 
občanů. V úvodu starosta města seznámil přítomné s přípravami na rekonstrukci základní školy (je 
připraven záměr a vybraná stavební firma, v příštím roce budou práce zahájeny). Druhým tématem 
byly chybějící chodníky, které obyvatele dlouho trápí. Starosta představil projekty na dva chodníky – 
od Sobotecké ulice na náves a Soboteckou ulicí směrem na Kalužník. Na jejich výstavbu se však 
nepodařilo získat dotace z Evropské unie, proto se Město snaží získat dotaci z MAS. Mimo plánované 
chodníky se řešila i situace na komunikaci nad školou, kde je problematický pohyb dětí a vozidel. Na 
základě setkání v Mašově v loňském roce byl zabezpečen provoz na novém hřišti, byla změněna místa 
na tříděný odpad a bylo vyřešeno stékání vody v nově vzniklé ulici. Také vjezd na náves 
a problematický vyčnívající kanál byl přidán do projektů chodníků. V diskusi s obyvateli zazněly také 
podněty na opravu panelové cesty za mostem u Libuňky a provedení drobné údržby schodů. 
Zajímavým byl také podnět na zřízení alternativy pro hromadnou dopravu pro seniory s názvem 
Senior taxi.  
 
Policejní pes byl zraněn a ztratil se 
V noci na 4. dubna zasahovali městští strážníci v Hluboké ulici za pomoci služebního německého 
ovčáka Dara. Během zásahu byl pes zraněn a následně ho srazilo auto. Následkem šoku Dar utekl 
a policie požádala občany, aby ho pomohli nalézt. Díky informacím několika občanů se podařilo 
lokalizovat pohyb Dara v Nudvojovicích a s dobrovolnou pomocí Lenky Valtové, která se svou fenou 
Růženkou pátrá po pohřešovaných osobách a je součástí mantrailingového týmu International 
Bloodhound Academy, byl po hodině a půl nalezen. Darovi bylo provedeno kompletní veterinární 
vyšetření, které ukázalo mnohočetné zhmožděniny hlavně na přední části těla. Během měsíce se 
uzdravil a vrátil do služby. 
 
Farmářské trhy začaly 
8. dubna byly znovu zahájeny farmářské trhy na náměstí. Lidé tak po zimní přestávce opět mohli začít 
nakupovat zeleninu a domácí výpěstky od malopěstitelů (ideálně) na hlavním náměstí. Trhy na 
objednávku města organizuje společnost Pojizerské farmářské trhy, která je organizuje i v Mladé 
Boleslavi, Mnichově Hradišti a Benátkách nad Jizerou. (Viz Fotokronika květen). 
 
Prezentace architektonických návrhů na úpravy divadla 
11. dubna se v kině Sféra konalo veřejné představení možných úprav městského divadla a otevřená 
diskuse. Zúčastnili se jí architekti Ing. arch Josef Pleskot a Prof. Ing. arch Ladislav Lábus, kteří na 
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návrzích pracovali. Akce se zúčastnilo asi 40 občanů a byla velmi zajímavá. Po úvodním vystoupení 
starosty města prezentoval svůj návrh jako první architekt Pleskot, poté architekt Lábus a na konci 
proběhla diskuse. Přítomným se podle vyjádření líbily oba návrhy, na návrhu architekta Pleskota 
(vlevo) oceňovali odvahu řešení a celkové vzdušné řešení, chyběly jim ale úložné a manipulační 
prostory. Ty zase v relativně dostatečné míře zohlednil architekt Lábus (vpravo), jehož návrh se „držel 
více při zemi“. (Foto převzato z www.turnov.cz, další viz Fotokronika). 
 
Drak v Turnově 
12. dubna odpoledne se konalo slavnostní otevření nového dětského hřiště u základní školy Alešova. 
Jedná se o veřejně přístupné hřiště, kterému vévodí osmnáctimetrový dřevěný drak, široký sedm 
metrů a vysoký 3 metry. Draka z akátového dřeva vytvořila turnovská firma Hřiště hrou za 900 000 
korun. Nové hřiště nahradilo již dožilý hrad uprostřed sídliště, který byl odstraněn a nahrazen zelenou 
plochou. (Viz Fotokronika). 
 
Velikonoce na Dlaskově statku 
15. dubna se na Dlaskově statku konala oslava Velikonoc, kterou připravilo Muzeum Českého ráje 
tentokrát na téma chov ovcí. Na akci dorazilo kolem dvou a půl tisíce návštěvníků. (Viz Fotokronika). 
 
Ocenění nejlepších sportovců za rok 2016 
20. dubna 2017 byli na turnovské radnici oceněni nejlepší sportovci města za rok 2016. (Více 
informací viz Sport – přehled nejdůležitějších událostí). 
 
 

KVĚTEN 

Oslavy Dne vítězství 
V pátek 5. května proběhly ve Skálově ulici městské oslavy Dne vítezství, kterými jsme si připomněli 
72. výročí pražského povstání, které se uskutečnilo 5. května 1945, a osvobození Československa 
a vítězství nad fašismem z 8. května 1945. Po celé dopoledne byly k vidění ukázky historické vojenské 
techniky a prezentace aktivních záloh Armády České republiky. Pro děti z mateřských a základních 
škol bylo připraveno divadelní představení s nafukovacími loutkami v podání divadla Rolnička 
z Liberce. V 11.30 hodin proběhlo vystoupení žáků ze ZUŠ Turnov pod vedením Jiřího Richtera a ve 
12.00 hodin proběhla tradiční pietní vzpomínka s kladením věnců u pomníku padlých. (Viz 
Fotokronika). 
Projev starosty města: „Již tradičně na tomto místě vzpomínám na konkrétního člověka, který je 
spojen s naším krajem a zároveň může být pro nás všechny určitým vzorem, životní inspirací. Již jsem 
zde hovořil o Čestmíru Šikolovi, Aloisu Liškovi, při otevírání zimního stadionu o Ludvíku Koškovi 
a minulý rok to byl Otakar Jaroš. 
Dnes jsem si vybral rodáka z nedaleké Malé Skály – stíhače královského letectva Ladislava Bobka. Již 
v době před II. světovou válkou patřil díky svému talentu, houževnatosti, píli, lásce k létání a také 
lásce k vlasti mezi generaci pilotů, kteří zásadním způsobem přispěli k výchově celé řady letců, kteří 
v době II. světové války v řadách polského, francouzského a britského letectva bojovali za naši 
svobodu. Velitel perutě mu připsal do zápisníku letů: Výjimečný noční stíhací pilot, který odvedl 
excelentní práci u squadrony. V roce 1991 byl na základě morální a politické rehabilitace povýšen do 
hodnosti plukovníka letectva in memoriam. Plyně se domluvil polsky, rusky, německy a anglicky. Měl 
ženu a dvě děti, když odcházel tak dětem nebylo ani 8 let. 
Rád bych vyzval Vás historiky, archiváře, pedagogy, studenty píšící seminární práce, abychom se 
společně pokusili zaplnit bílá místa naší turnovské historie. Byli to velmi odvážní občané Turnova, 
jejichž památka by neměla zapadnout, naopak by se měla stát inspirací pro nás všechny, pro náš 
běžný život i okamžiky, kdy je třeba těžkých rozhodnutí a činů. Snažme se prosím i my svou snad 
běžnou profesní prací, občanskými postoji, dobrovolnou prací pro společnost bránit to největší 
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bohatství, jakého se nám v naší zemi dostalo, svobodu. Braňme ji každodenně. O minulosti 
a přítomnosti veďme vážný dialog sami se sebou a především pak s našimi dětmi.“ 
 
 
Vlajka pro republiku 
Od konce dubna si mohli občané už po páté vyzvednout zdarma vlajku České republiky, aby ji vyvěsili 
8. května na svých domech či bytech a pomohli tak s vlasteneckou výzdobou města. Kampaň, kterou 
iniciuje starosta města, doprovodil letos slovy „Je třeba si připomínat všechny, kteří odešli bojovat za 
svobodu, kterou dnes máme. Nikdy nesmíme zapomínat na osud vojáků, našich sousedů a rodin, kteří 
obětovali naší vlasti život nebo že místo společenského uznání skončili ve věznicích a pracovních 
táborech vedle válečných zločinců a konfidentů gestapa. Někteří z nich byli popraveni, jiní byli 
doživotně perzekuováni a další museli zvolit exil.“ 
Počet vydaných vlajek již přesáhl tři stovky. Nicméně takové množství v centru města rozhodně 
nevisívá. (Viz Fotokronika). 
 
Návštěva prezidenta Zemana ve firmě Trevos 
10. května navštívil prezident Zeman areál firmy Trevos na Vesecku v rámci své třídenní návštěvy 
Libereckého kraje. (Více k návštěvě viz Liberecký kraj – Kalendárium, Firmy – Trevos).  
 
Pochod proti kácení stromů na Hruboskalsku  
19. května uspořádal spolek Svobodná škola umění ve spolupráci se studenty Waldorfského lycea 
v Semilech pochod proti kácení stromů na Hruboskalsku. Akci nazvali „Pře(d)stav si ráj“. Protestující 
se sešli v 10 hodin pod Hlavaticí, dále pokračovali po červené turistické trase na Valdštejn, kde se 
konal happening, kterým chtěli upozornit na podivné kácení často zdravých stromů.  
Během akce se studenti zaměřili i na turisty s otázkou, zda si přejí rozšiřování a rekonstrukci cest za 
cenu vykácení zdravých stromořadí. 
Lesy ČR a CHKO Český ráj odůvodnily kácení špatným stavem stromů, ale také plánovanou 
rekonstrukcí cesty u kempu Sedmihorky a cesty sv. Prokopa, která si vyžádá další kácení. Na podzim 
započala, náhradou za vykácené stromy, obnova stromořadí na Valdštejně, Nad Radčí, na Bukovině 
a v Sedmihorkách, financovaná z třímilionové dotace Evropské unie 
 
Pamětní deska Františku Xaveru Drozenovi 
20. května, v den 45. výročí úmrtí houslařského mistra Františka Xavera Drozena, mu byla odhalena 
pamětní deska na domě, ve kterém žil a tvořil – v ulici J. A. Komenského. Desku a slavnostní program 
připravil Spolek rodáků a přátel Turnova. Úvodní slovo pronesl historik Vlastislav Hnízdo, po něm 
následovalo vystoupení houslistky Čs. filharmonie v Praze Jany Kubánkové. (Více viz Kultura – Spolek 
rodáků a přátel Turnova). 
 
10 priorit města Turnova 
31. května se v prostorách Hotelové školy ve Zborovské ulici konalo další setkání, na kterém zástupci 
města spolu s občany vytypovávali aktivity, které by se měly v Turnově odehrát, aby se zde lépe žilo. 
Akci doprovodil kulturní program s barmanským vystoupením studentů školy, kteří připravili 
i občerstvení. Bylo zajištěno i hlídání dětí, protože mezi aktivní občany se stále více zařazují mladí 
obyvatelé města s malými dětmi.  
Výsledky byly vyhlášeny v říjnu (viz Kalendárium – říjen). 
 
Hrozící požár v domě využívaném bezdomovci 
31. května byl, naštěstí v zárodku, uhašen požár v domě čp. 169 v horní části Nádražní ulice, kam 
se stahují lidé bez domova. Podle policie se tento dům, vedle několika dalších (např. budovy starého 
kina na Trávnicích vlastněného jedním ze zastupitelů města), stal dalším problematickým místem, kde 
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lidé bez domova přespávají, pijí alkohol a údajně fetují. Hasiče k domu zavolali sousedé, kteří si 
všimli, že se z oken šíří silný černý kouř. Bezdomovci před příjezdem hasičů utekli.  
Podle zástupců města a policie není uhlídání opuštěných domů, do kterých se stahují problémoví lidé 
dost dobře možné. Je povinností majitele nemovitosti zabránit takovému přístupu, ale město nemá 
mnoho možností, jak to od majitele vynutit. (Viz Fotokronika květen, červenec). 
 
 

ČERVEN 

Změny v placeném parkování 
Od 1. června došlo ke zkrácení doby, po kterou je nutné platit poplatky na parkovištích ve městě. 
Platí se ve všední dny od 7 do 16 hodin a o v sobotu od 8 do 11 hodin. Snahou zpoplatnění je 
především to, aby se parkovací místa nevyužívala na dlouhodobé stání. Nově jsou zpoplatněna stání 
v Nádražní (v úseku od Kudrnáčových hodin po prodejnu potravin Ve mlýně včetně vjezdu 
k terminálu u budovy Drahstavu) a Studentské ulici a parkoviště U Raka bylo převedeno z majetku KC 
Turnov na město. Cena je 5 Kč za hodinu a 20 Kč za celý den. Bezplatné parkování zůstává podél 
nádražní budovy a u terminálu, stejně jako v prostoru centrálního parkoviště Na Lukách a před 
Sportovním a rekreačním areálem v Maškově zahradě. 
Parkovací karty platné na 1 rok, které umožňují parkování bez placení poplatků, byly zlevněny 
z 12 000 Kč na 3 000 Kč s tím, že platí na tři vozidla, ale nenárokují konkrétní místo, s výjimkou 
náměstí mohou vozidla s kartou parkovat na všech parkovištích. Nárok na kartu mají občané Turnova 
a lidé zde podnikající. Zatímco před touto změnou byla vydána jedna roční karta, nyní se objevily 
zájemci tři.  
 
Nové umělecké dílo v ulicích 
V červnu bylo na Trávnicích umístěno nové 
umělecké dílo, které vzniklo v roce 1999 jako 
předmaturitní práce v oboru uměleckého kovářství 
a zámečnictví na zdejší šperkařské škole. Autor 
Radek Procházka je pojmenoval Kancelářská krysa.  
 
Setkání se starostou – Dolánky 
7. června se v prostorách Domu přírody 
v Dolánkách konalo další setkání starosty města s občany přilehlého okolí. Na setkání dorazilo okolo 
dvaceti občanů. Starosta informoval příchozí o vývoji cyklostezky Greenway Jizera, která se 
dotčeného území přímo dotýká, o požární nádrži na Kobylce a o studii nivy řeky Jizery. Obyvatelé by 
si přáli, aby majitelé kempu v Dolánkách vylepšili sociální zázemí kempu a přidali služby, jako je 
například nabídka dřeva pro tábornické ohně, aby kempující nemuseli hledat dřevo v širokém okolí.  
Místní obyvatele také trápí stav silnic a chodníků – přáli by si cestu z Křemence, Na Hranicích či 
chodník podél silnice z Dolánek na Vápeník. Byli informováni, že v loňském roce byla podél silnice od 
zámku na Vápeník zpevněna krajnice, což je v tuto chvíli maximum možných úprav. Toto území je 
stále zatíženo kauzou Walderode a pro krajnici a umístění veřejného osvětlení byl získán souhlas od 
advokáta hraběnky. Na samotném Vápeníku ještě letos vyroste dlouho požadovaná autobusová 
zastávka. 
 
Na cestě k Zrcadlové koze se sesunul skalní blok 
16. června se na hojně využívané stezce kolem Jizery, která vede od jezu k Zrcadlové koze, sesunul 
skalní blok o velikosti 1 m3 a cesta musela být na několik dní uzavřena. Odborná firma Strix 
Chomutov, která již pro město Turnov prováděla monitoring spadlého skalního bloku na Valdštejně, 
navrhla odbourat zbývající skálu, přibližně 32 m3. Cena prací byla 185 856 Kč vč. DPH + 16 000 Kč za 
úklid a odvoz kamenů. (Viz Fotokronika). 



Kronika města Turnova 2017  |43 

 

Noc kostelů 
9. června se konala celostátní akce nazvaná Noc kostelů, kdy jsou lidem zpřístupněny kostely 
v netradiční noční době. V okolí Turnova se k akci připojil Valdštejn (koncert v kapli sv. Jana 
Nepomuckého, prohlídka stavby, nově opraveného krovu, přítomný byl kampanolog Radek Rejšek), 
modlitebna Jednoty bratrské v Turnově, modlitebny Církve adventistů v Turnově, kostela sv. Vavřince 
v Tatobitech a kostela sv. Filipa a Jakuba na Všeni. Turnovské kostely jsou obecně málo přístupné, 
protože pan děkan těmto akcím nefandí.  
 
Zemřel Josef Zajíc – Pepa 
29. června dobrovolně odešel z tohoto světa Josef Zajíc, postava známá všem Turnovákům, klient 
místního Fokusu. Život mu nadělil mentální handicap, se kterým se jistě nežije lehce. Nadělil mu však 
také bystrého ducha, velkou imaginaci a touhu komunikovat. A tak Pepa procházel ulicemi Turnova 
a s náhodnými kolemjdoucími řešil více či méně závažné problémy. (Více viz Zdravotnictví – Fokus). 
 
Nová webkamera na náměstí 
Od července míří na náměstí z budovy regionálního turistického informačního centra nová webová 
kamera, která vysílá on-line přenos na internetový portál youtube.com. Každý se tak může kdykoliv 
podívat, co se na náměstí zrovna děje, či jaké je tu počasí. Není to špatné, ale kdybyste v dnešní době 
chtěli uniknout tomu, že vás někdo sleduje a natáčí, jen těžko se vám to podaří.  
 
Zkušební svoz tetrapaků ze sídlišť 
V červenci byly na vybraných místech Turnova (především na sídlištích) umístěny oranžové popelnice 
na odkládání tetrapakových kartonů. Umístěno bylo 20 ks nádob o 240 litrech. Nádoby se svážejí 
jednou za 14 dnů ve středu. Celý projekt vzešel z řad obyvatel i z nápadu Parlamentu mládeže města 
Turnova. 
 
Historická sbírka umění České spořitelny v Turnově 
Během léta byly z budovy České spořitelny na náměstí svezeny obrazy z historické sbírky spořitelny. 
Svozy z regionálních poboček probíhají už několik let, marketingová strategie zakazuje(!) umisťovat 
obrazy a umělecká díla v budovách ČS, především v jejích zákaznických prostorách (informace 
zjištěna z interních zdrojů spořitelny). Je to opravdu smutný posun od doby, kdy spořitelny, většinou 
jako městské, bývaly iniciátory a sběrateli regionálního umění a v mnoha obcích byly vlastníky 
největších uměleckých sbírek.  
Část obrazů bylo možné bezplatně a dlouhodobě zapůjčit a vystavit na radnici města. Tyto obrazy 
nahradily obrazy z turnovského muzea, které tam byly dosud zapůjčeny.  
 
 

ČERVENEC 

Nový webový zpravodaj Turnovska 
Turnovský novinář Pavel Matys, vydávající tištěný měsíčník Turnovsko, spustil v červenci provoz 
nového webu www.turnovsko.info.cz, na kterém připravuje týdenní zpravodajskou relaci („televizní 
zprávy“) a zveřejňuje články o dění ve městě a okolí. Moderátorkou vysílané relace je Zuzana 
Brožová. 
 
Do přírody byli vypuštěni zajíci 
Členové Mysliveckého spolku Klokočské skály vypustili 15. července do přírody 20 párů uměle 
odchovaných zajíců. Snaží se tak o zahuštění jejich přirozené populace, která je příliš nízká. Náklady 
dosáhly 80 tisíc korun. 
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Obecně jsou v dnešní přírodě pro divoká zvířata velmi špatné podmínky, a to především kvůli 
špatnému zemědělskému hospodaření, zastavování volných ploch a intenzivní dopravě. Zvířatům 
chybí přirozené lokality, koridory pro volný pohyb a na silnicích jich mnoho končí pod koly aut.  
 
Psí drama 
3. července se nedaleko Skalan vrhl pes Bart 
(border teriér) v honbě za liškou do nory, ze 
které se nedokázal dostat ven. Majitelka 
požádala o pomoc hasiče, kteří se poté 
neúspěšně snažili psa ze spletité díry dostat. 
Nemohli za ním vlézt, protože v díře hrozil zával, 
který by ohrozil je a zatarasil psovi cestu ven. Na 
pomoc přijel i speciální záchranářský tým 
Rescue z Olomouce. Psa ven lákali na jídlo, 
snažili se uvolnit vchod do nory, nainstalovali 
kameru, aby mohli hlídat, zda pes 
v nepřítomnosti hasičů z díry sám nevyleze. 
Hasičům pomáhalo několik dobrovolníků. Po 16 dnech marného úsilí bylo domluveno, že snaha 
o záchranu psa skončí, a když se 19. července záchranný tým sešel u nory naposledy, vyběhl jim 
pohublý, ale jinak nezraněný pes v ústrety! Šestnáct dní trvající drama sledovala komerční televize 
a noviny a zpráva o záchraně se dostala na první místa zpravodajských relací v celé republice. Našli se 
lidé, kteří hasičům vyčítali přílišnou snahu o záchranu, ale podle oficiálního stanoviska hasiči musejí 
ze zákona zachraňovat osoby, zvířata a majetek. A já si myslím, že je to dobře, že žijeme v blahobytu 
a bohatství, takže můžeme věnovat péči a úsilí i při pomoci ostatním. 
Vysvobozeného psa ošetřil turnovský veterinář Milan Richter ve své ordinaci v budově Šroubárny 
v Bezručově ulici, čp. 788. (Foto převzato ze zprávy Hasičského sboru LK). 
 
 

SRPEN 

Nové cvičební stroje v Rývových sadech 
Od srpna mohli návštěvníci Rývových sadů začít využívat nové cvičební stroje při procházce v parku. 
Jsou umístěny nedaleko penzionů v Žižkově ulici a svým zaměřením umožňují právě seniorům trochu 
si zacvičit a rozpohybovat tělo. Tři přístroje od firmy Colmex byly pořízeny za 65 tisíc korun, přičemž 
23 tisíc bylo získáno jako výtěžek z tomboly letošního městského plesu. 
Další cvičební možnosti vznikají právě v rekonstruovaných vedlejších Metelkových sadech.  
 
Odpočinkové místo ve Skálově ulici 
V srpnu byl upraven dosud nepřístupný dvoreček vedle veřejných záchodků ve Skálově ulici. Malý 
dvorek byl zpevněn a osazen stojany na kola a lavičkami. Nabízí tak nejen turistům místo 
k odpočinku.  
 
Rekordní návštěvnost v Maškově zahradě 
1. srpna padl na koupališti v Maškově zahradě návštěvnický rekord. Nejteplejší den roku, kdy 
teploměry v Turnově ukazovaly 38 °C, přilákal do areálu 3 537 lidí.  
15. srpna přilákalo koupaliště stotisícího návštěvníka.  
 
Tragédie na Šetřilovsku 
9. srpna večer se dvě nezletilé dívky pohybovaly v zadní části parku na svahu nad náhonem a spadly 
ze skály. Jedna z nich na místě zemřela a druhá byla převezena vrtulníkem do liberecké nemocnice. 
Zprávu zveřejnila všechna celostátní média. (Viz Fotokronika). 
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Na podzim nechalo město posoudit bezpečnost skalních bloků v daném území a zpracovat projekt. 
Odborníci chomutovské firmy Strix označili 125 m dlouhý úsek od lávky u stavidel k Zrcadlové koze 
jako vysoce rizikový. Náklady na sanaci skal v uvedeném úseku jsou odhadnuty na 2,7 milionu korun. 
 
Restaurování malby sv. Jana Křtitele na Valdštejně 
V polovině srpna bylo dokončeno restaurování nástěnné malby v kapli sv. Jana Křtitele, kterou v roce 
1837 vytvořil malíř František Mašek a která údajně představuje jedinou podobiznu malíře Karla Hynka 
Máchy. (Více viz Kultura – Valdštejn). 
 
 

ZÁŘÍ 

Turnovské muzeum pečuje o most v Bystré 
Na začátku září byla dokončena oprava historického dřevěného krytého mostu v obci Bystrá na 
Semilsku. Ten musel být v roce 2013 uzavřen, protože byl v havarijním stavu. Most měří 31 a čtvrt 
metru a byl opraven za téměř 5 milionů korun (jedním milionem přispělo Ministerstvo kultury České 
republiky a 3 850 000 Kč zaplatil Liberecký kraj.) Po opravě přešel most do vlastnictví kraje a do 
správy ho získalo turnovské muzeum.  
Most postavil místní mlynář Janoušek v roce 1922, který trval na dovozu hlavních mohutných trámů 
z Vítkovic v Krkonoších. 
 
Prázdninová statistika 
Počty turistů, návštěvnost cyklostezky Greenway Jizera a využití cyklobusů viz Kraj – Kalendárium 
srpen.  
 
Dětské hřiště v parku u letního kina 
4. září bylo slavnostně otevřeno nově vybavené hřiště pro děti, spíše ty starší, v parku u letního kina 
v zadní části směrem k Husově ulici. (Více viz Stavební úpravy, Fotokronika červenec, září). 
 
Setkání se starostou – u kasáren 
6. září se sešel starosta města s obyvateli čtvrti u kasáren. Do jídelny ZŠ Žižkova dorazilo kolem 
dvaceti obyvatel, jako vždy se dozvěděli novinky z radnice. V diskusi se hovořilo o nově vznikající 
bytové zóně na Hruštici, kde proběhlo zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů, 
a o vodohospodářských stavbách na Károvsku. Velká pozornost byla věnovaná nově opraveným 
městským sadům, hlavně těm Metelkovým. Obyvatelé měli drobné připomínky, například 
k chybějícím odpadkovým košům pro psí exkrementy. Obyvatelům chybí chodník na Károvsku 
(radnice už jej řeší a plánuje na rok 2018 či 2019). Objevil se požadavek na zlepšení možností pohybu 
pro lidi s handicapem v okolí ZŠ Žižkova a u restaurace Karel IV.  
 
Dětské hřiště v Metelkových sadech 
7. září proběhlo slavnostní otevření Metelkových sadů, ve kterých od května probíhaly úpravy zeleně, 
kompletní rekonstrukce dětského hřiště a instalace zcela nových zábavních prvků. (Více viz Stavební 
úpravy, Fotokronika srpen, září). 
 
Horolezecký festival 
9. září se v turnovském muzeu, resp. v Letním kině konal festival pro horolezce Stavíme – slavíme! 
u příležitosti zahájení stavby horolezecké expozice. Na základní kámen během akce poklepal, kdo 
chtěl, při slavnostním zahájení to byl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, radní pro kulturu Květa 
Vinklátová, radní hospodářského a regionální rozvoje Radka Loučková Kotasová, starosta Turnova 
Tomáš Hocke s místostarostkami Petrou Houškovou a Janou Svobodovou, a především zástupci 
muzea, kteří projekt horolezecké expozice připravují. (Viz Fotokronika). 
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Dny otevřených dveří turnovských firem 
9. září uspořádaly firmy Ontex a Šroubárna Den otevřených dveří. Obě akce vzbudily velký zájem 
návštěvníků. (Více viz Firmy – Ontex, Šroubárna). (Viz Fotokronika). 
 
Kauza Walderode – další jednání 
12. září proběhlo další jednání o dědické kauze Walderode, která se výrazně týká Turnova. Dědička 
rodiny Walderode Johanna Kammerlanderová (manželka zemřelého Karla des Fours Walderode) se 
domáhá vrácení zámku Hrubý Rohozec včetně rodinného archivu a mnoha pozemků v Daliměřicích, 
v Malém Rohozci a okolí, které byly zabaveny státem na základě Benešových dekretů. Kauza trvá již 
25 let, během kterých stále nebylo definitivně rozhodnuto, zda právo na vydání majetku je či není. 
Tentokrát kauzu projednával Okresní soud v Semilech, který uznal nároky dědičky na daný majetek. 
Jedná se o tzv. mezitimní rozsudek, který, pokud se proti němu někdo neodvolá, bude pokračovat 
u dalších soudů projednáváním navracení jednotlivých pozemků, kterých je více než 1 400. Pozemky 
se nacházejí v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. 
 
Karel des Fours Walderode přišel jako občan německé národnosti o rodový majetek v roce 1946 na 
základě Benešových dekretů. V roce 1947 Walderodemu úřady československé státní občanství 
vrátily. Zabraný majetek už ale nestihl získat zpět, po komunistickém puči v únoru 1948 emigroval 
a o občanství znovu přišel. V roce 1992 ministerstvo vnitra Walderodemu československé občanství 
opět vrátilo. Šlechtic pak zažádal o vydání bývalého majetku svého rodu. Vzápětí se však objevila 
svědectví, že za války spolupracoval s nacisty. 
Proti rozsudku se odvolalo Město Turnov.  
 
Návštěva z Chicaga 
14. září navštívila Turnov skupina českých rodáků a jejich potomků z amerického Chicaga, které bylo 
před první světovou válkou třetím největším „českým“ městem. Zájezdy do České republiky 
pravidelně organizuje tamní škola T. G. Masaryk Czech School, která byla založena v roce 1921.  
První letošní zastávkou návštěvy byla Galerie Granát a výstava kreseb Jiřího Lodeho v galerii 
U Zlatého beránka, kde ji nejprve pozdravily místostarostky a pak se jí ujalo Informační centrum pro 
mládež: dva teenageři v krojích, s bábovkou a s chlebem a solí. Poté hosty provedli městem až do 
Městské knihovny, kde je čekal další program. Jak se ukázalo, jedna z členek výpravy pocházela 
z Turnova, jejími předky byla rodina Epsteinů, jejíž vila se nachází nedaleko knihovny v Žižkově ulici 
(dnes součást restaurace BB).  

 
Žiju s handicapem aktivně 
17. září se v areálu koupaliště v Maškově zahradě konala akce Žiju s handicapem, která proběhla 
v rámci Evropského týdne mobility (11.–17. září). Zahájení se zúčastnil i starosta města, který si 
prohlédl areál na invalidním vozíku. Z osobní zkušenosti vyvodil několik námětů na zlepšení, které 
probere se správou areálu. Akce bohužel nepřilákala mnoho návštěvníků. Do areálu si našlo cestu jen 
asi 30 lidí. Mnoho lidí tak nevyužilo možnosti prohlédnout si čtyřnohé pomocníky, kteří předvedli, jak 
vypadá práce vodícího psa. Nevyzkoušeli si jízdu na invalidním vozíku a trenažéry handbike (ruční 
kolo). Proběhla prezentace pomůcek pro rehabilitaci pacientů po závažných onemocněních 
(předvedlo oddělení následné péče turnovské nemocnice) a pomůcek pro zrakově handicapované. 
Odpoledne vystoupil turnovský Fokus s divadelním představením a proběhl koncert nevidomého 
zpěváka, klarinetisty, akordeonisty a klavíristy Mária Biháriho společně s kytaristou a zpěvákem 
Peterem Horváthem. Hostem akce byl i paralympionik Jiří Suchánek, který získal bronzovou medaili 
v roce 2016 ve stolním tenisu na paralympiádě v brazilském Riu. 
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Celostátní pátrání po mladé Turnovačce 
30. září vyhlásila Česká policie celostátní pátrání po třináctileté dívce z Turnova Anežce Bernardové, 
která den předtím odešla z domova a od té doby o ní rodina neměla zprávy. Výzvu k pátrání vysílala 
rádia i televize. Dívka byla nalezena v naprostém pořádku 1. října, podrobnosti nebyly policií sděleny.  
 
 

ŘÍJEN 

Den architektury 
1. října proběhl v Turnově 2. ročník Dne architektury, celostátní akce na propagaci architektonických 
památek. Turnov se tentokrát připojil procházkou po stopách vodních technických a historických 
památek s architektem Václavem Hájkem a jeho kolegy z turnovského regionu. Sraz byl na nově 
vzniklém nábřeží Jizery u křižovatky ulic Palackého a Na Lukách. Akce se zúčastnilo kolem čtyřiceti 
zájemců. Připojila se k ní i Městská knihovna (více viz Kultura – Městská knihovna). První zastávkou 
byl areál továrny Juta, kde pamětník povyprávěl o továrně, a účastníci se pak mohli rozhlédnout ze 
střechy historické budovy po okolí. Dále se vydali k čistírně odpadních vod, která je v majetku 
Vodohospodářského sdružení Turnov. Předseda Rady sdružení Milan Hejduk popsal postup čištění 
odpadních vod a provedl skupinu po areálu. Nakonec skupina dorazila do baru na stadionu Ludvíka 
Koška, kde proběhla prezentace letní školy architektury, kterou zpracovávali zahraniční studenti na 
fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Studentské práce se zaměřovaly na území 
nivy Jizery v Turnově. 
 
Setkání se starostou – Nudvojovice 
4. října proběhlo v Nudvojovicích další z pravidelných setkání starosty s občany. Do prostoru 
občerstvení u fotbalového hřiště v Koškově ulici dorazila jen desítka obyvatel. Místní žádali, aby byla 
do lokality přidána plakátovací plocha, ze které by se mohli dozvídat o akcích, protože i o setkání se 
starostou řada z nich nevěděla. Obyvatele také trápí činnost továrny, která pracuje v nepřetržitém 
provozu, loňská kontrola nařídila instalaci protizápachových filtrů, obyvatele ale stále trápí 
nepříjemný zápach. Místní ocenili loňské umístění dvou laviček v obci, jednu z nich by ale rádi viděli 
na jiném místě. Místní parčík by rádi využívali pro setkávání a „obecní“ akce. Žádali také o zásahy 
proti majitelům, kteří neudržují své pozemky v pořádku. Tak, jako v jiných částech města, trápí místní 
i vysoká dopravní zátěž a možnosti parkování (u velkých závodů a u terminálu vlakového nádraží).  
 
Nákup sbírky broušených drahokamů 
Na podzim zakoupilo muzeum od soukromého sběratele sbírku broušených drahokamů, která patří 
k největším v republice a navíc obsahuje i největší broušený kámen v republice – záhnědu 
vybroušenou do briliantu o hmotnosti 508 g. (Více viz Kultura – muzeum). 
 
Parlamentní volby 
20. a 21. října proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Informace 
a výsledky jsou uvedeny v samostatné kapitole Volby. 
 
Lars-Olof Franzen čestným občanem města 
20. října bylo během koncertu sboru Musica Fortuna v Městském divadle, který se konal u příležitosti 
třicátého výročí založení sboru, uděleno čestné občanství města Lars-Olofovi Franzenovi ze Švédské 
Alvesty. Franzen se největší měrou podílí na rozvíjení kulturních a sportovních vztahů mezi našimi 
partnerskými městy. (Viz Fotokronika). 
Lars-Olof Franzen do Turnova přijel poprvé v roce 1973 s klubem orientačního běhu a od té doby lze 
jeho návštěvy označit za pravidelné. Partnerská smlouva s Alvestou byla podepsána v roce 2006 
s jeho výraznou podporou a dlouhodobým aktivním přístupem. 
Lars-Olof Franzen po mnoho let zastával funkci zastupitele a v některých obdobích také místostarosty 
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Alvesty. Je předsedou tamního klubu orientačního běhu a jako bývalý aktivní hokejista zůstává 
členem “staré gardy”. Zprostředkoval řadu kontaktů pro studenty a mládež obou měst, což umožnilo 
realizaci několika výměnných pobytů Obchodní akademie a Hotelové školy a Základní školy Skálova. 
Také díky jeho úsilí se navštěvují pěvecký sbor z Alvesty a turnovská Musica Fortuna, v uplynulých 12 
letech do Turnova přijelo na 200 mladých Švédů činných v médiích. 
Návrh na udělení čestného občanství pro Larse-Olofa Franzena podal Václav Zakouřil, který má 
společně s nově oceněným občanem Alvesty za Turnov největší zásluhu na skutečnosti, že vztah obou 
partnerských měst není založen pouze na oficiální úrovni, ale především na úrovni spolkové 
a občanské. (Text převzat z www.turnov.cz). 
 
Sergěj Solovjev byl oceněn Poctou hejtmana 
24. října se v Liberecké oblastní galerii konal slavnostní večer, na kterém bylo oceněno sedm 
osobností kraje Poctou hejtmana: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, JUDr. František Novosad, Vlastimil 
Pospíchal, Ervín Šolc a MUDr. Vladimír Zikmund, CSc., Sergěj Solovjev, Ladislav Bareš (in memoriam). 
Ocenění na místě převzal starosta města Tomáš Hocke. Sergěj Solovjev byl oceněn za celoživotní 
přínos v oblasti boje za svobodu. V 50. letech 20. století byl vězněn, po roce 1989 se zapojil do 
porevolučního hnutí v Turnově, byl předsedou pobočky Konfederace politických vězňů (KPV) a je 
členem politické sekce Ústředí KPV. Ocenění za Solovjeva, který se ze zdravotních důvodů nemohl 
akce zúčastnit, převzal starosta Turnova Tomáš Hocke, hejtman Martin Půta Sergěje Solovjeva 
osobně navštívil později. 
 
Deset priorit obyvatel města 
V květnu (viz kalendárium) se počtvrté konalo setkání obyvatel města nad seznamem témat, která by 
bylo třeba vyřešit. Následné internetové hlasování určilo mezi předvybranými tématy deset 
nejpalčivějších. Úvodního setkání se zúčastnilo kolem 60 obyvatel, do internetového hlasování pak 
dorazilo 588 hlasů, platných však pouze 443 (ostatní byly anonymní).  
1. Zastavit projekt výstavby parkoviště ve vnitrobloku za Vesnou z důvodu konfliktu projektu se ZŠ 

28. října a poskytnout pozemek k rozvoji školy (158 hlasů) 
2. Obnovit dětské oddělení v nemocnici a řešit pohotovostní služby pro pediatrii (149 hlasů) 
3. Podpořit inovativní metody výuky na ZŠ zřízených městem (126 hlasů) 
4. Nestavět supermarket v centru, aby nezanikly malé obchody (107 hlasů) 
5. Zavést pestřejší jídelníček ve školních jídelnách, zavést náhradní obědy a salátové bary (89 hlasů) 
6. Nepoužívat chemické postřiky na veřejných prostranstvích (86 hlasů) 
7. Rozšířit zeleň u ZŠ 28. října, aby mohla být zavedena výuka pěstitelských prací (86 hlasů) 
8. Postavit Alzheimer centrum – dům se zvláštním režimem pro osoby s demencí (82 hlasů) 
9. Zavést jiný systém odpadového hospodářství, které bude zohledňovat množství směsného 

komunálního odpadu (zavedení různých cen poplatků s cílem podpory třídění odpadu za účelem 
snížení nákladů domácností, 82 hlasů) 

10. Upozornit majitele objektu vlakové zastávky Turnov-Město na zanedbaný vzhled (74 hlasů) 
11. Rozšířit pěší zónu – Skálova ulice (48 hlasů) 
12. Zřídit chybějící obchod s potřebami pro youtubery a elektronikou (45 hlasů) 

 
Oslavy státního svátku 28. října 
Jako každým rokem i letos zorganizovalo Město oslavy vzniku našeho svátku. Již několik let je tradicí 
akce Vlajka pro Masaryka, kterou iniciuje starosta města a v rámci které si mohou obyvatelé zdarma 
vyzvednout státní vlajku, aby ozdobili své domy a pomohli tak k vytvoření slavnostní atmosféry ve 
městě. (Letos vlajek o něco přibylo – visívá jich kolem 20-30). Již dlouhé roky je také tradicí pietní akt 
u pomníku ve Skálově ulici, tentokrát proběhl od 17 hodin. Oslavy vyvrcholily večerním programem 
v Městském divadle, během kterého byly oceněny osobnosti za významné počiny ve prospěch města.  
(Viz Fotokronika). 
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V druhé části programu vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy:  
Program 
Žáci 

 Mariana Seichterová – housle, 2. ročník, žákyně ze třídy Vladimíry Vydrové zahrála skladby 
Katherine Coledge: Houslový kousek a Úplněk. 

 Kateřina Chneiderová – kytara, 4. ročník, žákyně ze třídy Antonína Parise zahrála dílo Frédérica 
Mesniera: Etude en La. 

 Milena Havrdová, altová zobcová flétna, 2. ročník II. cyklu, žákyně ze třídy Daniely Nechutné 
zahrála skladbu Daniela Purcella: Sonata seconda – Largo a Vivace. 

 Veronika Preislerová, 7. ročník, žákyně ze třídy Daniely Nechutné a Daniela Nechutná zahrály 
jako duo akordeonů skladby Ladislava Němce: Pomalý valčík a Slavnostní pochod. 

 Šimon Kendík – housle, 1. ročník II. cyklu, žák ze třídy Šárky Košťálové zahrál dílo Friedricha 
Seitze: Koncert g moll pro housle – 1. věta. 

 Theresia Anna Hakenová – klarinet, 6. ročník, žákyně ze třídy Kláry Jozífkové zahrála dílo Zdeňka 
Fibicha: Selanka. 

 Lucie Preislerová – zpěv, 4. ročník, žákyně ze třídy Evy Lédlové zazpívala skladbu Theobalda 
Orebského: Sekáč a Giovanni Paisiello: Nel cor piu non mi sento. 

 Žesťový soubor ve složení: Václav Hořák, Jiří Richter, Michael Lachman, Daniela Kvapilová, Šárka 
Špiková, Kamila Maryšková a Arnošt Kohout – žáci ze třídy Jiřího Richtera zahráli skladby 
Jaroslava Ježka: Život je jen náhoda, Nebe na zemi a Šaty dělaj člověka, dále Studánečku od 
Fanoše Mikuleckého.  

 
Učitelé 

 Hana Pernicová a Jana Vlačihová – čtyřruční klavír, přednesly skladby Krakovwiak a Polonéza od 
Moritze Moszkowskeho a Legenda G dur od Antonína Dvořáka. 

 Smyčcové kvarteto ve složení: Šárka Košťálová – 1. housle, Jan Lochman – 2. housle, Vladimíra 
Vydrová – viola, Michaela Faltusová – violoncello zahrálo Smyčcový kvartet F dur od Josefa 
Myslivečka. 

 Klára Jozífková a Václav Sajbt zahráli na klarinety Koncertní kus č. 2 pro 2 klarinety od Felixe M. 
Bartholdy. 

 Monika Szántó zahrála na flétnu skladbu Syrinx od Claude Debussyho. 

 Eva Lédlová zazpívala Žalo, děvče, žalo trávu od Antonína Dvořáka a árii Mařenky z Prodané 
nevěsty od Bedřicha Smetany. 

 Monika Koudelková zahrála na akordeon Libertango od Astora Piazolla a dále Dizzy fingers od 
Z. Confrey. 

 
Čestné občanství 
Čestné občanství bylo uděleno již 20. října Larsu-Olof Franzenovi. (Viz zde výše). 
Cena obce 
Cena obce byla udělena JUDr. Milanu Brunclíkovi za profesní přínos v oblasti žurnalistiky a především 
dokumentaristiky.  
Medaile starosty 

 V průběhu slavnostního večera starosta udělil medaile starosty, které uděluje od roku 2014. 
V letošním roce ocenění získal Luboš Mrklas za záchranu života. Svou pohotovou a rozhodnou 
reakcí přispěl k záchraně života své kolegyně. 

 Jan Staněk jako signatář a organizátor pochodů Nezávislého mírového sdružení obdržel medaili 
starosty za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, za činnost, 
která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii. 

 Eva Lédlová získala ocenění za vynikající pedagogickou práci s dětmi, netradiční výukové 
metody. Jako učitelka ZUŠ Turnov pro své žáky dělá to nejlepší. 
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 Paní Jitce Petruškové, regionální historičce, autorce Nového turnovského pantheonu, 
zakladatelce Pekařovy společnosti a dobré duši turnovského muzea, bylo uděleno ocenění in 
memoriam za vynikající kulturní přínos městu. Ocenění převzala její sestra Šárka Drahoňovská. 

 Václav Zakouřil získal ocenění za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v oblasti 
orientačního běhu a za dlouholetou spolupráci se švédským partnerským městem Alvesta. 

 Panu Jaroslavu Hlušičkovi bylo předáno ocenění in memoriam za vynikající celoživotní práci ve 
sboru dobrovolných hasičů, za výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na 
hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku. Medaili za něho 
převzal kolega Roman Jelínek ze Sboru hasičů města Turnova. 

 Medaile byla předána Josefu Zahradníkovi za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných 
hasičů, výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské technice, 
stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku. 

 Jaroslav Šikola obdržel medaili za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných hasičů, 
výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky 
zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku. 

 Poslední medaile byla udělena Michaele Mlejnkové za sportovní úspěchy a šíření dobrého 
jména Turnova ve sportovním světě. Michaela se z důvodu svého působení ve volejbalovém 
týmu Bundesligy Stuttgart nemohla osobně zúčastnit. Michaela Mlejnková byla ve svých dvaceti 
letech vyhlášena nejlepší volejbalistkou České republiky za rok 2016. Medaile jí byla předána 
v červnu 2018. (Více viz Sport – Turnovské sportovní osobnosti). 

 
Vichřice Herward v České republice 
V neděli 29. října zasáhla celé území České republiky silná vichřice s dešti. Zemřeli při ní dva lidé, na 
které spadly stromy. Vichřice má na svědomí škody za miliardy korun. (Více viz Kraj – Kalendárium 
a Turnov – Kalendárium).  
V Libereckém kraji vyjeli hasiči k 380 nahlášeným případům, především k popadaným stromům. Jejich 
vlivem také docházelo k závadám na elektrické síti, proto byly desetitisíce domácností bez elektřiny. 
Omezen byl provoz na železničních tratích. Dle pozdějších zpráv způsobila vichřice v kraji polomy 
o objemu 150 tisíc metrů, což je zhruba 30 % roční těžby.  
V Turnově byla vichřice také velmi silná, k větším škodám však naštěstí nedošlo. Byl uzavřen hrad 
Valdštejn a jeho přístupová cesta z Pelešan na parkoviště, na kterou popadalo hodně stromů.  
Vlivem dešťů také stoupaly hladiny řek – Jizera kulminovala o půl druhé odpoledne při stavu hladiny 
433 cm. Rozlila se v Dolánkách. Nová protipovodňová zeď u hlavního mostu v Palackého ulici obstála 
dobře. (Viz Fotokronika). 
 
 

LISTOPAD 

Česká obchodní inspekce končí v Turnově 
K 1. listopadu ukončila v Turnově činnost Česká obchodní inspekce, resp. její poradenské a informační 
centrum. Důvodem bylo nízké využití jejích služeb.  
 
Rekonstrukce nádražní budovy – II. etapa 
Na podzim byla zahájena druhá etapa rekonstrukce nádražní budovy. Dokončena má být v létě roku 
2018. V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce hlavní haly a pravé části při pohledu na budovu (Viz 
Kronika 2016, Kalendárium únor). V druhé etapě bude rekonstruována část levá.  
 
Rozkvetlý Turnov 
7. listopadu proběhlo během Večera Na Sboře, věnovaného knize Život se stromy, vyhlášení 
14. ročníku soutěže Rozkvetlý Turnov. Do soutěže se přihlásilo jen 6 účastníků ve dvou kategoriích, 
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oceněni proto byli všichni. Kategorie A: Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných 
domů: Václav Hašek, Hruborohozecká 281 / Jaroslava Jankovská, Nádražní 1103 / Ing. Jan Zima, 
B. Němcové 1262. Kategorie B: Květinová výzdoba oken, balkonů a okolí bytových a panelových 
domů: Miloslava Letková, Kosmonautů 1550 / Jan Drahotský, Sportovní 1543.  
 
Setkání se starostou – Nádražní  
Na poslední letošní setkání se starostou dorazilo 8. listopadu do jídelny ZŠ Alešova nadprůměrné 
množství obyvatel – více než šedesát. Hlavním tématem diskuse byla připravovaná rekonstrukce 
Nádražní ulice, která vypukne na jaře 2018. Rekonstrukce je očekávaná, ovšem vzbuzuje obavy ze 
zhoršené průjezdnosti města. Dotkne se velkého úseku od Pyrámu v Ohrazenicích přes Nádražní ulici, 
viadukt na Přepeřské a komunikaci z Turnova až do Svijan na hranici krajů. (Viz Fotokronika). 
 
Vítání sv. Martina 
11. listopadu jsme v Turnově vítali sv. Martina. Akce, kterou tradičně pořádala ZŠ Skálova – Alešova, 
se zúčastnilo na pět stovek osob. Přijíždějícího Martina s doprovodem uvítal zpěv dětského sboru pod 
vedením paní učitelky Venduly Bičíkové. Před příjezdem se odehrál průvod s lampiony. (Viz 
Fotokronika). 

 
Národní potravinová sbírka 
V Turnově jsme se letos poprvé zapojili do celostátní Národní potravinové sbírky. Již pátý ročník akce 
proběhl 11. listopadu a v Turnově se do ní zapojila prodejna Billa v Nádražní ulici. Během sbírky, 
kterou organizovala místní skupina Českého červeného kříže, se podařilo vybrat 43 krabic od banánů 
plných potravin a drogistického zboží – celkem 815 kg! Sbírka je určena na pomoc lidem v nouzi – 
osamělým seniorům, samoživitelkám a jejich dětem, rodinám ve finanční tísni, obyvatelům azylových 
domů.  
 
Nález cvičné munice na Vesecku 
Na konci listopadu bylo během hloubení studny v areálu pily a truhlářství na okraji Vesecka při místní 
komunikaci mezi Ohrazenicemi a Paceřicemi učiněno několik nálezů cvičných min a zbytků další 
vojenské techniky. Jednalo se o techniku, která v místě zůstala (a stále ještě je) po sovětské armádě, 
která zde měla výcvikový prostor. (Viz Fotokronika). 
 
 

PROSINEC 

Placení kartou 
V prosinci bylo po dva měsíce trvajícím testovacím provozu umožněno obyvatelům platit veškeré 
poplatky na městském úřadě platební kartou.  
 
Rozsvícení vánočního stromu 
3. prosince, tradičně v první adventní neděli, proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
turnovském náměstí. (Více viz Kultura – Vánoce).  
 
Větrná smršť 
14. prosince se Turnovem prohnala větrná, jen několik málo minut trvající větrná smršť. Vítr 
o rychlosti přes 100 km/hod proletěl od Přepeřské ulice přes Nádražní směrem do centra a stihl 
napáchat poměrně velké škody. Nádražní ulicí létaly květiny z květinářství (původně vystavené na 
chodníku před obchodem) a popadalo několik stromů. Na parkovišti u Cryturu mezi mosty spadl 
strom na zaparkované auto, v Metelkových sadech spadlo několik stromů, jeden poškodil část 
nového hřiště (naštěstí ne těžce), v Jiráskově ulici uvolnil značně velký kus plechové střechy na 
jednom z domů. (Viz Fotokronika) 
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Prodej budovy bývalého kina v Žižkově ulici 
Na svém posledním jednání v roce schválili zastupitelé prodej budovy tzv. ruského kina v Žižkově ulici, 
kde do léta 2011 fungovalo Bio ráj a několik let zde sídlila organizace Fokus. Od zřízení digitálního 
kina v budově Střelnice a vystěhování Fokusu byla budova prázdná a prodej se dlouho nedařil. 
Uvažovalo se zde o vybudování supermarketu či bytového domu, druhá varianta se později stala 
městskou podmínkou prodeje. Budovu tedy na konci roku 2017 koupila firma z Jablonce nad Nisou za 
5,8 milionů korun. Plánuje její demolici a výstavbu nového bytového domu s podzemním 
parkovištěm.  
 



Kronika města Turnova 2017  |53 

 

Turnov – souhrnné zprávy ke konci roku 

 
 
Exekuce 
Velkým sociálním problémem současnosti jsou exekuce, kterými je zatíženo skoro 10 % Čechů, z nichž 
mnozí nemají šanci se z dluhové pasti vůbec dostat. S exekucí se loni potýkalo 855 Turnováků, tj. přes 
7 % obyvatel města (loni to bylo 6 %). Z toho přes 40 % čelilo třem až devíti exekucím najednou. 
V průměru připadalo 4,6 exekuce na dlužníka a nejčastější dluh činí kolem 99 tisíc korun. 
V regionálním srovnání patřila Libereckému kraji s 12 % obyvatel v exekuci třetí příčka a horší 
výsledek měly už jen Karlovarský (17 %) a Ústecký kraj (18 %). 
 
Úpravy zeleně 
Na podzim byly provedeny úpravy městské zeleně na mnoha místech ve městě. Přehled zpracovala 
Miloslava Šípošová z Odboru životního prostředí. 
Úprava prostranství v okolí bytových domů v ulici 5. května a Husova 
Před bytovými domy č. 1359 a 1360 byl dle projektové dokumentace vysazen pás růží (Rosa Stadt 
Rom), který byl doplněn okrasnými travinami. Dle projektové dokumentace měly být v trávníkové 
ploše vysazeny hlohy (Crataegus monogyna Stricta), ale po zaměření inženýrských sítí v terénu bylo 
zjištěno, že by došlo ke kolizi s těmito sítěmi, proto bylo upuštěno od výsadby stromů. Cena realizace: 
117 390 Kč včetně DPH 
Obnova zeleně v ulici Josefa Štrégla 
V ulici Josefa Štrégla bylo přistoupeno k výměně zbývajících akátů (Robinia Casque Roughe), které na 
stanovišti neprosperovaly, za hlohy (Crataegus laevigata Paul´s Scarlet). Stávající trávník v rabátkách 
byl nahrazen výsadbou půdopokryvných keřů pámelníků (Symphoricarpos x chenaultii Hancock). 
Cena realizace: 64 802 Kč včetně DPH 
Projekt řešení zeleně v ulici Aleji Legií 
Původním záměrem bylo doplnit výsadbu stromů, případně keřů v ulici Alej Legií, a to v místech, kde 
by nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi. Jediná možná volná plocha pro výsadbu stromů byla 
plocha kolem autobusové zastávky, kde byly vysazeny 4 lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Od záměru 
výsadby keřů bylo upuštěno na základě jednání komise pro životní prostředí. Cena realizace: 
35 880 Kč včetně DPH 
Úprava prostranství před bytovým domem v Žižkova ulici 
Před bytovým domem čp. 520 v Žižkově ulici došlo k realizaci první etapy prací, která spočívala 
v herbicidním postřiku plochy a následném založení parkového trávníku ve svahu, dále ve výsadbě 
skalníku u chodníku. Cena realizace: 10 696 Kč včetně DPH 
Mechanizovaná výsadba cibulovin 
V říjnu 2017 byla realizována mechanická výsadba cibulovin na trávníkových plochách v ulici Skálově 
(před domem Na Sboře), u kruhové křižovatky ulic Nádražní, Bezručova, Palackého a v parčíku u Billy. 
Holandskou firmou Verver Export, která je dodavatelem cibulovin, byly vysazeny kombinace tulipánů, 
modřenců, narcisů a krokusů. Cena realizace: 91 953, 95 Kč včetně DPH 
Náhradní výsadba stromů 
V listopadu 2017 byla provedena náhradní výsadba dřevin, která je ukládána při povolování kácení 
dřevin rostoucích mimo les na městských pozemcích dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Na sídlišti v ulici Přepeřské byly vysazeny 2 lípy řapíkaté (Tilia petiolaris), 
na sídlišti v ulici Dělnické byly vysazeny 2 katalpy trubačovité (Catalpa bignonioides) a třešňová alej 
na Bukovině byla doplněna o 4 třešně ptačí (Prunus avium). Výsadba byla provedena včetně kotvení 
na 3 kůly, ochrany proti okusu, zálivky a mulčování. Cena realizace: 56 216 Kč včetně DPH 
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Ošetření stromů na Mariánském hřbitově 
Na Mariánském hřbitově probíhalo ošetření pyramidálních dubů (Quercus robur ´Fastigiata´), které 
spočívalo v provedení bezpečnostního řezu, obvodového redukčního řezu o 20 – 30% současné 
velikosti koruny u dospělých jedinců a výchovného řezu u mladých jedinců. Cena realizace: 
101 519 Kč včetně DPH. 
Recyklace starých spotřebičů 
V roce 2017 odevzdali obyvatelé Turnova k recyklaci skoro 35 tun starých spotřebičů. Z Certifikátu 
environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Turnova v loňském roce 
vyřadili 34 992,97 kilogramů elektra. Tím, že jsme je následně předali k recyklaci, jsme uspořili 348,69 
MWh elektřiny, 15 829,07 litrů ropy, 1 690,12 m3 vody a 17,45 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 78,43 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 351,63 tun. 
V Turnově mohou občané odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče na sběrném dvoře Vesecko. 
 
 
 
 

Kdo nás opustil 

 
Jitka Petrušková: 19. března 
Josef Zajíc – Pepa: 29. června 
(Více viz Turnov – Kalendárium) 
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Turnov – zprávy z okrajových částí 

 
 

MAŠOV, PELEŠANY A KADEŘAVEC 

Ptačí chřipka: Oblasti se výrazně dotkl výskyt tzv. ptačí chřipky – infekčního onemocnění ptactva 
a drůbeže. (Více viz Turnov – Kalendárium z ledna). 

 
The Winter Trial 2017: 25. ledna startoval v Mašově úsek mezinárodní dálkové rally veteránských 
vozidel The Winter Trial 2017, kterou organizuje holandský autoklub. Závod startoval 22. ledna na 
jihovýchodě Nizozemí u města Maastricht, trasa vedla přes Německo, Českou republiku až do 
Rakouska a většina úseků byla vedena po silnicích České republiky. Celá trať měřila 2 500 kilometrů 
a auta, zúčastnilo se jich cca 60, musela dodržovat místní pravidla silničního provozu. 
 
Velká voda zahrozila: 21. února večer dosáhly Libuňka v Pelešanech a Jizera v Železném Brodě 
prvního stupně povodňové aktivity. Po několika dnech jejich hladiny opět klesly.  
 
Setkání se starostou – Mašov: 12. dubna se v mašovské hasičárně konalo setkání občanů Mašova 
s vedením města. (Více viz Turnov – Kalendárium z dubna). 

 
Vichřice Herward v České republice: V neděli 29. října zasáhla celé území České republiky silná 
vichřice s dešti. V Turnově byla vichřice také velmi silná, k větším škodám však naštěstí nedošlo. Byl 
uzavřen hrad Valdštejn a jeho přístupová cesta z Pelešan na parkoviště, na kterou popadalo hodně 
stromů. (Více viz Turnov – Kalendárium z října). 
 
Akce v Mašově (výběr): 

 4. února: Hasičský ples v mašovské sokolovně. Pořádal SDH Mašov. Hráli Veselí pozůstalí 

 2. prosince: Rozsvěcení vánočního stromu v Mašově. Vystoupily děti z místní mateřské 
i základní školy, dorazil Mikuláš s nadílkou, v hasičárně a na návsi vánoční dílna 

 13. prosince: Česko zpívá koledy v Mašově. Připojení se k celostátní akci 

 30. prosince: Vánoční koncert. Kaple v Mašově 
 

Akce v Pelešanech (výběr):  
. Blešák v Pelešanech: 17. června se konala na hřišti u silnice k Valdštejnu. Každý zde mohl 

nabídnout nebo koupit věci z půdy, garáže, domova, sklepa apod. Vstup i prodejní místo 
3×3 m bylo pro zájemce po registraci zdarma. Pořádal Sbor dobrovolných hasičů 
v Pelešanech. (Viz Fotokronika). 

. Nová zastávka: Na podzim byla zřízena nová autobusová zastávka v Pelešanech. (Více viz 
Stavební úpravy) 

. Pelešany – hřbitovní zeď: Od května do srpna byla v první etapě opravována hřbitovní zeď na 
hřbitově v Pelešanech. Zeď opravila firma Durango za 840 tisíc korun.  

 
SDH Mašov + SDH Kadeřavec viz Kultura – spolky 
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BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA A LOUŽEK 

Setkání se starostou – Dolánky: 7. června se v prostorách Domu přírody v Dolánkách konalo setkání 
starosty města s občany přilehlého okolí. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
Dolánky – památník obětem 1. a 2. světové války: V dubnu byla zahájena oprava památníku, který 
se nacházel v dezolátním stavu. Po letošní zimě hrozilo zřícení památníku. Odbor školství, kultury 
a sportu Městského úřadu Turnov zajistil opravu. Památník byl demontován za pomoci jeřábu 
a nevratně poškozené části pomníku (podstavec a spodní část) musely být nahrazeny novými částmi. 
Nový podstavec se skládá ze dvou stupňů vyrobených z božanovského pískovce shodné profilace. 
Spodní část pomníku tvoří kvádr z leštěné liberecké žuly, který nahradil předchozí betonový hranol 
obložený žulovými deskami. (Foto viz Stavební úpravy). 
17. prosince: Vánoční koledy v podání turnovských skautů. Kostelík na Bukovině 
 
SDH Bukovina viz Kultura – spolky 
 

MALÝ ROHOZEC, MOKŘINY A VAZOVEC 

Odstřelen mýval severní: 7. února odstřelil myslivecký hospodář MS Vesecko Jiří Duda za pivovarem 
Malý Rohozec mývala severního. Na Turnovsku se jedná o první potvrzený výskyt tohoto zvířete, 
které pochází ze Severní Ameriky a od 30. let se invazivně šíří po Evropě. 
 
Rohozecký okrašlovací spolek viz Kultura – spolky 
 

DALIMĚŘICE A HRUBÝ ROHOZEC 

Kauza Walderode – další jednání: 12. září proběhlo další jednání o dědické kauze Walderode, která 
se výrazně týká Turnova. Dědička rodiny Walderode Johanna Kammerlanderová (manželka 
zemřelého Karla des Fours Walderode)se domáhá vrácení zámku Hrubý Rohozec včetně rodinného 
archivu a mnoha pozemků v Daliměřicích, v Malém Rohozci a okolí, které byly zabaveny státem na 
základě Benešových dekretů. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
 
Akce v daliměřické sokolovně:  

. Posezení s dechovkou Turnovankou: 11. března, 25. března, 8. dubna, 11. listopadu, 
25. listopadu, 9. prosince 

. 8. dubna: Setkání sběratelů pivovarských suvenýrů. Pořádal Klub Jizeran Turnov 
 
SDH Daliměřice viz Kultura – spolky 
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Parlamentní volby 

 
Celostátní volby do Parlamentu České republiky se konaly 20. a 21. října. Poprvé v historii České 
republiky byly výdaje na kampaň omezeny na maximálně 90 milionů korun za každou stranu. 
Fotografie předvolební kampaně z ulic města viz Fotokronika říjen. 
 
Volby v Libereckém kraji 
V kraji se do voleb zaregistrovalo 24 subjektů (v předchozích volbách v roce 2013 jich bylo 18). 
Politické strany: Blok proti islamizaci – Obrana domova / Česká pirátská strana / Česká strana 
národně sociální / ČSSD / Dělnická strana sociální spravedlnosti / Dobrá volba 2016 / KSČM / KDU-ČSL 
/ Občanská demokratická aliance / ODS / Realisté / Rozumní – stop migraci a diktátu EU / Republikáni 
Miroslava Sládka / Strana práv občanů / Strana svobodných občanů / Strana zelených / TOP 09 
Politická hnutí: ANO 2011 / Cesta odpovědné společnosti / Referendum o EU / Řád národa – 
Vlastenecká unie / Sportovci pro společnost / Starostové a nezávislí / Svoboda a přímá demokracie – 
Tomio Okamura. 
 
Občané Turnovska na kandidátkách (kandidátky se sestavují za každý kraj samostatně), (zpracoval 
Pavel Charousek) 
TOP 09 – na 3. místě Miloš Rejmont, na 9. místě Michal Loukota, na 12. místě Pavel Mlejnek a na 
17. místě Michal Šmejda. 
ČSSD – občané Turnovska nejsou. 
ODS – na 8. místě Tomáš Špinka 
ANO 2011 – na 9. místě Michal Kříž  
KDU-ČSL – Vilém Zahrádka na posledním místě.  
KSČM – na 13. místě Jaroslav Šlechta 
Starostové a nezávislí – na 5. místě starosta Turnova Tomáš Hocke  
Česká pirátská strana – na 2. místě Daniela Weissová 
Svobodní – na 9. místě Vít Uličný 
Řád národa – Vlastenecká unie – Ivan Turnovec a Otakar Grund, který kandidátku vedl. 
 
Výsledky v České republice 
Volební účast 60,84 % oprávněných voličů. Do parlamentu se dostalo rekordních devět stran.  
Vítězem voleb se stalo Hnutí ANO s předsedou Andrejem Babišem (29,64 %), na druhém místě 
skončila ODS (Občanská demokratická strana, 11,32 %), na třetím nově Piráti (Česká pirátská strana, 
10,79 %), po nich SPD (Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, 10,64 %), KSČM (Komunistická 
strana Čech a Moravy, 7,76 %), ČSSD (7,27 %), KDU-ČSL (Křesťansko demokratická unie – 
Československá strana lidová, 5,80 %), TOP 09 (5,31 %), STAN s lídrem semilským Janem Farským 
(Starostové a nezávislí, 5,018 %).  
Překvapením voleb nebylo vítězství ANO, ale náskok, který nabralo před ostatními stranami. (Andrej 
Babiš je v současné době vyšetřován policií za dotační podvody – kauza Čapí hnízdo, dluhopisové 
podvody, slovenským soudem bylo potvrzeno, že byl agentem komunistické STB). Překvapil i úspěch 
ODS, velkým překvapením byl velký pád dosud vládnoucí ČSSD.  
 
Výsledky v Libereckém kraji: Volební účast 60,05 %. Vyhrálo 1. ANO 29,83 %, 2. STAN 12,82 %, 
3. Piráti 11,42 %, 4. SPD 10,95 %, 5. ODS 10,28 %, 6. KSČM 6,69 %, 7. ČSSD 5,65 %, 8. TOP 09 4,22 %, 
9. KDU-ČSL 2,05 %. 
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Výsledky v Turnově: Volební účast 64,38 %, 7 466 odevzdaných obálek.  
1. ANO 23,77 %, 2. STAN 13,69 %, 3. ODS 13,15 %, 4. Piráti 12,8 %, 5. SPD 8,80 %, 6. TOP 09 7,71 %, 
7. ČSSD 6,77 %, 8. KSČM 5,48 %, 9. KDU-ČSL 2,39 %. 
 
Volební okrsky v Turnově: 13 volebních okrsků  
1. OAHŠ Zborovská 519, 2. ZŠ 28. října 18, 3. ZUŠ nám. Českého ráje 5, 4. Gymnázium, Jana 
Palacha 804, 5. ZŠ Mašov 56, 6. ZŠ Alešova 1059, 7. ZŠ Alešova 1059, 8. ISŠ Alešova 1723, 9. ISŠ 
Alešova 1723, 10. ZŠ Alešova 1059, 11. HZ Hruborohozecká 388, 12. Gymnázium, Jana Palacha 804 
13. Dům přírody, Dolánky 90 
 
Noví poslanci z Libereckého kraje: Petr Baitl (ODS, primátor Jablonce nad Nisou), Martin Půta (STAN, 
hejtman LK – mandátu se vzdal), Tomáš Martínek (Piráti), Jiří Bláha (ANO), Jana Pastuchová (ANO), 
Ivan Jáč (ANO), David Pražák (ANO), Radovan Vích (SPD).  
Martin Půta byl „vykroužkován“ (tedy posunut preferenčními hlasy) z posledního místa kandidátky na 
místo první. Již předem avizoval, že funkci poslance nechce vykonávat, resp. nechce se vzdát funkce 
hejtmana a ani zastávat obě pozice najednou). 
  
Jednání o vládě: Během několika dnů se ukázalo, že žádná ze stran nechce s vítězným ANO do vlády 
a bude třeba sestavit menšinovou vládu. Prezident pověřil Andreje Babiše sestavením vlády 31. října. 
Poté, co se Andreji Babišovi nepodařilo sestavit koalici napříč politickými stranami (demokratickým 
stranám byla překážkou osoba Andreje Babiše coby trestně stíhané osoby a usvědčeného 
spolupracovníka StB), vytvořil vládu z odborníků a členů ANO, která nezískala důvěru. Ta poté vládla 
v demisi až do konce června. 27. června 2018 jmenoval prezident Zeman druhou vládu sestavenou 
premiérem Andrejem Babišem a složenou stranami ANO a ČSSD, ta získala důvěru Poslanecké 
sněmovny 11. července 2018. Hnutí ANO využilo předem domluvené podpory komunistické strany. 
Politická situace se destabilizovala. (Více viz kronika 2018). 
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Turnov – stavební úpravy a obchody 

 
 

 Obchody – změny a úpravy  
5. května, čp. 63 – Hotel Kleopatra 
S koncem září přestala fungovat restaurace Divizna v přízemí hotelu Kleopatra/Paradis. Nový majitel 
se rozhodl využít budovu pro jiné účely.  
 
Antonína Dvořáka, čp. 290 
V září ukončila provoz prodejna textilu vietnamského prodejce, jedna z prvních, které byly v Turnově 
otevřeny. (Foto www.seznam.cz).  
 
Havlíčkovo náměstí, čp. 32 
V dubnu se do prostor, které několik let využíval obchod se sportovními oděvy, přestěhovala banka 
UniCredit bank, která do té doby sídlila ve Skálově ulici čp. 69. 
 
Hluboká, čp. 145 (z pohledu vpravo) 
Prodejnu Pánské módy, která byla otevřena teprve nedávno, nahradila v dubnu prodejna Šperk 
Procházka. Dosud sídlila v Nádražní ulici čp. 1062. Majitelem je Tomáš Procházka. (Více viz Firmy). 
 
Hluboká, čp. 282 
S koncem září ukončila provoz prodejna ovoce a zeleniny turnovského obchodníka Hajna. 
 
Krajířova, čp. 490 
Na konci ledna ukončila provoz prodejna Tex-bo shop, která sídlila na rohu Palackého a Krajířovy ulice 
(vchod z Palackého). Prodejna prodávala velmi levné (tomu odpovídala kvalita) oblečení a domácí 
potřeby a fungovala přibližně deset let. Před tím zde sídlila prodejna Vše za (nejen) 39 korun – síť 
podobně superlevných výrobků. 
 
Náměstí Českého ráje – Hotel Korunní princ 
V červnu byla znovu otevřena restaurace Korunní princ, která získala nového majitele a byla přibližně 
dva měsíce uzavřena.  
 
Náměstí Českého ráje 26 – restaurace Life food 
Od června se restaurace přestěhovala do uvolněných prostor restaurace U Slunce v Sobotecké ulici, 
čp. 324. Prostory na náměstí byly zahrnuty do úvah města o rozšíření prostor Informačního centra, 
což vyvolalo i petici. (Viz Kalendárium z ledna).  
 
Na Trávnici, čp. 2219 
V květnu bylo v zadním traktu domu otevřeno květinářství Portrait.  
 
Nádražní, čp. 1124 
Na začátku srpna zahájila provoz v Nádražní ulici nová kavárna – Café Ambo. 
 
Palackého, čp. 215 
V říjnu ukončila provoz prodejna textilu vietnamského prodejce. Byla zahájena rekonstrukce domu.  
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Skálova, čp. 68 
Pekárnu Mikula, která zde sídlila od září 2016, nahradila někdy během roku pobočka celostátní 
pekárny Šumava. Ta zde provozovala prodejnu už předtím.  
 
Skálova, čp. 69 
V dubnu se banka UniCredit přestěhovala do prostor na Havlíčkově náměstí čp. 32. Ve Skálově ulici 
sídlila jen dva tři roky jako první nájemce prostoru, který byl tehdy adaptován pro komerční využití.  
 
Sobotecká, čp. 222 
V jedné z prodejen spojeného domu (čp. 220–222) byla na začátku roku otevřena prodejna mléčných 
výrobků z rodinné farmy Brožkových z Volavce.  
Rodinná farma Brožkových v obci Radostná pod Kozákovem, osadě Volavec, je od počátku svého 
fungování v roce 1990 zaměřena na chov skotu s produkcí mléka. Kravičky plemene Brown Swiss, 
které májí vynikající hodnoty složek mléka, tráví celý rok v nové vzdušné stáji s výběhem, která je 
certifikována jako wellfare. Jsou krmeny senem a travní senáží s možností volného pohybu na 
přilehlých pastvinách uprostřed Českého ráje. Mlékárna vyrábí cca 20 druhů mléčných výrobků pouze 
na bázi vlastního mléka, mléčných kultur a svého „know how“. (Informace převzaty z facebookových 
stránek farmy).  
 
Sobotecká, čp. 246 
Do prostor, kde několik let působil mléčný bar, se přestěhovala cukrářka Eva Dlouhá s podnikem 
Dorty z ráje. Dosud sídlila v sirotčinci ve Skálově ulici čp. 466. Ten se ale brzy začne přestavovat na 
městský úřad.  
  
Sobotecká, čp. 324 – restaurace U Slunce 
Po dlouhé renovaci, kdy byla restaurace zavřená, se otevřela opět od nového roku s nabídkou 
zdravějšího stravování. Bez výraznější propagace nový provozovatel neuspěl a po dvou měsících 
restauraci opět zavřel.  
V červnu se do uvolněných prostor stěhovala restaurace Life food z náměstí.  
 

 Stavební úpravy 
 
Příspěvky na obnovu objektů v městské památkové zóně 
Příspěvky jsou určeny na obnovu soukromých objektů v městské památkové zóně. Pro rok 2017 bylo 
z rozpočtu města určeno na tento program 300 000 Kč (došlo k výraznému navýšení). Bylo doručeno 
šest žádostí soukromých osob, na základě jednání komise pro vzhled města byly k podpoře 
doporučeny všechny.  

. Skálova čp. 68, obnova fasády a výměna 5 ks oken: 50 000 Kč (celkové náklady 224 200 Kč). 
Komerční využití. 

. Krajířova, čp. 480, výměna oken ve 2 NP a ve vikýři (9 ks): 60 000 Kč (celkové náklady 
237 758 Kč). Komerční využití. 

. Trávnice, čp. 156, výměna oken (4 ks): 50 000 Kč (celkové náklady 140 000 Kč). Objekt 
k bydlení. 

. Hluboká, čp. 250, oprava fasády, výměna klempířských prvků: 90 000 Kč (celkové náklady 
471 993 Kč). Komerční využití. 

. Trávnice, čp. 1008, výměna oken (5 ks): 30 000 Kč (celkové náklady 136 396 Kč). Objekt 
k bydlení. 

. Markova, čp. 12, fasáda a vstupní pískovcové schodiště: 20 000 Kč (celkové náklady 
55 837 Kč). Objekt k bydlení. 
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Program regenerace městské památkové zóny 
Z programu ministerstva kultury byly v roce 2017 podpořeny následující opravy:  

. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie – I. etapa (p. p. č. 1496, 1497, k. ú. Turnov, 
vlastník Město Turnov, část A, D, E) – celkový objem prací činil 1 034 000 Kč bez DPH Kč 
(z toho uznatelné náklady 941 437 Kč). Jednotlivé podíly jsou tyto: 472 737 Kč z prostředků 
vlastníka, 469 000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

. Kostel Narození Panny Marie – oprava 2 ks vstupních dveří – celkové náklady 147 320 Kč vč. 
DPH. Jednotlivé podíly jsou tyto: 59 588 Kč z prostředků vlastníka, 73 000 Kč z Programu 
regenerace MPZ, 14 732 z prostředků Města. 

. Muzeum Českého ráje v Turnově – Oprava nátěru fasády na dvorní straně objektu. Celkové 
náklady 293 053 Kč vč. DPH. Jednotlivé podíly jsou tyto: 135 109 Kč z prostředků vlastníka, 
134 000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

. Hrob Václava Šetřila na mariánském hřbitově – oprava kovaného plůtku a oprava 
a restaurování pomníku. Celkové náklady jsou 159 620 Kč, vč. DPH. Jednotlivé podíly jsou 
tyto: 11 235 Kč z prostředků vlastníka, 137 000 Kč z Programu regenerace MPZ, 2 530 Kč 
z prostředků Města. 

 
Prodej městských pozemků na Károvsku 
9. května se formou dražby prodávaly zasíťované pozemky na Károvsku, tentokrát jich bylo pět 
a ještě pět se letos prodávat bude. Tento způsob prodeje není výjimečný, tentokrát si jej všimla 
média, protože atmosféra dražby byla ostrá. O pět prodávaných pozemků soutěžilo 23 kupců. 
O jeden z pozemků soupeřilo v dražbě dokonce sedmnáct zájemců. Cena se u nejdražšího vyšplhala 
na 2 500 Kč za metr čtvereční, u nejlevnějšího na 2 100 Kč. Ceny strmě vzrostly – v roce 2016 šlo 
maximálně o 1 650 Kč za metr čtvereční. 
 
Opravy ulic – Prouskova, Pekařova 
V červnu byla zahájena oprava poškozených chodníků v ulici Prouskově (poškozeny byly především 
v době výstavby autobusového terminálu u nádraží, kdy sem byly přemístěny náhradní autobusové 
zastávky). Opravy přišly na 640 tisíc korun a byly hrazeny z rozpočtu Města. 
V Pekařově ulici proběhla v létě oprava kanalizace a vodovodu a komunikace dostala nový povrch. 
Cena vyšplhala na téměř 8 milionů, které hradilo Město a VHS. V roce 2018 má být vybudován nový 
chodník. (Viz Fotokronika červen, listopad). 
 
Školy 
O prázdninách probíhaly větší i menší opravy ve školách, např. v Základní škole Skálova bylo za 
4,3 miliony modernizováno sociální zázemí, včetně zbudování dvou toalet pro imobilní žáky. Na etapy 
byla zahájena i výměna všech oken. Začalo se okny v místnostech se sociálním zázemím a ve větší 
části přízemí. 
V ZŠ Žižkova byl investován 1 milion korun na výměnu sportovního povrchu v obou tělocvičnách 
a rekonstrukci podlahy na chodbě u tzv. malé školičky. Dožité PVC bylo nahrazeno dlažbou. 
Za 360 tisíc bylo rekonstruováno sociální zařízení pro kuchyni v mateřské škole ve Zborovské ulici.  
 
Valdštejn 
Oprava fasády kaple na Valdštejně byla odložena kvůli nedostatkům při výběru firem. 
Oprava střechy 
Práce na opravě střechy, které byly zahájeny v roce 2016, pokračovaly i v roce 2017 a v květnu byly 
ukončeny. Na podzim byla dokončena oprava fasády. Opravy se dočkal i přístupový most.  
Úpravy prostor před hradem 
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V březnu začaly práce na úpravě prostor před vstupem do hradu. Práce, které byly dokončeny 
v dubnu, provedla firma ESCO. Vznikl zelený ostrůvek, byla vymezena místa na parkování aut 
a umístěny stoly, lavičky a stojany pro kola.  
Elektronické zabezpečení 
Hrad Valdštejn byl na podzim opatřen novým elektronickým zabezpečením. Celková cena se 
vyšplhala na 700 tisíc, z toho 300 tisíc poskytlo ministerstvo kultury.  
 
Autobusové zastávky 
V létě bylo zbudováno nebo opraveno několik autobusových zastávek. Nová zastávka s přístřeškem 
vznikla v Granátové ulici. Přístřeškem byla osazena zastávka na Mariánském náměstí, přístřešek byl 
demontován ze zrušené zastávky před Kulturním centrem. Na podzim vznikly zastávky v Pelešanech 
na Rovinkách na Vápeníku. Realizovaly je Technické služby Turnov. 
 
Protipovodňová opatření Jizery 
V první polovině roku probíhaly u mostu přes Jizeru u Juty práce na protipovodňových opatřeních. 
Byly vykáceny vzrostlé stromy a rozšířeno a prohloubeno koryto Jizery po obou stranách mostu. Byla 
uměle snížena hladina Jizery, v korytě pracovaly bagry (i automaticky řízený malý bagr, který nadchl 
nejen děti). Práce byly dokončeny po zdvižení vakového sklopného jezu u Juty a hladina řeky se opět 
zvýšila v pátek 25. srpna. (Viz Fotokronika duben, červenec, srpen, říjen). 
 
Parky 
Park u Letního kina 
4. září, v první školní den roku 2017/2018, bylo slavnostně otevřeno hřiště v zadní části parku 
u Letního kina. Na hřišti vyrostla velká loď plná prolézaček, houpaček, lanových a herních prvků, 
včetně trampolíny a vodní atrakce. Otevření hřiště bylo naplánováno na první školní den. Byl 
připraven zábavný doprovodný program, vystoupení brazilské bubenické show skupiny Tam Tam 
Batucada, bublinová show, sportovní stanoviště, koloběžky k zapůjčení (od společnosti Sundisk), 
slackline, orientační běh nebo stanoviště Sportinline s lukostřelbou a frisbee. Na akci se poprvé 
objevil městský maskot v životní velikosti – bílý dvouocasý lev.  
 
Metelkovy sady 
V květnu byla zahájena oprava vstupní části a dětského hřiště v Metelkových sadech. Rekonstrukce 
byla hrazena z městského rozpočtu, protože se opakovaně nedařilo získat dotace na navržené úpravy 
(projekt pochází z roku 2007, od té doby se několikrát upravoval a zjednodušoval). Zakázku provedla 
společnost Gardenline z Litoměřic za 5,9 milionů korun, a to dle návrhu architektů z ateliéru AND. 
Vstup u sochy sv. Jana Nepomuckého obohatila nová informační tabule. V upravené části parku byly 
rekonstruovány cesty a zpevněné plochy. Byly kompletně rekultivovány zelené plochy a dále byl 
doplněn potřebný mobiliář. Bylo zbudováno nové dětské hřiště pro potřeby malých i větších dětí. 
Dětské hřiště využilo terénních nerovností pro skluzavku. V areálu se nachází pískoviště a dřevěné 
prvky na houpání, točení i prolézání. Pro větší děti je v neoplocené části hřiště dlouhá lanovka. 
Slavnostní předání veřejnosti se odehrálo 7. září, tři dny po zahájení provozu nově vybudovaného 
hřiště v parku u letního kina. Pásku přestřihlo asi padesát dětí z mateřských škol.  
 
Dělnická ulice – dětské hřiště 
V rámci participativního rozpočtu, který prvním rokem nabídl možnost Turnovanům hlasovat, o jaký 
projekt by měli zájem, bylo zřízeno dětské hřiště v Dělnické ulici. 14. září bylo předáno veřejnosti. 
(Více viz Turnov – Souhrnné zprávy k začátku roku, viz Fotokronika srpen). 
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Dolánky – památník obětem 1. a 2. světové války 
V dubnu byla zahájena oprava památníku, který se nacházel v dezolátním stavu. Po letošní zimě 
hrozilo jeho zřícení. Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov zajistil opravu. 
Památník byl demontován za pomoci jeřábu a nevratně poškozené části pomníku (podstavec 
a spodní část) musely být nahrazeny novými částmi. Nový podstavec se skládá ze dvou stupňů 
vyrobených z božanovského pískovce shodné profilace. Spodní část pomníku tvoří kvádr z leštěné 
liberecké žuly, který nahradil předchozí betonový hranol obložený žulovými deskami. (Foto 
z www.turnov.cz) 
 
Havlíčkovo náměstí, čp. 788 
V květnu byla zahájena oprava fasády a střechy domu na Havlíčkově náměstí.  
 
Károvsko 
U historického vodojemu na Károvsku probíhaly opravy většího (v roce 2016) a menšího vodojemu 
a další vodohospodářské akce. (Více viz Firmy – VHS). 
 
Konělupy, čp. 64 
Na podzim byla zahájena přestavba (přístavba) objektu bývalé koželužské dílny.  
 
Radnice – výměna části oken 
Na podzim byla měněna z důvodu netěsnosti okna kanceláří umístěných nad pasáží v ulici Antonína 
Dvořáka. Stavební práce provedla společnost RI Okna, a. s., v celkové hodnotě 300 tisíc korun.  
 
Malý Rohozec, čp. 12 
Během léta byla zbourána stará rohozecká 
hospoda. (Foto: mapy Seznam.cz). 
 
Mariánský hřbitov – oprava obvodové zdi, 
2. etapa 
Od května probíhaly práce na hřbitovní zdi 
u kostela Panny Marie sousedící 
s Přemyslovou ulicí. První etapa oprav byla 
prováděná v loňském roce a tato část byla 
u zhotovitele REOPA reklamována. Letošní 
opravy se týkaly části hřbitova směrem ke kolumbáriu a byly prováděny Zbyňkem Rulcem ze 
Svijanského Újezdu za 1,3 milionu korun. Práce byly dokončeny v polovině září. 18. září proběhla 
montáž repliky hlavní brány vedoucí na hřbitov, kterou vyrobilo Kovářství Mansfeld z Turnova. 
 
Markova, čp. 12 
Na jaře byla dokončena kompletní rekonstrukce rodinného domu.  
 
Na Házce – mostek přes Stebenku  
Mostek, který je dlouhodobě určen pouze pro pěší přechody přes Stebenku, využívalo dost řidičů 
i k přejezdu autem, což ohrožovalo jeho technický stav. V polovině ledna proto nechalo Město 
instalovat doprostřed mostku mechanickou zábranu v podobě velkého betonového truhlíku na 
květiny, aby vjezdu automobilům zabránilo.  
 
Na Házce, čp. 261 

Velký starý dům byl v prvních měsících roku 2017 zbourán. Dlouho byl opuštěný, před pár lety se 
zřejmě majitel pokusil o opravu, protože byla vyměněna střecha, ale tím to skončilo.  
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Palackého, čp. 185 
V červnu byla opravována fasáda domu.  
 
Palackého, čp. 212 
V září byl v přízemí otevřen obchod se vším možným. 
Historická restaurace Alfa byla mnoho let prázdná. 
V loňském roce byla opravena její fasáda. (Foto mapy 
Google.com). 
 
Palackého, čp. 215 
V říjnu ukončila provoz prodejna textilu vietnamského prodejce. 
Byla zahájena rekonstrukce domu. (Foto mapy Seznam.cz) 
 
Pelešany – hřbitovní zeď 
Od května do srpna byla v první etapě opravována hřbitovní zeď na 
hřbitově v Pelešanech. Zeď opravila firma Durango za 840 tisíc 
korun.  
 
Skálova, čp. 71 – muzejní galerie – expozice horolezectví 
Na konci června byla zahájena demolice muzejní galerie s obrazem Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, 
která plnila svou úlohu od poloviny 70. let. Na jejím místě, ve stejném objemu vznikne expozice 
horolezectví Muzea Českého ráje. Cenný obraz přečká přestavbu ukryt pod speciálním bedněním 
a stane se pak součástí nové expozice. (Viz Fotokronika červen a dál). 
 
Skálova, čp. 91 
V září zde otevřela prodejnu pekárna Semily. Vystřídala tak prodejnu s regionálními potravinami, 
která byla před prázdninami uzavřena.  
 
Skálova, čp. 465 
Na začátku letní sezony začala přestavba budovy bývalého Skálova sirotčince ve Skálově ulici. Do 
budovy se má nově přestěhovat městský úřad z budov čp. 72 a 82 ve Skálově ulici. Úředníci a firmy 
byli z objektu v průběhu předcházejících měsíců vystěhováni. Přestavba budovy za 58,5 milionů korun 
prováděná firmou Termil má být dokončena na podzim 2018. Od června 2017 do konce roku 2018 
pronajalo město pozemek za sokolovnou ve Skálově ulici, kde mohou parkovat zaměstnanci 
městského úřadu. Cena nájemného byla domluvena na 10 000 Kč ročně.  
  
Skálova, za čp. 466 
V polovině září byl zbořen montovaný objekt (nazývaný 
likusák) ve Skálově ulici za bývalým internátem vedle 
Fokusu. Jedná se o plánovanou demolici v rámci 
přestavby bývalého internátu na druhou budovu 
městského úřadu. (Foto mapy Seznam.cz) 
 
Sobotecká – podchod u židovského hřbitova 
V březnu byla zahájena oprava hojně využívaného podchodu u židovského hřbitova. Podchod je 
součástí silnice I/35 a opravu proto financovalo Ředitelství silnic a dálnic, správa Liberec. V první fázi 
byl průchod částečně funkční, byl odstraněn starý nástřik a město pořídilo nové osvětlení. V druhé 
fázi byl podchod uzavřen, byly pořízeny nové omítky (nástřik). Dokončeno bylo 30. června 2017.  
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Sídliště U Nádraží – 5. etapa rekonstrukce 
17. července byly zahájeny práce v severozápadní části Studentské ulice. Součástí stavby byly 
rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a zeleně. Pro bezbariérový 
přístup pro vozíčkáře a maminky s kočárky ze sídliště k budově TSC byla u stávajícího schodiště nově 
zbudována samostatná najížděcí rampa v přiměřeném sklonu. Výsledkem regenerace bylo rozšíření 
počtu parkovacích stání pro osobní automobily a nové povrchy veškerých komunikací a chodníků. 
Došlo i ke zkvalitnění veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Do předchozích 4 etap úprav v tomto 
sídlišti (probíhají od roku 2009) již bylo investováno kolem 21 milionů korun. (Viz Fotokronika červen, 
červenec, srpen). 
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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 domě uprostřed Turnova. 
Ranní jsou měřeny obvykle kolem 6 hodiny ráno (o víkendu z pochopitelných důvodů o něco později).  
 
V roce 2017 se počasí poněkud umoudřilo a vyhýbalo se přílišným extrémům. Pokud padly rekordy, 
byly to výkyvy krátkodobé, většinou jednodenní. Počasí se vůbec často měnilo a o žádném období 
nemůžeme říci, že bylo takové nebo makové. Začátek roku byl plný sněhu a hodně mrazivý. V lednu 
jednou padly mrazivé rekordy. Jaro dorazilo trochu zpožděně, na přelomu března a dubna, kdy opět 
padly teplotní rekordy, tentokrát ty vysoké, ale že by jaro bylo přehnaně teplé, to říci nemůžeme, 
protože například na konci dubna teploty opět rekordně spadly. Nečekaný mráz poškodil hodně 
ovocných stromů, zvláště na Moravě, ale i u nás. Mráz se v kraji objevil ještě jednou, a to v polovině 
července! Ovšem už jen na horách. Nejteplejším dnem roku se stal 1. srpen. Léto bylo docela pěkné, 
ale stejně jako zbytek roku výrazně proměnlivé. Slunce se střídalo s deštíky, takže aspoň po několika 
letech nebylo sucho. Ovšem přesně na konci prázdnin, 1. září, léto skončilo. Začal nečekaně brzký 
podzim s chladným a často deštivým počasím. A to vydrželo až do konce roku. Na první sníh jsme 
čekali až do začátku prosince. Předcházela mu listopadová vichřice Herwart, která u nás mnoho škody 
nenapáchala, ale 14. prosince ji trumfl nečekaný, krátký průlet silného větru Turnovem, který sklátil 
mnoho stromů a odnesl několik střech. Vánoce byly na blátě a na Silvestra pršelo.  
 
Průměrné teploty: Rok 2016: září 15,18 °C, říjen 8,32 °C, listopad 2,90 °C, prosinec -4,70 °C.  
Rok 2017 leden -3,99 °C, únor 0,86 °C, březen 5,37 °C, duben 7,11 °C, květen 14,51 °C, červen 
17,72 °C, červenec 17,86 °C, srpen 17,48. (Údaje převzaty z výroční zprávy Městské teplárenské, kde 
jsou uváděny vždy v rozsahu topné sezony, tedy září 2016 – srpen 2017).  
 
2.–8. ledna: Nastaly velké mrazy, největší za dlouhou dobu. Zima ale byla nádherná. Hodně sněžilo, 
hodně svítilo slunce, hodně mrzlo. Ranní teploty se pohybovaly od -6 °C (v pondělí), přes krátké 
oteplení na -1 °C (ve středu) k -13 °C (v sobotu). Sobota se také stala nejchladnějším dnem zimní 
sezony, například na Šumavě naměřili až 34 °C pod nulou! Hustě sněžilo od pondělního večera do 
pátku, pak už jen občas.  
9.–15. ledna: V pondělí mrazy trochu ustoupily, přesto však všem byla zima – už totiž promrzly domy 
a teplota, která přes den vystoupala těsně pod nulu, zvýšila vlhkost vzduchu. Největší zimu jsme ale 
zažili ve středu. V noci na středu spadly teploty hluboko pod nulu, ráno bylo v Turnově -15 °C! Co však 
bylo nečekané, bylo výrazné oteplení, a tak už ve středu odpoledne byla skoro nula. V dalších dnech 
už teploty nekolísaly, přes noc byly pár stupňů pod nulou, přes den kolem nuly. Každý den sněžilo, 
občas trochu tálo, ale to, co roztálo, hned zase zapadalo. Sněhu bylo opravdu hodně. V neděli 
dopoledne nádherně svítilo slunce. 
16.–22. ledna: Tento týden stále mrzlo, ale už nesněžilo a slunce svítilo mnohem méně. Pondělí bylo 
teplejší, teploty se držely jen pár stupňů pod nulou a svítilo slunce. Hned večer se začalo ochlazovat 
a úterní ráno jsme na teploměru viděli -12 °C. V dalších dnech se teploty držely dokonce ještě níže 
a v noci na čtvrtek padly další rekordy, a to dokonce údajně i v Turnově. Podle turnovského 
meteorologa, věštce a senzibila Vlastíka Brůčka Plamínka byla tato noc vůbec nejmrazivější za roky 
jeho pozorování. Rekord drží Příhrazy, kde bylo naměřeno -24 ⁰C a v Příšovicích -23,3 ⁰C. V Turnově 
na různých místech bylo kolem -20 ⁰C, v Rovensku pod Troskami bylo naměřeno -23 ⁰C. V dalších 
dnech se opět oteplilo, ale stále mrzlo. Ranní teploty se pohybovaly od -10 do -5 °C. Neděle byla 
nádherná – svítilo slunce a den byl jako malovaný.  
23.–29. ledna: Oteplilo se a ani jednou nesněžilo. Bylo spíše zataženo, jen pátek nám připravil 
slunečný den jako malovaný. Ranní teploty se pohybovaly od -4 do -8 °C, přes den pak stoupaly téměř 
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k nule, ale nepřekročily ji. I přesto však sníh pomalu ubýval a přibližně v pátek jsme na některých 
místech města opět pod nohama ucítili chodník. Zatím je to však výjimka a chodit musíme po vrstvě 
zmrzlého ledu a pod padajícími rampouchy, což je, mírně řečeno, nepříjemné.  
30. ledna – 5. února: Až do víkendu mrzlo, ale stále méně. V sobotu a v neděli už teploty nespadly 
pod nulu. Slunce nesvítilo, sníh padal v pondělí večer a v noci na úterý i na středu. Připadlo asi 8 cm 
nového sněhu, ale už od čtvrtečního večera začalo tát. Až do konce týdne stále výrazně tálo, nicméně 
sněhu bylo hodně, takže Turnov zůstal bílý. Sníh ze střech odtál nebo spadl skoro všechen. 
6.–2. února: Teploty se celý týden držely těsně pod nulou, nad ni vystoupily jen občas, a protože bylo 
většinou zataženo, sníh ubýval pomalu. Nejpěknějším dnem byl pátek, kdy zářilo slunce a ve vzduchu 
bylo cítit jaro. V neděli se oteplilo a celý den tálo.  
3.–19. února: Ranní teploty se až do pátku držely pod nulou (-6 °C v úterý, -1 °C v pátek). V pátek 
a o víkendu překročily magickou nulu a naměřili jsme až 3 °C nad ní. V úterý, ve středu a v neděli bylo 
nádherně, celé dny zářilo slunce. Sníh tál. V pátek dopoledne pršelo. V ostatní dny bylo polojasno.  
20.–26. února: Skoro celý týden pršelo nebo mrholilo, sluníčko vysvitlo jen výjimečně, nejvíce v úterý, 
kdy se počasí střídalo s aprílovou kadencí. V podstatě všechen sníh roztál, ze střech opadaly poslední 
kusy ledu, ve Struhách byl přerušen provoz sjezdovky (sníh na ní ještě byl, ale kvůli dešti by se pod 
lyžaři ihned ztratil). Začaly stoupat hladiny řek a potoků a v Turnově byl vyhlášen první povodňový 
stupeň.  
27. února – 5. března: S výjimkou úterka bylo skoro pořád hezky, polojasno a jasno. Teploty se po 
ránu držely u 3–4 °C, přes den, v závislosti na svitu slunce, šplhaly k 7–10 °C. V úterý bylo zataženo 
a večer pršelo. Ve čtvrtek foukal velmi silný vítr.  
6.–12. března: V týdnu bylo chladno, teploty po ránu klesaly k nule a většinu dní pršelo, nebo 
mrholilo. V pondělí a v pátek chvílemi hustě pršelo, v úterý a ve čtvrtek mrholilo, ve středu 
a o víkendu nepršelo. V pondělí panovalo aprílové počasí, kdy byl hustý déšť střídán sluncem, 
v ostatní dny bylo převážně polojasno. V neděli ráno byla namrzlá auta a na kalužích ledové krusty.  
13.–19. března: Až do pátku bylo hezky – sice chladno, ale často svítilo slunce. Teploty po ránu 
klesaly k nule, opět jsme škrábali námrazu z čelních skel aut, odpoledne stoupaly od 6 °C (pondělí, 
úterý) až k 11 °C (středa, čtvrtek). Zvláště čtvrtek byl nádherný slunečný den. V pátek se začalo 
ochlazovat, ale bylo hezky. Sobota propršela a počasí bylo opravdu nevlídné. Odpoledne přišel silný 
nárazový vítr. V neděli se počasí na chvíli zlepšilo, opět se rozzářilo slunce, ale odpoledne přišel hustý 
déšť. 
20.–26. března: po většinu dnů bylo polojasné počasí s teplotami po ránu kolem 6 °C (v úterý bylo 
8 °C, ve čtvrtek pouhý 1 °C). V úterý odpoledne mrholilo a ve středu se dost ochladilo. Od čtvrtka se 
oteplovalo a více svítilo slunce, v pátek pozdě v noci bylo 10 °C. Od pátku do neděle bylo překrásné, 
slunečné a teplé počasí.  
27. března – 2. dubna: V pondělí a úterý se udrželo krásné teplé počasí, poprvé jsme měli celý den 
otevřená okna. Panovaly ještě velké rozdíly mezi nočními (ranními) teplotami (v pondělí ještě trochu 
mrzlo) a teplotami odpoledne (až 20 °C). Ve středu se ochladilo a sluníčko se trochu schovávalo, ale 
pátek a sobota nám to bohatě vynahradily. Bylo jako v létě, teploty sahaly k 25 °C, ten teplotní skok 
byl až příliš velký, ale málokdo si stěžoval. V neděli ráno bylo zataženo a přesně v 7 hodin přišla 
bouřka! Párkrát silně zahřmělo, trochu pršelo a foukal studený vítr. Později během dne se vyjasnilo 
a bylo zase hezky a teplo. Jen o něco méně, než oba předchozí dny. Během týdne padlo pár 
teplotních rekordů. V neděli dokonce na Labské boudě v Krkonoších meteorologové naměřili 12,8 °C! 
(V roce 2014 byl rekord 10,3 °C, zatímco v roce 2013 se rekord překonal na opačném poli teploměru, 
naměřeno bylo 5,3 stupně pod bodem mrazu).  
3.–9. dubna: Počasí se nám výrazně zkazilo, teploty klesly, slunce se na většinu dní schovalo, často 
pršelo nebo mrholilo a foukal silný vítr. Ranní teploty se pohybovaly kolem 6-7 °C (pondělí, úterý 
a víkend), ale klesaly i ke 3 °C (zbytek dnů). Denní stoupaly k 11-12 °C. V pondělí bouřilo, v úterý 
a v pátek pršelo hodně, v ostatní dny jen občas, v neděli bylo docela hezky slunečno. 
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10.–16. dubna: Chladné počasí přetrvávalo, s výjimkou pondělí, kdy se odpoledne oteplilo a bylo 
krásně. Večer jsme naměřili 16 °C, ale potom přišel liják, ochladilo se a už to tak zůstalo. Hezky bylo 
jen na Velký pátek, kdy svítilo slunce a teploty vyšplhaly ke 12 °C. V ostatní dny bylo zataženo, 
mrholilo a přicházely plískanice (hlavně ve středu). Teploty po ránu byly kolem 5-6 °C, ke konci týdne 
klesaly.  
17.–23. dubna: V tomto týdnu padaly teplotní rekordy, tentokrát ale ty nízké. Velikonoční pondělí 
bylo studené, s přeháňkami, ale občas přeci jen na chvíli vysvitlo slunce, takže úplná katastrofa to 
nebyla. Zato v úterý, kdy ráno bylo jen 1-2 stupně na d nulou, řidiči opět škrábali skla u aut 
a dopoledne přišla ledová přeháňka s kroupami a sněhem. Denní teploty nepřesáhly 5 °C. V dalších 
dnech po ránu mrzlo, v noci na 19. dubna na mnoha územích republiky sněžilo, napadlo až 30 cm, na 
Ještědu naměřili 9 °C pod nulou a vítr tam dosahoval rychlosti 108 km/hod. Od středy častěji svítilo 
slunce, ale zima přetrvávala a každý den chvíli mrholilo. V noci na pátek 21. dubna přišly silné mrazy, 
na Šumavě klesla teplota až 20 pod nulu. Mráz napáchal velké škody především na jižní Moravě na 
vinicích, kde vinaři zapalovali mezi révou ohně, aby rostliny před mrazem co nejvíce ochránili. 
24.–30. dubna: Trochu se oteplilo, ale moc jsme se ještě neradovali. V pondělí a úterý svítilo slunce 
a bylo krásně, teploty v úterý dosáhly až k 17 °C. Nicméně od středy bylo zataženo a občas mrholilo. 
Teploty zase o něco klesly. V noci na pátek v jižních Čechách sněžilo tak, že došlo ke kalamitě – 
popadalo mnoho stromů, byly zavřeny silnice, nejezdily vlaky a stovky lidí byly bez proudu.  
1.–7. května: Většina týdne byla slunečná a teplá, tak jak se na květen sluší. Ranní teploty se 
pohybovaly od 5 °C (pondělí a středa) k 10 °C (úterý, neděle). Úterní dopoledne přineslo hustý déšť, 
pršelo taky v noci na čtvrtek a v pátek dopoledne. Jinak bylo jasno či polojasno. Odpolední teploty 
stoupaly k 15 °C až 18 °C (středa), v pátek a v neděli bylo chladněji – jen necelých 10 °C.  
8.–14. května: Bylo o dost chladněji než v předchozím týdnu, přihlásili se zmrzlíci – v úterý a ve 
středu ranní teploty klesly pod nulu a byl šedivák. Většinou bylo polojasno a hodně foukal silný 
chladný vítr. V úterý odpoledne byla přeháňka s kroupami. Teploty nepřekročily 10 °C. Nejhezčím 
dnem byla neděle, kdy celý den svítilo slunce a bylo až 20 °C. Však také v podvečer přišla z horka 
bouřka. Měla už úplně letní charakter, na rozdíl od přechozích dešťů.  
15.–21. května: Konečně krásný květen. V pondělí v poledne přišel hustý letní déšť, jinak se týden 
obešel bez srážek, svítilo slunce a bylo teplo až horko. Ve čtvrtek naměřil venkovní teploměr 
u nemocnice 28 °C. Stejně horko bylo i v pátek a v neděli, sobota byla výrazně chladnější.  
22.–28. května: Pěkný jarní týden – ranní teploty mezi 7–8 °C, odpolední něco přes 20 °C. Většinu 
týdne svítilo slunce, nebo bylo polojasno, občas foukal chladnější vítr. V noci na středu probudila 
většinu Turnováků velká silná bouřka, po které se ochladilo a vítr byl opravdu silný a nárazový. Ve 
čtvrtek už ale zase bylo teplo a slunečno.  
29. května – 4. června: Skoro celý týden bylo horko a slunečno. Ranní teploty se pohybovaly od 
7 °C (v pátek) do 22 °C (v úterý), ale dalo by se říci, že ranní teploty nijak nepředznamenávaly ty 
denní, které na slunci přesahovaly 25 °C (v pondělí, úterý a v sobotu 30 °C). Bouřka s lijákem dorazila 
v úterý odpoledne (po ní se ochladilo na 15 °C) a v noci na středu hustě pršelo (bez bouřky), v neděli 
pršelo během dne dvakrát, ale jen mírně.  
5.–11. června: krásné letní počasí s výraznějším každodenním větrem. Teploty po ránu byly nižší než 
v předchozím týdnu – od 9 °C (ve středu) do 15 °C (v úterý). Denní teploty sahaly od 18 °C (ve středu 
v podvečer) přes 25 °C (v pondělí a ve čtvrtek) k 28 °C (v neděli). V úterý ráno hustě pršelo 
a odpoledne přišla bouřka s průtrží. Ve středu a v sobotu foukal výrazně chladný vítr, takže i na slunci 
bylo chladněji.  
12.–18. června: Počasí si udrželo podobný charakter, teplo, ale ne horko, hodně svítilo slunce. 
V pondělí přišly do horkého počasí dvě silné dešťové přeháňky, vždy se při nich zatáhlo do úplné tmy, 
ale za deset minut zase svítilo slunce, jako by se nic nestalo. Ochlazovat se začalo ve středu, ranní 
teploty klesly na 8 °C, v noci na pátek přišla silná bouřka a déšť, pršelo hustě i v pátek a v sobotu 
a byla tma. Oteplení a projasnění přišlo až v neděli.  
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19.–25. června: A zas bylo jinak… oteplilo se a už ve středu byla parno s teplotami přes 30 °C. Ve 
čtvrtek večer přišla silná bouřka z horka, nicméně zůstalo teplo. Noční teplota byla cca 16 °C. V pátek 
bylo zataženo, ale o víkendu už zase vládlo sluníčko a bylo vedro.  
26. června – 2. července: V pondělí bylo chladněji a zdálo se, že každou chvilku bude pršet, ale 
nepršelo. Večer bylo 21 °C. V úterý bylo slunečno a teplo, ve středu opět vedro, odpoledne se z horka 
vytvořily bouřky, pršelo a trochu se ochladilo. Ve čtvrtek k ránu přišel mimořádně prudký déšť 
a bouřka a celý den hustě pršelo. Teploty klesly k 20 °C. V republice prudké deště nadělaly starosti se 
zatopenými sklepy, na některých tocích se zvedly hladiny k prvnímu povodňovému stupni. V pátek, 
v poslední školní den před prázdninami, to ráno nevypadalo úplně dobře, ale kolem poledne se 
rozjasnilo a kromě jedné či dvou přeháněk (byť hustých) bylo slunečno a teplo.  
3.–9. července: Panovalo typické letní počasí, ranní teploty se pohybovaly od 14 do 17 °C, přes den 
bylo většinou slunečno, chvílemi polojasno, během týdne teploty stoupaly až k 30 °C. Ve středu večer 
a v pátek večer přišly bouřky. Zatáhlo se až v neděli.  
10.–16. července: V tomto týdnu se ochladilo a často pršelo. V pondělí bylo horko, ale bez slunce, 
v úterý celý den pršelo a bylo dusno. Ve středu ráno byla mlha, přes den jasno, večer přišla průtrž 
mračen. Pršelo i ve čtvrtek, foukal chladný vítr, teplota klesla večer na 12 °C. V noci na pátek na 
Šumavě a v Jizerských horách mrzlo, teploty pod nulou zaznamenalo deset stanic v republice. 
Největší mráz byl v lokalitě Kvilda-Perla na Šumavě, a to minus 3,4 °C. Až do neděle bylo chladno, 
maximální teploty jen 15 °C. První den úplně bez deště byla až neděle.  
17.–23. července: Pomalu se oteplilo a skoro nepršelo. V pondělí pozdě večer jsme naměřili už 17 °C. 
Rána byla většinou chladnější a zatažená, postupně však vyhrávalo slunce, které silně hřálo. Ve 
čtvrtek bylo velké horko, ale slunce se neukazovalo a večer přišla silná bouřka. Pršelo i v sobotu 
večer, ale v neděli už bylo opět horko.  
24.–30. července: V pondělí bylo zataženo, k večeru přišel liják a byla zima. Pršelo i v úterý a ve 
středu, ve čtvrtek i v pátek. Nejednalo se o setrvalý déšť, ale o kratší a delší přeháňky a silné průtrže.  
31. července – 6. srpna: V tomto týdnu jsme se dočkali nejteplejšího dne roku. Stalo se jím úterý 
1. srpna, kdy teploty dosahovaly k 40 °C. Horko bylo i v pondělí a v dalších dnech. Nicméně ke konci 
týdne přibývalo oblačnosti a byla podyma. Ve čtvrtek skoro celý den pršelo či poprchávalo, 
odpoledne se vyjasnilo. I v ostatní dny bylo horko a slunečno, k večeru často přicházely bouřky.  
V 7.–13. srpna: V noci na pondělí nás čekala mimořádně chladná noc. Teploty klesly až k 8 °C, ale 
během dne vystoupaly docela vysoko, nebylo sice vedro, ale horko ano. Večer bylo částečné zatmění 
Měsíce. V dalších dnech se letní počasí poněkud kazilo – v úterý foukal silný vítr, ve středu ráno 
pršelo, teploty nepřekračovaly 20 °C. Nejošklivěji bylo v pátek – tma a silný déšť. V sobotu se začalo 
oteplovat a svítit slunce, v neděli už bylo hezky a teploty kolem 24 °C.  
14.–20. srpna: Horký letní týden, teploty sahaly až k 30 °C (v úterý), slunce svítilo každý den, i když ne 
nepřetržitě. Sem tam sprchlo. V pátek přišly bouřky a v noci na sobotu se v celé republice objevily 
průtrže, které měly na svědomí celou řadu škod, v našem kraji ovšem ne.  
21.–27. srpna: Vzduch po ránu začal být vyloženě chladný. Nejchladnější ráno bylo ve středu – pouze 
5 °C. V prvních dnech týdne byla zima i přes den, od středy se vždy odpoledne oteplovalo, teploty 
dosáhly k 24 °C. Až v neděli bylo skoro horko. 
28. srpna – 3. září: Poslední srpnové dny byly krásné, bylo horko a slunečno, byly i teplé večery 
a noci. Počasí se razantně zhoršilo v pátek 1. září a od té doby máme podzim. Celý pátek propršelo 
studeným deštěm a místo čtvrtečních triček jsme museli najít svetry a bundy. V sobotu bylo o něco 
lépe, déšť ustal, ale moc teplo nebylo. Neděle – tedy poslední prázdninový den byl docela povedený. 
Nepršelo a většinu dne svítilo slunce, moc horko ale nebylo. Večer pouze 11 °C.  
4.–10. září: Zdá se, že léto opravdu skončilo, rána již byla velmi chladná (6–10 °C), a přestože první tři 
dny v týdnu ještě svítilo hřejivé slunce, bylo doprovozeno silným chladným větrem. Teploty v těchto 
dnech vystoupaly k 20 °C. Od čtvrtka se počasí opět trochu zhoršilo – bylo chladněji (přes den kolem 
15 °C), polojasno nebo zataženo a často mrholilo. Skoro celou neděli pršelo.  
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11.–17. září: Léto se nevrátilo, většinu týdne bylo polojasno, slunce svítilo jen občas a často se během 
dne spouštěl slabší či silnější déšť. I když bylo hezky, ze vzduchu byl silně cítit podzim. Ranní teploty 
sahaly od 8 °C (pátek) k 14 °C (čtvrtek). Nejhezčím dnem byla neděle.  
18.–24. září: Podzim už je definitivně tady – ostatně přivítali jsme jeho první oficiální den. V tomto 
týdnu nás ale přivítalo více slunce a poněkud přívětivější počasí. Zářivě krásně však nebylo. Ranní 
teploty se pohybovaly mezi 6–8 °C, odpolední jen mezi 15–18 °C. Pršelo v pondělí a o víkendu. Sobota 
začala nadějně teplým a slunečným počasím, ale odpoledne se zatáhlo, začalo pršet a výrazně se 
ochladilo.  
25. září – 1. října: V pondělí pršelo, v úterý taky (i když dopoledne bylo hezky a teplo), ve středu 
mrholilo (ale jen v noci z úterý) – pomalu se chystal poslední záchvěv babího léta, který dorazil na 
svatého Václava – ve čtvrtek přišel den jako malovaný. Slunce svítilo bez přestávky celý den a teploty 
překročily 20 °C. Venku se po téměř měsíci mohlo být jen v tričku s krátkým rukávem.  
2.–8. října: Chladné počasí panovalo téměř celý týden a velmi často pršelo. Teploty po ránu sahaly od 
8 ° C (ve středu) k 11 °C. Čtvrteční úplněk se vyznačoval velmi silným a krásným svitem a silný vítr, 
který toho dne vál, hnal mraky po celé obloze.  
9.–15. října: Počasí se zlepšilo a podzim nám nabídl dozvuky babího léta (které letos téměř vůbec 
nebylo). Pondělní ranní teploty byly velmi nízká – jen 3,5 °C, ale během dne svítilo slunce a bylo 
krásně teplo. V úterý celý den mrholilo, od středy ale déšť ustal a směrem k víkendu se oteplovalo. 
Víkendové ranní teploty stouply k 13 °C a díky zářícímu slunci se přes den přehouply i přes 20 °C.  
16.–22. října: V pondělí ráno jsme naměřili 11 °C, a co bylo velmi zajímavé – stejnou teplotu naměřili 
i v Liberci a byla to nejvyšší teplota naměřená ve velkých městech v republice. To se často nestává. 
V pondělí a úterý bylo horko přesahující 20 °C a celé dny svítilo slunce. Bylo opravdu krásně. Ve 
středu se ještě udrželo teplo, ale slunce téměř nesvítilo a v dalších dnech už bylo počasí opět 
proměnlivé. V noci na čtvrtek a ráno zalila Turnov hustá, přehustá mlha a mrholilo. Odpoledne se to 
zlepšilo, v pátek a sobotu bylo hezky, ale skoro celou noc na neděli propršelo a neděle byla mokrá 
a zatažená. Teploty se držely kolem 13 °C. 
23.–29. října: Podzimní počasí vydrželo skoro celý týden. Ranní teploty se pohybovaly kolem 10 °C. 
Do čtvrtka bylo proměnlivé počasí – chvíli déšť, chvíli mrholení, chvíli sluníčko. Ve čtvrtek odpoledne 
se počasí vyjasnilo a až do večera bylo krásně slunečno s teplotou kolem 13 °C. V pátek už ovšem 
opět lilo. Víkend byl opět proměnlivý s deštěm a v neděli přišla vichřice Herwart, která napáchala 
velké škody. (Více viz Kalendárium). 
30. října – 5. listopadu: Většinu týdne bylo zataženo a deštivo, občas vysvitlo sluníčko, ale jen na 
krátko. V pondělí stále foukal silný vítr a ochladilo se. Ranní teploty od úterka klesaly ke 3–4 °C. 
O víkendu už nepršelo a bylo polojasno. Teploty přes den nedosáhly k 10 °C.  
6.–12. listopadu: Oproti předchozím týdnům více svítilo sluníčko, ranní i denní teploty byly o něco 
vyšší, ale 10 °C už nepřekročily. V neděli večer se ochladilo a mrholilo. 
13.–19. listopadu: Stále větší zima – v pondělí přijela do Turnova první zasněžená auta (z Jablonce, 
z Kozákova), v Turnově ale ještě nesněžilo. V pondělí odpoledne vysvitlo sluníčko a v následujících 
dnech svítilo docela často. Ranní teploty sahaly až k nule, v sobotu bylo poprvé bílo, ještě nesněžilo, 
ale byla námraza a zamrzly kaluže. Sluníčko už nesvítilo.  
20.–26. listopadu: Teploty se držely těsně nad nulou, bylo většinou zataženo a často mrholilo. Ve 
středu dopoledne svítilo sluníčko, krásně bylo i v pátek a v neděli. Nejtepleji pak ve středu, kdy 
teploty vyšplhaly k 5 °C.  
27. listopadu – 3. prosince: Teploty se stále držely těsně nad nulou. Pondělní ráno nás přivítalo 
hustým deštěm, kolem poledne přestalo, stejně to vypadalo i v úterý. Od středy nepršelo a stále jsme 
čekali na sníh a on nepřicházel. Od pátku lehce mrzlo a v neděli se přidalo sluníčko.  
4.–10. prosince: Konečně sníh! V pondělí ráno bílo a celý den s přestávkami sněžilo, ale protože 
teploty neklesly pod nulu, sníh rovnou tál a udržel se jen na trávnících a střechách. Stejně to vypadalo 
i v úterý. Ve středu už žádný sníh nebyl, teploty dosáhly 4–5 °C. V pátek po ránu hustě pršelo a celý 
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den bylo opravdu nevlídno. V sobotu i v neděli panovalo shodné počasí. Dopoledne bylo krásně 
a svítilo sluníčko, večer se zatáhlo a trochu sněžilo. 
11.–17. prosince: Během celého týdne neklesly teploty pod nulu, takže opět roztál všechen sníh, 
který nasněžil. Ale stejně ho nebylo moc. V úterý byla nečekaná zima – kolem 5 °C a všichni jsme 
z toho byli zvláštně nespokojení. Od středy se mírně ochladilo a foukal silný studený vítr. Ve čtvrtek 
doslova proletěl Turnovem silný vítr – takový malý orkán (více viz kalendárium). V pátek po ránu to 
hodně klouzalo. V sobotu mrholilo, v neděli sněžilo, ale opět vše rychle tálo.  
18.–24. prosince: Začalo hodně mrznout, teploty klesly k 7 stupňům pod nulu. V pondělí bylo 
nádherně – nasněžilo a svítilo slunce, až vše jiskřilo. V úterý se trochu zatáhlo, ale středa byla opět 
ukázkově krásným zimním dnem. Už jsme se těšili na bílé Vánoce, ale nestalo se. Od čtvrtka se 
oteplilo k nule, zatáhlo se a během dvou dnů všechen sníh roztál. I na Štědrý den bylo zataženo 
a teploměr ukazoval kolem 5 °C.  
25.–31. prosince: Teploty se držely mezi 0 až 3 stupni nad nulou, v úterý ráno byla krásná námraza 
a svítilo sluníčko, zdálo se, že by se zima mohla vrátit, ale nevrátila. Od středy se opět zatáhlo 
a teploty se pohybovaly kolem nuly. Ve čtvrtek celé dopoledne propršelo, déšť byl hustý a vytrvalý. 
Večer chvíli sněžilo, ale sníh rovnou tál a držel se na krátkou chvíli jen na trávě a střechách. Teploty se 
stále držely kolem nuly. V sobotu večer krásně nasněžilo, během hodiny byl Turnov zapadán sněhem 
a jiskřil ve večerním osvětlení. Ovšem za chvíli se oteplilo a začalo tát a do rána byl skoro veškerý sníh 
pryč. Na Silvestra celý den mrholilo a pršelo.  
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Město Turnov – základní informace 

 
Základní informace 
Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města, náměstí, se nachází 
267 metrů nad mořem na pozici 50° 35′ 15" severní šířky a 15° 9′ 26" východní délky. Turnov leží 
v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 
Výměrou 2 273 ha se Turnov řadí na 5. místo v okrese. Město se organizačně dělí na 5 katastrálních 
území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: 
Turnov s Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky 
u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Kód základní územní jednotky města 
je 577626. 
 
Počet obyvatel 
K 31. prosinci bylo v Turnově evidováno 14 312 obyvatel, z nichž bylo 6 873 mužů a 7 439 žen. 
Průměrný věk Turnovanů je 43,9 let – 41,69 u mužů a 45,7 u žen.  
 
Správní území města 
Turnov je obcí s rozšířenou působností (úřad III. stupně). Od změny územního členění státu v roce 
2003 byl Turnov ustanoven obcí s rozšířenou působností (ORP), což znamená, že vykonává výkon 
vybraných činností přenesené působnosti (státní správy) pro obce spadající do jeho správního 
obvodu (ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu v Liberci). 
V roce 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 zřizována 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 škola 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 



Kronika města Turnova 2017  |74 

 

 Mateřská škola Mašov 

 Mateřská škola ul. Zborovská 

 Mateřská škola ul. Jana Palacha 

 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko  

 Waldorfská mateřská škola 

 Dětské centrum 
 
Organizační složky městského úřadu 

 Sbor hasičů Města Turnova 
 
Orgány města 

 Městská policie 
 
Ostatní 

 Městský útulek pro psy 

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

 Jawor (Polsko), od roku 1999, 25 tisíc obyvatel.  
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  
 
Město je členem těchto sdružení 
Vodohospodářské sdružení Turnov / Sdružení Český ráj / Euroregion Nisa / Sdružení obcí Libereckého 
kraje / Svaz měst a obcí České republiky / Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska / 
Mikroregion Jizera / Národní síť Zdravých měst ČR. 
Městský úřad Turnov 

http://www.slunickoturnov.cz/
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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 od 1. února 113 zaměstnanců.  
 
Sídla městského úřadu 
Městský úřad sídlil v roce 2017 ve čtyřech budovách. V srpnu byla zahájena generální rekonstrukce 
budovy bývalého Skálova sirotčince ve Skálově ulici čp. 466, kde vznikne nová část městského úřadu 
(více viz níže). V roce 2016 byla prodána jedna ze stávajících budovy městského úřadu (bývalý soud ve 
Skálově ulici čp. 72), Libereckému kraji pro potřeby turnovského muzea. Úředníci v ní ovšem ještě 
celý rok 2017 sídlili.  
 
Hlavní budova radnice, Dvořákova 335 

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

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

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

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU: 11 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: 24 členů, velitel jednotky Martin Bartoníček 
Skálova ulice čp. 72 

 ODBOR DOPRAVNÍ: 20 pracovníků, vedoucí odboru Pavel Vaňátko 

 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD: 5 pracovníků, vedoucí odboru Hana Lustigová 

 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU: 6 pracovníků, vedoucí odboru Mgr. Martina Marková 
 
Skálova ulice čp. 466 
V červenci byla budova bývalého Skálova sirotčince vystěhována. 1. srpna byla zahájena 
rekonstrukce. (Viz Fotokronika červenec, srpen). Do budovy se v budoucnu zpátky nastěhují městští 
úředníci i policie a také úředníci, kteří dosud sídlí v budově ve Skálově ulici čp. 72, kterou v roce 2016 
koupil Liberecký kraj pro potřeby Muzea Českého ráje.  
Strážníci Městské policie byli dočasně umístěni do dvou stavebních buněk umístěných před 
vyprázdněnou budovou (Viz Fotokronika červenec)., zkušební komisař autoškoly nově sídlí v budově 
čp. 84 u správního odboru, zkoušky se prováděly v zasedací místnosti Odboru sociálních věcí. 
Pracovníci odboru dopravy byli přemístěni ke zbytku pracovníků tohoto odboru do budovy čp. 72. 
Odbor přestupkového řízení byl přestěhován do prvního patra budovy Spořitelny na náměstí Českého 
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ráje (vchod k odboru je z boku budovy z Mikulášské ulice). Město soukromému majiteli spořitelny 
(prodej v roce 2015) za nájem platí 28 000 + 12 000 zálohy na služby měsíčně.  

 ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ: 3 pracovníci, vedoucí odboru Petr Weiss 

 MĚSTSKÁ POLICIE: 16 pracovníků, strážník pověřený řízením Luboš Trucka.  
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Vedení města 

 
 
Poslední volby do obecních zastupitelstev se konaly v říjnu 2014. V rámci komisí a výborů došlo 
k drobným změnám oproti předchozímu roku.  
 
V zastupitelstvu města působili tito členové: 
Bc. Zbyněk Báča, zvolen za Turnov potřebuje změnu 
Arnošt Černý, zvolen za ANO 
Šárka Červinková, zvolena za ČSSD 
Mgr. Jaromír Frič, zvolen za ODS 
Ing. Tomáš Hocke, zvolen za Nezávislý blok, od března 2013 je starostou Turnova 
MUDr. Daniel Hodík, zvolen za TOP 09 
Mgr. Petra Houšková, zvolena za Nezávislý blok 
Tomáš Hudec, zvolen za ČSSD 
Karel Jiránek, zvolen za Nezávislý blok 
Ing. Jaroslav Knížek, zvolen za ANO 
Eva Kordová, zvolena za Nezávislý blok 
Jiří Kos, zvolen za Nezávislý blok 
Ing. Michal Kříž, zvolen za ANO 
Ivan Kunetka, zvolen za Turnovskou koalici 
Mgr. Michal Loukota, zvolen za TOP 09 
PhDr. Hana Maierová, zvolena za Nezávislý blok 
Jiří Mikula, zvolen za TOP 09 
Jiří Rezler, zvolen za ČSSD 
Ing. Vítězslav Sekanina, zvolen za Svobodné 
Ing. Petr Soudský, zvolen za TOP 09 
Mgr. Jana Svobodová, zvolena za ANO 
Ing. Miroslav Šorejs, zvolen za Nezávislý blok 
Mgr. Otakar Špetlík, zvolen za ODS 
MUDr. Jiří Tomášek, zvolen za Nezávislý blok 
Ing. Tomáš Tomsa, zvolen za ANO 
RNDr. Josef Uchytil, Dis., zvolen za Turnov potřebuje změnu 
František Zikuda, zvolen za Nezávislý blok 
 
V radě města působili tito členové: 
Ing. Tomáš Hocke 
Mgr. Petra Houšková 
Karel Jiránek 
Ing. Jaroslav Knížek 
Eva Kordová 
Ing. Michal Kříž 
PhDr. Hana Maierová 
Mgr. Jana Svobodová 
František Zikuda 
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Starosta města 
Od března 2013 je starostou města Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Nejprve se stal náhradníkem 
za předchozí starostku PhDr. Hanu Maierovou, která začala pracovat v politice na krajské úrovni.  
Ve volbách roku 2014 obhájil Tomáš Hocke své starostování v řádných volbách.  
 
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 
 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka:  
Školství / Kultura / Sociální věci 
 
Zdravotně sociální služby Turnov / Mateřské školy / Základní školy / ZUŠ / Žlutá ponorka / Městská 
knihovna AM / KCT, s. r. o. / Mikroregion Podkozákovsko / Euroregion Nisa / Svaz měst a obcí ČR – 
sociální a školská komise / Meziobecní spolupráce  
 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka:  
Životní prostředí / Doprava / Cestovní ruch / Sport  
 
Turnovské památky a cestovní ruch / Sbor hasičů Turnova / Sbory dobrovolných hasičů / Zahraniční 
spolupráce / Městská teplárenská Turnov, s. r. o. / Městská sportovní Turnov, s. r. o. / Technické 
služby Turnov, s. r. o. / Mikroregion Český ráj / Sdružení Český ráj / MAS Český ráj / / Sdružení 
historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska / Mikroregion Jizera 
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Foto z www.turnov.cz 
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Komise rady města Turnova 
Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány rada města Turnova. V jejich čele stojí členové 
zastupitelstva a členy komisí jsou odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, 
tak i z řad ostatních občanů města. Komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí 
odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího 
aktu, kterým i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. Starosta může pro projednání 
s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, a tím se stane 
komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na 
svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. V Turnově se uvedené působnosti týká komise pro 
ochranu subjektivních občanských práv a komise přestupkové. Komise, kterých se netýká předchozí 
ustanovení, jsou ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a náměty. Na 
jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, 
požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. 
Členové komisí pro volební období 2014–2018 byli radou jmenováni na řádném zasedání dne 
12. listopadu 2014, od té doby došlo k několika změnám, 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, Mgr. David Pešek, Mgr. Martina Marková. 
 
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, RNDr. Josef 
Uchytil, Petr Záruba, 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, 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, Anna Šupíková, 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.  
 
Komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky – předseda Ing. Tomáš Hocke  
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Ing. Miloslav Šorejs, Václav Hájek, Petr Cuchý, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, 
Ing. Miloslav Carda, Milan Vašák, Ing. Ladislav Drbohlav (do září 2017), Jaroslav Čapek (do září 2017), 
Martin Krejčí, Ing. Jaromír Pekař, Daniela Weissová, Ing. Pavel Marek, Ludmila Těhníková (do září 
2017), RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Veselý, Ing. Eva Zakouřilová, Karel Jiránek (do září 2017), Ing. 
Arch. Boris Šonský, David Nalezenec (od září 2017).  
 
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 (do října 2017), Jiří Duda, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Jiří 
Mikula, Ing. František Jungmann, Mgr. Vít Jůza, Mgr. Ivo Konejl, Bc. Jindřich Kořínek, Pavel Mikeš, 
Mgr. Aleš Mikl, Ing. Pavel Svatoš, Ing. Tomáš Špinka, Jiří Šteffan, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Mgr. 
Tomáš Zakouřil, Ing. Milan Hejduk, Ing. Lumír Šubert. Lubomír Mráz (od října 2017).  
 
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 (do května 2017), Mgr. Jana 
Leitnerová, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Jan Šteffan (do května 2017), Mgr. 
Jaroslava Štoudková, Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, Mgr. Renata Šulcová, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Mgr. 
Ondřej Illich (od května 2017). Ladislava Grundová (od května 2017).  
 
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 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 (do 26. 1. 2017), Ing. 
Jan Mertlík, Mgr. Vít Preisler, Mgr. Miroslav Beran, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Mgr. Ondřej Illich, 
Iveta Sadecká, Milena Pekařová, Ing. Monika Šilarová.  
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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 2017 v tomto složení: 
Výbor kontrolní:  
Mgr. Michal Loukota – předseda výboru 
Dagmar Brabcová, Jiří Vele, Karel Tokan, Jindřich Zeman, Dis., Mgr. Eva Honzáková, Ing. Petr Soudský, 
Ing. Josef Zajíček, Josef Laurin 
Výbor finanční: 
RNDr. Josef Uchytil Dis. – předseda výboru 
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. Tomáše 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. 
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Osadní výbory 
V roce 2017 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 
K datu 5. 4. 2017 byl seznam aktivních členů osadního výboru Mašov aktualizován takto: Jan 
Lochman (předseda), Petra Holanová (místopředsedkyně), Nikola Bádalová, Jana Brandejsová, Petr 
Čapek, Lucie Kratochvílová, Milan Pekař, Ludmila Peterková a Miloslav Sojka 
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Záznamy z jednání rady a zastupitelstva města 
 
Zápisy v této kapitole byly lehce pozměněny, vzhledem k obsáhlým jednáním zde jsou uveřejněny 
kompletní programy jednotlivých zasedání a pouze u výjimečně důležitých bodů jsou uvedeny 
podrobnosti. Podrobnosti k jednotlivým bodům zde neuvedené lze dohledat v oficiálních zápisech 
z jednání uložených ve spisovně města a po uplynutí určité doby ve Státním okresním archivu 
v Semilech.  

Rada města 

Jednání rady města 11. ledna 
1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 
2. Podmínky pro výběrové řízení na nový úvěr města – jmenování hodnotící komise 
3. Čerpání kapitol rozpočtu odboru správy majetku pro rok 2017 
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést 

stavbu „C-Fiber-TMCZ, optická trasa č. 27, mezi Turnov, Granátová a Tu, 28. října“ 
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést 

stavbu „SM, Turnov, K Vodárně – čp. 2191, xxxxxxxxx-kNN“ 
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést 

stavbu „Reko SM Turnov-Přemyslova, rekonstrukce plynovodu a přípojek“ 
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést 

stavbu „SM, Turnov, Pekařova, p. č. 2554/3, xxxxxxxx-kNN“ 
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě a právu 

provést stavbu „Turnov, ul. B. Smetany, vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxxxx“ 
9. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, Silnice II/610 – hranice Libereckého kraje, 

křižovatka Nádražní x Přepeřská 
10. Dohoda o přístupu k budovám Muzea Českého ráje Turnov přes pozemky p. č. 623/1, 662/1 k. ú. 

Turnov 
11. Pronájem pozemků pod garáží – xxxxxxxxxx 
12. Pronájem pozemků pod garáží – xxxxxxxxxx 
13. Podnájem v místnosti č. 100 v čp. 466, Skálova ul., Turnov 
14. Změna nájemce – Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
15. Ukončení pronájmu místnosti 201 v čp. 466, Skálova ul. 
16. Prodloužení smluv o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově 
17. Nákup čekáren – zastávkových přístřešků hromadné dopravy 
18. ZŠ Skálova – výměna oken 
19. Komise na otevírání obálek a hodnocení – „Projektová dokumentace – stavební úpravy 

a přístavba Základní školy Mašov, Turnov“ 

20. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „Úprava předhradí hradu 
Valdštejn“ 

21. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „ZŠ Skálova – rekonstrukce 
sociálního zařízení“ 

22. Zadání projektu na obnovu pasáže u radnice (Bod byl přesunut na další jednání rady města) 
23. Zpoplatněné parkování v Turnově 
24. Občanská vybavenost na Turnově 2 (viz zápis z únorového zasedání zastupitelstva města) 
25. Partnerství v projektu FOKUSU Turnov 
26. Žádost o povolení užití městského znaku – Příspěvkové organizace města nemusí žádat o použití 

městského znaku 
27. Organizační záležitosti na Městském úřadu – navýšení 1 pracovního místa na Odboru investic 
28. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
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29. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
30. Individuální žádost o dotaci – Geopark Český ráj, o. p. s. 

 
Podrobnosti:  
17. Na Výšince, v Žižkově ulici, v Přepeřské ulici a na Nádražní ulici jsou instalovány přístřešky 
hromadné dopravy (čekárny) se světelnými panely, do kterých je umisťována reklama (v Nádražní 
ulici zůstaly po zrušení čekárny pouze světelné panely). Tyto objekty instalovala firma BARTH-media 
v roce 2001, v roce 2004 je přeprodala firmě euroAWK s tím, že energii do panelů platilo Město. 
Smlouva vypršela ke konci roku 2016 s tím, že čekárny a světelné panely měly být prodány městu za 
100 / resp. 50 Kč. Firma požádala o nájem a další provozování čekáren, město se však rozhodlo pro 
koupi.  
 
Jednání rady města 26. ledna 
1. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti v rámci projektu 

„Obnova parku Metelkovy sady, legalizace sjezdu“ 
2. Kamax Turnov, smlouva o právu provést stavbu, dešťová kanalizace 
3. Oplocení hřbitova Pelešany – schválení vypsání výběrového řízení 
4. Oprava střech penzionů – Žižkova č. p. 2030, č. p. 2031, Turnov – schválení vypsání výběrového 

řízení 
5. Projektová dokumentace – stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov – schválení 

výběrového řízení (KN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 
834.900,- Kč s DPH) 

6. Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, čp. 600 – schválení vypsání výběrového řízení 
a hodnotící komise 

7. Městský park Turnov – etapa 1. – sportovní část 
8. Ukončení pronájmu č. p. 2047 Žižkova ulice 
9. Územní studie krajiny ORP Turnov – zadávací podmínky, jmenování komise 
10. OŠKS navýšení úvazků Městská knihovna Antonína Marka 
11. Odvolání člena komise pro životní prostředí 

 
Jednání rady města 1. února 
1. Odkup pozemků od soukromých vlastníků do vlastnictví Města ul. Nádražní, Turnov 
2. Směny pozemků na Hruštici  
3. Prodej montované stavby (prodej nevyužité montované kůlny Technickým službám) 
4. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ulici, Turnov  
5. Pronájem pozemku pod garáží v ul. 5. května, Turnov  
6. Pronájem pozemků (na území HZS – staženo z jednání) 
7. Záměr pronájmu kamenného stánku na Hlavatici (hledání nového nájemce, symbolických 500,- 

Kč/rok) 
8. Snížení nájmu a darování movitého majetku OA, HŠ, Zborovská ul. 519, Turnov (schváleno 

snížení nájmu na 721 483,- Kč/rok) 
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „SM, 

Bukovina, úprava TS pětiletá voda, SMN_0013“  
10. Pekařova ulice, oprava  
11. Rozpis akcí na rok 2017 – zeleň  
12. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o., na rok 2017 (harmonogramy svozu 

odpadů) 
13. Přehled rozdělení dotací (administrovaných odborem školství, kultury a sportu) v roce 2016 
14. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017  
15. Nájem zařízení pro měření rychlosti  
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16. Zdravotně sociální služby Turnov – bufet v Domově důchodců Pohoda (ukončení provozu, nový 
nájemce 1,- Kč/rok) 

17.  Zdravotně sociální služby Turnov – navýšení limitu pracovních úvazků 
18. Zdravotně sociální služby Turnov – smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu 
19. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace – smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

města Turnova  
20. Plán rozvoje rodinné politiky  
21. Bytový fond města Turnova – 2. čtení (doporučení zadat studii na výstavbu bytového domu 

v prostoru garáží v ulici 5. května) 
22. Výkup pozemků – ul. Přepeřská, p. č. 1991, 1992/7 a podíl 2001/1, k. ú. Turnov a Preciosa 

(ochrana sídliště v rámci diskuse o trasování silnice Turnov–Jičín S5) 
23. Architektonická studie Niva Jizery – další postup  
 
Podrobnosti:  
11. Nové výsadby zeleně celkem za 680 000,- Kč: Pomníček v Dolánkách 30 000,- Kč / Výsadba trvalek 
v ulici 28. října – zásadně zmenšit a zlevnit rozsah (malé ostrůvky zamulčovat, velké osadit trvalkami) 
/ výsadba zeleně v ulici J. Štrégla 140 000,- Kč / výsadba zeleně v ulici Alej Legií 70 000,- Kč / ulice 
Žižkova – před bytovým domem 100 000,- Kč / výsadby dle aktuálních požadavků vedení města 
100 000,- Kč / Obřadní síň radnice – zeleň 20 000,- Kč / Dosadby zeleně 30 000,- Kč / Oplocení 
60 000,- Kč. 
 
Jednání rady města 16. února 
1. Schválení výběrového řízení na nákup automobilu pro Turnovské odpadové služby 
2. Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko 
3. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od GasNet, s.r.o. - návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
4. Prodej pozemků na Šetřilovsku (přiléhajících k restauraci Šetřilovsko, zájem projevila firma 

Zikuda – vlastník restaurace, schváleno) 
5. Pronájem pozemků 
6. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ulici, Turnov 
7. Vypsání výběrového řízení na dodavatele „ Obnova parku Metelkovy sady Turnov, etapa 1 – 

dětské hřiště a etapa 2 – vstupní část“ 

8. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro etapu „Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana 
Nepomuckého – obnova fasády“ 

9. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Úprava předhradí hradu Valdštejn (schválena firma 

ESCO z Jičína za 779 768,42 Kč včetně DPH) 
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Vodovodní a kanalizační přípojka, Pekařova ul., xxxxxxxxxxxxx“ 
11. Smlouva o zřízení věcného břemene „Turnov, NTL plynovodní přípojka pro p.č.3295/3, Luční ul., 

xxxxxxxx“ 
12. VHS Turnov, rekonstrukce Nádražní ulice-vodovod a kanalizace, smlouva o právu provést stavbu 
13. Nová autobusová zastávka Pelešany – Rovinka, Turnov – Smlouva o právu k provedení stavby 

(schváleno) 

14. Hřiště Alešova ulice Turnov (obnova hřiště, schválen dodavatel Hřiště hrou s.r.o. Turnov (prvek 
Draka + sestava SW2) za nabídkovou cenu 889 964 Kč vč. DPH). 

15. Dopravní terminál – stanovení výše poplatku za vjezd (Schváleno navýšení poplatku za vjezd na 
autobusový terminál z 6,- Kč + DPH na 9,- Kč + DPH od 1. 6. 2017) 

16. Zadání projektové dokumentace Obnova pasáže u radnice 
17. Omezení tranzitní dopravy na silnici II/283 
18. Schválení parkovacího řádu parkoviště U Raka 
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19. Odměny medailistům z mistrovství světa a mistrovství Evropy za rok 2016 (celkem 22 000 Kč) 
20. Rozšíření partnerské smlouvy Greenway Jizera 
21. Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie, Turnov – I. etapa – část A, D, E 
22. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 

 
Jednání rady města 8. března 
1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést 

stavbu „SM, Turnov, K Vodárně čp. 2191, xxxxxxxxxx-kNN“  
2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o právu 

provést stavbu „SM, Turnov, p. č. 1786/1, xxxxxxx-kNN“ 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Turnov, Hruštice-K. Drbohlava, vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxxxxxxxxx“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Vodovodní přípojka, Turnov, Benátky p. č. 2973, xxxxxxx“ 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „ Přeložka NTL plynovodní přípojky pro 

čp. 1558, ul. Studentská, Turnov, fy Mikula“ 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „STL plynovod a plynovodní přípojku pro 

čp. 893, ul. Jaspisová, Turnov, xxxxxxx“ 
7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „Táborová základna Krčkovice, vodovodní 

přípojka“ 
8. Smlouva o právu provést stavbu, chodník Studentská ulice, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
9. Nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxx a TJ Sokol 
10. Smlouva o nájmu s Lesy ČR a následně smlouva o podnájmu (kiosek na Valdštejně čp. 24) 
11. Pacht zastávkových přístřešků MHD 
12. Pronájem části pozemku p. č. 1940/1, k. ú. Turnov 
13. Výpůjčka pozemků – xxxxxx (soukromý zemědělec, požádal o pronájem pozemku p. č. 

702/1 o výměře 26602 m2, část pozemku p. č. 708/12 o výměře 570 m2 a část pozemku p. č. 
950/4 o výměře 170 m2, vše k. ú. Daliměřice za účelem pravidelného udržování – sekání a sklizeň 
trávy a úklidu pozemků – nejméně 2x ročně – schváleno) 

14. Prodej pozemků v ulici Pod Stránkou, Turnov 
15. Zadávací podmínky „Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov“ 
16. Modernizace ZŠ v Turnově – informace k žádosti o dotaci 
17. Žádost o dar pro Myslivecké sdružení Klokočské skály (Myslivecké sdružení žádá o dar ve výši 

5 tis. Kč na částečné krytí nákladů na vybudování a údržbu tzv. pachového ohradníku. Tuto 
biologickou ochranu okolo pozemních komunikací provádí již několik let a mohou se pochlubit 
dobrými výsledky. Na ošetřených komunikacích se snížily střety zvěře s motorovými vozidly až 
o 75 %.) 

18. Darovací smlouvy – obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
19. Rozšíření městské památkové zóny Turnov (staženo) 
20. Schválení účetních závěrek, rozpočtů a další finanční záležitosti příspěvkových organizací 
21. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
22. Rozdělení dotace sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017 – dotace na pořízení, 

technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
23. Rozdělení dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně 
24. Individuální dotace na projekční práce – SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek 
25. Mzdové limity městského úřadu a městské policie a limit na občerstvení a dary 
26. Vyřazení dopravního automobilu 
27. Výsledek výběrového řízení – dodavatel projektu pro územní řízení Greenway Jizera v úseku 

Turnov – Svijany 
28. Plán sítě sociálních služeb Turnovska na rok 2018 
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29. Plán sítě sociálních služeb Turnovska na rok 2018 
30. Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci serverového prostředí 
31. Schválení výběrového řízení na zpracování Územní studie krajiny správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Turnov 
32. Informace k záměru vzniku soukromých škol a alternativních tříd v Turnově 
33. Výročí Jana Patočky 
34. VH Městské sportovní Turnov, s.r.o. – koupaliště v sezóně 2017, plavecká učebna, reklamy na 

zimním stadionu 
35. Modernizace informačního centra v Turnově a jeho rozšíření, vytvoření návštěvnického centra 

(přeloženo) 
36. Městská policie Turnov – činnost na území obce Malá Skála (přeloženo) 
37. Zadání projektové dokumentace Obnova pasáže u radnice (přeloženo) 
38. Výsledek výběrového řízení na městského architekta 
39. Výběr nejvhodnější nabídky „Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, č. p. 600“ 
40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky „Městský park Turnov – etapa 1. – sportovní část“ 
41. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro etapu Hrad Valdštejn – obnova 

vstupního mostu 
 
Jednání rady města 27. března 
1. Zrušení výběrového řízení na akci: Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova fasády 
2. Diskuze nad otázkami spojenými s Vodohospodářským sdružením Turnov 

 
Jednání rady města 30. března 
1. Diskuze nad otázkami spojených s Vodohospodářským sdružením Turnov 
2. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Hrad Valdštejn – obnova vstupního mostu 
3. Zadávací podmínky „Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov, 5. etapa“ 
4. Zadávací podmínky „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část C“ 
5. Čerpání kapitoly rozpočtu „komunikace“ 
6. Výměna oken – bytový dům Palackého č. p. 184, Turnov 
7. Výběr nejvhodnější nabídky „Obnova parku Metelkovy sady – Turnov, etapa 1 – dětské hřiště 

a etapa 2 – vstupní část“ 
8. Výběr nejvhodnější nabídky „Městský park Turnov – etapa 1. – sportovní část“ 
9. Schválení vybraného zhotovitele na akci: ZŠ Skálova – rekonstrukce sociálního zařízení 
10. Výsledek výběrového řízení „Oprava střechy penzionů – Žižkova ulice, č. p. 2030, č. p. 2031“ 
11. Výsledek výběrového řízení „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov“ 
12. Výsledek výběrového řízení „Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov – 

I. etapa – část A, D, E“ 
13. Prodej pozemků na Šetřilovsku (staženo) 
14. Pronájem pozemku p. č. 698/32, k. ú. Daliměřice 
15. Ukončení nájmu dohodou v čp. 466, Skálova ul., Turnov 
16. FOKUS-Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci 
17. Smlouva o právu provést stavbu, Mírová p. Kozákovem, vodovod 
18. Smlouva o právu provést stavbu, Mikula, přeložka NTL přípojky 
19. Školství – čerpání rezervních fondů PO, souhlas s realizací projektu ZŠ Žižkova 
20. Rozdělení dotací z Programu regenerace městských památkových zón ministerstva kultury ČR 
21. Zadání projektové dokumentace obnova pasáže u radnice 

22. Studie chodníků 2017 – rozhodnutí o dalším pokračování PD (staženo) 
23. Projekt regenerace sídlišť – další postup (staženo) 
24. Městská policie Turnov – činnost na území obce Malá Skála (staženo) 
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25. Modernizace informačního centra v Turnově a jeho rozšíření, vytvoření návštěvnického centra 
(staženo). 

 
Jednání rady města 5. dubna 
1. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017 
2. Nádražní, smlouva o realizaci překládky elektronických zařízení, Cetin 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „SM, Ohrazenice p. č.1/4, xxxxxxxxxxx-

kNN“ 
4. Žádost o prodej či pronájem pozemku p. č. 571 k. ú. Bukovina u Turnova 
5. Směna pozemků u domu čp. 91, k. ú. Mašov u Turnova 
6. Výpůjčka pozemků na Hruštici 
7. Výpůjčka pozemku na předzahrádku (sokolovna Mašov) 
8. Ukončení smlouvy o nájmu v čp. 2031, Turnov – Konfederace politických vězňů, Déčko ve 

Skálově ulici čp. 466 
9. Nádražní ulice, dodatek č. 4 smlouvy o dílo 
10. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od společnosti GasNet, s.r.o. 
11. Pronájem nebytových prostor v čp. 2047, ul. Žižkova – ordinace praktického lékaře 
12. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxx, zpevněná plocha (parc. č. 2584/1, k. ú. Turnov) 
13. Informace ke stavu prodeje objektu Kino Bio Ráj, Žižkova ulice, Turnov 
14. K projednání – parkování vozidel na pozemku č. 2758/17 k. ú. Turnov 
15. Nařízení obce o placeném parkování na vymezených místech 
16. Rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
17. Žádost o vydání stanoviska pro působení soukromé Základní školy V Oboře na území města 

Turnova 
18. Žádost o vydání stanoviska pro působení soukromé základní Scioškoly na území města Turnova 
19. Záměry ZŠ v Turnově 
20. Občanská vybavenost Turnov 2 – aktuální informace, vznik pobočky knihovny 
21. Výročí Jana Patočky – aktualizace materiálu 
22. Technické služby Turnov s. r. o. – výroční zpráva, hospodářský výsledek 
23. Turnovské odpadové služby s. r. o. – výroční zpráva, hospodářský výsledek 
24. Městská sportovní Turnov s. r. o. – výběrové řízení na přístavbu občerstvení 
25. Městská sportovní Turnov s. r. o. – rozvrh hodin na zimním stadionu v sezóně 2017–2018 
26. Informace o konání Světového poháru v orientačním běhu v Turnově v roce 2018 
27. Informace o konání Světového poháru v orientačním běhu v Turnově v roce 2018 
28. Záštita starosty – Český pohár mužů v hokejbale 2017 – zimní stadion L. Koška 
29. Návštěvnické centrum 
30. Roční odměny ředitelů PO, vedoucích odborů a kritéria na 2017 
31. Dopravní obslužnost 
32. Studie chodníků 2017 – rozhodnutí o dalším pokračování PD (staženo)  
33. Projekt regenerace sídlišť – další postup (staženo) 

 
Jednání rady města 5. dubna 
1. Studie chodníků 2017 – rozhodnutí o dalším pokračování PD 
2. Projekt regenerace sídlišť – další postup 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Vodovodní a kanalizační přípojky, 

Nudvojovice 3749/2“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „SM, Turnov-Nudvojovice p. č.3749/2“ 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Vodovodní a kanalizační přípojky, 

Vrchhůra p. č.3276/8, 3276/48“ 
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6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu „SM, 
Turnov, Bytová zóna Károvsko, ul. Gen. Morávka, p. č.1004/12-kNN“ 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „SM, Turnov, K. Drbohlava, 
p. č. 2915/15-kNN“ 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Plynovodní přípojka, Vrchhůra, 
p. č. 3276/8, 3276/48“ 

9. Prodloužení smlouvy o nájmu pozemku – vodárna pod Valdštejnem 
10. Prodloužení smlouvy o poskytování informačních služeb pro terminál 
11. Pronájem pozemku p. č. 1007/3, k. ú. Turnov – skládka ornice 
12. Nájem pozemků – ostrov Dolánky a most přes náhon (RM schvaluje) 
13. uzavření podnájemní smlouvy s MVE Turnov s.r.o. na část pozemků p. č. 2827/2 a 3902/3, oba k. 

ú. Turnov pro lávku na dobu určitou – 5 let od 1. 1. 2017 za cenu 18 tis. Kč/rok a podnájemní 
smlouvy za ostrov (u doláneckého jezu) za 25 tis. Kč/rok.) 

14. Žádost o pronájem pozemku p. č. 698/1 a 698/33, k. ú. Daliměřice 
15. Výpůjčka prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov 
16. Smlouvy o příspěvku, bytová zóna Hruštice 
17. Turnov – rozšíření městského kamerového systému – 4. etapa 
18. Výběr nejvhodnější nabídky „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část C“ 

(staženo z programu) 
19. Výběr nejvhodnější nabídky „Veřejné osvětlení Budovcova, Šlikova, Turnov“ (Rydval elektro za 

cenu 300 939 Kč, vč. DPH) 
20. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce čp. 466 Skálova 

Turnov“ (Vypsáno nové výběrové řízení) 
21. Domov důchodců Pohoda + ubytovna nemocnice – schválení varianty změny vytápění 
22. Dohoda o stavební úpravě bytu č. 28/2 NP, čp. 1897, Granátová ul., Turnov 
23. Darovací smlouva, SFS intec s.r.o., Turnov (181 tis. na úhradu náhradní výsadby, která bude 

provedena za pokácené stromy na Vesecku v rámci výstavby nové přístupové komunikace 
k novému závodu SFS intec. s.r.o. Náhradní výsadba bude zrealizována odborem životního 
prostředí v ulicích Josefa Štrégla a Alej legií) 

24. Změna člena v komisi pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky 
25. Výsledek výběrového řízení na servery 
26. Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. za rok 2016 
27. Změny v obsazení dozorčích rad Městské teplárenské Turnov, s. r. o. a Kulturního centra Turnov, 

s. r. o. 
28. Výběr nejvhodnější nabídky „Výměna oken – BD Palackého čp. 184, Turnov“ 
29. Technické služby Turnov, smlouva o dílo „Opravy místních komunikací“, „Oprava chodníků 

v Turnově“ 

30. Zpracování projektové dokumentace „chodník Přepeřská“ 
 

Jednání rady města 10. května 
1. Valná hromada KCT 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Vodovodní přípojka, Turnov-Benátky, p. č. 2973“ 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Výměna rozvaděče sítě elektronických komunikací, Turnov, ulice Na Kamenci, p. č. 3880/26“ 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti „Veřejné komunikační vedení optické sítě 

elektron. komunikací, Turnov, Výšinka“ 
5. Pronájem pozemku pod garáží v ul. 5. května 
6. Pronájem kiosku na Hlavatici 
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7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve 
dvou tělocvičnách“ 

8. Výběr nejvhodnější nabídky „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část C“ 
9. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace – táborová základna 

Krčkovice – aktuální informace 
10. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
11. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
12. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
13. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
14. Přehled dotací na sportovní činnost za rok 2016 
15. Vyřazování majetku – základní a mateřské školy, základní umělecká škola, Středisko volného 

času Žlutá ponorka, Turnovské památky a cestovní ruch 
16. Změna členů v komisi pro výchovu a vzdělávání 
17. Přehled rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova v roce 2016 
18. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace – Výroční zpráva za rok 2016 
19. Zdravotně sociální služby Turnov – Výroční zpráva Zdravotně sociálních služeb za rok 2016 
20. Zdravotně sociální služby Turnov – Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného 

majetku) 
21. Zdravotně sociální služby Turnov – Navýšení limitu pro vyřazení majetku ve Zřizovací listině 
22. Zdravotně sociální služby Turnov – Navýšení limitu mezd a příspěvku města na platy pro 

zdravotní sestry 
23. Zdravotně sociální služby Turnov – Schválení výběrového řízení na komunikační systém 

v Domově důchodců Pohoda 
24. Prodej dopravního automobilu 
25. Problematika bytové výstavby na Hruštici – ulice T.G.M. 
26. Dětské hřiště v Dolánkách – žádost o dotaci (bod přesunut) 
27. Kritéria hodnocení jednatelů městských společností za rok 2017 
28. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří (IROP) 
29. Zadání analýzy provozu vodohospodářského majetku na území města 
30. Prodej pozemků na bytové domy na Výšince (bod přesunut) 
31. Způsob placení parkovacích lístků pomocí SMS a mobilních telefonů – Městská policie Turnov 
32. Ukončení nájmu dohodou – LIFE FOOD restaurace 
33. Valná hromada MST 

 
Jednání rady města 25. května 
1. Nabídka integrace platebních karet pro platební automat a pokladny 
2. Škodní a likvidační komise – vyřazení majetku 
3. Směna pozemků na Výšince, Turnov (staženo z programu) 
4. Smlouva o právu provést stavbu, parkoviště Havlíčkovo náměstí II, 
5. Smlouva o právu provést stavbu, VHS Turnov, Pekařova ulice 
6. Smlouva o právu provést stavbu výpustě srážkových vod z areálu připravované výstavby 

a rekonstrukce ZŠ Mašov 
7. Smlouva o dílo, bytová zóna Hruštice, projektová dokumentace pro provedení stavby (staženo 

z programu) 
8. Smlouva o dílo, Technické služby Turnov, Prouskova ulice 
9. Výběr nejvhodnější nabídky „Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov – 5. etapa“ 

10. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci „DD Pohoda – rekonstrukce 
komunikačního systému 

11. Předzahrádka a parkovací stání v ul. Jiráskova, Turnov pro Hotel Korunní princ 
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12. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci: ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve 
dvou tělocvičnách (staženo z programu) 

13. Schválení dodatku č. 3 na akci: Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešní 
krytiny 

14. Předzahrádka pro cukrárnu Dorty z ráje 
15. Kritéria hodnocení jednatele Turnovských odpadových služeb za rok 2017 
16. Dětské hřiště v Dolánkách – žádost o dotaci 
17. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, rekonstrukce komunikace II/610 

 
Jednání rady města 7. června 
1. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup nákladního vozidla 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017 
3. Přijetí daru – podíl na pozemcích v k. ú. Mašov u Turnova parc. č. 817/36 a 817/37 
4. VHS, smlouva o právu provést stavbu, sídliště U Nádraží 
5. Smlouva o příspěvku, bytová zóna Hruštice, Černá Jana 
6. 1/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Přeložka STL plynovodní přípojky pro 

č. p. 415, Skálova ul. Turnov“ + 2/ Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících 

7. Smlouva o dílo, Technické služby Turnov, chodník a oplocení Studentská ulice, za Billou 
8. Smlouva o právu provést stavbu, Amix Production, Vesecko (bod přeložen) 
9. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu „Rekonstrukce Markovy 

ulice, Turnov“ 
10. Pozemky pro komunikace bytová zóna Hruštice-Károvsko 
11. Pronájem části pozemků p. č. 438/1 a 438/2, k. ú. Turnov 
12. Směna části pozemku parc. č. 1311/13 ul. Kinského za pozemek parc. č. 2544/11 ul. Studentská 
13. Uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících“ 
14. Výměna stoupacího potrubí, ul. Granátová č. p. 1897, Turnov 
15. Parkoviště Havlíčkovo náměstí II, přeložka kabelu ČEZ 
16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo prodloužení termínu dokončení stavby „Oprava oplocení hřbitova 

Pelešany, Turnov“ 
17. Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 415 – Fokus Turnov, z. s. 
18. SFS intec, dodatek smlouvy o právu provést stavbu, rozšíření komunikace, dodatek smlouvy 

o náhradní výsadbě 
19. Obnova parku Metelkovy sady – vstupní část a dětské hřiště 

20. Udělení výjimky ze směrnice „Zásady a postupy k zadávání zakázek“ poř. č. 49.15 
21. Nájem zařízení pro měření rychlosti – potvrzení vítěze výběrového řízení 
22. Rozvojový záměr v rámci komunitního plánování sociálních služeb – Denní stacionář při MŠ a ZŠ 

Sluníčko, příspěvková organizace 
23. Souhlas zřizovatele se zapojením základních škol do projektu Potravinová pomoc pro školní rok 

2017/2018 
24. Rozdělení dotací na podporu zahraniční spolupráce 
25. Rozdělení dotací z kulturního fondu – II. výzva 
26. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
27. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
28. Pozemky za Vesnou u Havlíčkova náměstí – podněty zástupců Základní školy Turnov, 28. října 18, 

příspěvková organizace 
29. „OS-příspěvky SDH z rozpočtu města 2017“ 
30. Zkušební svoz tetrapaků ze sídlišť 
31. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
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32. Hodnocení jednatelů po 4 letech – hodnotící komise 
33. Rozvojové záměry základních škol v Turnově – ZŠ Skálova, příspěvková organizace a ZŠ Žižkova, 

příspěvková organizace 
34. Dostavba divadla v Turnově (neprojednáváno) 
35. VŘ na placení parkování pomocí SMS a mobilní aplikace (přeloženo na další jednání) 
36. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 

 
Jednání rady města 29. června 
1. Rozvojové záměry základních škol v Turnově – ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova 
2. Záměr zřízení pobočky České pošty, s. p. v objektu železniční stanice Turnov hlavní nádraží 
3. VŘ na placení parkování pomocí SMS a mobilní aplikace 
4. Integrace platebních karet do platebního automatu a pokladen městského úřadu 
5. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele P. N. městem Turnov jako vypravitelem pohřbu 
6. Smlouvy o poskytnutí účelových dotací pro JSDHO 
7. OŠKS – čerpání rezervního fondu ZSST 
8. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Rekonstrukce objektu č. p. 466, Skálova, Turnov“ 
9. Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Dětské hřiště v ulici Dělnické, Turnov“ 
10. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci: ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve 

dvou tělocvičnách 
11. Pronájem části pozemku p. č. 1007/3, k. ú. Turnov 
12. Výpůjčka pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov – předzahrádka Korunní princ 
13. Prodej zbytkového pozemku p. č. 855/20 (u bývalé kotelny) Žižkova ulice, Turnov 
14. Smlouva o právu provést stavbu Amix Production, s.r.o., Vesecko 
15. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, chodník Výšinka 
16. Smlouva o dílo, Pekařova ulice, odvodnění 
17. Smlouva o dílo, Dolánky, havárie, skála 
18. Smlouva o právu provést stavbu s organizací Kulturní centrum Turnov s.r.o. (přesunuto) 
19. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN (přesunuto) 
20. Dohoda o realizaci přeložky a smlouva o právu provést stavbu, Přemyslova ulice, GasNet 

(přesunuto) 
21. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 0424 Turnov, Studentská (za BILLOU)“, 

(přesunuto) 
22. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 558 Turnov, Alešova ul. (u školy)“, 

(přesunuto) 
23. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 0850 Turnov, Husova (ve dvoře byt. 

komplexu)“, (přesunuto) 
24. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 0597 Turnov, Studentská (u teplárny)“, 

(přesunuto) 
25. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 414 Turnov, Studentská (u Mikuly)“, 

(přesunuto) 
26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Přeložka STL plynovodní přípojky pro 

čp. 56 – ZŠ Mašov, Turnov“, (přesunuto) 
27. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu „SM, Turnov, Pekařova-uložení chrániček“, (přesunuto) 
28. Změna nájemce pozemku p. č. 1448/2, k. ú. Turnov – pí. Müllerová, (přesunuto) 
29. Schválení vybraného zhotovitele na akci: DD Pohoda – rekonstrukce komunikačního systému 
30. Schválení dodatku č. 2 na akci: Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova č. p. 600 

31. Neinvestiční dotace na projekt „Výročí Jana Patočky“ z rozpočtu Libereckého kraje 
32. Platy ředitelů příspěvkových organizací (neškolských) od 1. 7. 2017 dle nařízení vlády č.168/2017 

Sb. 
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Jednání rady města 12. července 
1. Zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou Turnov 
2. Prodej pozemku parc. č. 2297/16 k. ú. Turnov 
3. Prodej zbytkového pozemku p. č. 855/20 (u bývalé kotelny) Žižkova ulice, Turnov 
4. Vzájemný pronájem pozemků 
5. Změna nájemce pozemku p. č. 1448/2, k. ú. Turnov – xxxxxxxxxxxx 
6. Dohoda o stavební úpravě bytu č.4/2NP 
7. Předzahrádka u bývalé restaurace U slunce, nyní Life food 
8. Schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Zvyšování bezpečnosti chodců – 

stavební úpravy silnice III/2831 – ulice Husova Turnov“ 
9. Udělení výjimky – parkovací stání pro čp. 686 Antonína Dvořáka Turnov 
10. Dohoda o realizaci přeložky a smlouva o právu provést stavbu, Přemyslova ulice, GasNet 
11. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN 
12. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 0424 Turnov, Studentská (za BILLOU)“ 
13. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 558 Turnov, Alešova ul. (u školy)“ 
14. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 0850 Turnov, Husova (ve dvoře byt. 

komplexu)“ 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 0597 Turnov, Studentská (u teplárny)“ 
16. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „TS SM 414 Turnov, Studentská (u Mikuly)“ 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti „Optická trasa Turnov, 

Palackého“ 
18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Přeložka STL plynovodní přípojky pro 

č. p. 56 – ZŠ Mašov, Turnov“ 
19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu „SM, Turnov, Budovcova 1224, xxxxxxxxxxx-kNN“ 
20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu „SM, Turnov, Pekařova-uložení chrániček“ 
21. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti a smlouva o právu 

provést stavbu „SM, Mašov, úprava DTS 5-tilet.voda“ 
22. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti a smlouva o právu 

provést stavbu „SM, Mašov, úprava DTS 5-tilet.voda“ 
23. Smlouva o právu provést stavbu s organizací Kulturní centrum Turnov s.r.o. 
24. Smlouva o právu provést stavbu, Cetin, Palackého ulice 
25. Smlouva o právu provést stavbu, Liberecký kraj, zastávka Mašov 
26. Smlouva o dílo Provizorní parkovací plocha Skálova ulice Turnov 
27. Vypsání výběrového řízení na nákup dýchací techniky pro jednotku SDH 
28. Jmenování člena kulturní komise rady města Turnov 
29. Úprava provozní doby organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
30. Změny v rozpočtech příspěvkových organizací, čerpání rezervního fondu 
31. Vyjmutí bytu v budově Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

z bytového fondu 
32. Jmenování člena v komisi pro výchovu a vzdělávání 
33. Výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2017/2018 – Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, 

příspěvková organizace a Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
34. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
35. Organizační změna na MěÚ 
36. Změna směrnice č. 22 Pravidla pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům 
37. Kulturní centrum Turnov, s.r.o – aktuální informace 
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Jednání rady města 9. srpna 
1. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince 
2. Parkovací stání v ul. Jiráskova 
3. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov 
4. Rekonstrukce čp. 466 Skálova Turnov – cenový dozor 
5. Výběrové řízení na pojištění majetku Města na období 2018–2020 
6. Směrnice č. 49 „Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov“ 
7. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zvyšování bezpečnosti chodců – stavební úpravy silnice III/2831 – 

ulice Husova Turnov“ 
8. Výběr nejvhodnější nabídky – „Výměna stoupacího potrubí, ul. Granátová č. p. 1897, Turnov“ 
9. Smlouvy o dílo Technické služby Turnov, s.r.o. 
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu SM, Turnov, 

Mašov, p. č.165/9, xxxxxxxxxx 
11. Dohoda o ukončení smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově 
12. Dodatek k příkazní smlouvě – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Mašov 
13. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Městský park Turnov – I. etapa – sportovní část“ 
14. Schválení vybraného zhotovitele na akci: ZŠ Žižkova – výměna povrchů ve dvou tělocvičnách 
15. Pronájem části pozemku p. č. 2600/1, k. ú. Turnov 
16. Podnájem v čp. 519, ul. Zborovská, Turnov pro FAN s.r.o. 
17. Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 3266/1, k. ú. Turnov 
18. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku a uzavření smlouvy o výpůjčce s FK Turnov, z. s. 
19. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov pro MT Catering s.r.o. 
20. Pronájem pozemku p. č. 1939/1, 1931/2 a 1939/3, k. ú. Turnov – Lékárna pod radnicí 
21. Obnova parku Metelkovy sady – vstupní část a dětské hřiště 
22. Žádost o schválení přijetí daru – Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 
23. Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Zborovská 
24. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 
25. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
26. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov 
27. VHS Turnov – velké investiční akce na území Turnova 
28. Zhodnocení stavu tříděných odpadů 
29. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
30. Schválení organizování veřejné sbírky v rámci Mobilita hendikepovaných (staženo) 
31. Výsledek výběrového řízení na dýchací techniku pro jednotku SDH Turnov 
32. Hodnocení jednatelů obchodních společností a ředitelů příspěvkových po 4 letech 
33. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – příplatek mimo základní kapitál 

 
Jednání rady města 24. srpna 
1. Výběrové řízení – Platby SMS parkovného a mobilní aplikací 
2. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „Modernizace telekomunikační sítě CETIN, 

Turnov, Na Výšince“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „Modernizace telekomunikační sítě CETIN, 

Turnov, Koňský trh“ 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene a smlouva o právu provést stavbu „SM, 

Turnov, Havlíčkovo nám, přeložky kVN, kNN“ 
6. Užívání autobusového stání na terminálu 
7. Cetin, smlouva o právu provést stavbu 
8. Pekařova ulice, aktuální stav (staženo z programu) 
9. Hrad Valdštejn – rekonstrukce zabezpečovacího systému, posunutí termínu dokončení 
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Jednání rady města 6. září 
1. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka do objektu kina na Trávnicích (rada 

doporučila výstavbu nového objektu) 
2. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. – schválení ceny tepelné energie, hodnocení jednatele 
3. Rozpočtová pravidla Města a finanční řízení městských organizací 
4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017 
5. Směna pozemků s doplatkem k. ú. Daliměřice 
6. Oprava ulice Pekařova Turnov 
7. Muzeum Českého ráje Turnov – Dohoda o přístupu pro stavební techniku, dodatek č. 1 
8. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov, sídliště Přepeřská 
9. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích v Koškově ulici, Nudvojovice 
10. Výběr nejvhodnější nabídky „Pojištění Města Turnov“ 
11. Návrh na kácení skupiny stromů v parku za letním kinem 
12. Nájemní smlouva s Tělovýchovnou jednotou Turnov, z. s. 
13. Smlouva o právu provést stavbu – chodník Přepeřská 
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti „Přeložka metalického 

vedení, Turnov, Nádražní III. etapa“ 
15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti „Modernizace 

telekomunikační sítě CETIN Turnov, Třešňová ul.“ 
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti „Modernizace 

telekomunikační sítě CETIN, Turnov, Sobotecká ul.“ 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti „Modernizace 

telekomunikační sítě CETIN, Turnov, Na Výšince“ 
18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést 

stavbu „SM, Turnov, Přepeřská, přeložky kNN-LB kraj“ 
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přeložka STL plynovodu a plynovodních 

přípojek Turnov, Markova ul.“ 
20. Smlouva o zajištění středotlaké přeložky v ulici Markova, Turnov 
21. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 2017/2018 
22. OŠKS – úprava rozpočtu Zdravotně sociální služby 
23. Územní studie Turnov – Benátky 
24. Kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku Města Turnov 
25. Výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně 
26. Pořízení vozu Škoda Superb 
27. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – audit, aktuální informace 
28. Nominace člena do výběrového řízení na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, 

a.s. 
 

Jednání rady města 21. září 
1. Medaile starosty 2017 (Více viz Turnov – Kalendárium z října) 
2. Přijetí daru – darovací smlouva JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, prodejna Coop 

Daliměřice (80 000 Kč na zpevnění plochy u prodejny) 
3. Limit na občerstvení pro rok 2017 – úprava 
4. Prodej pozemku 316/36 k. ú. Mašov 
5. Prodej pozemku 2674/35 k. ú. Turnov  
6. Prodej pozemků na Šetřilovsku 
7. Pronájem části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov pro MT Catering s.r.o. 
8. Pronájem pozemku p. č. 1939/1, 1931/2 a 1939/3, k. ú. Turnov – Lékárna pod radnicí 
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9. Smlouva o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni „Úprava autobusové zastávky 
na silnici I/10 Turnov, Dolánky-Vápeník“ 

10. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, chodník Přepeřská 
11. Smlouva o právu provést stavbu, Cetin, Výšinka 
12. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxx, vodovod Bukovina 
13. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxx, Kobylka, přípojka kanalizace 
14. Smlouva o právu provést stavbu, ČEPS, 5. května, úprava parkovací plochy 
15. Smlouva o dílo, Parkovací automaty 
16. Dohoda o ukončení smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém terminálu v Turnově 
17. Výběr nejvhodnější nabídky „Pojištění Města Turnov“ 
18. ZŠ Žižkova – výměna povrchu ve dvou tělocvičnách, posunutí termínu dokončení 
19. Žádost Krajského úřadu Libereckého kraje o vyjádření ke kapacitě turnovských základních škol 
20. Změna členů v komisi pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky 
21. Schválení darovací smlouvy s HZS LK 
22. Architektonická studie na řešení prostoru bazénku na sídlišti U Nádraží 

 
Jednání rady města 4. října 
1. Městská policie Turnov – činnost na území obce Malá Skála 
2. Aktuální informace k akci Rekonstrukce Nádražní, II/610 
3. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov 
4. Rozvojové záměry škol 
5. Zdravé město a Místní Agenda 21 – Fórum Zdravého města, participativní rozpočet 
6. Studie Denní stacionář Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, p. o. 
7. Žádost o prominutí penále xxxxxxxxxxxxxx z užívání bytu 
8. Žádost o snížení smluvní pokuty Jirop trade s.r.o. „Lávka pro pěší Šetřilovsko ev. č. 004“ 
9. INSTAV – žádost o prominutí smluvní pokuty, popř. její snížení 
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „SM, Malý Rohozec, Vazovec PIVOVAR 

Rohozec KNN“ 
11. Dopravní terminál – prodloužení smlouvy 
12. Úprava statutu bytového fondu 
13. Pronájem pozemku na zařízení staveniště 
14. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele Městem Turnov jako vypravitelem pohřbu 
15. Výsledek poptávky vozidla Škoda Superb 
16. Čerpání rezervního fondu a úpravy v rámci rozpočtu příspěvkových organizací 
17. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 
18. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov a souvisejících pravidel 
19. Souhlas s umístěním sídla Spolku absolventů a přátel Obchodní akademie a Hotelové školy 

Turnov 
 
Jednání rady města 19. října 
1. Parkovací automaty města Turnova 
2. Aktuální situace projektu Výstavba domova se zvláštním režimem u DD Pohoda (Alzheimer 

centrum) 
3. Kulturní centrum Turnov s. r. o. – návrh rozpočtu 2018 
4. Městská sportovní Turnov s. r. o. – stavební akce v Maškově zahradě v roce 2017 
5. Vypracování analýzy provozování vodohospodářského majetku na území města Turnova 
6. Výběr nejvhodnější nabídky „Zvyšování bezpečnosti chodců – stavební úpravy silnice III/2831, 

ulice Husova Turnov“ 
7. Smlouva o právu provést stavbu, VHS Turnov, Výšinka 
8. Rozšíření nájmu movitého majetku a pozemků pro Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
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9. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov 
10. Nabídka odkoupení pozemků U Tří Svatých 
11. Modernizace tří bytů v bytovém domě ul. Bezručova 1055, Turnov 
12. Žádost o prominutí penále xxxxxxxxxxxxx 
13. Regenerace sídliště Přepeřská a Regenerace panelového sídliště U Nádraží, Turnov – 6. etapa 
14. Hrad Valdštejn, rekonstrukce zabezpečovacího systému – dodatek č. 2 
15. Plán zimní údržby pro období 11/2017 – 03/2018 
16. Dodatek smlouvy o dílo „Výměna obrubníků Pekařova ulice“ 
17. Úhrada stravy v domově důchodců Pohoda – navýšení od 1. 11. 2017 
18. Žádost o čerpání prostředků z investičního fondu Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková 

organizace 
19. Odstoupení a jmenování člena sportovní komise Rady města Turnov 
20. Záměr na využití historického vodojemu na Károvsku 

 
Jednání rady města 8. listopadu 
1. Městská teplárenská Turnov s. r. o. - účetní závěrka, výroční zpráva, vypořádání zisku 2016 - 

2017 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2017 
3. Návrh rozpočtu na rok 2018 
4. Střednědobý výhled rozpočtu Města Turnov na období 2018–2021 
5. Škodní a likvidační komise 
6. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele Městem Turnov jako vypravitelem pohřbu 
7. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ z rozpočtu Libereckého kraje 
8. Platy ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů obchodních společností od 1. 11. 2017 dle 

nařízení vlády č.340/2017 Sb. a od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. 
9. Koupě pozemku na Vrchhůře (staženo z jednání) 
10. Technické služby Turnov, smlouva o dílo, garáže Přepeřská (Viz Fotokronika červenec) 
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Kanalizační přípojka pro pozemek na 

p. č. 366 Krajířova ul., Turnov“ 
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti „SM Turnov, p. č. 1004/44, 

xxxxxxxxx-kNN“ 
13. Smlouvy o výpůjčkách pozemků pod bytovými domy s SVJ 
14. Směnná smlouva s doplatkem Daliměřice 
15. Regenerace sídliště U Nádraží, dodatek č. 1 
16. Aktualizace tabulky orientačních cen pozemků – směrnice č. 36 
17. Odkoupení pozemku 3185/92 k. ú. Turnov – komunikace Durychov (nedoporučeno) 
18. Prodej části pozemku p. č. 1252/1 k. ú. Mašov u Turnova 
19. Prodej stavebních buněk 
20. Pronájem pozemků pro pana xxxxxxxxxxx (p. č. 3845/1 o výměře 7958 m2, p. č. 2256/1 o výměře 

2834 m2, p. č. 2254 o výměře 168 m2 a část pozemku p. č. 2265/155 o výměře 860 m2) 
21. Zadávací podmínky výběrového řízení „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov“ 
22. Posouzení skal, Dolánky 
23. Výběrové řízení – Údržba zeleně v Turnově 
24. Vyhláška o regulaci hazardu ve městě (staženo z programu) 
25. Zdravotně sociální služby Turnov – dodatek ke smlouvě 

 
Jednání rady města 30. listopadu 
1. Turnovské odpadové služby, s.r.o. – problematika provozu kompostárny (potřeba rozšířit 

zpevněné plochy) 



Kronika města Turnova 2017  |101 

 

2. Technické služby Turnov, s.r.o. – souhlas s umístěním stavby a vynětí ze zemědělského půdního 
fondu 

3. Hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. Ing. Vladimíra Konopky 
4. Zadávací podmínky VŘ „Dodávka a montáž 19 ks parkovacích automatů“ 
5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise na akci: Hrad Valdštejn – obnova terasy 

nad biliárním sálem a obnova střechy a krovu vstupní brány 
6. Aktualizace tabulky orientačních cen pozemků – směrnice č. 36 
7. Směna pozemků s LBK – SZŠ Turnov, u nemocnice 
8. Výstavba bytového domu Pod Stránkou Turnov (staženo z programu) 
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu „SM, 

Turnov, Nudvojovice, p. č. 3778/1-kNN“ 
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu „SM, 

Turnov, úprava DTS 5-let. voda, SM 0029-JUTA“ 
11. Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo „Rekonstrukce objektu č. p. 466, Skálova, Turnov“ 
12. Sjezd do Studentské ulice pro plánovaná parkovací místa prodejny Barvy laky (Staženo 

z programu) 
13. Povolení vjezdu přes park pro odvážení stavební suti 
14. Výběr nejvhodnější nabídky – Modernizace tří bytů Bezručova č. p. 1055, Turnov 
15. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro rok 2018 
16. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – Navýšení úhrady za péči 

v odlehčovací službě v případě, že uživatel nemá přiznán příspěvek na péči 
17. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – Zvýšení úhrady za službu centra 

denních služeb Domovinky 
18. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – Návrh na vyřazení drobného 

dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku a majetku 
z operativní evidence 

19. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – Doplnění kritérií pro přijetí žadatelů 
na Odlehčovací službu 

20. Výtěžek městského plesu 2018 
21. Návrh na úpravu Dotačního statutu Města Turnov včetně souvisejících pravidel 
22. Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace – žádost o úpravu platu ředitelky 
23. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace – Tělocvičná jednota Sokol Turnov 
24. Podání žádosti o dotaci z programu EFEKT 
25. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – zrušení výjimky u cílové skupiny 

domov pro seniory 
 
Jednání rady města 6. prosince 
1. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. – kritéria hodnocení jednatele na rok 2017–2018 
2. Výběrové řízení – Údržba zeleně v Turnově 
3. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace – studie stavby táborové 

základny Krčkovice 
4. Výstavba bytového domu Pod Stránkou Turnov 
5. Sjezd do Studentské ulice pro plánovaná parkovací místa 
6. Zadávací podmínky výběrového řízení „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ 
7. Parkovací stání v ul. Jiráskova 
8. Bytová zóna Hruštice, GasNet, kupní/nájemní smlouva 
9. Výpůjčka pozemku od Krajské správy silnic Libereckého kraje 
10. Změna č. 1 Územního plánu Turnov – aktuální informace 
11. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018, Střednědobé výhledy na rok 2019–2020 
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12. Čerpání rezervního fondu, navýšení provozního příspěvku a změny v rámci rozpočtu 
příspěvkových organizací 

13. Projekt rozvoje vzdělávání na Turnovsku – MAP II 
14. Park u letního kina – 2. etapa prezentace architektonické studie 
15. Park Hruštice – prezentace architektonické studie 
16. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – informace z jednání dozorčí rady 
17. Změna minimální odkupní ceny za vůz Škoda SUPERB 
18. GDPR – Výběrové řízení na zpracovatele dokumentace 
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Zastupitelstvo města 

Jednání městského zastupitelstva je živě přenášeno po internetu. Záznamy jsou od loňského roku 
nahrávány na internetový kanál YouTube a každý občan se na ně může kdykoliv podívat.  
 
Z jednání zastupitelstva města 26. ledna 
Program:  
1. Úvod 
2. Plán odpadového hospodářství města Turnov  
3. Rozpočtové opatření č. 6–7 na rok 2016  
4. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017  
5. Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč  
6. Vykoupení pozemků parc. č. 2001/1 a parc. č. 2001/2, k. ú. Turnov od podílového vlastníka 
7. Odkoupení pozemků parc. č. 1235/1, 1235/2 a 2971/3 – vše v k. ú. Turnov od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových  
8. Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov (možnost podat 
dotaci na ministerstvo práce a sociálních věcí na výstavbu domu pro lidi s Alzheimerovou nemocí) 
9. Turnov – rozšíření městského kamerového systému – 4. etapa (možnost využití dotace 
ministerstva vnitra). Schváleno 
10. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 
Turnova  
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
12. Občanská vybavenost v Turnově 2  
13. Petice občanů Nesouhlas s rozšířením informačního centra do prostoru restaurace Life Food. 
(Vzata na vědomí) 
14. Příspěvky občanů 
15. Přestávka 
16. Monitoring Strategického plánu Turnova za rok 2016  
17. Městské organizace – smlouvy SGEI  
18. Individuální žádost o dotaci – Geopark Český ráj, o.p.s.  
19. Půjčka ze sociálního fondu zaměstnavatele  
 
Podrobnosti: 
8. Výstavba nového objektu u domova důchodců Pohoda Turnov pro klienty s Alzheimerovou 
chorobou. Schválena možnost požádat o dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Cíl 1: Zvyšování kapacit 
pobytových zařízení sociálních služeb. 
10. Zásadními akcemi v roce 2016 byla rekonstrukce výtahů v DPS Na Výšince (2,7 mil. Kč), výměna 
bojlerů v DPS Žižkova (0,8 mil. Kč), modernizace bytů (0,9 mil. Kč). Dále drobnější opravy, revize, platy 
domovníků. Celkově jsme investovali do bytového fondu v roce 2016 cca 6,6 mil. Kč.  
11. Návrh na zvýšení poplatku za zábor skládkou (např. umístění uhlí, písku…) na území města z 5 Kč 
za m2 na 7 Kč za den. Osvobození z platby, pokud poplatek nepřekročí 100 Kč. V roce 2015 město 
utržilo na poplatcích za zábor veřejného prostranství dle této vyhlášky 146 tis. Kč, v roce 2016 částku 
92 tis. Kč. 
12. Dlouhodobá snaha vedení města obohatit občanskou vybavenost části města u nádraží.  
Konkrétní kroky k naplnění  
02/2017: vyhodnocení ankety a následně další projednávání v RM  
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2017: Možnost rozšíření haly TSC (jde především o herní plochu – florbal, házená, jako alternativu 
k navrhované stavbě nafukovací haly na Daliměřicích, zřejmá výhoda stávajícího zázemí a možnosti 
parkování ) 
2017: realizace nového dětského hřiště  
2017: realizace úpravy atletického oválu  
2017: studie a projekt na revitalizaci prostoru betonového bazénku včetně projednání s veřejností  
2017: projekční příprava na obnovu Hřiště Duhové energie  
2017: studie na kultivaci parkování a veřejného prostoru u TSC  
2017: studie na přístavbu Denního stacionáře a objektu občanské vybavenosti  
2017: projekt, případně realizace chodníku spojujícího ul. Alešovu a ul. Šlikovu  
2018: realizace veřejného prostoru v místě betonového bazénku  
2018: projekty na kultivaci parkování a veřejného prostoru u TSC, na přístavbu Denního stacionáře 
a objektu občanské vybavenosti  
2019: realizace vybraných projektů na základě rozhodnutí nového ZM. 
 
Z jednání zastupitelstva města 16. února 
Program:  
1. Úvod 
2. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR v Turnově za rok 2016  
3. Koncepce prevence kriminality v Turnově na období 2017–2020 (schváleno)  
4. Vykoupení pozemků v ul. Nádražní, Turnov  
5. Výkup pozemků – ul. Přepeřská, p. č. 1991, 1992/7 a podíl 2001/1, k. ú. Turnov  
6. Bytový fond města a jeho další rozvoj  
7. Architektonická studie nivy Jizery, zadání  
8. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017 (viz Sport) 
9. Účelová dotace pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o. (na dokončení klimatizace) 
10. Příspěvky občanů 
11. Přestávka 
12. Plán rozvoje rodinné politiky 2017–2021 (schválen) 
13. Volba člena Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov  
14. Zpoplatněné parkování v Turnově  
15. Rozšíření partnerské smlouvy Greenway Jizera  
16. Zdravé město a místní Agenda 21  
 
Podrobnosti: 
6. Snaha o nalezení cesty, co s objektem čp. 1001, 1002 ul. 5. května (30 bytových jednotek) 
a s objektem čp. 1054, 1055 ul. Bezručova (32 bytových jednotek). Případně rozhodnutí, jak 
postupovat s prodeji pozemků na bytové domy na Výšince. 
7. Cíle architektonické studie prostoru: vyřešení dalšího nástupního místa pro Greenway s cílem 
odlehčit prostoru Dolánek (v souběhu s provozem centrálního parkoviště), další takové místo 
spatřujeme v Maškově zahradě / vytvořit paralelní komunikaci v blízkosti koryta Jizery tak, abychom 
mohli vytvořit další inline okruh v údolí Jizery, zároveň odtížit stezku okolo náhonu, propojit stávající 
sportoviště, případně vyřešit i příjezd pro kynologické cvičiště / řešit přírodní areál Dolánky (prověřit 
umístění dalších herních a cvičebních sestav, dokončit cestní síť, prověřit možnost přírodního 
koupacího biotopu) / v rámci sjednocení jednotlivých stávajících aktivit v území navrhnout fitness 
stezku se zastaveními jak pro kondiční sportovce, tak rodiče s dětmi / zahrnout záměry ostatních 
partnerů v prostoru parkoviště Dolánky, Resortu minipivovaru Na Lukách / pokusit se o zpřístupnění 
břehů Jizery se záměrem intenzivnějšího vnímání tohoto fenoménu procházejícími návštěvníky / vše 
navrhnout v souladu s aktivní a pasivní zátopovou zónou, majetkovými vztahy. 
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14. Zastupitelé schválili zpoplatnění parkování v Nádražní ulici v celé délce od hodin až po Café Kolej, 
včetně prostoru před bývalým Drahstavem. Byl stanoven poplatek 5 korun za první hodinu parkování 
a 20 korun za každou další započatou hodinu. Poplatky bude možné platit pomocí SMS a bude zřízeno 
předplatné 3 000 korun na rok, které oprávní uživatele parkovat na všech parkovištích ve městě 
s výjimkou náměstí.  
 
Z jednání zastupitelstva města 30. března 
Přítomno 20 občanů (především kvůli bodu 3) 
Program:  
1. Úvod 
2. Zpráva o činnosti sboru hasičů Města Turnov za rok 2016 (vzato na vědomí) 
3. Petice občanů ohledně restaurace Life food (5. května 26), (viz Kalendárium z ledna) 
4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2016, příloha došlé stížnosti 
5. Pozvánka na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s.  
6. Volba člena Rady sdružení VHS Turnov (zvolen Ing. Michal Kříž) 
7. Výkup pozemků pro komunikaci v Luční, Turnov  
8. Darování movitého majetku – vybavení kuchyně v čp. 519, ul. Zborovská, Turnov  
9. Žádost o dotaci na vybudování mineralogické učebny ve Středisku volného času Žlutá ponorka 
Turnov (schválen záměr) 
10. Projekt Rekonstrukce Nádražní – aktuální informace  
11. Příspěvky občanů 
12. Přestávka 
13. Schválení Smlouvy o úvěru ve výši 60 mil. Kč (především na výstavbu nového úřadu v čp. 466, ul. 
Skálova, Rekonstrukci Nádražní ulice a dofinancování vodohospodářských projektů z OPŽP, 
schváleno) 
14. Rozdělení dotací z kulturního fondu (Viz Kultura) 
15. Rozdělení dotací z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR (Viz 
Kultura) 
16. Rozdělení dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně (Viz Kultura) 
17. Rozdělení dotace sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017 – dotace na pořízení, technické 
zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku (Viz Sport) 
18. Individuální dotace – SLUNCE VŠEM, z. s.  
19. Individuální dotace – AC Turnov, z. s.  
20. Technické služby Turnov, s. r. o. – doplnění předmětu podnikání a úplné znění zakladatelské 
listiny. 
 
Podrobnosti:  
11. Vystoupil občan kvůli otázce zahájení výstavby horolezecké expozice v Muzeu Českého ráje. 
Domnívá se, že vzhledem k nebezpečnosti horolezectví by bylo lepší, aby se zde žádné muzeum 
tohoto typu nevyskytovalo, budova by mohla i nadále patřit Městu. 

18. Schváleno poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč na úhradu doplatku projektové dokumentace 
pro přístavbu patra pro odlehčovací služby spolku. 
19. Schváleno poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 
2017. 
 
Z jednání zastupitelstva města 27. dubna 
Přítomno 10 občanů  
Program:  
1. Úvod 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017  
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3. Prodej bývalého kina Bio ráj čp. 2136 vč. okolních pozemků, ul. Žižkova, Turnov – zrušení pův. 
záměru a vyhlášení nového za 5 500 000 Kč 
4. Prodej pěti pozemků v bytové zóně Hruštice- Károvsko  
5. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od společnosti GasNet, s.r.o.  
6. Směna pozemků u čp. 91 v k.ú. Mašov u Turnova  
7. Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 
v k.ú. Daliměřice  
8. Příspěvky občanů 
9. Přestávka 
10. Obecně závazná vyhláška – noční klid  
11. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova  
12. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – výmaz přípravného 
stupně základní školy speciální z rejstříku škol a školských zařízení  
13. Individuální dotace – Mikroregion Český ráj (40 000 Kč na provoz turistických autobusů) 
14. Změny členů osadních výborů  
 
Z jednání zastupitelstva města 25. května 
Přítomno 5 občanů  
1. Úvod 
2. Modernizace informačního centra v Turnově a jeho rozšíření, vytvoření návštěvnického centra 
(diskuse, schváleno podání žádosti o dotaci na akci)  
3. Prodej bývalého kina Bio ráj čp. 2136 vč. okolních pozemků, ul. Žižkova, Turnov (kvůli 
administrativě bylo nutné znovu vyhlásit záměr o prodeji budovy dle usnesení 134/2017 z dubna) 
4. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří (IROP), (Schváleno podání žádosti o dotaci na 
„Chodník Turnov Sobotecká ulice, IV. etapa“ a „Vybudování odborné učebny pro mineralogii 
a keramiku“) 
5. Přemístění plechových garáží sídliště Přepeřská a prodej pozemků pod nimi (Viz Fotokronika 
červenec). 
6. Příspěvky občanů 
7. Přestávka 
8. Rozdělení dotací ze sportovního fondu  
9. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost  
10. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity  
11. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.  
12. Zadání analýzy provozování vodohospodářského majetku na území města  
13. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace – táborová základna 
Krčkovice – aktuální informace (schválen nákup pozemků a zachování tábořiště, vypracování nové 
studie na ubytování, která by odpovídala podmínkám dotačních programů)  
14. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od společnosti GasNet, s.r.o. 
 
Z jednání zastupitelstva města 29. června 
Přítomno 5 občanů  
1. Úvod  
2. Rozvojové záměry ZŠ  
3. Prodej pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko 2. etapa  
4. Plnění ze smlouvy o smlouvě budoucí – převod hospodářského objektu a cílové věže na atletickém 
stadionu v Turnově  
5. Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 415 – Fokus Turnov, z.s.  
6. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017  
7. Závěrečný účet Města Turnov za rok 2016  
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8. Schválení účetní závěrky Města Turnov za rok 2016  
9. Přístavba městského divadla v Turnově 
10. Příspěvky občanů 
11. Přestávka 
12. Pozvánka na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s.  
13. Rozvojový záměr v rámci komunitního plánování sociálních služeb – Denní stacionář při MŠ a ZŠ 
Sluníčko, příspěvková organizace  
14. Dotace z kulturního fondu  
15. Dotace na zahraniční spolupráci  
16. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací  
17. Dotace SDH z rozpočtu Města 2017  
18. Obecně závazné vyhlášky Města  
19. Kontrolní výbor  
 
Podrobnosti: 
18. Dne 27. dubna 2017 zastupitelstvo města na svém řádném zasedání schválilo obecně závaznou 
vyhlášku Města Turnova č. 3/2017 o nočním klidu, která vychází z nového zákona, který stanoví, že 
večerní a noční akce se mohou konat pouze po nahlášení a odsouhlasení akce na začátku roku. Město 
bylo požádáno ministerstvem vnitra, oddělením dozoru Liberec, aby se k určitým nahlášeným akcím 
vyjádřilo, zda „mají uvedené akce skutečně celoměstský význam a zda je tedy nezbytné dobu klidu na 
území města během nich krátit“. Město potvrdilo, že akce celoměstské jsou. (Nemohu si odpustit 
úvahu o státu kontrolujícím (většinou kulturní) akce občanů – už to tu v historii mnohokrát bylo 
a nikdy to nic dobrého nepřineslo). 
Dále byla zrušena obecně závazná vyhláška 6/2013 o zákazu kouření, vzhledem k přijetí zákona 
65/2017 Sb. se stala bezpředmětnou. Kouření v uvedených prostorách nyní zakazuje zákon.  
 
 
Z jednání zastupitelstva města 9. srpna 
Jediným bodem mimořádného zasedání zastupitelstva (dokonce bez on-line přenosu) byl projekt 
fotbalového hřiště s umělou trávou – schválení žádosti o dotaci. (Viz fotokronika). 
 
Z jednání zastupitelstva města 24. srpna 
1. Úvod 
2. Mikroregion Jizera – schválení závěrečného účtu za rok 2016 
3. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov  
4. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku  
5. Přijetí daru – podíl 1/60 z celku na pozemcích parc. č. 817/36 a 817/37 v k. ú. Mašov u Turnova  
6. Prodej pozemku parc. č. 2297/16 k. ú. Turnov  
7. Prodej zbytkového pozemku parc. č. 855/20 (u bývalé kotelny) Žižkova ulice, Turnov  
8. Projekt Turnovské dílo – obnova pasáže u radnice  
9. Příspěvky občanů 
 
Podrobnosti: 
3. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 670 000 Kč na realizaci díla 
Turnov – oprava vodovodu Károvsko / poskytnutí investiční dotace ve výši 1 746 000 Kč na realizaci 
díla Turnov – výstavba vodovodu a kanalizace, Hruštice – Károvsko / poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 3 393 000 Kč na realizaci díla Turnov – oprava VH sítí ul. Pekařova. 
4. Zastupitelstvo schválilo pro Tělovýchovnou jednotu Turnov dotaci 123 500 korun na pořízení 
a instalaci nové výsledkové tabule do sportovní haly ve Skálově ulici. Schválená částka tvoří 70 % 
nákladů, zbývající peníze musí TJ uhradit z vlastních prostředků. 
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8. Zastupitelstvo projednalo záměr rekonstrukce pasáže u radnice, která vede z ulice Antonína 
Dvořáka na náměstí. Pasáž je v dezolátním stavu, nabízí se možnost objekty uvnitř zbourat (již je 
vydán demoliční výměr) a nahradit novou administrativní budovou – tento záměr byl již kdysi 
projednáván, nová stavba by vyšla na zhruba 20 mil. Kč. Nově se objevující možností je pasáž 
zrekonstruovat za zhruba poloviční cenu a využít k novým účelům. Zde se opět nabízí možnost pasáž 
využít pro potřeby radnice, nebo záměr vzniku tzv. Turnovského díla, který navazuje na činnost 
slavného spolku výtvarných umělců. Záměr vznikl z popudu jednatele KCT Davida Peška a měl by 
zahrnovat malé obchůdky a dílny turnovských šperkařů v přízemí a v patře výstavní uměleckou 
galerii. Zastupitelstvo se přiklonilo k třetímu návrhu a pověřilo odbor správy majetku zpracováním 
dalších podkladů. (Viz Fotokronika srpen). 
 
Z jednání zastupitelstva města 21. září 
1. Úvod 
2. Otázky pro vedení města 
3. Petice občanů města – komunikace Durychov (Viz Fotokronika říjen). 
4. Čestné občanství a cena obce 2017 (viz Turnov – Kalendárium – říjen) 
5. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří (IROP) 
6. Prodej bývalého kina Bio Ráj Turnov (znovu vyhlášeno) 
7. Hrad Valdštejn – žádost o zařazení akce do Programu záchrany architektonického dědictví 2018 na 
Ministerstvu kultury (Obnova terasy nad biliárním sálem a Obnova střechy a krovu vstupních bran) 
8. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017 
9. Příspěvky občanů 
10. Přestávka 
11. Zřizovací listina Mateřské školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  
12. Územní studie Turnov – Benátky 
13. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
 
Podrobnosti: 
3. Petice, nazvaná Nesouhlas s velice špatným stavem povrchu vozovky ulice, byla podepsána 44 
obyvateli ulice, kteří poukazují na to, že kvůli špatnému stavu vozovky si při každodenní dopravě ke 
svým domovům ničí auta.  
5. Schváleno podání žádostí (resp. přepracováno starší schválení) o dotace na tyto projekty: Chodník 
Turnov – Mašovská, Sobotecká IV. etapa a vybudování odborné učebny mineralogie a keramiky ve 
Středisku volného času Žlutá ponorka. 
 
Z jednání zastupitelstva města 19. října 
1. Úvod 
2. Studie Denní stacionář u Mateřské školy a ZŠ Sluníčko, p. o.  
3. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov (schváleno vyhlášení výběrového 
řízení) 
4. Aktuální informace k projektu Rekonstrukce Nádražní, II/610  
5. Architektonická studie parku u nádraží (bazének). Studie schválena, proběhne projekční příprava 
6. Prodej pozemků Šetřilovsko  
7. Prodej pozemku 316/36 Mašov u Turnova  
8. Prodej pozemku p.č. 2674/35 Turnov  
9. Odkup pozemku p.č. 1983/8 k.ú. Turnov  
10. Zrušení usnesení č. 161/2013 ze dne 29. 8. 2013  
11. Žádost o snížení smluvní pokuty Jirop trade s.r.o. „Lávka pro pěší Šetřilovsko ev. č. 004, Turnov“, 
neschváleno  
12. Úprava statutu bytového fondu  
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13. Příspěvky občanů 
14. Přestávka 
15. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel a návrh na úpravu 
Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 
Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov  
16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu II. výzva  
17. Zdravé město a Místní agenda 21 – Fórum zdravého města, participativní rozpočet  
18. Prodej bývalého Kina Bio ráj 
 

Podrobnosti: 
18. Po několika letech snah našla budova bývalého kina v Žižkově ulici svého zájemce a zastupitelé 
odsouhlasili její prodej. Novým majitelem se stala společnost Bydlení v ráji z Prahy, budovu získala za 
5,8 milionů korun za účelem vybudování nového bytového domu.  
 
Z jednání zastupitelstva města 30. listopadu 
Přítomno 19 občanů 
1. Úvod 
2. Prezentace upravené architektonické studie na dostavbu turnovského divadla 
3. Prodej pozemků Šetřilovsko + prezentace záměru výstavby restaurace a hotelu Šetřilovsko 
4. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2017 
5. Schválení darovací smlouvy pro Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. – Výzva č. 46 OPVK 
6. Pojmenování nové ulice v Turnově (Slunečná a U Hvězdárny v části města Turnov v lokalitě 
Vrchhůra.) 
7. Žádost o dotaci ze SFDI – projekt „Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Turnov, Mašovská 
ulice“ (stáhnuto z jednání) 
8. Žádost o prominutí penále 
9. Plnění závazků ze smlouvy o zápůjčce – kupní smlouva na tribunu a pozemek na atletickém 
stadionu s TJ Turnov 
10. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích, ul. Koškova, Nudvojovice  
11. Prodej části pozemku p. č. 1252/1 k. ú. Mašov u Turnova 
12. Bezúplatný převod pozemků p. č. 2758/8, 2758/42, 2758/45 a 308/9 v k. ú. Turnov 
13. Směna pozemků s doplatkem k. ú. Daliměřice 
14. Kontrola veřejných zakázek 
15. Příspěvky občanů 
16. Přestávka 
17. Odměňování členů ZM od 1. 1. 2018 (navýšení odměn v souvislosti s novým zákonem 99/2017) 
18. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel  
19. Veřejnoprávní smlouva s obcí Malá Skála (o výkonu služby Městské policie, schváleno) 
 
Podrobnosti:  
Jednání zastupitelstva bylo velmi bouřlivé. V úvodu vyzvali opoziční zastupitelé starostu a jeho stranu 
k rozpuštění koalice, resp. k rozvázání spolupráce s hnutím ANO, a to v návaznosti na celostátní 
události. Hlasováním nebyla koalice rozpuštěna. Opozice poté zablokovala schválení programu, 
teprve po doplnění programu o bod Kontrola veřejných zakázek, který prosazoval zastupitel Mikula, 
bylo jednání zahájeno.  
 
2. Na jednání byl přítomen architekt Josef Pleskot, který zastupitelům a přítomným občanům 
představil dopracovaný projekt dostavby divadla.  
Byly nabídnuty tři finanční možnosti: Přístavba divadla za cca 33 mil. Kč bez DPH (40,0 mil. Kč vč. 
DPH)  
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Rekonstrukce čp. 151 bez alternativní scény za cca 5 mil. Kč bez DPH (6 mil. Kč vč. DPH)  
Přístavba divadla včetně alternativní scény a rekonstrukce čp. 151 za cca 55 mil. Kč (67 mil. Kč vč. 
DPH). 
3. Majitelem areálu restaurace byl představen projekt na demolici stávající restaurace a výstavbu 
nové, včetně ubytovacího domu a parkoviště. K plánovaným aktivitám chce přikoupit přilehlé 
pozemky. Byl vyhlášen záměr na prodej pozemků formou dražby. 
15. Stížnost na štěkot psa a pachy od sousedů a obecně obtěžující sousedské chování 
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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.  
Rok 2017 přinesl rozvolnění místní příslušnosti v registraci vozidel. To znamená, že každý si může 
provést registraci vozidla na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. 

 
Registr vozidel 
Stav k 31. prosinci 2017 (v závorce uveden stav k 31. prosinci 2016). 
V obvodu obce s rozšířenou působností je evidováno 29 549 (28 617) osobních vozidel, 3 525 (3 404) 
nákladních vozidel, 6726 (6 210) motocyklů, 71 (70) autobusů, 260 (228) traktorů, 4 927 (4 615) 
nákladních přívěsů. Řidičů odbor evidoval 28 093 (28 229). 
 
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 2017 zkoušky absolvovalo 640 (710) 
uchazečů, z nich 145 (110) neprospělo z pravidel silničního provozu a 200 (170 propadlo při zkoušce 
praktické jízdy.  
 
Přestupky a pokuty 
V roce 2017 bylo řešeno 10 656 (9 822) přestupků proti pravidlům silničního provozu. 

Finanční odbor 

Finanční odbor se stará o finance města. Zpracovává vnitřní agendu – účetnictví, fakturace, platební 
styk, inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další. Odbor také připravuje rozpočet 
města a stará se o jeho schválení a vedení. Pracovníci mají na starosti správu úvěrů, které město 
v současnosti má. V tomto ohledu vše probíhalo bez zásadních problémů.  
 
Platební styk 
V roce 2017 veden platební styk u České spořitelny (13 běžných účtů a 2 úvěrové), u Komerční banky 
(2 BÚ a 1 ÚÚ), u Československé obchodní banky (1 BÚ), u Českomoravské záruční a rozvojové banky 
(2 BÚ a 2 ÚÚ), u České národní banky (1 BÚ) a u Equa bank (1 spořicí účet). 
Rozpočet města 
Rozpočtované příjmy ve výši 380 mil. Kč, plnění ve výši 387 mil. Kč, tj. vyšší o 7 mil. Kč, 
rozpočtované výdaje ve výši 404 mil. Kč, plnění ve výši 366 mil. Kč, tj. úspora činí 38 mil. Kč. 
Financování plněno na 100 %, tj. splátky úvěrů a přijaté úvěry dle rozpočtu. 
Místní poplatky 
Na odboru jsou přijímány tyto místní poplatky: ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační a lázeňský 
pobyt a za komunální odpad. 

Kancelář tajemníka 

Tajemník městského úřadu je zástupcem úřadu pro pracovněprávní vztahy, je nadřízen všem 
pracovníkům městského úřadu a je odpovědný starostovi města. Tajemník navrhuje radě města 
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personální a organizační změny. Prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení rady 
a zastupitelstva.  
V průběhu roku 2017 nastoupilo na Městský úřad do hlavního pracovního poměru 13 a odešlo 
10 zaměstnanců. Na vedlejší pracovní poměr nastoupili 4 a odešli 4 pracovníci. Na Městskou policii 
nastoupili 2 strážníci.  
Za rok 2017 bylo zpracováno a zasláno novinářům celkem 531 tiskových zpráv a každý první pracovní 
den v měsíci byla pořádána tisková konference města. Za rok 2017 bylo na webových stránkách 
zveřejněno více jak 550 příspěvků jen v aktualitách města. 

Obecní živnostenský úřad 

 Ke konci roku 2017 byl počet živností v Turnově 11 562 (zvýšen o 85 oproti loňskému roku). 

 Počet podnikatelů vzrostl o 125 na 7 517.  

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 2017 byly uloženy pokuty ve 
výši 105 200 Kč, z nichž bylo zaplaceno pouze 30 200 Kč. 

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. 

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  

. Úsek sociálně-právní ochrany dětí 
Zdejší úřad byl ustanoven opatrovníkem pro 292 nezletilých dětí 
Kurátor pro děti a mládež poskytl v roce 2017 celkem dvaceti dětem a mladistvým pomoc či 
poradenství, přičemž více než polovina dětí byla mladších 15 let. Trestné činnosti se dopustilo 
7 mladistvých, 5 mladistvých se dopustilo přestupku a v 8 případech byly řešeny výchovné problémy.  
Ve sledovaném roce bylo celkem 14 rodin pravidelně navštěvováno z důvodu stanoveného soudního 
dohledu nad výchovou dětí. 
Třinácti dětem byla poskytnuta pomoc z důvodu zjištěného zanedbávání a týrání. Celkem pro 12 
rodin byla v roce 2017 zprostředkována pomoc a podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi. 
Celkem 13 dětí pobývalo v průběhu roku 2017 v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. K 31. 12. 2017 
bylo v evidenci OSPOD 60 osob, které jsou pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, nebo poručníky. 
V 36 náhradních rodinách bylo evidováno k tomuto datu 53 přijatých dětí. 

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 
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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 2017 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.  
 
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 2017 proběhlo 159 svatebních obřadů, 15 na Hrubém Rohozci, 42 na Valdštejně, 55 v Turnově, 
29 na Malé Skále a 18 na ostatních místech.  
 
Vítání občánků 
Odbor organizoval slavnostní vítání občánků, které proběhlo v roce 2017 čtyřikrát, a to nově 
v Hotelové škole z důvodu výstavby horolezecké expozice v turnovském muzeu, kde se konaly dosud. 
(Viz Fotokronika říjen). 
 
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 2017 celkem 14 023 občanů ČR a 341 
cizinců s trvalým pobytem. Úřední adresu (na Městském úřadě v ulici Antonína Dvořáka 335) mělo 
v evidenci obyvatel celkem 327 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 2017 toto oddělení zpracovalo 4 934 žádostí na úseku občanských průkazů a 2 881 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 2017 
V roce 2017 na území ORP Turnov nebyla řešena žádná mimořádná ani krizová situace. 
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Požární ochrana 
Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města Turnova. (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.  
 
Stavební akce, na které byla získána dotace 

 Regenerace panelového sídliště U nádraží, 5. etapa  

 Oprava další části hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov 

 Obnova střešní krytiny kaple sv. Jana Nepomuckého – hrad Valdštejn 

 Turnov – rozšíření městského kamerového systému, 4. etapa 
 
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 mj. obsahuje čtvrtletní kontroly a roční kontrolu, je hrazena z rozpočtu 
města. Náklady na provoz těchto zařízení byly v roce 2017 ve výši 385 tis. Kč 
V roce 2017 byla dokončena nová dětská hřiště: V parku u letního kina bylo postaveno víceúčelové 
hřiště se sportovní částí, v Metelkových sadech byla rekonstruována vstupní část a dětské hřiště a za 
dožilé hřiště Hrad na sídlišti u nádraží bylo vybudováno nové hřiště nazvané Drak v těsné blízkosti 
školy v Alešově ulici. Dovybaveno bylo hřiště v Dělnické ulici na Daliměřicích. (Viz Fotokronika duben). 
 
Komunikace 

. Oprava silnic – Jana Palacha, Jana Zajíce, části Hruboskalské, Koškova – u hřiště s umělou 
trávou, u kompostárny: 1 602 tis. Kč 

. Opravy místních komunikací (Markova, autobusové nádraží, Vesecko): 392 tis. Kč 

. Rekonstrukce ul. Pekařova – odvodnění + obrubníky: 1 868 tis. Kč 

. Rekonstrukce ul. Pekařova příspěvek Vodohospodářskému sdružení Turnov na opravu 
povrchů komunikace: 3 393 tis. Kč 

. Rekonstrukce chodník Výšinka (k ulici Luční): 897 tis. Kč 

. Rekonstrukce chodníku za Billou: 424 tis. Kč 

. Rekonstrukce chodníku ul. Prouskova: 660 tis. Kč 

. Oprava chodníku Sobotecká ul. (u zastávky ČD): 85 tis. Kč 

. Veřejné osvětlení Budovcova, Šlikova ul.: 301 tis. Kč 

. Osvětlení podchodu Sobotecká ulice: 158 tis. Kč 

. Výměna 2ks parkovacích automatů + instalace 4 parkovacích automatů Nádražní ulice:  594 
tis. Kč 

. Demolice zdí a zpevněných ploch v parčíku v Palackého ulici: 174 tis. Kč 

. Základy pro plechové garáže Přepeřská: 349 tis. Kč 

. WC Dolánky: 45 tis. Kč 

. Autobusová zastávka a přístřešek Turnov – Vápeník: 66 tis. Kč 

. Nová autobusová zastávka Pelešany – Rovinka, nástupní ostrůvek: 366 tis. Kč 

. Přístřešek autobusové zastávky, ul. Granátová Turnov: 166 tis. Kč 

. Přemístění autobusového přístřešku, ul. Mariánské nám. Turnov: 15 tis. Kč 

. Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov: 846 tis. Kč 
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Městské organizace, nebytové prostory a radniční budovy, opravy 
. ZŠ Skálova: Rekonstrukce sociálního zařízení: 3 984 tis. Kč / Výměna 2 ks vnitřních dveří: 

97 tis. Kč / Výměna oken (0. + 1. etapa): 2 130 tis. Kč 
. ZŠ Žižkova: Dokončení přestavby bytu na šatny: 765 tis. Kč / Rekonstrukce povrchu 

v tělocvičnách: 1 004 tis. Kč 
. DD Pohoda: Rekonstrukce komunikačního systému: 848 tis. Kč / Instalace topných kabelů do 

žlabů: 111 tis. Kč 
. Radnice, čp. 334: Výměna oken do dvora: 292 tis. Kč 
. Ubytovna 28. října 1335: Výměna 5 ks oken: 87 tis. Kč 
. Hrad Valdštejn: Dokončení střechy na kapli: 1 535 tis. Kč / Obnova vstupního mostu: 

2 931 tis. Kč / Úprava předpolí hradu: 760 tis. Kč / Rekonstrukce zabezpečení: 761 tis. Kč / 
OAHŠ: Sanace rohové šatny: 189 tis. Kč 

. ZŠ Žižkova: Dlažba na chodbě v přízemí: 212 tis. Kč / Oprava schodiště do šaten: 70 tis. Kč 

. ZŠ Skálova: Broušení parket ve 3 třídách: 73 tis. Kč 

. ZŠ 28. října: Sanace kuchyňky po požáru: 54 tis. Kč 

. DD Pohoda: Oprava 2 výtahů: 67 tis. Kč 

. OAHŠ: Oprava obkladů v kuchyni: 54 tis. Kč / Výměna plyn. ohřívače TUV: 56 tis. Kč / Úpravy 
pro ZŠ speciální (hydranty, požár. dveře…): 38 tis. Kč 

. Ubytovna 28. října 1335: Oprava žlabů, nátěr podbití střechy: 60 tis. Kč 

. Radnice, čp. 335: Výměna 2 střešních oken v kanceláři 309: 90 tis. Kč 

. Hasičárna Mašov: Oprava fasády: 260 tis. Kč 

. Hrad Valdštejn: Renovace lavic, nátěry, stavební opravy: 233 tis. Kč / Restaurování venkovní 
nástěnné malby: 95 tis. Kč / Oprava plotů: 59 tis. Kč 

. Bazén Výšinka: Osazení měření, výměna klapek: 100 tis. 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 
Odbor rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 38 škol a školských zařízení správního obvodu Turnov 
částku 227 392 879 Kč na přímé neinvestiční náklady. 
 
Dotace 
Odbor administroval následující dotační programy 

. Kulturní fond, celkem 689 200 Kč ve dvou kolech rozdělování, 37 žádostí, dotace byla vrácena 
třemi příjemci v plné výši z důvodu neuskutečnění projektu a dvěma příjemcům byla dotace 
krácena z důvodu změny projektu. 

 Volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolní aktivity, celkem 128 700 Kč. Z tohoto 
dotačního programu bylo uspokojeno 17 žádostí, 1 žádost byla zamítnuta, 4 žadatelé vzali 
žádost o dotaci zpět. 

 Zahraniční spolupráce – celkem 30 000 Kč. Z tohoto dotačního programu byly uspokojeny 
3 žádosti, přičemž 1 žadatel následně dotaci vrátil z důvodu změny financování projektu, 
1 žadateli byla dotace krácena. 

 Individuální dotace, celkem 6 069 774 Kč. V rámci individuálních žádostí bylo uspokojeno 
9 žadatelů. Finančně náročnějšími akcemi byly např. projekty VHS Turnov na dobudování 
a rekonstrukce vodovodních řadů. 
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 Sportovní fond, celkem 161 500 Kč. Ze sportovního fondu bylo uspokojeno ve dvou kolech 
rozdělování 23 žádostí, 2 žádosti byly zamítnuty, 2 žadatelé neuzavřeli smlouvu. 

 Z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností bylo zpracováno 5 žádostí včetně jejich vyúčtování a celkem byla čerpána částka 
1.037.000 Kč. Z dotací byly podpořeny tyto akce: restaurování sloupu se sochou Panny Marie 
v Rovensku pod Troskami, oprava dřevěných štítů a severní zdi na Bičíkově statku – č. p. 11 
Příšovice, oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého v Radostné pod Kozákovem – Volavec, 
výměna střešní krytiny na chlévě a chlívku v Kopicově statku v Kacanovech, odkanalizování 
kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyskři. Další 3 žadatelé nebyli v rámci programu 
uspokojeni. 

 Z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací bylo vyčerpáno 811.000 Kč, 
které byly rozděleny mezi 4 žadatele. Jednalo se o akce: obnova hřbitovní zdi u kostela 
Narození Panny Marie – část A, D, E, obnova dvorní fasády na č. p. 71 Skálova ul. – Muzeum 
Českého ráje, obnova a restaurování náhrobku Václava Šetřila, Mariánský hřbitov, oprava 
2 ks bočních dveří do kostela Narození Panny Marie. 

 Obecně prospěšná činnost. V rámci dotací bylo rozděleno 150 000 Kč pro 14 žadatelů, 
2 žádosti byly zamítnuty. 

 
Sport 
Na dotacích bylo pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 6 000 000 Kč, a to 14 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 22 000 Kč.  
 
Památková péče 
Památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávní a státní správy. Na úseku 
památkové péče bylo v roce 2017 vydáno a uzavřeno 99 správních rozhodnutí a závazných 
stanovisek, bylo vydáno 296 koordinovaných závazných stanovisek a 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 21 056 přijatých písemností, odesláno bylo 36 851 
písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, obyčejné 
zásilky ad.).  

 Zaevidováno 117 nálezů (18 z nich vyřízeno) a 38 evidovaných ztrát 
 
Spisovna 
Spisovna i nadále pokračovala ve své hlavní činnosti na úseku pořádání a zpřístupňování starší 
dokumentace uložené ve spisovně, jakož i evidence a adjustace nových přírůstků. Hlavní pozornost 
byla i nadále věnována zpřístupňování fondu stavebního úřadu, který je nejvíce využíván a vykazuje 
nejvyšší nárůst objemu dokumentace. Dochází kapacita úložných prostor.  
 V elektronické formě spisové služby se využívají služby Atheny, datových schránek a CzechPointu. 
Dosud není k dispozici slibované centrální úložiště dat. 
 

Oddělení informačních technologií 
Hlasové služby 
Hlasové služby (tj. telefony) pro městský úřad i v roce 2017 zajišťovala firma Pamico Czech, s. r. o. 
Webové stránky města 
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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 2017 bylo zobrazeno 3,8 milionů stránek na webu města uživateli ze 197 zemí světa.  

Odbor životního prostředí 

Odbor se stará o stav životního prostředí ve městě a okolí, ošetřuje zeleň, eviduje a kontroluje 
nakládání s domácími zvířaty, řídí myslivectví i veterinární péči, zastupuje stát v péči o lesy a zajišťuje 
činnosti související s životním prostředím. Pracuje na úrovni samosprávy i státní správy.  
 
Samospráva 
Údržba zeleně: 
(Výčet aktivit, kácení a výsadba stromů, podrobnosti k údržbě viz Závěrečná zpráva odboru). 
Odpady:  

 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 62,877 t textilu a v kontejneru společnosti Diakonie Broumov 
celkem 20,1 t textilu, což představuje asi 5,72 kg textilu na jednoho občana). 

 Kompostárna / Motivační systém sběru tříděného odpadu (Více viz Technické odpadové 
služby) 
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. 

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

Stavební úřad 

Působnost 

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

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

 Stavební úřad je zároveň speciálním stavebním úřadem silničním (pro silnice II. a III. třídy, 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace) a vyvlastňovacím úřadem pro celé 
území Města Turnov jako obce s rozšířenou působností, tedy pro všech 37 obcí. 
 
Činnost v roce 2017 

 V roce 2017 bylo zahájeno 1 282 správních řízení a rozhodnuto bylo o 1 106 podáních 
a celkem sekretariátem prošlo 7 358 dokumentů.  

 V agendě čísel popisných bylo v roce 2017 přiděleno v městě Turnov 9 čísel popisných pro 
rodinné domy, 3 čísla popisná pro bytové domy, 1 pro administrativní budovu. 12 čísel evidenčních 
a 5 čísel popisných bylo zrušeno. Při přidělování čísel popisných se od 1. 7. 2010 důsledně dodržuje 
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číselná řada a nejsou již přidělována čísla popisná po odstraněných objektech (tato čísla popisná jsou 
rušena). 

 V roce 2017 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 46 stavebních povolení a ohlášení se 
vznikem 47 bytů v rodinných domech v celkové orientační hodnotě nákladů 177 mil. Kč 

 Na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) bylo vydáno 
1 stavební povolení se vznikem 4 bytů v hodnotě 4 milionů Kč. Zkolaudováno bylo 52 bytů 
v rodinných domech. 

  Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) bylo v roce 2017 vydáno 
23 stavebních povolení s orientační hodnotou staveb 77 milionů Kč. Na rekonstrukce, nástavby, 
přístavby nebytových objektů bylo vydáno 23 stavebních povolení v hodnotě staveb 202 milionů Kč.  

 Na ostatní stavby (inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 14 stavebních povolení 
a ohlášení v hodnotě 156 milionů Kč.  

 Celkem za rok 2017 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 164 stavebních povolení 
a ohlášení na stavby v orientační hodnotě 705 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 2017 tvořilo hasičský sbor města 24 hasičů. Za období roku 2017 byla jednotka povolána 
KOPIS HZS Liberec k 129 mimořádným událostem, z toho k 28 dopravním nehodám silničním, 
1 dopravní nehodě hromadné, 4 dopravním nehodám železničním, 2 dopravním nehodám leteckým, 
2 únik plynu / aerosolu, 2 únikům ropných produktů, 31 požárům, 48 technickým pomocím, 
2 ostatním pomocím, 9 planým poplachům. Jednotka se dále zúčastnila 3 taktických 
a 1 prověřovacího cvičení pořádaných HZS Libereckého kraje a velitelem JSDH města Turnov. 
 
O pohár ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy: 12. ledna se v Bedřichově konal 
10. ročník závodu v běžeckém lyžování. Tradičně se závodu účastní hasiči HZS Libereckého kraje. 
Zlatou medaili letos získal turnovský hasič Aleš Zeman, který trať dlouhou 12 km zajel v čase 0:42:47 
a v kategorii mužů 30–39 let byl nejrychlejší. Trať vedla z Nové louky přes Hřebínek a Kristiánov zpět 
k Šámalově chatě.  

Sbory dobrovolných hasičů 

V Turnově také působí několik sborů dobrovolných hasičů – ne všechny stejně aktivně. Zjistit 
informace o jejich činnostech není snadné, webové stránky až na výjimky nemají a na žádosti 
o informace reagují sporadicky. Letitým zvykem dobrovolných hasičů bývá vedení vlastních kronik či 
jiné evidence vlastní činnosti. Zjištěné informace jsou uvedeny v kapitole Z okrajových částí. Kromě 
činnosti při požárech se věnují také pořádání kulturních a sportovních akcí a soutěží a v neposlední 
řadě také práci s dětmi a mládeží. V celém okrese Semily funguje 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. Informace jsou uvedeny 
v kapitole Kultura – spolky. 
 
Dotace pro sbory dobrovolných hasičů 
Město Turnov podporuje sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. 
Sbory v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních spolků, které pro tuto 
oblast zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost, ale často jsou jediným spolkem, kde děti a 
mládež mohou rozvíjet svoje aktivity. Pro účel podpory spolků byl vytvořen Dotační statut města 
Turnova schválený Zastupitelstvem města Turnov dne 26. 11. 2015 pod usnesením č. ZM 394/2015. 
Částku 25 000 Kč obdržely spolky SDH Bukovina, SDH Daliměřice, SDH Kadeřavec, SDH Mašov, SDH 
Pelešany a SDH Turnov.  
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

V Turnově je i pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které je řízeno z Liberce 
a v Turnově má pobočku – Požární stanici Turnov. V jejím čele stojí npor. Ing. Jakub Otmar. Požární 
zbrojnice se nachází na Trávnicích (Trávnice 863). 
 
Turnovský kynolog druhý v závodě záchranných psů 
17. a 18. června pořádala záchranná skupina SDH Horní Bříza ve 
spolupráci s JSDHO Horní Bříza závod zaměřený na plošné pátrání po 
osobách. Závodu se zúčastnil a na druhém místě skončil i kynolog 
HZS Libereckého kraje, turnovský nstržm. Pavel Málek. Během dvou 
dní a jedné noci se svým čtyřnohým parťákem absolvovali pět pátrání 
po ztracených osobách na pěti různých terénech, pohřešovaných 
osob bylo celkem 13.  
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Orgány města 

Městská policie Turnov 

Adresa: Skálova 466 
Velitel: Luboš Trucka 
Charakteristika: Město Turnov založilo Městskou policii v roce 1992, zřízení 
této instituce není pro obce povinné, jedná se tedy o nadstandardní službu pro 
občany. Městská policie pomáhá udržovat ve městě pořádek a ulehčuje tak 
státní Policii České republiky, a to dvacet čtyři hodin denně. Mezi hlavní úkoly 
Městské policie patří pravidelné pochůzky zaměřené na ochranu osob a majetku, veřejný pořádek, 
bezpečnost a plynulost silničního provozu. Další úkoly: platby za používání veřejného prostranství / 
hlášení komunikačních závad / odchycení zatoulaných psů / řešení odložených autovraků / 
spolupráce se soudem a s odbory Městského úřadu při doručování zásilek do vlastních rukou / řešení 
dopravních přestupků / problémy spojené se špatnou průjezdností městem / jednání přestupkové 
komise / zajišťování bezpečnosti při přepravě peněz městských organizací.  
 
Personální obsazení: V roce 2017 pracovalo v turnovském oddělení 16 policistů, na konci roku byli 
přijati dva noví strážníci, čímž byl naplněn ideální stav 18 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.  
 
Statistika činnosti za rok 2017: V činnosti již tradičně převládala dopravní problematika, opět byla 
velmi využívána internetová komunikace s občany, za rok 2017 bylo evidováno 896 e-mailů s žádostí 
o pomoc či radu. Rok 2017 byl opět mimořádný i častým řešením problematiky bezdomovců. Jejich 
chování a s tím následná problematika se řešila prakticky každý týden – obtěžování občanů žebráním, 
znečišťování prostranství odpadky. Během roku byl zaznamenán nárůst negativních činností, 
vzrůstající agresivita osob vůči sobě, ale i vůči zasahujícím strážníkům, mnohdy akce skončila 
i zraněním zasahujícího strážníka. 
Strážníkům v činnosti pomáhal služební pes.  
 
Program primární prevence: I v roce 2017 pokračovaly projekty, které jsou určeny 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).  
 
Stěhování strážnice: Městští strážníci se v červenci museli vystěhovat z budovy ve Skálově ulici 
čp. 466, která byla 1. srpna předána stavební firmě, aby v ní bylo vybudováno nové zázemí pro 
městský úřad. Původně se měli přestěhovat do přízemí spořitelny na náměstí. Nakonec byli ale 
dočasně umístěni do stavebních buněk před budovou.  
 
Okrskář roku 2017: 11. prosince byla v prostorách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 
vyhlášena soutěž Okrskář roku 2017. Vítězem se stal turnovský policista Jan Horáček. Soutěže, kterou 
vyhlásil Odbor služby pořádkové policie Libereckého kraje, se zúčastnilo 32 policistů a záštitu nad ní 
převzal hejtman Martin Půta.  
 
Spolupráce s Malou Skálou: Malá Skála požádala o to, aby turnovská městská policie působila i na 
jejím území. Dosud tam turnovští policisté pouze měří rychlost dopravních vozidel a zabezpečují 
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provoz radarů (vybrané pokuty jsou příjmem města Turnova). Byla uzavřena dohoda na spolupráci na 
zkušební jeden rok, po kterém bude situace znovu vyhodnocena. Při souběhu výjezdů dostávají 
přednost Turnovští.  
 
Zdroj: Výroční zpráva a internet 

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 27 policistů (jako ideální je stanoven 
počet 28).  
 
Kriminalita ve městě 
Stále se zvyšující životní úroveň v našem regionu pozitivně ovlivňuje celkovou atmosféru ve 
společnosti ve smyslu tlumení motivace páchat tzv. obyčejná majetková protiprávní jednání, která 
byla historicky zakořeněna ve společnosti, jako jsou např. prosté krádeže, krádeže vloupáním apod. 
Do popředí se bohužel dostávají protiprávní jednání na úseku občanského soužití a díky rozvoji 
inteligentních technologií i kriminalita páchaná prostřednictvím internetu, sociálních sítí a dalších 
prostředků, a to jak s cílem obohatit se, útočit na majetek, tak i s cílem útočit na mezilidské vztahy 
a narušovat tak občanské soužití. Lze jen podtrhnout skutečnost, že ačkoliv se nemění výrazně 
celkový počet protiprávních jednání, začíná se měnit skladba jejich druhů. Je to např. významně 
snížená kriminalita na vozidlech (8 odcizených vozidel v roce 2017 vedle 105 v roce 2005) a stále více 
se začíná rozšiřovat např. IT nebo mravnostní kriminalita. Mnohem méně řidičů také řídí pod vlivem 
alkoholu (23 zachycených případů oproti 117 v roce 2008).  
Celkem bylo v okrese Semily zaznamenáno 925 případů trestné činnosti, z toho 420 případů na 
Turnovsku. Objasněno bylo 61,43 % z nich. Z uvedeného množství bylo 49 případů násilného 
a mravnostního charakteru, 207 majetkového a 38 hospodářského. 
(Kompletní statistický přehled různých druhů kriminálních aktivit viz výroční zpráva). 
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Školství – školní rok 2016 / 2017 
 
 

V kronice pro rok 2017 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2016/2017. 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 2017/2018, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2017. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2018. 
 
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 2016/17 pro základní a střední školy v našem kraji byla následující: 

 Začátek školního roku připadl na čtvrtek 1. září 2016. 

 Podzimní prázdniny připadly na středu a čtvrtek 26. a 27. října 2016. 

 Vánoční prázdniny byly zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončily v pondělí 2. ledna 2017 
včetně.  

 Zápis do 1. ročníků proběhl na základních školách v Turnově ve dnech 15. ledna až 15. února 
2016. Slavnostní zápis se uskutečnil ve středu 15. ledna 2016. 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 3. února 2017. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 20. do 
26. února 2016.  

 Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2017. 

 Hlavní letní prázdniny trvaly od 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. Školní rok 2017/2018 
začal 4. září 2017. 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství 
 
Nový školní rok 2016/2017 
1. září 2016 byl v České republice zahájen nový školní rok.  
Mateřské školy na Turnovsku navštěvovalo celkem 1 128 dětí, z toho 546 přímo v Turnově. Celková 
kapacita mateřských škol je 1 182 míst.  
Do lavic základních škol na Turnovsku usedlo v září 2016 426 prvňáčků (227 v turnovských školách). 
Celkem navštěvovalo školy na Turnovsku 2 946 žáků, z toho turnovské základní školy 1 886 žáků. 
Celková kapacita základních škol je 3 763 míst.  
Střední školy v Turnově (ve spádových obcích jiné nejsou) navštěvovalo 1 265 studentů. Celková 
kapacita středních škol je 1 903 míst.  
 
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.  
 
Navštěvování kroužků 
V lednu 2017 proběhla v turnovských školách anketa, která zjišťovala počty dětí navštěvujících nějaký 
dobrovolný kroužek. Ankety se zúčastnilo celkem 942 dětí a z nich přes sedm set navštěvovalo 
některý z nabízených kroužků – sportovní, hudební, kulturní, rukodělný, vzdělávací atd. Nabídka 
v Turnově je pestrá.  
 
Obědy pro chudé děti 
Pro kalendářní rok 2017 bylo na zajištění stravy pro sociálně slabé děti (jsou za ně placeny obědy ve 
školní jídelně) vyčleněno 25 000 Kč, které byly na základě zjištěných požadavků rozděleny do všech 
pěti turnovských škol. Díky těmto penězům mohlo na obědy docházet cca 35 dětí. (ZŠ 28. října – 
6 000 Kč, ZŠ Skálova – 5 000 Kč, ZŠ Žižkova – 6 000 Kč, ZŠ Zborovská – 5 500 Kč, ZŠ Mašov – 2 500 Kč). 
 
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy 
Na jaře roku 2017 se poprvé konaly jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 
2017/2018. Začaly 12. dubna. Zkoušky připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve 
spolupráci s CERMATEM – Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Povinně budou testovány 
znalosti z českého jazyka a literatury a z matematiky, oproti předchozím letům nebudou testovány 
obecné studijní předpoklady. Jednotlivé školy mohou k povinné češtině a matematice přidat ještě tzv. 
školní část zkoušky, která může být pro danou školu specifická. Většina středních škol v Libereckém 
kraji však v prvním roce tuto možnost nevyužila. 
V Libereckém kraji působí 50 středních škol, z toho 37 jich je zřizováno krajem. Uchazeči si letos mohli 
vybírat ze 105 oborů vzdělání bez talentové zkoušky a z 11 oborů s talentovou zkouškou – jedná se 
o sportovní gymnázium a umělecky zaměřené obory vzdělání. Počet volných míst obdobně letům 
předchozím výrazně převyšuje počet žáků, v prvním kole bylo nabízeno téměř 7 000 volných míst, 
zatímco uchazečů bylo pouze 3 500. 
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Soukromé školy 
V lednu řešilo zastupitelstvo města žádost dvou soukromých subjektů o zřízení vlastních soukromých 
škol nabízejících alternativní vzdělávání (Scio škola a Základní škola V Oboře). Zastupitelstvo se sice 
vyjádřilo v tom smyslu, že nabídka vzdělání je v Turnově kvalitní a dostatečná, ale morálně nemá 
problém se zřízením nových škol. Zastupitelé dostali možnost navštívit řadu Scio škol v republice 
(v dané době fungovaly v republice čtyři tyto školy). Pokud k otevření dojde, je reálný rok 2018/2019.  
V okolí Turnova existují tyto soukromé školy nebo školy s alternativní výukou: Waldorfská škola 
Semily – zřizovatel město – MŠ, ZŠ, SŠ / Základní škola Všeň – 1. stupeň, zřizovatel obec / Liberec – 
nově zahájena výuka waldorfské školy v rámci běžné ZŠ / Liberec – soukromá škola Doctrina – MŠ, ZŠ, 
gymnázium /Jablonec nad Nisou Svobodná základní škola – 1. stupeň - soukromá škola. 
 
Nová ředitelka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy 
K 1. březnu 2017 se funkce ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy se 
sídlem ve Zborovské ulici čp. 519. ujala Ing. Eva Antošová, která zvítězila v konkurzním řízení a kterou 
jmenovala Rada Libereckého kraje na jednání 24. ledna.  
 
Ocenění turnovských učitelů 
27. března byli na turnovské radnici oceněni pedagogové, kteří svým přístupem k žákům a způsobem 
výuky vynikají. Toto ocenění se již tradičně uděluje u příležitosti Mezinárodního dne učitelů.  
Pedagogům bylo předání ocenění v podobě upomínkového pamětního listu, knižní publikace 
a květiny.  
Ocenění byli: Věra Rojíková ze ZŠ Skálova / Kateřina Málková ze ZŠ 28. října / Mgr. Radmila Kokešová 
ze ZŠ Žižkova / Miroslava Adamenko ze ZŠ Zborovská / Jana Jirmanová z MŠ a ZŠ Sluníčko / Jana 
Kobosilová z MŠ a ZŠ Sluníčko / Pavel Šilhán ze ZUŠ Turnov. 
  
Vlastík 2017 aneb Domov je místo v srdci  
Základní škola v Tatobitech pořádá již deset let vždy na jaře vlastivědnou soutěž pro školní týmy ze 
škol v okolí. Soutěž vždy trvá dva dny a je určena pro čtyřčlenné týmy (vždy jeden druhák, třeťák, 
čtvrťák a páťák z jedné školy). Děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem 
soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme. 
Vítězem letošního kola se stali Vlastíci z Turnova, Žižkovy ulice. Stříbrní skončili Vlastíci z Liberce, 
Kaplického ulice, a bronzový skončil tým z Liberce, Husovy ulice. Dále se poskládala družstva 
z Mašova, Velkých Hamrů, Železného Brodu, Turnova, ulice 28. října, Tatobit, Koberov, Dobrovice, 
Turnova, Skálovy ulice a Mírové pod Kozákovem, Bělé. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt 
a další drobnosti od sponzorů. 
 
Výuka vodáctví a kanoistiky pro turnovské školy 
TJ Turnov připravila pro žáky 9. tříd turnovských základních škol kurs kanoistiky a vodáctví na řece 
Jizeře. Termíny a účast se domlouvaly individuálně s jednotlivými třídami. Zúčastnění žáci vyslechli 
instruktáž bezpečného pohybu ve vodáckém prostředí, využili i praktického nácviku nejen na klidné 
vodě u loděnice, ale také při sjezdu řeky Jizery v oblíbeném úseku v okolí Dolánek u Turnova. 
 
Zápisy škol 2017/2018 
Zápisy dětí do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2017/2018 proběhly mezi 1. a 30. dubnem. Ze 
zákona tak byly posunuty na pozdější termín, který svědčí dětem, pro které může několikaměsíční 
odložení znamenat výrazný posun v jejich vývoji. Slavnostní zápis proběhl v Turnově 4. dubna na 
všech základních školách.  
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Sběr papíru a baterií  
Ve školním roce 2016/2017 se do soutěže ve sběru papíru a baterií zapojili žáci všech turnovských 
základních škol. Během celého školního roku přinesli žáci základních škol celkem 74 533 kilogramů 
starého papíru a 277 kilogramů použitých baterií.  
Nejlepších výsledků dosáhli žáci ze ZŠ Mašov, kterým se podařilo nasbírat 164,5 kg papíru na jednoho 
žáka, celkem 14 805 kg. Druhá byla Základní škola Skálova se 48,67 kg na žáka, třetí skončila Základní 
škola 28. října s 36,73 kg papíru na žáka. Sběru baterií se letos zúčastnily děti ze školy ze Skálovy ulice 
(celkem 236 kg), z Mašova (25 kg) a ze Žižkovy ulice (16 kg). 
Podle oficiálních údajů vytřídil v roce 2016 každý Čech průměrně 44,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo 
a nápojové kartony), 2 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady a 77 % obalů bylo využito a recyklováno. 
 
Loučení s předškoláky 
8. června se v sále Základní umělecké školy konalo rozloučení s předškoláky, kteří se po prázdninách 
stanou žáky základních škol. Na slavnosti se sešlo 135 dětí ze MŠ Jana Palacha, 28. října, Mašov, 
Zborovská, Bezručova, Alešova a Kosmonautů. Dětem předaly místostarostka Petra Houšková a Eva 
Kordová z knihovny pamětní list s fotografií a knížku. Loutkářský soubor Na Židli dětem zahrál 
pohádku O Červené Karkulce.  
 
 
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 Zborovská: hygienické zázemí pro kuchařky 

 ZŠ Skálova: rekonstrukce toalet v ulici Skálova / výměna oken 1. etapa  

 ZŠ Žižkova: nová dlažba v 1. patře školičky (první stupeň) / výměna sportovních povrchů 
v obou tělocvičnách 
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Mateřské školy 
 
Základní informace 
V Turnově je osm mateřských škol (28. října, Alešova, Bezručova, Mašov, Zborovská, J. Palacha, 
Kosmonautů, Hruborohozecká). Od 1. 7. 2013 se Základní škola speciální a mateřská škola speciální 
Kosmonautů 1641 sloučila s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 do jednoho zařízení s názvem 
Mateřská a základní škola Sluníčko.  
Ve spádové oblasti Turnova je 22 mateřských škol. Celkový počet míst v mateřských školách 
Turnovska je 1 182, počet žáků byl 1 128. 
 
Školkovné 
Pro školní rok 2016/2017 byla výše úhrady za měsíční návštěvu mateřské školy, tzv. školkovné, 
stanovena pro každou školu jinak. 
 
Počet žáků ve školním roce 2016/2017 (2015/2016): 

 MŠ 28. října: 74 (74), kapacita: 74, nově přijatých: 19, odmítnuto: 13 

 MŠ Alešova: 52 (52), kapacita: 52, nově přijatých: 18, odmítnuto: 0 

 MŠ Bezručova: 65 (65), kapacita: 65, nově přijatých: 22, odmítnuto: 0 

 MŠ Mašov: 50 (45), kapacita: 45, nově přijatých: 9, odmítnuto: 5 

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

 MŠ Jana Palacha: 54 (54), kapacita: 54, nově přijatých: 17, odmítnuto: 6 

 MŠ Sluníčko: běžná 104 (104), kapacita: 104, odchod do ZŠ: 31 dětí 

 MŠ Sluníčko speciální: 16 (20), odchod do ZŠ: 3 děti 

 MŠ waldorfská: 50 (50) ve dvou třídách, kapacita: 50, nově přijatých: 17, odmítnuto: 2 
 
Mimoturnovské školky měly celkem 582 dětí. Počet žáků v mateřských školách okolních obcí v roce 
2016/2017 (v závorce uvedena kapacita školy). 

 Jenišovice: 70 (70) / Mírová pod Kozákovem: 73 (83) / Ohrazenice: 39 (39) / Olešnice: 23 (25) / 
Paceřice: 32 (32) / Přepeře: 55 (55) / Příšovice: 44 (50) / Rovensko pod Troskami: 50 (50) / Hrubá 
Skála: 24 (28) / Malá Skála: 45 (45) / Pěnčín: 40 (40) / Svijanský Újezd: 36 (37) / Tatobity: 24 (25) 
/ Všeň: 28 (28). 

 
Soukromé školky 
V roce 2017 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. V Sedmihorkách funguje také tzv. lesní školka. 
 
Lesní klub Skaláček: Adresa: Sedmihorky 72, 511 01 
Vznikl v roce 2011 z iniciativy rodičů, pro které je důležitý častý kontakt jejich dětí s přírodou. Klub 
provozuje lesní školku Skaláček. Její denní kapacita je 15 dětí, navštěvuje ji 25 dětí (ne všechny školku 
navštěvují denně). Pro lesní MŠ je typický častý kontakt dětí s přírodou – většina programu se proto 
odehrává venku, v tomto případě v krásném prostředí Českého ráje. 
 
Miniškolka 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.  
 
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.  
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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.  
 
Přehled akcí ve školním roce 2016/2017  
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
Turnovská mateřinka: 22. a 23. března proběhl v Městském divadle 16. ročník oblastního festivalu 
mateřských škol z Turnova a okolí. Přehlídky, kterou tvoří krátká vystoupení dětí, se zúčastnilo sedm 
turnovských mateřských škol (s výjimkou waldorfské) a školky z Pěnčína a Svijanského Újezdu. 
Celkem vystoupilo 156 dětí. Navazující finále 22. ročníku celostátního festivalu mateřských škol se 
uskutečnilo 5. a 6. května v Nymburce. (Viz Fotokronika). 
 
Turnovský kos: 25. dubna se v sále Základní umělecké školy konal 18. 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.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 74 dětí byla v daném školním roce stoprocentně 
obsazena. Otevřeny byly tři třídy. Nově bylo přijato 19 dětí (odmítnuto 13), 17 jich odešlo do základní 
školy. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí.  

Mateřská škola Alešova – Dřevěnka 

Adresa: Alešova 1140  
Ředitelka: Naděžda Dovolilová 
Charakteristika školy: Budova školy byla postavena účelově pro mateřskou školu. Škola je menší, 
spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části města Turnova za sídlištěm u nádraží s možností 
vycházek do přírody i do vilové zástavby. Přízemní budova je postavena ze dřeva a pro svůj vzhled 
dostala název „Dřevěnka“. Skládá se ze dvou tříd, herny, šatny, školní kuchyně a skladových prostorů. 
Ve školce je třída Berušky pro menší děti a druhá třída Motýlkové pro děti od 4,5 do 6 let. 
Problémem školy je nedostatek prostoru. 
 
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 přírodu Českého ráje: Projekt zaměřený na ekologickou výchovu byl financován díky 
dotaci z Libereckého kraje (dotace 20 046 Kč).  
Kluci, holky, pozor, červená: projekt spolufinancovaný Nadací B. J. Horáčka byl zaměřen na dopravní 
výchovu – na nevyužitém kousku školního dvora bylo vybudováno dopravní hřiště (dotace 10 000 Kč).  

Mateřská škola Bezručova – Zámeček 

Adresa: Bezručova 590 
Ředitelka: Mgr. Jana Dontová 



Kronika města Turnova 2017  |129 

 

Charakteristika školy: Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěna ve 
starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní 
školní kuchyně. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje 
využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena několika herními prvky.  
Školka má tři třídy: Broučci (3–5 let), Motýlci (4–6 let) a Žabky (speciální třída pro děti s vadami řeči). 
Škola vnímá jako velký problém plánované zahájení docházky dvouletých dětí. Práce s nimi je 
v daných podmínkách nesmírně náročná. 
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. 22 dětí bylo přijato do prvních ročníků, 17 dětí odešlo do základní školy.  
Zloděj ve školce: V noci na 6. března vnikl do školy zloděj a způsobil škodu za 27 900 Kč. Rozbil okno 
v přízemí a z kanceláře si odnesl obálku s penězi na školné a stravné.  
(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 3,65 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. 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 14 zaměstnanců, z toho 9 pedagogů.  
Rekonstrukce hygienického zázemí pro kuchyň: Za 360 tisíc korun bylo rekonstruováno zázemí 
využívané kuchařkami školy. 

Mateřská škola Jana Palacha – Výšinka 

Adresa: Jana Palacha 1931 
Ředitelka: Bc. Dana Musílková  
Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází naproti turnovskému gymnáziu. Byla dostavěna 
v roce 1991 jako poslední MŠ v Turnově. 
Areál školky se skládá ze dvou budov, má svou zahradu vybavenou dřevěnými prvky, pískovištěm, 
zahradním domkem, vhodným prostorem pro koloběžky a kreslení venku. Škola je dvoutřídní, má 
smíšená oddělení pro děti od nejmenších po nejstarší, což je vhodné hlavně pro sourozence.  
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. 
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Z akcí 
Děti vystoupily s představením Čertovské dovádění v domově pro seniory na Výšince, účastnily se 
mnoha sportovních a kulturních aktivit.  

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 14.  
 
Speciální třídy mateřské školy 
Do speciálních tříd jsou děti přijímány na základě doporučení lékaře, škola se snaží, pokud to 
možnosti dovolí, děti integrovat do běžných tříd. Speciální třídy školy jsou věkově různorodé a děti se 
v nich učí za pomoci osobních asistentů (hrazeno ze zdravotního pojištění) v rámcovém školním 
programu S námi zvládnete víc, s úpravami pro každé dítě zvlášť na míru. Cílem výuky je umožnit 
dětem co nejpohodlnější a plnohodnotný život i s handicapy, které je provázejí. Organizovány jsou 
logopedická cvičení, muzikoterapie, rehabilitace a další specifické činnosti. Děti se co nejvíce zapojují 
do běžných aktivit školy – divadla, tvořivá odpoledne, výtvarné soutěže. Ve školním roce do školy 
docházelo 16 dětí. 
 
Běžné třídy mateřské školy 
Běžné třídy mateřské školy pracují podle Rámcového vzdělávacího programu Sluníčko. Škola se 
v tomto roce výrazně zaměřila na ekologickou výchovu. Ve školním roce do školy docházelo 104 dětí. 
 
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. V přípravném stupni se vzdělávali 3 žáci, 
v základní škole bylo zapsáno 14 žáků.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Celkem ve škole pracovalo 35 zaměstnanců, z nichž 24 bylo 
pedagogických. Celkem školu navštěvovalo 137 dětí. 
 
Nová třída: V září 2016 byla otevřena speciální třída MŠ a ZŠ speciální pro děti s nejtěžším 
zdravotním postižením vyžadující 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. 
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Waldorfská mateřská škola  

Adresa: Hruborohozecká 323 
Ředitelka: Hana Lamačová 
Charakteristika školy: Škola pracuje na základech waldorfské pedagogiky. Cílem výchovy dětí je 
rozvíjet je po všech stránkách s respektem k jejich 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,…), nevytvářejí umělé situace, ale 
vše prožívají doopravdy. Spolupráce s rodiči je každodenní (pomoc na zahradě, opravy hraček, šití 
hraček a pomůcek, zajišťování slavností, doprovod na akcích…).  
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. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracují 4 učitelky. Kapacita školky je 50 dětí, navštěvovalo ji 
50 dětí.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):   
Kompletní přehled akcí je pro představu uveden v kronice za rok 2015. Škola 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. 
 
Jánský jarmark: 22. června se konal tradiční Jánský jarmark, a to od 15 hodin v areálu školy. Součástí 
byly stánky s ručními výrobky, dílny pro děti i rodiče, loutkové divadlo s pohádkou O slepičce 
kropenaté, dětská vystoupení a kavárna.  
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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 3 763 žáků, v daném 
školním roce je navštěvovalo 2 946 žáků, z toho 426 prvňáčků. 
 
Spádovost škol 
V roce 2016 vznikla vyhláška, která určuje příslušnost dětí do jednotlivých škol podle toho, kde bydlí. 
Zamezilo se tak přetlakům na straně jedné a nedostatku žáků na straně druhé. Přednost vždy 
dostávají děti, které spadají k dané škole.  
Základní škola Skálova 
Achátová, 1. máje, Alešova, Bedřicha Smetany, Bezručova, Boženy Němcové, Brigádnická, Březová, 
Budovcova, Bukovina, Čechova, Čistá, Daliměřice, Daliměřická, Dělnická, Družstevní, Fučíkova, 
Hruborohozecká, Karoliny Světlé, Kobylka, Kosmonautů, Krátká, Kudrnáčova, Květinová, Loužek, 
Máchova, Malý Rohozec, Mírová, Mokřiny, Na Osadě, Na Sboře, Na Skalici, Na Vršku, Nad Perchtou, 
Nádražní, Nerudova, Nudvojovice, Nudvojovická, Pacltova, Pekařova, Polní, Prouskova, Průmyslová, 
Přepeřská, Sídliště Jana Patočky, Skálova, Solidarity, Sportovní, Studentská, Šlikova, Tylova, 
U Dolánecké lávky, U Lip, U Nádraží, U Skladiště, Vesecká, Vesecko, Vrchlického, Za Sokolovnou, Za 
Viaduktem, Zahradní 

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

Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj) 
 

Základní škola Žižkova 518 
Alej legií, Čapkova, Čsl. dobrovolců, Dolánky, Diamantová, Durychov, Františka Kavána, Františka 
Závorky, Gen. Aloise Lišky, Gen. Josefa Balabána, Gen. Josefa Mašína, Gen. Václava Morávka, 
Granátová, Hruboskalská, Hruštice, Husova, Jahodová, Jana Palacha, Jana Zajíce, Jaspisová, 
Jeronýmova, Josefa Štrégla, K Vodárně, Karla Drbohlava, Karla Vika, Károvsko, Kobylka, Komenského, 
Konělupy, Koněvova, Kozákovská, Kpt. Jaroše, Křišťálová, Legionářů, Lesní, Lidická, Lubomíra Jasínka, 
Luční, Myšina, Na Piavě, Na Teplici, Na Vápeníku, Na Vyhlídce, Nad Farářstvím, Nad Šetřilovskem, 
Opletalova, Partyzánská, Perlová, Pod Zelenou cestou, Rokycanova, Rubínová, Stanislava Srazila, 
Švermova, Terronská, T. G. Masaryka, Třešňová, U Tří svatých, Vazovec, Vladimíra Krajiny, Vrchhůra, 
Výšinka, Zborovská, Zd. Nejedlého, Zelená cesta, Žižkova 
. pro žáky 6. až 9. ročníků ulice: Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, U Lomu, U Školy 

 
Základní škola Turnov – Mašov, 1. až 5. ročník 
Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od 
křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj), U Lomu, U Školy. 
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Zápisy do základních škol na rok 2016/2017 
Zápisy do turnovských základních škol probíhaly tradičně od 15. ledna do 15. února 2016, přičemž 
15. ledna se jednalo o zápisy slavnostní. Od dalšího školního roku se zápisy ze zákona posunují na 
dubnové termíny. 
 
Počty žáků v jednotlivých školách na začátku školního roku (v závorce srovnání s minulým školním 
rokem): 

 ZŠ Skálova: Otevřeny byly 2 první třídy. Nastoupilo 52 prvňáků. Celkový počet žáků 466 (428), 
kapacita školy je 680 žáků 

 ZŠ 28. října: Otevřeny byly 3 první třídy. Nastoupilo 78 prvňáků. Celkový počet žáků 600 (600), 
kapacita školy je 600 žáků 

 ZŠ Žižkova: Otevřeny byly 3 třídy. Nastoupilo 74 prvňáků. Celkový počet žáků 650 (624), kapacita 
školy je 670 žáků 

 ZŠ Mašov: Otevřena byla 1 třída. Nastoupilo 17 prvňáků. Celkový počet žáků 90 (88), kapacita 
školy je 90 

 ZŠ Sluníčko: Celkový počet žáků: 14, kapacita školy 18 žáků. Přípravná třída: počet žáků 3 (1), 
kapacita 6.  

 ZŠ speciální Sluníčko: počet žáků 18 (13), kapacita 18, celkem 2 třídy. V první třídě 1 žák 

 ZŠ Zborovská: ZŠ praktická: ?( 78), ZŠ speciální: ? (14), celkem: 62, kapacita školy je 150 žáků. 
Nastoupilo 5 prvňáčků. 

 
Počty žáků v mimoturnovských školách: 

 ZŠ Hrubá Skála-Doubravice: Celkový počet žáků 40, prvňáčků 8. Kapacita školy je 75 žáků 

 ZŠ Jenišovice: Celkový počet žáků 163, prvňáčků 24. Kapacita školy je 250 žáků 

 ZŠ Kobyly: Celkový počet žáků 93, prvňáčků 12. Kapacita školy je 100 žáků 

 ZŠ Malá Skála: Celkový počet žáků 147, prvňáčků 18. Kapacita školy je 190 žáků 

 ZŠ Mírová pod Kozákovem: Celkový počet žáků 74, prvňáčků 18. Kapacita školy je 85 žáků 

 ZŠ Ohrazenice: Celkový počet žáků 57, prvňáčků 14. Kapacita školy je 100 žáků 

 ZŠ Pěnčín: Celkový počet žáků 34, prvňáčků 11. Kapacita školy je 40 žáků 

 ZŠ Přepeře: Celkový počet žáků 47, prvňáčků 11. Kapacita školy je 70 žáků 

 ZŠ Příšovice: Celkový počet žáků 81, prvňáčků 25. Kapacita školy je 150 žáků 

 ZŠ Radostín: Celkový počet žáků 36, prvňáčků 8. Kapacita školy je 85 žáků 

 ZŠ Rovensko pod Troskami: Celkový počet žáků 154, prvňáčků 18. Kapacita je 260 žáků 

 ZŠ Svijanský Újezd: Celkový počet žáků 22, prvňáčků 5. Kapacita školy je 30 žáků 

 ZŠ Tatobity: Celkový počet žáků 36, prvňáčků 5. Kapacita školy je 40 žáků 

 ZŠ Všeň: Celkový počet žáků 76, prvňáčků 23. Kapacita školy je 80 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. 
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro 
udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku. Jako jediná základní škola v Turnově učí 
matematice podle metody profesora Hejného.  
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Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvovalo 455 žáků. Počet tříd byl 
ve školním roce 2016/2017 19. Na 1. stupni bylo 10 tříd a na 2. stupni 9. Na odloučeném pracovišti 
Alešova 1059 je 8 tříd 1. stupně. Škola zaměstnávala 59 zaměstnanců. Pedagogických zaměstnanců 
bylo 40 (z toho 4 vychovatelky školní družiny, 1 vedoucí vychovatelka školní družiny a 4 asistentky 
pedagoga se sníženými úvazky).  
 
Rekonstrukce 
Ve škole proběhla největší investiční akce roku ze všech turnovských škol – došlo k rekonstrukci 
sociálního zázemí a k první etapě výměny oken. Rekonstrukce toalet stála 4,3 milionu korun, výměna 
oken 1,2 milionu korun. Okna byla měněna v prostoru rekonstruovaných toalet a v části přízemí.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: Každý ročník během roku absolvuje řadu přednášek, exkurzí, 
výletů a dalších aktivit, jejichž podrobný přehled je uveřejněn ve výroční zprávě školy. 
 
Nový školní klub: 6. října 2016 byl otevřen ve škole školní klub, kde mohou žáci aktivně trávit čas 
před odchodem domů, při čekání na kroužky či o přestávkách. V klubu najdou např. odpočinkové 
patro s vaky, spoustu nových knížek, dataprojektor. Architekturu klubu navrhla Lenka Švábková, na 
vybavení a knihy škola získala granty od Libereckého kraje a Nadace Preciosa, vybudování samotného 
klubu pak hradila ze svého rozpočtu. 
 
Svatý Martin přijel: 11. listopadu 2016 přijel do Turnova svatý Martin na bílém koni. Čekalo na něj 
500 obyvatel města, především dětí, s lampionky. Svatý Martin přijel v doprovodu svaté Kateřiny 
a svatých Josefa s Marií, kteří dětem vyprávěli o svých životech. Akci doprovodila hudební 
vystoupení. 
Dny otevřených dveří: 23. listopadu 2016 se na 1. stupni školy v Alešově ulici konal den otevřených 
dveří, který měl představit školu budoucím prvňáčkům – resp. jejich rodičům. Takové dny se konají 
pravidelně na všech školách.  
24. listopadu se konal den otevřených dveří se stejným cílem (tedy pro zájemce o nástup na druhý 
stupeň, např. ze škol, které druhý stupeň nemají) v budově ve Skálově ulici. Pro děti byla připravena 
dobrodružná hra (chytaly zloděje, který ukradl školní poklad), během které se seznamovaly se školou 
a jejími tajemstvími.  
 
Souboj čtenářů: 25 žáků školy sdružených do pěti týmů se zúčastnilo celostátní soutěže týmů 
v porozumění textu v rámci kampaně na podporu čtenářství Rosteme s knihou. Krajské kolo soutěže 
se konalo 10. dubna prostřednictvím internetu – on-line. Týmy musely během 30 minut zodpovědět 
25 otázek – rozhodovala nejenom správnost, ale i rychlost. Týmy školy se v konkurenci 90 týmů 
z jiných škol umístily na 1. místě a postoupily do celorepublikového finále. To se konalo 12. května na 
23. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy 2017 v Praze. Turnovští zástupci 
se na vítězných pozicích neumístili.  
 
Škola hrou – Na palubu!: 20. května se ve Skálově ulici konala akce Na palubu!, která nabídla kulturní 
program, soutěže, prohlídku věž a soutěže, které vítězné třídě zajistila den na koupališti v Maškově 
zahradě. 
 
Westernové odpoledne: 1. června proběhla v Alešově ulici Westernové odpoledne. Program zahájil 
nástup žáků od 1. do 4. třídy, otevřel se Saloon s občerstvením, ale také možnosti vyzkoušet si 
dovednosti Divokého západu. Vystoupil flétničkový soubor a pak po celé odpoledne hrála kapela 
Funny Grass.  

Základní škola 28. října  

Adresa: 28. října 18  
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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: Škola zřizuje speciální sportovní třídy, v nichž je dotace hodin tělesné výchovy 
stanovena na 6 týdně. (Rozvržení hodin jednotlivých předmětů a jednotlivých tříd bylo uvedeno 
v kronice za rok 2014.)  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2016/17 měla škola 25 tříd a vzdělávalo se tu celkem 595 
žáků. Škola měla celkem 58 zaměstnanců, z toho 43 pedagogických pracovníků a 15 
nepedagogických. Týdně se odučilo 739 hodin.  
 
Projekt Příběhy bezpráví  
Reportáž žáků uveřejněná na webových stránkách školy.  
5. prosince 2016 k nám do třídy nezabloudil ani Mikuláš, ani čert, ani anděl, ale pan Bičík. V rámci 
hodin etické výchovy byl pozván na besedu, při které nám velmi poutavě vyprávěl o životě v exilu. Pan 
Bičík se narodil v Tatobitech. Jedná se tedy o našeho krajana. Jeho život se zdál vcelku obyčejný, 
dokud nepřišla v roce 1968 okupace. Pan Bičík se hrozby obával již předtím a měl plán útěku. 
Obstaral si vízum pro sebe a svou rodinu do Švýcarska. Jediné, co nečekal, bylo, že okupace přijde tak 
brzo. Když se 21. 8. probudil a viděl tanky, na nic nečekal a navrhnul manželce možnost útěku 
z okupovaného Československa. Manželka souhlasila. Sbalili si jen pár základních věcí a vyrazili na 
cestu. Cestou míjeli kolony vojenských vozidel. Jejich útěk se málem nezdařil. Když dojeli na hranice, 
československá pohraniční stráž měla černé pásky. Po důkladné kontrole, důstojník řekl: „Kdybyste se 
už nevrátili, tak hodně štěstí.“ Nejdříve přijel do Německa, kde se zdržel jen chvíli, a když mu nebyl 
nabídnut žádný byt, tak se vydal do Švýcarska. Zde byl dočasně ubytován v atomovém krytu společně 
s dalšími uprchlými Čechoslováky. Německy neuměl, ale jak řekl, učil se rychle. Měl štěstí a získal 
místo v bance. Ve Švýcarsku žil až do roku 1996, kdy se vrátil do už do České republiky. Dnes má dvě 
občanství a do Švýcarska se často vrací. Všichni děkujeme, že si na nás pan Bičík udělal čas. 
Jáchym Pochop a Lukáš Kinský za 9. třídy ZŠ 28. října 
 
Výstava Mikrosvět: 11. ledna 2017 byla zahájena v Galerii U Zlatého Beránka výstava prací žáků školy 
nazvaná Mikrosvět. Trvala do konce února.  
 
Karneval: 11. března 2017 škola pořádala tradiční karneval, který navštívilo kolem čtyř stovek dětí. 
„Po půl druhé vše začalo, v tělocvičně tančily v rytmu disko úžasné masky, karneval řídili naši skvělí 
klauni a kočičky, rodiče ostošest nakupovali vynikající koláče, zákusky a chlebíčky. K tomu kávu, pití, 
v jídelně i párky v rohlíku a hranolky. Téměř vše sponzorovaly soukromé firmy, do tomboly navíc 
přispěli i někteří rodiče. Na pódiu i pod pódiem bylo neustále rušno, další hry organizovali naši žáci 
s paní vychovatelkou u družiny, děti se ani chviličku nenudily. Představil se i taneční soubor ze 7. A. 
Všechny masky byly tak vyšperkované, že jsme ani nemohli vyhlásit tu úplně nejlepší, a tak každá 
maska dostala malou cenu! Kdo viděl ty rozzářené tváře dětí a spokojené rodiče, určitě si řekl, že 
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vynaložené úsilí všech lidí ze školy určitě stálo za to!“  
Za organizátory Radmila Laudová, ZŠ 28. října, Turnov. (Převzato z webových stránek školy). 
Požár ve cvičné kuchyňce: 30. března v 11 hodin dopoledne vypukl ve cvičné kuchyňce školy ve 
3. patře požár. Na místo přijeli profesionální hasiči z Turnova a jejich dobrovolní kolegové z Turnova, 
Karlovic, Všeně. Děti byly ze školy evakuovány ještě před příjezdem hasičů (celkem 290 dětí a 13 
dospělých). Škoda byla vyčíslena na 100 000 Kč.  
Návštěva v nemocnici: 27. června vyrazily děti ze školy do nemocnice, aby dobrovolně nacvičenými 
písničkami a divadelními kousky potěšili pacienty na oddělení následné péče. Setkali se s nimi ve 
slavnostně vyzdobení jídelně, ve které zároveň proběhla i svatba dvou pacientů. Akce se všem líbila.  

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. Škola je úplnou základní školou pro 1. až 9. 
ročník. Škola je spádová pro okolní obce. Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně 
nedaleké obchodní a hotelové školy. V budově školy funguje prodejna potravin, částečně určená pro 
žáky a zaměstnance školy. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2016/2017 měla škola 639 žáků v 27 třídách. Jedním ze 
zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – ve sledovaném roce bylo 
integrováno 24 žáků (v předchozím roce 28). 
Pedagogický sbor tvořil ředitel, zástupkyně ředitele a 37 učitelů. (Jmenný seznam je součástí výroční 
zprávy.)  
 
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.  
 
Rekonstrukce: výměna dlažby v prostorách prvního stupně (tzv. školičky). Náklady 235 000 Kč. 
Na podzim byly opraveny podlahy v malé a velké tělocvičně školy. Došlo k demontáži stávající 
podlahové krytiny a položení polyuretanového povrchu Stobigym od francouzské firmy Stockmeier. 
Stavební práce prováděla společnost Trisport Havel s. r. o. z Plzně, celkově se náklady vyšplhaly na 
jeden milion korun. 
Program pro seniory: 6. dubna se v prostorách základní školy v Žižkově ulici konalo setkání členů 
Svazu postižených civilizačními chorobami, kterého se zúčastnilo tradičně velké množství členů, 
především seniorů. Žáci školy pro ně připravili kulturní program – účastníky tak navštívil skřítek 
Školníček s vílou Žlutěnkou. Žáci z 9. tříd představili knížku Mosty, můstky, voda, voděnka jako 
poděkování za vše, co starší generace vykonaly pro budoucí generace. Na setkání zazněly lidové 
i nové písničky v podání Zpívánek pod vedením paní učitelky Zdeny Chmelíkové. Příjemným zážitkem 
bylo i vystoupení malého harmonikáře či žáků z dramatického kroužku. 
 
Dětská recitace: 22. dubna proběhlo v Liberci krajské kolo 46. ročníku soutěže Dětská recitace. 
Odborná porota vyslechla celkem 57 textů v podání 41 recitátorů. V nejmladší kategorii si diplom 
odnesla Veronika Hockeová ze 3. B, ve druhé byla čestným uznáním odměněna Barbora Šimůnková 
z 5. A a v nejstarší kategorii se Timon Drahoňovský ze 7. A umístil na 1. až 2. místě (mezi nimi se 
nerozlišuje) a postoupil na celostátní přehlídku do Svitav.  
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Tradiční školní jarmark: 20. května proběhl v prostorách školy tradiční školní jarmark plný dětských 
vystoupení, prezentace školních výrobků, občerstvení a soutěží. 
 
Den napříč školou: Akce, která proběhla na konci dubna, spojila 5. a 9. třídy a byla součástí 
celoročního programu ve znamení mostů a vody. Každý páťák si vybral svého deváťáka, seznámili se 
spolu, povyprávěli si a pak společně vymýšleli básně, pohádky a příběhy. Na závěr společného dne 
svůj výtvor představili ostatním spolužákům. Den napříč školou vystavil mosty přátelství a spolupráce, 
odboural odcizení a anonymitu, které často mezi různě starými dětmi ve velkých školách vládnou. 
Malí i velcí pochopili, že dobré kamarády mohou najít nejen mezi svými vrstevníky. 

 
Den v modré: V pondělí, až půjdeš do školy 
a budeš mít udělané úkoly, 
oblékni si modré triko, modré kalhoty či modrou mikinu, 
měj si modré šaty, svetr a třeba i modrou ofinu. 
Bláznivé bude modré pondělí. 
To si piš! Modrá ti radost nadělí! 
Na konci dubna se Žižkovka převlékla na jeden den do modré. Jen 
tak pro radost. Modrá barva byla všude – svetry, spony do vlasů, 
ponožky, pásky, i pan ředitel byl v modré košili, paní učitelky také zmodraly… Psalo se modrou fixou, 
ve výtvarné výchově se malovaly modré obrázky, děti zkoušely modrotisk, nejmenší slyšeli pohádku 
o Modroočkovi, a někteří vědí, co je indigo. (Foto z www.turnov.cz) 
 
Školní jarmark: 20. května se konal tradiční školní jarmark pro děti, jejich rodiče i širokou veřejnost. 
Zúčastnilo se jej kolem 1 100 návštěvníků, kteří mohli sledovat tříhodinový proud vystoupení 
tanečníků, hudebníků, divadelníků, sportovců i šermířů. Vystoupili i mažoretky a členové kroužku 
irských tanců, který funguje při Žluté ponorce. Přítomní byli i kynologové.  
V knihovně byla připravena výstava literárních děl žáků a školní kroniky, na dvoře vznikla dočasná 
kavárna s občerstvením a různé soutěže i skákací hrad.  
 
Děti a knihkupectví: Svaz českých knihkupců a nakladatelů a firma Albatros Media vyhlásily celostátní 
literární soutěž pro děti Objevte své knihkupectví. Snahou bylo představit dětem kouzelný svět 
knížek. Soutěže se zúčastnila 7. B, která navštívila knihkupectví Kniha Český ráj paní Aleny Radoušové 
(Hluboká, čp. 280). Děti obchod prošmejdily, vyzpovídaly prodavačky a výsledné dojmy promítly do 
básniček, líčení, rozhovorů a příběhů, které zaslaly do soutěže. Vyplatilo se – 7. B vyhrála v soutěži 
1. cenu ve 3. kategorii (6.–9. třídy)! 
 
Úspěch v literární soutěži: 15. září 2017 převzalo třináct žáků školy zvláštní cenu za ilustrovanou 
knihu pohádek Sejdeme se u Rumcajse, která vznikla v rámci celostátní literární soutěže. Tu vyhlásily 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Nadační fond Jičín – město pohádky a časopis Pastelka v loňském 
školním roce v rámci 27. ročníku festivalu Jičín – město pohádky a 50. výročí kreslené pohádkové 
postavy loupežníka Rumcajse celorepublikovou literární soutěž na téma Příběhy o skřítcích, 
zvířátkách a jiných bytostech z Rumcajsova revíru. Další oceněnou byla Elen Drahoňovská z loňské 5. 
A, která získala jednu z hlavních cen za pohádku Jak se do valdštejnské kaple dostala hudba. 
Předávání cen bylo vysoce slavnostní a pro všechny se stalo nezapomenutelným zážitkem. Ocenění 
totiž děti převzaly z rukou pana Václava Vorlíčka a pana Jiřího Lábuse. 

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, 
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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.  
Škola dlouhodobě bojuje s nedostatkem místa a zastaralými interiéry. V roce 2017 byla vypracována 
nejprve studie a poté projekt na rekonstrukci a přestavbu školy, rozpočet projektu však výrazně 
přesáhl možnosti města. Do vyhlášeného výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma. Škola tedy 
celý rok 2017 absolvovala beze změn. 
 
Vzdělávací program: V roce 2015/16 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: Ve školním roce 2016/17 navštěvovalo školu 90. 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, jedna asistentka pedagoga.  
 
Viz Fotokronika červenec. 

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. 
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Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2016/2017 měla škola 9 pedagogů, 1 vychovatelku školní 
družiny, 1 asistenta pedagoga, 2 provozní zaměstnance na zkrácený úvazek – uklízečku, hospodářku 
školy.  
 
Den otevřených dveří: 12. dubna proběhl ve škole Den otevřených dveří. Návštěvníci, které tvořili 
především rodiče žáků, mohli obdivovat novou výmalbu školy, výzdobu tříd, na které se žáci 
intenzivně podíleli. Dokonce společně s výtvarníky školy vytvořili na chodbách, schodišti nebo v šatně 
ekosystémy lesa, louky, rybníka či moře. Finance na tuto výzdobu získali i díky projektu podpořenému 
společností IKEA, která je partnerem pražského vzdělávacího centra TEREZA. Škola díky ní získala 
10 000 korun. Ve vzdělávacích programech centra TEREZA je zapojeno přes 750 škol a 94 000 žáků. 
Starší žáci ze speciální třídy pod vedením paní učitelky J. Bugnové nacvičili například pohádku 
O červené Karkulce, která u návštěvníků vzbudila velké ovace.  
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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, v daném školním roce je navštěvovalo 1 265 studentů (loni 1 256). 
 
Počty studentů: 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 197 (187). Kapacita školy je 250 studentů 

 Gymnázium Turnov: Celkový počet žáků 351 (353). Kapacita je 450 studentů 

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 115 (loni 150), (27 VOŠ). 
Kapacita střední školy je 200 studentů, VOŠ 32 studentů 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 558 (566). 
Kapacita školy je 1 003 studentů. 

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 jediný 
interiérový v Turnově a je 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. 
 
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 351.  
Ve škole pracovalo celkem 48 zaměstnanců. Pedagogů bylo 28.  
Maturity: Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci státních maturit. 
Maturitní zkoušky skládalo 55 studentů (čtyřleté studium – 29, víceleté studium – 26). 
S vyznamenáním je složilo 25 z nich.  
 
Z akcí ve školním roce: 
Projekt Krokus 
Studenti se zapojili do celosvětového projektu, který organizuje irská organizace Holocaust Education 
Trust Ireland (HETI), u nás v Česku ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského 
muzea v Praze. Po podání přihlášky rozešle muzeum do jednotlivých škol cibulky krokusů a studenti je 
pak zasadí do tvaru šesticípé hvězdy. Tvar není samozřejmě náhodou – má upomínat na jeden a půl 
milionu židovských dětí, které zahynuli v koncentračních táborech. A proč zrovna krokusy? Na to je 
snadná odpověď: Krokusy by totiž v ideálních podmínkách měly rozkvést na konci ledna, tedy okolo 
data 27. ledna – a to je den, kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Projekt 
je určený žákům starším 11 let. V gymnáziu se hlavními organizátory stali studenti Alena Růžičková 
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a Vojtěch Franců. Cibulky zasadily studentky kvinty a sexty – Tereza Šobrová a Anna Hodíková 
a projektu se dále přímo účastní ještě Adéla Růžičková a Adéla Janků. 
(Zdroj: výroční zpráva a internet. Ve výroční zprávě je uvedeno velké množství informací i aktivit) 

Obchodní akademie, hotelová škola a střední odborná škola 

Adresa: Zborovská 519, Alešova 1723 
Ředitelka: Ing. Eva Antošová (od 1. 3. 2017) 
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). 
 
Nová ředitelka Eva Antošová: K 1. březnu se role ředitelky školy ujala Eva Antošová. (Více viz níže). 
 
Vzdělávací program a počty žáků: 
Ve sledovaném školním roce bylo otevřeno 24 tříd v následujících oborech: 

 Obchodní akademie, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 95 

 Hotelnictví, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 79 

 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 110 

 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 63  

 Obráběč kovů, tříleté denní. Počet žáků 11 

 Nástrojař, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 75 

 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 4 

 Jemný mechanik – optik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet 35 

 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 86 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od spojení celkem 1 003 žáků, ve sledovaném 
období školu navštěvovalo 558 žáků. Ve škole pracovalo 75 zaměstnanců (54 žen), z toho bylo 49 
pedagogů a 26 provozních zaměstnanců.  
 
Problémy ve škole – stabilizace 

 Nová ředitelka Eva Antošová:  
K 1. březnu se role ředitelky školy ujala Eva Antošová. Narodila se v Turnově jako Eva Mařasová, 
základní školu absolvovala na Výšince, po studiu na zdejší střední ekonomické škole, vystudovala na 
Vysoké škole ekonomické v Praze obor Ekonomika průmyslu a pedagogiku odborných. Vyučovat 
začala na gymnáziu a ekonomické škole pro zrakově postiženou mládež a později dostudovala ještě 
speciální pedagogiku. Většinu svého profesního života prožila v Praze. Po mateřské dovolené 
pracovala ve Výzkumném ústavu odborného školství, kde se zpracovávají rámcové vzdělávací 
programy, poté působila na soukromé Bankovní akademii, která se posléze rozrostla ještě 
o gymnázium. Působila zde pět let ve funkci ředitelky.  

 Stávka části zaměstnanců 
19. května stávkovalo asi třicet učitelů a zaměstnanců školy pracujících v budově v Alešově ulici. 
Protestovali proti nové ředitelce Evě Antošové a požadovali její odvolání s tím, že její dosavadní kroky 
přispívají k narušení fungovaní školy. (Viz Fotokronika). 

 Rozdělit – nerozdělit školy? 
Během letních prázdnin předložila ředitelka školy Libereckému kraji (zřizovateli) vizi dalšího 
fungování školy – škola by měla zůstat spojena, především proto, že samotná škola v Alešově ulici by 
se rozdělením dostala do existenčních potíží. Rada Libereckého kraje tuto vizi přijala. V průběhu 
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prázdnin školu opustilo 12 zaměstnanců, vesměs pedagogů a technickohospodářských pracovníků 
z Alešovy ulice. Ty se podařilo bezezbytku nahradit, na školu se vrátili někteří zaměstnanci, kteří dříve 
kvůli sporům s bývalou ředitelkou odešli.  

 Anonymy 
Na různá místa politická, úřednická a do médií dorazily anonymní dopisy podepsané „odcházející 
pracovníci OHŠ Turnov/, které vinili novou ředitelku ze snahy školu zlikvidovat. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a absolvují řadu exkurzí, a to podle oborů svého studia.  
 
Valentýnský gastroden: 15. února uspořádala škola v budově v Alešově ulici gastroden, na kterém si 
mohli návštěvníci prohlédnout ukázky slavnostních tabulí, výstavu studených mís, vykrajování ovoce 
a zeleniny. Žáci oboru Jemný mechanik nabízeli návštěvníkům čištění brýlí a jejich drobné opravy.  
 
Běh číšníků: 5. října se na zahradě školy ve Zborovské ulici konal běh číšníků, akce, která byla před 
zhruba 15 lety v Turnově velmi populární. Tehdy sídlila škola na náměstí a akce probíhala na 
veřejnosti. Po přestěhování školy do Zborovské ulice proběhly dva ročníky a pak akce zanikla. Nyní 
byla obnovena. Zúčastnilo se 26 tříčlenných týmů ze školy i z posledních ročníků okolních základních 
škol, a to včetně kantorů. Soutěžící probíhali překážkovou dráhu s natočeným nealkoholickým pivem 
v plastovém kelímku na tácku. Zvítězil tým deváťáků žáků ze ZŠ Skálova. (Viz Fotokronika). 
 
Foto ze zahájení školního roku viz Fotokronika září.Fotografie ze Sportovního dne viz Fotokronika 
listopad. 

Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola  

Adresa: Skálova 373 
Ředitelka: Ing. Jana Rulcová (znovu potvrzena k 1. 8. 2014) 
Charakteristika školy: Odborná škola pro úpravu drahokamů byla slavnostně otevřena 8. listopadu 
1884. V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia (Vyšší odborná škola – tříletý program, titul 
DiS.) a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, čtyřletý bakalářský 
studijní program (titul Bc.) Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.  
Škola v současnosti zahrnuje střední školu, vyšší odbornou školu a domov mládeže. 
 
Vzdělávací program: Škola nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v oborech 
Design grafické a plastické rytiny, Umělecké kovářství a zámečnictví, design kovaných předmětů, 
Zlatnictví a design šperků, Design a zpracování drahých kamenů, Design litých 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. 
 
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. 3. 2017 byl stav žáků 115. Na vyšší odborné škole 
k 30. 6. 2017 studovalo celkem 26 žáků. Na škole pracovalo v přepočtu na úvazky 26,35 pedagogů, 
8,61 nepedagogických pracovníků a 5,81 pracovníků v domově mládeže.  
 



Kronika města Turnova 2017  |143 

 

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).  
 
Praxe v Ybbsitz: V březnu žáci opět konali své povinné praxe, část 
opět v rakouském městečku Ybbsitz, kde škola a její žáci už 
instalovali několik uměleckých děl (mj. Pampelišky, vrata 
k historické budově, okenní mříže na galerii, legendární rytíř 
v jeskyni, cyklisté). Tentokrát bylo zadáním starosty pítko 
u odpočinkového místa. Z předložených návrhů si starosta 
rakouského města překvapivě vybral velmi moderní řešení, 
kombinaci kovových trub, nerezového žlabu, zrcadel a Laserem 
vyřezaného stojanu. S realizací pomáhala firma Rekuper Sychrov, vedení se ujal pedagog Václav 
Nikendey. (Foto modelu převzato z webových stránek školy).  
 
Malba pro Domov důchodců Pohoda: Studenti školy byli již 
podruhé přizváni do Domova důchodců Pohoda, kde na přání 
obyvatel vymalovali obraz na další zeď ve společenské 
místnosti. Tentokrát se práce ujali Bianca Pivoňková 
a Karolína Soukupová ze třetího ročníku, kterým pomáhal Jiří 
Kříž z prvního ročníku a vedl je pedagog Ondřej Šída. Vznikla 
malba s motivem výhledu na hrad Trosky a jeho okolí. Na 
výslovné přání seniorů, kteří byli tvorbě obrazu přítomni, se 
na stromě objevila ještě veverka.  
Domov Pohoda zdobí i 60 obrázků na zdech chodeb, které vznikaly na studentském soustředění 
v plenéru. (Foto převzato z webových stránek školy).  
 
Výstava počítačové grafiky: Od 1. března do 30. dubna se v Galerii U Zlatého beránka v budově 
Informačního centra na náměstí konala výstava počítačové grafiky studentů školy.  

Střední zdravotnická škola  

Adresa: 28. října 1390 
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková (od 1. 9. 1996, 2012 byla znovu jmenována) 
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.  
 

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 a ošetřovatel (tříleté denní s výučním listem). Od školního roku 2017/2018 bude 
vyučován předmět Masér sportovní a rekondiční.  
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Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 250 žáků. Počet pedagogů na škole byl 20,21 pracovních 
úvazků. Školu navštěvovalo 197 žáků. První ročníky navštěvovalo: v oboru zdravotnické lyceum 22 
žáků, v oboru zdravotnický asistent 20 žáků, v oboru sociální činnost 8 žáků, v oboru ošetřovatel 
7 žáků. 
 
Cvičení záchranné služby: 20. října 2016 se žáci stali figuranty v intenzivním cvičení 
traumatologického plánu Krajské nemocnice Liberec – Panochovy nemocnice Turnov. Na příjem 

nemocnice začala sanitka přivážet raněné z dopravní nehody autobusu, tedy figuranty ze simulované 
nehody. Žáci 3. a 4. ročníku se pod vedením paní učitelky Neumannové zhostili maskování a rolí 
figurantů. Jak dopadlo cvičení z pohledu KNL nevíme, ale naše úloha byla splněna do puntíku. Zvláště 
je potřeba vyzvednout přípravu a maskování Honzy Ressela, dále třeba věrné omdlení Adély 
Kollertové a herecký výstup Elišky Lešákové. (Využita zpráva žákyň z webových stránek školy).  
 
Žáci v televizní soutěži: 26. října 2016 se 33 žáků školy, napříč všemi ročníky, účastnili jako diváci 
natáčení 3. dílu nového pořadu České televize Tajemství těla.  
 
Maturitní ples: Dne 25. listopadu 2016 se na Střelnici konal maturitní a absolventský ples čtvrtých 
ročníků oboru zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent, třetího ročníku oboru ošetřovatel. Hrála 
kapela COLORS. Moderoval Philipp Schöltz. Program: 19:00 Zahájení plesu / 19:10–21:30 Taneční 
vystoupení 4. ZA a 4. ZL / Nástup a šerpování 3. OS, 4. ZA, 4. ZL / Společný nástup na přípitek / 21.30–
22.00 Projev ředitelky SZŠ Turnov, projev studentů, slavnostní přípitek studentů a pedagogů, sólo pro 
maturanty a jejich rodiče / 22.00–24.00 Volná zábava / Prodej „štěstíčka“: 1 ks za 15 Kč, 10 kusů za 
100 Kč / 23.30 odšerpování / 23.45 Losování hlavních výher „Štěstíčka“ / 00.00 Půlnoční překvapení  
02.00 Ukončení plesu.  
 
Humanitární sbírka: Studentky 2. ročníku sociální činnosti se podílely na humanitární sbírce pro 
Diakonii Broumov. Vybralo se přibližně 25 pytlů oblečení všeho druhu, 2 pytle bot, 1 pytel kabelek, 
2 krabice knížek, pár dětských hraček a 5 krabic nádobí.  
 
Zahraniční studenti: Škola se rozhodla navázat na svou tradici, kdy umožňovala studium zahraničním 
studentům, zejména z rozvojových zemí. Od roku 1980 do roku 1994 zde studovalo na 130 studentů 
ze zemí jako Sýrie, Írán, Irák, Libye, Pákistán, Libanon, Afghánistán, Laos či Etiopie. Protože české 
zdravotnictví trpí nedostatkem zdravotnického personálu, rozhodla se škola kontaktovat pražskou 
vysokou školu Czech College, kteří začali škole zprostředkovávat zahraniční studenty. Jako první 
dorazily dvě studentky z Indie, jednoho studenta a jednu studentku z Malajsie, absolventy vysokých 
zdravotnických škol ve svých zemích.  
Škola pro ně připravila jednoroční kurz českého jazyka pro cizince, v únoru 2018 by měli být 
připraveni na státní zkoušku, se začátkem školního roku 2017/2018 začnou studovat i zdravotnické 
obory, na které naváže 40denní praxe v nemocnici. Cílem bude jejich nástup na pozici středního 
zdravotnického personálu v českých nemocnicích. (Viz Fotokronika duben). 
 
Čarodějnice v nemocnici: 28. dubna přiletěly do oddělení následné péče turnovské nemocnice 
čarodějnice, aby potěšily nemocné a oslavili s nimi nástup jara. Za čarodějnice se převlékly studentky 
střední zdravotnické školy pod vedením Pavlíny Marcínové a v rámci sletu hospitalizovaným 
i zazpívaly. Návštěvu doprovodili i studenti posledního ročníku v kostýmech z posledního zvonění. 
 



Kronika města Turnova 2017  |145 

 

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 2017 pokračovalo centrum ve své běžné činnosti. (Pro 
představu viz předchozí ročníky kroniky. Více informací k roku 2017 viz 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 (4 dospělí), v kolektivní výuce 87 žáků, 
výtvarný obor 87 žáků, literárně-dramatický 55 žáků a taneční 67 žáků (stav k 1. 9. 2016). Na škole 
působilo 38 zaměstnanců, z toho 34 pedagogických, většina ne na celý úvazek.  
Akademie třetího věku: 15. listopadu 2016 byl zahájen projekt Akademie třetího věku, v rámci 
kterého jsou pro seniory organizovány kurzy hudby, divadla a výtvarného umění. Výuka bude 
probíhat v zimním a letním semestru jednou týdně‚ příp. jednou za 14 dní. (Více viz Kronika 2016). 
Výběr z akcí: 
26. ledna: Koncert ve škole. 41. ročník koncertů. Vystoupili absolventi školy, pozounistka Veronika 
Lédlová z třídy J. Bady, houslistka Anna Kůdelová z třídy M. Zelené a violoncellistka Michaela Vitáková 
z třídy M. Opletalové 
11. května: Pidipiknik v městském divadle. Závěrečná vystoupení žáků literárně dramatického oboru 
ZUŠ Turnov pod vedením Aleny Tomášové a Romany Zemenové 
12.–13. května: Kytara v Českém ráji. (Více viz úvodní přehled) 
17. května: Benefiční koncert ve prospěch dětské onkologie FN Motol Praha. Ve velkém sále 
Střelnice vystoupil dětský sbor Karmínek, smyčcový orchestr a taneční soubory. Sponzorem byla 
společnost Partners – finanční poradenství (náměstí Českého ráje čp. 4).  
29.–30. května: Závěrečné koncerty žáků školy 
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12. června: Vystoupení pěveckých sborů ZUŠ Turnov. Karmínek pod vedením Jindřicha Bady, 
Turnováček pod vedením Daniely Nechutné a Ladislavy Grundové a Carmina pod vedením Martina 
Hyblera 
29. června: Koncert absolventů ZUŠ 
1.–9. července: Hudební festival a Letní hudební kurzy B. Martinů a L. Janáčka. 27. ročník (v Turnově 
12. ročník) festivalu a letních interpretačních kurzů 
18. prosince: Vánoční koncert Základní umělecké školy. Městské divadlo 
(Převzato z výroční zprávy školy, v ní uveden i přehled všech akcí). 

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.  
Podrobný popis míst viz Kronika 2016 a ve výroční zprávě. 

 
Přehled kroužků, jejich učitelé a počet účastníků: pro přehled viz Kronika 2014. Nově byly otevřeny 
kroužky: základy plavání, přírodovědno-mineralogický, keramika pro dospělé a florbal elévové.  
Ve školním roce 2016/2017 bylo otevřeno 55 zájmových kroužků, které navštěvovalo 676 klientů. 
(Oprava údajů z minulého roku – ve školním roce 2015/2016 probíhalo 49 kroužků s 654 klienty). 
(Údaje z výroční zprávy se s odkazem na minulé ročníky mírně liší). 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Interních zaměstnanců je 6, tři pedagogové a tři nepedagogové. Činnost 
kroužků zajišťuje velké množství externích zaměstnanců (32 pedagogických a 34 nepedagogických). 
V roce 2017 došlo k velké obměně vedoucích oddílů – 7 vedoucích skončilo a 7 nových nastoupilo.  
Hlavní oddělení: Estetické oddělení (vedoucí Lada Capoušková), Sportovní oddělení (vedoucí Jan 
Kovář), Přírodovědné oddělení (vedoucí Tomáš Zakouřil), Volnočasový klub (vedoucí Katka Kmínková, 
Monika Brodská, 3. sezona, průměrně 50 dětí týdně). 
 
Počty akcí a účastníků: Zájmové kroužky: 55, 676 klientů / Akce pro veřejnost 37, 3 992 klientů / 
Soutěže a přehlídky: 13, 2 451 klientů / Pobytové akce a tábory: 16, 365 klientů / Jiné akce: 12, 1 822 
klientů / Dopravní hřiště Turnov: 38 dnů, 1 018 klientů. 
 
Soutěže kulturní: Turnovský štěk (9 představení, 84 dětí, cca 120 diváků) / Turnovská mateřinka 
(7 představení, 166 dětí, 350 diváků) / Turnovský kos (2 sály, 71 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 a vícedenní akce: Dva letní tábory v Krčkovicích, letní výtvarný tábor v Horních Mísečkách, 
zimní příměstský tábor v Turnově, příměstský tábor pro nejmenší (letos poprvé), odpolední týdenní 
taneční kurz, pětidenní legodny, víkendové pobyty a „přespávání“. Všech dohromady celkem šestnáct 
akcí.  
 
Torpédo – na konci září byl otevřen nový volnočasový klub pro děti od 2. třídy do 18. let. Dětem je 
jeho navštěvování nabízeno zdarma. K dispozici jsou stolní hry (stolní hokej, Weykick fotbálek, 
deskové hry, mini ping pong a další herní prostředky Žluté ponorky). V rámci klubové činnosti 
probíhají také turnaje ve stolních hrách, nebo drobné výtvarné aktivity. 
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Přehled dalších akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
12. února: Velký rodinný karneval – Džungle volá. Pořadatel Žlutá ponorka a KC Střelnice. hry, 
zábava a soutěže pro maličké, větší i rodiče 
7. března: Divočiny s grafikou. Výtvarná dílna pro veřejnost 
10. května: Kurz keramiky – struktura přírody. Kurz lektorky Dany Kupkárové 
16. května: Dílna ručně papírová.  
24. května: Origami v parku. Výtvarný happening v rámci celostátní akce Týden uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby. V parku za letním kinem 
2. června: Corvus Mortem – dětský soubor historického šermu při ZUŠ Turnov 
10. června: Den dětí s ponorkou. V parku za letním kinem. Skákací atrakce, nízká lana, výtvarné 
hrátky, ukázky techniky, občerstvení pro velké i malé. Účast cca 1 800 lidí. (Viz Fotokronika). 
26.–30. června: Podvečery v rytmu irských tanců. Kurzy pro všechny. K tanci hrála kapela Goblin 
3.–5. října: Lego dny 2017. Akci organizoval Křesťanský dorost. Součástí akce byla stavba věže z lega, 
která dosáhla nejvyšší možné výšky – stropu v přízemním sálku Ponorky. Věž měřila 365 cm, podílelo 
se na ní 24 tvůrců ve věku od 8 do 14 let. 
19. října: Mokré plstění a šňůrkování. Tvořivá dílna pro dospělé 
4. listopadu: Lampionový průvod. Začátek v městském parku za ponorkou 
6. listopadu: Horní dolpo – utajená země Himálaje. Cestovatelská diashow Pavly Bičíkové. 
28. listopadu: Podvečer s deskovými hrami 
30. listopadu: Adventní věncování 
5. prosince: Mikulášská nadílka v ponorce pro děti od 4 do 8 let 

Parlament mládeže 

Parlament mládeže města Turnova je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo z jejich vlastní 
iniciativy. (K historii viz Kronika 2013). Parlament se schází v Informačním centru mládeže v Městské 
knihovně Antonína Marka. Jeho členy tvoří zástupci z téměř všech základních a středních škol 
v Turnově. Jejich úkolem je sledovat dění okolo mládeže, přijímat podněty mladých lidí k řešení 
různorodých problémů regionu, nejen jejich věkové skupiny.  
V roce 2017 byly jedním z témat jednání školní bufety, a to v souvislosti se novým zákonem, který 
zakázal prodávat v nich nezdravé potraviny. Objevila se také snaha začít vydávat internetový časopis 
pro mladé Turnováky.  
Nové předsednictvo: Na svém jednání 18. ledna si parlament zvolil nové předsednictvo: předseda 
Lukáš Moudrý (gymnázium), místopředsedkyně Daniela Drahošová (Střední zdravotnická škola) 
a Pavlína Zakouřilová (Střední uměleckoprůmyslová škola). 

 
Kampaň Nebuď blbá!: Nedávno se na 
sociálních sítích objevily odhalené fotografie 
dvanáctiletých turnovských školaček – což jistě 
není v dnešní době žádná vzácnost. Děti 
používají sociální sítě v obrovském objemu 
a ne vždy dokáží správně odhadnout, jaká 
nebezpečí tam na ně číhají.  
Na turnovskou událost zareagoval Parlament 
mládeže kampaní a divadelním představením, 
které nacvičilo divadlo Trojúhelník 
s Vladimírem Hladíkem z Městské policie 
a s hudebním doprovodem Martina Hyblera. 
Premiéra představení o třech puberťácích, 
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kteří možná podlehnou, možná ne, lákadlům dnešní doby, mělo premiéru 20. června v Městském 
divadle. Navštívil je celý druhý stupeň ZŠ Žižkova. Ostatní školy představení zhlédly v září. (Plakáty 
vytvořila Pavlína Zakouřilová ze SUPŠ). 
 
Setkání se zastupitelem Jiřím Mikulou: Členové parlamentu se 18. dubna v prostorách ICM 
v knihovně setkali s turnovským zastupitelem Jiřím Mikulou. Mluvili o tzv. pamlskové vyhlášce, která 
omezuje prodej nezdravých potravin ve školních bufetech, a řešili vodohospodářství v Turnově 
zejména ve vztahu s cenou vody. 
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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            

a sociální oblasti 
 
Fond na podporu sociální oblasti 
V rozpočtu města pro rok 2017 byla schválena částka 1 500 000,- Kč, z toho na sociální služby 
1 000 000,- Kč a na sociální oblast 500 000,- Kč, zůstatek z minulého období je 564 573,- Kč. Celkem 
tedy bylo pro rok 2017 k dispozici 2 064 573,- Kč. Na jednání zastupitelstva města 27. dubna byly 
finance rozděleny následujícím způsobem.  
 
Sociální oblast 
Celkem žádáno 664 400,- Kč, rozděleno 478 000,- Kč 

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

 Oblastní charita Červený Kostelec, středisko 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: 50 000 Kč  

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

 Zdravý zoubek – nákup kartáčků: 5 000 Kč  
Sociální oblast nepřiděleno 

 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko. Rodiče žákům, požadavek 100 000 Kč 
 
Sociální služby 
Celkem žádáno 1 121 000,- Kč, rozděleno 861 000,- Kč. 

 „D“ občanské sdružení – Občanská poradna Turnov: 35 000 Kč  

 Centrum Lira – Poskytování preventivní sociální služby raná péče, provozní náklady. 25 000 Kč 

 Centrum Lira – Poskytování sociálně akvizitačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchou 
autistického spektra, provozní náklady. 5 000 Kč 

 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Poskytování osobní asistence na území 
města, náklady na provoz a rozvoj služby: 50 000 Kč  

 Fokus Turnov – Podpora sociálních služeb, Centrum denních služeb: 350 000 Kč 

 Fokus Turnov – Podpora samostatného bydlení: 100 000 Kč 

 Hospic sv. Zdislavy – Pracovník v sociálních službách, doprovázení umírajících na Rodinném 
pokoji v nemocnici v Turnově: 15 000 Kč  

 Most k naději – Terénní programy pro lidi ohrožené drogou: 100 000 Kč 

 Občanské sdružení D.R.A.K. – Odborné sociální poradenství: 5 000 Kč  

 Slunce všem – Centrum denním služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením 
a autismem, příspěvek na činnost: 120 000 Kč  

 Slunce všem – Odlehčovací služby: 11 000 Kč 

 Spokojený domov – Osobní asistence v ZŠ speciální třídě pro zdravotně handicapované žáky, 
občany Turnova: 45 000 Kč  

Sociální služby – nepřiděleno 

 Život 90 Zruč nad Sázavou: požadavek 10 000 Kč 
Individuální dotace 

. Hospic sv. Zdislavy – na činnost: 72 000 Kč (Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání 
dne 29. 5. 2014 usnesením č. 259/2014 spolufinancování hospicové péče sv. Zdislavy ve výši 
5 Kč na jednoho obyvatele) 

 
Krajský koroner 
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Od 1. ledna začala v kraji pracovat koronerská služba 1. koronerská, s. r. o., její lékaři provádějí 
ohledání zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Dosud tuto službu zajišťovala Zdravotnická 
záchranná služba Libereckého kraje. Firma vzešla z výběrového řízení kraje, na rok 2017 za službu kraj 
zaplatil 1 950 000 Kč. 
 
Zájezd pro turnovské seniory 
11. května se konal zájezd pro turnovské seniory, který uspořádalo město (Odbor sociálních věcí) ve 
spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka. Podobné výlety se v posledních letech konají 
každoročně a seniorům jsou nabízeny zdarma. Tentokrát byl cílem výletu zámek Dobříš s prohlídkou 
interiérů i francouzského parku a památník Karla Čapka a procházka anglickým parkem s výkladem 
průvodce RNDr. Václava Petříčka. 
 
Úspěch turnovské lékárny 
Tým turnovské Lékárny V Hloubce ve složení Mgr. Anna Patková, Mgr. Michaela Trněná a Zuzana 
Prokůpková, Dis. se zúčastnil soutěže dermokosmetické značky Bioderma. Lékárnice absolvovaly čtyři 
postupová kola a se sedmi dalšími týmy postoupily do finále, které se konalo v Brně. To vyhrály 
a v lednu odcestovaly do Francie, do města La Clusaz na světové finále Bioderma World Final Game. 
Toho se zúčastnilo pouze dvacet týmů z celého světa. Zvítězili lékárníci z Ekvádoru, Turnovské 
lékárnice skončily na druhém místě! 
 
Pečovatelka roku: V prvním ročníku soutěže, kterou vyhlásil Liberecký kraj, bylo oceněno pět 
pečovatelek, mezi nimi i Věra Tomsová, která pracuje v DPS Pohoda. Své pracovnice v sociálních 
službách, pečovatelky a osobní asistentky nominovaly organizace, poskytující sociální služby 
v Libereckém kraji. Celkem na ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje navrhly 23 pracovnic.  
Ocenění bylo předáno v rámci Dne seniorů 2. října v libereckém domě kultury. Účastnila se ho 
i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. (Viz Fotokronika). 
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Zdravotnické a sociální organizace působící v Turnově 

 

Advaita – poradna pro gambling a jiné závislosti 

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. Blanka Budinská 
Organizace, která vznikla v roce 1998, otevřela pobočku v Turnově v červenci 2016. Mohou se k ní 
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 2017 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.  
Počet klientů: V roce 2017 se turnovská pobočka starala o 23 klientů, z toho 12 uživatelů. Ve všech 
pobočkách bylo klientů 156. Nejvyužívanější službou je individuální poradenství, jehož bylo 
poskytnuto celkově 618 výkonů, práce s rodinou 80 výkonů a informační servis 218 výkonů.  
(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, Jablonci nad Nisou a v Turnově (v prostorách Centra pro rodinu 
Náruč). Další akce proběhly v Litoměřicích, Brně, Českých Budějovicích a v Mladé Boleslavi. Probíhají 
také individuální poradenství.  

Centrum Lira, z. s. 

Dřívější název: Středisko pro ranou péči 
Adresa: Matoušova 406, Liberec 
Ředitelka: PaedDr. Alexandra Bečvářová 
Charakteristika: Centrum LIRA je nezisková organizace poskytující sociální služby:  
Raná péče je určená rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let.  
Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám dětí s poruchou autistického spektra od raného věku 
do navršení 10 let. Organizace působí i v Hradci Králové.  

Centrum pro rodinu Náruč 

Adresa: Skálova 540 (v budově sokolovny) 
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková, Tereza Linhartová (od 24. 8. 2017) 
Charakteristika: Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena 
v roce 2000, je členem Sítě mateřských center a nositelem ocenění Společnost přátelská. Činnost se 
dělí na tři části – rodinné centrum, centrum podpory náhradní rodinné péče a miniškolka.  
K 24. 8. 2018 došlo ke změně právní subjektivity – ze zapsaného spolku se stal zapsaný ústav.  

http://www.centrumlira.cz/index.php?D=54
http://www.centrumlira.cz/index.php?D=55
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Náruč nabízí prostor pro setkávání malých dětí a rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro 
osobní i odborný růst, tvůrčí aktivity pro děti a dospělé, společné výlety, slavnosti, pobyty, besedy 
a semináře, poradenství či hernu. Pravidelně se v něm konají přednášky pro ženy a matky 
o psychologii dítěte, o výchově, o gynekologii apod. Návštěvnost centra: V oblasti vzdělávání 
proběhlo celkem 60 akcí s návštěvností 654 dospělých a 326 dětí, v rámci pravidelných aktivit 
proběhlo přes 800 setkání s vysokou účastí (Zpívánky, Mimicvičení, hlídání dětí, Šikovné ručičky, 
Tanečky, jóga pro děti, několikeré kurzy jógy, pilates, mindfulness.  
 
Z aktivit v roce 2017 (výběr): 
Pravidelná setkání celiaků – jednou měsíčně 
18. ledna: Setkání s místostarostkou, bývalou ředitelkou Náruče Petrou Houškovou 
5. února: Karneval pro nejmenší 
13.–17. března: Jarní bazárek 
15. března: Tvořivá a naplněná žena 
28. března: Jak naučit potomka hospodařit? 
5. dubna: Bříško na bříško. Přednáška o nošení dětí 
25. dubna: Hledám práci. Beseda s poradkyní pro trh práce Michaelou Uchytilovou 
5. května: Oslava dne vítězství – hrátky s Náručí 
15. května: Den rodiny. Dopolední program pro rodiče s dětmi, cestička s úkoly, setkáními 
s drobnými živočichy a odměnou na závěr 
15. května: Den otevřených dveří Centra podpory náhradní rodinné péče 
16.–20. října: Podzimní bazárek a sbírka. Tradiční bazárek oblečení a potřeb pro děti spojený se 
sbírkou pro kojenecký ústav 
8. listopadu: Martinská světýlka. Tradiční akce pro rodiče s malými dětmi Centra pro rodinu Náruč. 
16.00 – 16.45 dílnička v centru Náruč s možností vyrobit si vlastní jednoduchý lampionek, 16.45 – sraz 
účastníků průvodu u Náruče ve Skálově ulici, rozsvěcení světýlek, 17.00 – odchod průvodu po stopách 
sv. Martina 
22. listopadu: Dvouleté děti a mateřské školy v Turnově. Od roku 2020 budou mít dle zákona právo 
na školku rodiče všech dvouletých dětí. Jak se na tuto skutečnost připravují školky v Turnově? Beseda 
s místostarostkou Petrou Houškovou 
1. prosince: Adventní věnce – tvořivá dílna 
19. prosince: Setkání rodičů dětí s autismem/ADHD a vánoční dílnička pro rodiče i děti 
Zdroj: Internetové stránky organizace, výroční zpráva. 

Český červený kříž – místní skupina Turnov 

Předseda: Mgr. Lenka Plívová (od roku 2017),  
Jednatelka: Mgr. Pavlína Marcínová  
Společnost Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; 
existuje ze zákona. Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek 
pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na 
světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.  
V Turnově sídlí v prostorách Střední zdravotnické školy. Členové spolku často zajištují kontroly na 
kulturních a sportovních akcích a provádějí školení první pomoci. 
Počet členů: V roce 2017 měla místní skupina 61 členů, především z řad studentů, učitelů 
zdravotnické školy a zaměstnanců nemocnice.  
Zdroj: Výroční zpráva 

D – občanské sdružení 

Adresa: Švermova 32, Liberec. Pobočka Turnov: Skálova 466, od června 2017 Žižkova 2031 
Předsedkyně: Ing. Romana Lakomá. Vedoucí poradny: Bc. Ludmila Guzýová 
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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 na sedmi místech (v Liberci, Jablonci nad 
Nisou, Frýdlantu, České Lípě, Novém Boru, Turnově a Jilemnici). Poskytuje bezplatné odborné sociální 
poradenství v občanskoprávních záležitostech, například z oblasti rodiny a mezilidských vztahů, 
pracovního práva, ochrany spotřebitele, dluhového poradenství, tj. objasňuje práva a povinnosti 
dlužníků a věřitelů, poradí s problematikou exekucí a insolvenčního práva – oddlužení atd. Služba je 
nejen bezplatná, ale i anonymní, diskrétní a nezávislá. Poradna poskytuje služby každému, kdo se 
z nějakého důvodu ocitne v obtížné životní situaci, kterou nedokáže řešit vlastními silami. Provozní 
doba turnovské poradny je 4 hodiny dvakrát do měsíce (každé druhé pondělí od 10.30 do 14.30). 
Počet turnovských klientů tvořil v roce 2017 3 % z celkového počtu 3 090 klientů, nejvíce jich 

navštěvovalo libereckou pobočku. Oblasti s větším počtem dotazů: sociální služby, pracovně-
právní vztahy, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občansko-právní vztahy, problematika 
zadlužování občanů a občanská soudní řízení (především o exekuce a insolvence). 

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.  
V roce 2017 byl zakoupen MOTOmed – motorem poháněný léčebný pohybový přístroj, určený 
k denně prováděnému pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku. Přístroj byl 
zakoupen ze sponzorských darů (darovali např. Kamax Turnov s.r.o. 19 725 Kč,  
Městská Teplárenská Turnov 25 000 Kč, DM Drogerie 40 000 Kč.) 
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) + 1 odborný lékař, 
z toho 3 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. V roce 2017 bylo na základě dovolání k Unii 
fyzioterapeutů ČR a změnou kvalifikačního nařízení vlády docíleno pokračování vykazování 
zdravotního výkonu Vojtova metoda. Smlouvy se všemi pojišťovnami jsou uzavřeny na dalších 8 let.  
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 
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psychických a sociálních potřeb a eliminovat tak negativní pocity doprovázející pobyt v nemocnici. 
V roce 2016 pracovali dobrovolníci na deseti odděleních nemocnic v Liberci a Turnově (jedno přibylo) 
a zorganizovali čtyři dobrovolnické a pět charitativních projektů. 

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, pracovnice v sociálních službách pro 
region Turnovsko: Yvette Isabel Richtrová  
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. 
Služby byly poskytovány na základě předchozí domluvy. 

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. 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 7.00 do 15.00 
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. Kromě rehabilitačních dílen mohou uživatelé využít i různých volnočasových aktivit, např. práce 
na počítači, biblioterapie, trivium a další.  
V roce 2017 se obnovila myšlenka zrekonstruovat objekt ve Skálově ulici čp. 415, který spolek 
Společně s městem se začalo s projektováním a s hledáním možností, jak získat finanční prostředky 
na tuto rozsáhlou akci. 
 
Zemřel Josef Zajíc – Pepa 
29. června dobrovolně odešel z tohoto světa Josef Zajíc, postava známá všem Turnovákům, klient 
místního Fokusu. Život mu nadělil mentální handicap, se kterým se jistě nežije lehce. Nadělil mu však 
také bystrého ducha, velkou imaginaci a touhu komunikovat. A tak Pepa procházel ulicemi Turnova 
a s náhodnými kolemjdoucími řešil více či méně závažné problémy. „Co by se stalo, kdybych 
z tamtoho auta sundal SPZtku? To by se asi majiteli nelíbilo, že? Volal by policii, že?“ a „Co by se 
stalo, kdybych dal křečka do kamen? To by babička nadávala…“ Podiskutoval a šel zase dál svou 
cestou. Byli tací, co se zalekli a nechtěli se bavit, ale ti, co na dialog přistoupili, mohli žasnout nad 
neuvěřitelnou Pepovou představivostí. Vybavuji si vánoční přání, které vlastnoručně namaloval 
a ukazoval kolemjdoucím – toaletní místa ozdobená vánočním věncem a kouličkami se svíčkami na 
poklopu. Připomínám si, jak mou známou překvapil sdělením, že „vypadá jako koláč!“, aby ho po čase 
zmírnil tvrzením, že je „hebká jako hříbátko“. Naše domovní dveře zdobí keramické sluníčko, první 
z řady těch, které jsme si z produkce Fokusu koupili. Chrání náš dům a dělá nám radost. Je od Pepy 
a bude nám ho připomínat.  
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Hospic svaté Zdislavy, o. p. s. 

Adresa: Pod Perštýnem 321/1, Liberec 
Ředitelka: Taťána Janoušková 
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. V roce 
2016 byl zahájen provoz nového lůžkového hospice s 28 lůžky v Liberci. Organizace poskytuje služby 
v Liberci, Jablonci nad Nisou a v jejich okolí do 30 km. Provozuje rodinné pokoje při nemocnicích 
v Turnově a v České Lípě. 
Nabízené služby 
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 domácí péči bylo ve všech regionech pečováno o 112 klientů, u kterých pracovníci strávili 
3 100 hodin. 
Odlehčovací služby: Pomoc asistenta při péči o umírajícího člověka. Asistent umožní pečující osobě 
odpočinout si, vyřídit potřebné věci apod. Péče byla poskytnuta 124 klientům, u kterých asistenti 
strávili 10 191 hodin. 
Lůžkový hospic: V lůžkovém hospici bylo v roce 2017 postaráno o 191 klientů (77 mužů, 114 žen). 
Půjčovna: půjčování zdravotnických a kompenzačních pomůcek při péči o umírajícího. Bylo 
realizováno 332 zápůjček. 
Odborné poradenství – Poradna Zdislava: V roce 2017 proběhlo 5 031 osobních intervencí u 911 
klientů. 
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 2017 21 klientů, 
v České Lípě 56 klientů. 
Dobrovolníci: V roce 2016 odpracovalo 63 dobrovolníků 4 237 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. 
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 (do 31. 12. 2017)  
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. 
Počet lůžek: V turnovské nemocnici bylo v roce 2017 11 zdravotnických zařízení se 176 lůžky (125 
akutních a 15 intenzivních následné péče). 
 
Dobrovolnické centrum Dobromysl (viz Zdravotnictví – Dobromysl). 
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Oddělení turnovské nemocnice: 
Interní MUDr. Oldřich Honců, Eva Kubíková (40 standardních lůžek, 6 intenzivních a 1 nadstandardní 
pokoj) / Chirurgické MUDr. Zdeněk Rambousek, Bc. Miriam Mazurová (38 akutních lůžek, 2 intenzivní 
a 1 nadstandardní pokoj)/ Anesteziologicko-resuscitační MUDr. Jiří Patka, Milada Nováková (5 lůžek 
Ar s plicní ventilací, 3 lůžka intenzivní péče, 4 lůžka sledovací – pooperační) / Ortopedické MUDr. 
Dalibor Ďurďa, Martina Šestáková / Rehabilitační MUDr. Ivan Bašta, Lenka Honců (25 standardních 
lůžek) / Radiodiagnostické MUDr. Zuzana Marková, Ivana Bumbová / Klinické biochemie 
a hematologie RNDr. Petr Brzák, Zdeňka Drobníková / Následné ošetřovatelské péče MUDr. Daniel 
Pospíšil, Kateřina Bulířová / Operační sály (Dva operační trakty s celkem čtyřmi operačními sály po 
nedávné kompletní modernizaci) – vedoucí lékař MUDR. Martin Hrubý / Bariatrie / Gynekologie (14 
standardních lůžek, 1 nadstandardní pokoj). 
 
Z činnosti v roce 2017: 
Počet zaměstnanců: V turnovské nemocnici pracovalo 38 lékařů a 111 sester. 
 
Hospodaření: V roce 2017 hospodařilo Krajská nemocnice Liberec se ziskem 70 milionů. Na konci 
roku zůstalo na účtu KNL po uhrazení všech závazků přibližně 150 milionů, což jsou prostředky nutné 
na zaplacení nákladů na projekty z EU, které bude nemocnice v roce 2018 realizovat v celkové částce 
200 milionů a rovněž chystá opět vlastní investice ve výši zhruba 130 milionů. Chystá se opět zvyšovat 
platy svých zaměstnanců. 
 
Sponzorský dar: Nemocnice získala dar ve výši 700 tisíc korun od firmy Progres Liberec na pořízení 
nákupu přístroje Argon Plasma Koagulace určenému do vloni otevřeného IBD centra pro léčbu 
nespecifických střevních zánětů. (Viz Fotokronika květen). 

 
Nový primář chirurgie: Novým primářem chirurgie se od června stal MUDr. Zdeněk Rambousek 
z liberecké nemocnice.  
 
Čarodějnice v nemocnici: 28. dubna přiletěly do oddělení následné péče turnovské nemocnice 
čarodějnice, aby potěšily nemocné a oslavili s nimi nástup jara. Za čarodějnice se převlékly studentky 
střední zdravotnické školy pod vedením Pavlíny Marcínové a v rámci sletu hospitalizovaným 
i zazpívaly. Návštěvu doprovodili i studenti posledního ročníku v kostýmech z posledního zvonění. 
 
Superaliance s nemocnici v Českém Dubu: Na červnovém jednání schválila Rada kraje Memorandum 
o založení a činnosti Superaliance mezi Liberecký krajem, Krajskou nemocnicí Liberec a Nemocnicí 
s poliklinikou Česká Lípa. Superaliance je prvním krokem ke vzniku předpokládaného holdingu 
nemocnic a dává jasnou právní a závaznou formu nutné spolupráce. Nemocnice musí spolupracovat 
například ve vztahu k pojišťovnám, ve vztahu k nákupům materiálu a podobně. 
 
Nový ředitel Krajské nemocnice Liberec: V říjnu proběhlo výběrové řízení na nového ředitele KNL 
poté, co dosavadní ředitel Luděk Nečesaný v červnu rezignoval. Vítězem výběrového řízení se stal 
MUDr. Richard Lukáš, dosavadní lékařský ředitel nemocnice. Funkce se nový ředitel ujal 1. ledna 
2018. 
 
Nový primář interního oddělení: Na začátku prosince se ujal funkce nový primář interního oddělení 
nemocnice MUDr. Oldřich Honců, který v nemocnici působí od roku 1990. Nahradil MUDr. Tomáška 
(Viz Fotokronika říjen, prosinec).  
 
Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky nemocnice. Fotografie z areálu viz Fotokronika září.  
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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.  

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).  
Zpráva je zpracovaná za školní rok 2016/2017. 
V Turnově zaměstnávala organizace 5,3 pracovníků. 
Nabízené služby: individuální diagnostická vyšetření, posouzení školní připravenosti, doporučení 
individuální a skupinové integrace, besedy a odborná sdělení pro učitele a rodiče.  
Psychologické: krizové intervence, metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence, 
prevence sociálně patologických jevů, pořádání odborných seminářů 
Speciálně pedagogické: metodická vedení dyslektických asistentek, návštěvy a konzultace na školách, 
sociometrická šetření třídních kolektivů, letní tábor pro děti s dyslexií, kurz rozvoje grafomotoriky, 
kurz edukativně stimulační (pro předškolní děti), kurzy rozvoje pozornosti, hravé čtení, náprava 
dyslektických obtíží.  
Počet potencionálních klientů v roce 2016/2017 v Libereckém kraji: (děti a žáci vzdělávající se na 
území Libereckého kraje, kde je vysloveno podezření na poruchu autistického spektra): 11 962 
(mateřské školy: 2 555 (z toho 75 ve speciálních třídách) základní školy: 6 743 (z toho 248 ve 
speciálních třídách) střední školy: 2 664 (z toho 84 ve speciálních třídách). 
Celkový počet kontaktů s klienty v Libereckém kraji: 1 741, skupinová péče 849 dětí. 
Organizace připravila mnoho harmonizačních pobytů pro nově se tvořící třídní kolektivy, 192 žáků 
z 1.–5. ročníků základních škol se zúčastnilo Dne prevence na Kozákově, besedy k prevenci šikany na 
základních školách, besedy k prevenci školní neúspěšnosti i intervenční programy k práci 
s problematickými třídními kolektivy. Pracovníci také poskytují metodické vedení školních metodiků 
prevence a výchovných poradců a dalších pracovníků pracujících s dětmi vykazujícími nějakou 
poruchu.  

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 
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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 pracovalo celkem 15,625 zaměstnanců v přepočtených úvazcích. V Turnově 
(v závorce číslo za celou organizaci) bylo registrováno 76 (838) nových případů, celkový počet 
vedených případů byl 175 (1 615), bylo odvedeno 1 931 (18 592) intervencí a 73 (805) případů bylo 
uzavřeno.  
V roce 2017 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 pro pěstouny na dobu určitou. 
Nových případů celkem 23, vedených 44. Počet konzultací 923 se 60 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. Vznikla jako občanské sdružení, nyní existuje jako 
zapsaný spolek. 
V roce 2016(!) spolupracovala dílna se zhruba 20 firmami (mj. Emuge s.r.o., Preciosa a.s., Tiskárna 
Polygraf s.r.o., KV Final s.r.o., Final – obaly, Alliance s.r.o., Draslovka Kolín, Sklostroj Turnov, WÜRTH 
s.r.o., Grupo Antolin s.r.o., KRNAP a další). Ke konci roku 2016 měl spolek 26 zaměstnanců se 
zdravotním postižením, kteří pracovali na zkrácený pracovní úvazek. Průměrný přepočtený počet byl 
17,41 pracovníků. (Na webu zveřejněna výroční zpráva za rok 2016, na žádost o informace není 
reagováno).  

Spirála Turnov 

Adresa: Dělnická 243, Semily, pobočka Turnov:  
Předseda: Mgr. Milan Návoj 
Občanské sdružení vzniklo v roce 2011 s hlavním posláním v oblasti celoživotního vzdělávání 
a podpory aktivit zaměřených na adaptabilitu a uplatnění na trhu práce zejména lidí, kterým hrozí 
sociální vyloučení (např. osoby se zdravotním handicapem, osoby nad 50 let apod.). Organizace 
provozuje mj. miniškolku (viz Školství). Fungují zde prostory pro co-working – zájemci si zde mohou 
pronajímat prostory k vlastní práci.  

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 nejméně 270, podle zprávy pro okresní výbor 
v Liberci (OVSPCCH) bylo v turnovské pobočce 85 kardiaků, 32 diabetiků, 153 ostatních, z toho 134 
členů starších 80 let. Před Vánocemi navštěvují nemocné a postižené členy s dárkem a přáním. 
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) 
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6. dubna se v prostorách základní školy v Žižkově ulici konalo setkání členů klubu, kterého se 
zúčastnilo tradičně velké množství členů, především seniorů. Žáci školy pro ně připravili kulturní 
program – účastníky tak navštívil skřítek Školníček s vílou Žlutěnkou. Žáci z 9. tříd představili knížku 
Mosty, můstky, voda, voděnka jako poděkování za vše, co starší generace vykonaly pro budoucí 
generace. Na setkání zazněly lidové i nové písničky v podání Zpívánek pod vedením paní učitelky 
Zdeny Chmelíkové. Příjemným zážitkem bylo i vystoupení malého harmonikáře či žáků 
z dramatického kroužku. 
Přehled aktivit ve výroční zprávě. 

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. CDS využívalo v roce 2017 sedm klientů (5 mužů a dvě ženy).  
 
Rok 2017 
Charitativní koncert: 25. února se v kulturním domě v Kacanovech konal koncert Big o´bandu – 
Energy Orchestra. Jako host vystoupila kapela Waldovy Matušky. Výtěžek koncertu byl věnován 
Centru denních služeb Slunce všem.  
 
Modrý den: 2. dubna proběhla v Centru denních služeb oslava Mezinárodního dne autismu, který byl 
určen na toto datum valnou hromadou OSN v roce 2007. Průvodním jevem oslav je modrá barva, 
např. v podobě oblečení, výzdoby veřejných budov apod. V noci z 2. na 3. dubna zářila modře 
i budova Krajského úřadu v Liberci. Modrá byla také úvodní webová stránka úřadu.  
 
Film Děti úplňku: 2. května odvysílala Česká televize nový dokumentární film režisérky Veroniky 
Stehlíkové, který na příbězích čtyř rodin ukazuje život s autistickým dítětem. Jedna z rodin ve filmu 
pochází z Pěnčína – Marcela Kurfirstová a její dcera Macinka (M. Kurfirstová je předsedkyní Slunce 
všem). Marcela Kurfirstová s Bohuslavou Charouskovou a Pavlem Charouskem se zúčastnili slavnostní 
premiéry filmu v Praze jako hosté.  
Tradiční Ábelův mlýn: V roce 2017 se opět skupina členů a příznivců spolku pod vedením paní 
Karáskové rozhodla podpořit spolek a věnovala spolku výtěžek jarmarečních trhů konaných 
v Dolánkách. 
Turnovské vánoční trhy: Spolek prodává vlastnoruční výrobky na vánočních trzích už deset let.  
V roce 2017 členové a příznivci spolku odpracovali celkem 178 brigádnických hodin v jeho prospěch. 
Na sponzorských darech spolek získal 109 585 Kč. Členské příspěvky činily celkem 8 000 Kč. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
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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 (do 1. 10. 2017), 
Petra Skalická 
Charakteristika: Spokojený domov začal fungovat v roce 2004. V roce 2013 organizace otevřela 
pobočku i v Turnově (bez pobočky zde ale působila už od roku 2009). Organizace poskytuje 
následující služby: osobní asistence (dle potřeb uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně, mj. i ve škole 
– speciálně v ZŠ Zborovská v Turnově, v roce 2017 u devíti dětí), pečovatelskou službu (pro seniory, 
kteří nemají dostatek soběstačnosti, ale chtějí co nejdéle žít ve svém domově, 7 dní v týdnu od 6 do 
22 hodin), odlehčovací služby (zástup osob pečujících o své blízké se ztrátou soběstačnosti, dle 
individuální domluvy) a odborné sociální poradenství. Organizace působí i v nejmenších vesnicích 
regionu, vždy zhruba v okruhu 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, 
Turnově a Jičíně. 
Statistika: V roce 2017 pomohli členové zůstat v domácím prostředí 204 lidem v 66 obcích. Poskytli 
jim 29 471 hodin a 3 minuty péče. Na cestách k nim strávili 5 499 hodin a 12 minut a ujeli u toho 158 
795 km. 
Ke konci roku 2017 pracovalo v organizaci 60 zaměstnanců, z toho 55 žen a 5 mužů. 41 osob 
pracovalo na hlavní pracovní poměr a 19 na dohody mimo pracovní poměr. 
Zahradnictví v Dolním Bousově: Organizace provozuje zahradnictví, v němž pracují klienti formou 
terapie a jehož výpěstky prodává na trzích. Činnost zahradnictví byla k 30. listopadu 2017 ukončena. 
Činnost zahradnictví byla k 30. listopadu 2017 ukončena. 
Časopis Spokojený domov: vyšlo 6 čísel 
(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. 
 
V roce 2017 oslavila organizace 15 let své činnosti a současně zahájení provozu v Domově důchodců 
Pohoda. Nařízením vlády došlo k výraznějšímu nárůstu platů, platy zaměstnanců sociálních služeb 
patřily dlouhodobě k nejnižším. 
Alzheimer dům: V březnu 2016 byla podána žádost o dotaci na výstavbu Alzheimer centra u Domova 
důchodců Pohoda, která byla získána. Dotace činí 31,049 milionů korun (75 % celkových nákladů). 
Podle projektu vyroste centrum pro 24 klientů s možností další dostavby, a to na místě dnešních 
bytových domů v ulici 5. května pod nemocnicí.  
 
Pečovatelka roku: V prvním ročníku soutěže, kterou vyhlásil Liberecký kraj, bylo oceněno pět 
pečovatelek, mezi nimi i Věra Tomsová, která pracuje v DPS Pohoda. Své pracovnice v sociálních 
službách, pečovatelky a osobní asistentky nominovaly organizace, poskytující sociální služby 
v Libereckém kraji. Celkem na ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje navrhly 23 pracovnic.  
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Ocenění bylo předáno v rámci Dne seniorů 2. října v libereckém domě kultury. Účastnila se ho 
i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. (Viz Fotokronika). 
 
Nájemné v domech s pečovatelskou službou: V roce 2017 došlo k výraznému zvýšení nájmů – dosud 
se platilo 39 až 46 Kč/m2/měsíc, nově byla cena stanovena na 70 Kč/m2/měsíc. Jedná se cca o 600,- 
Kč měsíčně. 
Všechny byty v Žižkově ulici a na Výšince byly v roce 2017 obsazeny. Nejen turnovští občané, ale i lidé 
z okolních obcí a měst mohou žádat o přidělení bytu. Pro mimoturnovské byl zrušen 50 tisícový 
poplatek za přidělení bytu. 
 
Od roku 2008 je struktura služeb následující:  

V Domově důchodců Pohoda se poskytují celkem 3 služby – Domovy pro seniory, Domov se 
zvláštním režimem a Odlehčovací služba. Zde je nepřetržitý provoz. Pečovatelská služba je 
provozována o víkendech a rozšířila své působení do večerních hodin. Centrum denních služeb 
(Domovina) je v provozu pondělí až pátek. 

 Domovy pro seniory: jedná se o 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 
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.  

 
Počet zaměstnanců: O celkem 288 uživatelů v 5 službách se staralo celkem 87 zaměstnanců (v roce 
navýšení limitu zaměstnanců z 90 na 95). Průměrný plat ve Zdravotně sociálních službách Turnov byl 
v roce 2017 21 384,- Kč (navýšení přišlo až na konci roku). 
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Počet klientů:  
Domov důchodců Pohoda: Kapacita DDP 71 + 5 odlehčovací služby / Skutečný počet obyvatel 
69+5 OS / Průměrný věk 86,7  
Přijato: 124 (Domov pro seniory 13 / Domov se zvláštním režimem 19 / Odlehčovací služba 92.  
Ukončení: 33 (Ukončení pobytu – úmrtí 33 / na vlastní žádost 0). Ukončení pobytu – OS 90. 
Počet klientů dle nároku na finanční příspěvek: I. stupeň (lehká závislost) 4 / II. stupeň (středně 
těžká závislost) 15 / III. stupeň (těžká závislost) 30 / IV. stupeň (úplná závislost) 19. 
Pečovatelská služba – počet klientů dle úseků: Centrum denních služeb: 17 / Terénní pečovatelská 
služba: 90 / Úsek Výšinka 70 / Úsek Žižkova 88. 
 
Přehled akcí (výběr):  
Vítání léta – sportovní den: 23. června se konal 3. ročník akce, kterou pro své seniory (a pro pacienty 
následné péče) chystají pracovníci Zdravotně sociálních služeb. Pomáhají jim i studenti ze 
zdravotnické školy. Účelem této akce je nejen přivítat krásné letní počasí, ale podpořit pohyb, 
zdravou soutěživost a dobrou náladu. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm tříčlenných družstev. Dva 
týmy reprezentovaly Domov důchodců Pohoda, dále po jednom týmu Terénní pečovatelská služba 
úsek Žižkova, úsek Výšinka, Centrum denních služeb, Klub aktivních seniorů a následná péče 
nemocnice v Turnově. Celé klání začalo již v dopoledních hodinách a soutěžní disciplíny byly 
koncipovány tak, aby se podpořila jemná motorika rukou, paměť a hybnost seniorů. Z větší části jsme 
vycházeli z činností, které byli senioři zvyklí dělat v běžném životě. Mezi disciplíny patřilo věšení 
prádla, skládání kapesníků, hod na koš, kuželky, házení kroužků, tahání šneků a skořápky. Počasí nám 
přálo a dobrá nálada byla vidět ze všech stran. Nejúspěšnějším družstvem byli senioři z penzionu 
Žižkova, druhé místo obsadil Klub aktivních seniorů a na třetím místě se umístili senioři Domova 
důchodců Pohoda. Nejstarším oceněným sportovcem se stal pan Jaroslav Machka ve věku 96 let.  
(Využit text Mgr. Adély Stehlíkové, manažerky zdravotně sociální péče). 
 
Den otevřených dveří: 4. října proběhl Den otevřených dveří ve všech svých provozovnách. 
Ježíškova vnoučata – 12. prosince proběhlo osobní předání dárků od lidí zapojených do projektu 
Českého rozhlasu. (Více viz Česko – Kalendárium a Kultura – Vánoce). 
 
Oslava 15. výročí existence DD Pohoda viz Fotokronika září. 
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 1, výtopny 
Nádražní, výtopny Žižkova, výtopny Přepeřská, kotelny 5. května a kotelny Výšinka 2. 
 
Sezona 2016/2017: Společnost vytvořila historicky nejvyšší provozní zisk – přes 5 milionů korun, 
proto mohla být výrazně snížena cena tepla. Průměrný náklad na vytápění bytu činil 8 092 Kč vč. DPH, 
což je o 3 684 Kč méně, než v roce 2008.  
V ulici Přepeřská byla vybudována zcela nová kotelna, v kotelně na Výšince byl instalován 
kondenzační kotel.  
Cena tepla: Rada Města Turnova v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. na 
svém zasedání ze dne 6. září 2017 odsouhlasila zlevnění ceny tepla na doporučení dozorčí rady. Cena 
za tepelnou energii se tak snížila pro období 9/2016 – 8/2017 z původní zálohové ceny 512 Kč/GJ o 23 
Kč/GJ na fakturační cenu ve výši 489 Kč/GJ. Rada města dále schválila zálohovou cenu tepla na topné 
období 2017/2018 ve stejné výši, tedy 489 Kč/GJ. 
Počet zaměstnanců: stav k 31. 8. 2017: celkem: 10 (z toho muži 7, ženy 3, dělníci 5).  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, vztahuje se vždy k sezoně, v tomto případě k sezoně 2016/2017. 
V této výroční zprávě je uvedena historie společnosti. 
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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 
společnosti odštěpena část činnosti a vznikla nová společnost Turnovské odpadové služby. Důvody 
byly legislativní.  
Nová technika: Žací stroj KUBOTA, vyfukovač spár, Vařič asfaltu, Vibrační deska BOMAG.  
 
Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2017 
Vybudování nového chodníku Na Kamenci (Město Turnov, 613 000 Kč) / Pokládka nového povrchu 
chodníku na průtahu přes Jizeru (Město Turnov, 281 000 Kč) / Vybudování nového chodníku v parku 
na Šetřilovsku (Město Turnov, 173 000 Kč) / Vybudování nového chodníku v Prouskově ulici (Město 
Turnov, 530 000 Kč) / Pokládka silničních obrubníků v Pekařově ulici (Město Turnov, 979 000 Kč) / 
Vybudování nové autobusové zastávky v Pelešanech (Město Turnov, 235 000 Kč) / Vybudování 
nového oplocení a zřízení parkoviště ve Skálově ulici (Město Turnov, 129 000 Kč) / Vybudování 
nového chodníků ve Studentské ulici (Město Turnov, 344 000 Kč) / Pokládka nových povrchů 
v komunikacích J. Palacha, Jana Zajíce, Hruboskalská, Koškova, přístup ke kompostárně na Malém 
Rohozci (Město Turnov, 645 000 Kč) /Opravy povrchů Markova ulice, autobusové nádraží mezi mosty 
a Vesecko (Město Turnov, 324 000 Kč) / Rekonstrukce veřejného osvětlení v podchodu v Sobotecké 
ulici (Město Turnov, 96 000 Kč) / Opravy komunikací po překopech (Zikuda – vodohospodářské 
stavby s. r. o., 56 000 Kč) / Vybudování základů pod garáže v sídlišti Přepeřská (Město Turnov, 
289 000 Kč viz Fotokronika.) / Opravy překopů v komunikacích ve městě (SČVAK Turnov, 190 000 Kč) 
/ Oprava přístupové komunikace v areálu turnovské nemocnice (Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
176 000 Kč) / Opravy komunikací Mlýn Perner Svijany (Mlýn Perner Svijany, s. r. o., 23 000 Kč)  
 
Další práce prováděla naše společnost v oblasti drobných služeb. Šlo například o opravy veřejného 
osvětlení, komunikací pro okolní obce, výlepy plakátů, likvidace černých skládek apod. 
 
Střediska společnosti 
(Pro představu o činnosti středisek viz předchozí ročníky kroniky, pro informace o roku 2017 viz 
výroční zpráva) 

 Komunikace 
 Odpady a kompostárna: Agenda je nově v dikci společnosti Turnovské odpadové služby 
 Veřejné osvětlení 

Na území města se organizace stará o veřejné noční osvětlení, v roce 2017 je zajišťovalo 2 678 zdrojů 
– lamp. V Nádražní ulici pracovníci střediska osadili nová ledková svítidla přechodů, která svítí daleko 
intenzivněji a hospodárněji než předešlý typ světel. Došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců na 
přechodech a také k úspoře elektrické energie přibližně 38 tisíc korun ročně. 

 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: Nově v dikci společnosti Turnovské odpadové služby 
 Veřejné záchodky 

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

Turnovské odpadové služby 

Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla rozhodnutím městského zastupitelstva v září 2016, svou činnost 
zahájila s příchodem roku 2017. Z legislativních důvodů došlo k faktickému oddělení části činnost od 
Technických služeb. Společnosti byly svěřeny následující úkoly: plakátování, provoz kompostárny, 
provoz překladiště odpadů a sběrného dvora, svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery a svoz 
komunálního a separovaného odpadu.  
V závěru roku byl pořízen nákladní vůz DAF ve verzi nosič kontejnerů s hydraulickou rukou za 
3,8 milionu bez DPH. S jeho využitím se počítá také při vyvážení plánovaných podzemních kontejnerů. 

 Odpady 
V roce 2017 byl zajišťován pravidelný vývoz těchto odpadových nádob: 287 kusů nádob o objemu 
1 100 litrů / 283 kusů nádob o objemu 240 litrů / 3 468 kusů nádob o objemu 110 litrů / 2 439 kusů 
odpadových pytlů. Za rok 2017 bylo svezeno celkem 6 159 tun komunálních a objemných odpadů. 
Odpady jsou sváženy pomocí 2 vozidel na komunální a separovaný odpad, 3 vozidel na přepravu 
velkoobjemových kontejnerů a 1 vozidlem jsou sváženy odpadkové koše a odpady v okrajových 
částech města. Největší objem odpadů je svážen pro sesterskou společnost Technické služby 
Turnov, s.r.o., ostatní pak pro okolní obce a místní firmy. Na velkoobjemové odpady je využíváno 
celkem 58 kusů velkoobjemových kontejnerů.  
Kompostárna: Bioodpad se sváží od roku 2016. V roce 2017 bylo ve městě rozmístěno 1 222 kusů 
popelnic na bioodpad zpracováno 3 228 tun bioodpadu. Vyrobený kompost byl prodán pod 
obchodním názvem Turnovský kompost – organické hnojivo, za rok 2017 bylo prodáno 894 tun.  
Sběrný dvůr: Na Vesecku je k dispozici občanům města (pro jinak neumístitelný odpad zdarma, jinak 
za poplatek) a za poplatek občanům z okolních obcí. Je zde možno odevzdat jak komunální a stavební 
odpady, tak i separované odpady. V průběhu roku bohužel začal slábnout zájem o výkup některých 
druhotných surovin, hlavně plastů. Hlavním důvodem bylo omezení výkupu a vývozu surovin do Číny. 
To mělo za následek ponížení výkupních cen, hlavní pokles cen se předpokládá v roce 2018. Tímto se 
zvýší náklady na likvidaci tříděných odpadů a vzniknou problémy s odbytem těchto druhotných 
surovin. 
Tříděný odpad: Na území města je vybudovaná síť 64 separačních míst, na kterých je rozmístěno 
celkem 315 kusů kontejnerů. Další kontejnery jsou umístěny u místních firem a okolních obcí, kde je 
rozmístěno 178 kusů. Celkem společnost zajišťovala svoz 493 kusů kontejnerů. Za rok 2017 bylo 
vyseparováno celkem 909 tun druhotných surovin. V roce 2016 to bylo 926 tun. 
Motivační systém třídění odpadů: V roce 2017 se do separace zapojilo celkem 1 350 
občanů, kteří takto vytřídili celkem 22 576 pytlů druhotných surovin. 

 Plakátování 
Společnost zajišťuje výlep plakátů v pravidelných intervalech úterý a pátek na 20 plakátovacích 
plochách v centru města. V okrajových částech města je dalších 12 tabulí. 
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Vodohospodářské sdružení Turnov 

Adresa: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01  
Ředitelka: Marcela 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 (do 
31. 1. 2017), Ing. Michal Kříž (od 1. 4. 2017) a Milan Hejduk), Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou 
a Lomnice nad Popelkou po dvou). Členskými obcemi ke konci roku 2017 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 2017 měla organizace sedm stálých 
zaměstnanců (nová pozice na samostatného pracovníka pro správu majetku a pro vazby 
s provozovatelem). 
Cena vodného a stočného byla pro rok 2017 stanovena takto: vodné 54 Kč/m3 (2016: 53 Kč/m3) 
a stočné 51,30 Kč/m3 (2016: 49 Kč/m3), včetně daně. 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 2017: 
Stavba na Károvsku: V roce 2016 proběhla kompletní rekonstrukce většího vodojemu o akumulaci 
1000 m³ za cca 5,7 mil. Kč. V roce 2017 následovala přestavba menšího vodojemu o akumulaci 650 
m³. Proběhla také výměna cca 200 m trubního vedení v areálu, proměna venkovních ploch 
a zprovoznění systému řízení. V této souvislosti přestal být využíván historický věžový vodojem. 
Snahou bude zřídit v něm vodárensky vzdělávací centrum. Stavbu provedla firma ŠEBESTA – VHS, 
v.o.s. z Jablonce nad Nisou za 9,2 milionů korun. (Kompletní proměna areálu vodojemů – 15 mil. Kč). 
Druhý projekt probíhající na Károvsku ve stejném období byla oprava 800 metrů vodovodu pro 
stávající zástavbu obytných domů, aby byl zajištěn větší tlak, na jehož nedostatečnost si obyvatelé již 
dlouho stěžovali. Stavbu provedla firma Stavoka Kosice za 5 milionů korun. 
Třetí investicí byla příprava kanalizace (100 m), vodovodů (200 m) a přípojek (17) pro nově 
zastavované pozemky na Károvsku. Stavbu provedla firma Janoušek IS z Liberce za 2,1 miliony, z nichž 
80 % hradilo město.  
Společnost se věnuje řadě stavebních i jiných aktivit, zde jsou uvedeny pouze ty, které souvisejí 
s Turnovem. 
Oprava sítí Pekařova ulice (7,4 mil. Kč) / Oprava vodovodu Károvsko (4,7 mil. Kč) / Oprava kanalizace 
ul. Jiráskova (1,1 mil. Kč) / Oprava kanalizace sídliště Studentská (0,4 mil. Kč) / Oprava sítí 
Komenského a B. němcové (0,3 mil. Kč) / Rekonstrukce VDJ Károvsko (9,9 mil. Kč) / PD ČOV Turnov 
(0,4 mil. Kč) / Výstavba sítí Hruštice – Károvsko (2 mil. Kč) / Další drobné stavby a opravy, projektová 
příprava, čištění kanalizace a další (celkem 2,5 mil. Kč)  
(Přehled drobnějších akcí je uveden ve výroční zprávě.)  
 
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 487 (změna v roce 2016) 
Společníci: Filip Pozdníček (od 19. 12.2016), Andrea Pozdníčková (od 10. 8. 2017) 
Obor činnosti: výroba dílů pro automobilový průmysl 
Výrobky: autolékárničky, autokosmetika, výstražné trojúhelníky, autokoberce, tažná lana 
Počet zaměstnanců: cca 60 (dle informací z novinových článků po požáru) 
Založení firmy: 1990 

Agentura a tiskárna A-Promotion 

Adresa: A. Dvořáka 569 
Jednatel: Agentura Apromo, s. r. o. (od 30. 4. 2016), manažer: Adam Bartoň 
Firma vznikla v roce 1995, od roku 2013 sídlí na uvedené adrese a od té doby nabízí digitální tisk, 
zaměřuje se zejména na plakáty, velkoformátové tiskoviny, letáky.  
Den otevřených dveří: 25. ledna tiskárna otevřela své prostory veřejnosti, která mohla obdivovat 13 
strojů na tisk a nechat si laserem vypálit text na propisku, kterou dostali jako dárek.  

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 otec a Jiří Belda syn 
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 a 2016). 
6. února vyšel na webu aktuality.cz rozsáhlý článek a rozhovor s Viktorií Beldovou, a to u příležitosti 
výstavy svých prací, kterou uspořádala v pražské galerii Kvalitář. Autorkou článku je Markéta 
Mitrofanová z deníku Právo. 

Crytur, s. r. o.  

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

Dias Turnov, s. r. o.  

Adresa: Přepeřská 1302   
Ředitel: Ing. Zdeněk Romany (již od roku 1992) a Libor Blažek (již od roku 1996) 
Obor činnosti: brusné nástroje a ložiskové kameny 
Výrobky: diamantové nástroje, kotouče s kovovou i pryskyřičnou vazbou, technické a ložiskové 
kameny, kovoobrábění. Jméno DIAS = Diamanty, Acháty Safíry. 
Založení firmy: 1930 spojením turnovských brusíren, vznik soukromé společnosti 1992. 

Dioptra, a. s.  

Adresa: Sobotecká 1660 
Společníci: Ing. Jiří Drábek (od 19. 6. 2017) a 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 

Drings 

Adresa: 28. října 554, Turnov 
Ředitel: Ing. Václav Brožek 
Jednatelé: Ing. Václav Brožek, Ing. Luděk Hlaváč, Ing. Vladimír Holas (všichni od počátku)  
Obor činnosti: Informační technologie. Firma zřizuje prodejnu hardware ve Skálově ulici čp. 66. 
V současnosti zaměstnává cca 10 zaměstnanců. (Více viz Kronika 2015). 
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Duvemaro – Kovovýroba, s. r. o.  

Adresa: Vesecko 485 
Jednatel: Zdeněk Vegner 
Obor činnosti: Kovové stavební prvky, spojovací materiál 
Výrobky: klempířské prvky, plechy, střešní krytiny, doplňkové střešní prvky, fólie, izolace, hřebíky, 
nýty, krycí kloboučky, nářadí.  
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 / Tábor, Měšická 2868 / Praha, U Elektry 278 / Příbram, Hatě 545. 
Historie: Společnost byla založena na sklonku roku 1990 jako obchodní firma zaměřená na prodej 
měděných plechů a ocelových lan. První expanzní vlnou prošla společnost v roce 1994, kdy získala 
větší skladové prostory, rozšířila sortimentní skladbu a začala se profilovat jako specializovaný 
velkoobchod zaměřený na materiály k oplechování a odvodnění střech a topenářský materiál z mědi. 
V této době byla navázána spolupráce se zahraničními výrobci v celé řadě zemí střední a západní 
Evropy. Společnost se aktivně zapojila do zavádění některých, do té doby na trhu prakticky 
neznámých materiálů a technologií - například aplikace a technologie zpracování titanzinku ve 
stavebnictví. Společnost byla také jedním z průkopníků osvěty v oblasti používání materiálů z mědi 
k rozvodům topení, vody a plynů. Druhou expanzní vlnou prošla společnost v letech 1998 - 1999, kdy 
počala budovat síť vlastních prodejních skladů. První pobočka začala vzkvétat na opačném konci 
České republiky v Protivíně v roce 1994. Dále byla v roce 1996 uvedena do provozu výrobna hřebíků, 
nýtů a krycích kloboučků, cca 10 km od Turnova, v obci Tatobity - Žlábek. Společnost pokračovala 
v pozitivním trendu rozvoje vlastních prodejních skladů po dvouleté odmlce. V roce 1998 se začaly 
budovat tři sklady, a to v Jablonci nad Nisou, Hradci Králové a Pardubicích. Další pobočky byly 
vybudovány v Mladé Boleslavi v roce 1999 a o rok později v Praze. Na sklonku roku 2001 byl otevřen 
sklad v Českých Budějovicích, jehož úkolem je částečné odlehčení pobočky v Protivíně. Zatím poslední 
dvě pobočky se budovaly v Táboře a Liberci, které byly otevřeny na počátku roku 2006. 
V roce 2001 se společnost zaměřila na vybudování vlastních, odpovídajících skladových prostor 
centrálního skladu v Turnově. Moderní a funkční logistické centrum vytvoří stabilní základ pro rozvoj 
společnosti v budoucích letech. V areálu bylo v roce 2002 zahájeno budování nové výrobny na 
hřebíky, nýty a krycí kloboučky. V létě 2003 se hřebíkárna přestěhovala ze staré výrobny ze Žlábku do 
centrálního skladu v Turnově. Společnost se soustředila na udržení a pokud možno i posílení své 
pozice na trhu. K dosažení tohoto cíle použila několika nástrojů. 
Zaměřila se na širší uplatnění marketingové metody B2B, která se osvědčila již v předcházejících 
letech a spolu se službami, které společnost nabízí svým zákazníkům (stříhání materiálů na míru, 
dopravní servis, poradenství atd.), je jednou z nejúčinnějších zbraní proti tlakům konkurence, jejíž 
obchodní politika je většinou opřena o nižší cenu. Rovnoměrnějším rozložením prodeje Rheinzinku, 
navýšením prodeje měděných a hliníkových plechů a zvýšením prodejů střešních systémů Lindab, 
Rannila a Vikam se daří navyšovat celkový objem tržeb. (Historie převzata z webových stránek firmy). 

Granát, družstvo umělecké výroby 

Adresa: Výšinka 1409 (od roku 1960)   
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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Těžba českého granátu: V oblasti Podsedicka spravuje firma dobývací prostor o rozloze zhruba 200 
hektarů. Prostor s aktivní těžbou má nyní asi 10 hektarů. Výtěžnost českého granátu v tomto 
prostoru je 13,5 gramu surového kamene z jedné tuny štěrkopísku. Těžba by měla probíhat do 
poloviny 21. století.  
Módní přehlídka. 12. ledna se v Jablonci nad Nisou v Ekocentru konal 8. ročník prestižní módní 
přehlídky Made in Jablonec s podtitulem Glamorous Day. DUV Granát na ní představilo svou kolekci 
na šesti modelech s oděvy Krejčovského ateliéru Styl Iva Ivany Brabcové z Liberce. Troje šaty ve světle 
béžové a zlatavé barvě designéři družstva doplnili kolekcí zlacených granátových šperků. Motivem 
jednotlivých kolekcí granátových šperků byl obrys květu, vločky a půlměsíce. Družstvo Granát Turnov 
spolupracovalo také se značkou Werso, která předvedla tři modely luxusního spodního prádla.  
 
Městský ples: 27. ledna se konala přehlídka šperků v rámci módní přehlídky na 
městském plese. Opět ve spolupráci se značkami Styl Iva a Werso.  
Kalendář DUV Granát: tradiční kalendář vznikl i pro rok 2017. Nesl podtitul 
Poslové nebes a nabídl fotografie šperků s vltavíny a českými granáty.  
Šperk pro královnu: Při červnové návštěvě prezidenta Zemana u britské královny 
Alžběty II. byla jedním z darů, které Zeman královně předal, stříbrná brož 
s českými granáty vyrobená v DUV Granát. Zemanovy dary vzbudily kritiku, neboť 
byly sháněny na poslední chvíli (brož byla zakoupena dva dny před návštěvou) 
a pocházely z běžné prodejní produkce. Brož údajně nedosáhla ceny ani 10 tisíc 
korun, resp. 5 tisíc korun. Údaje v médiích se lišily, Hrad cenu 
nekomentoval. Mělo se jednat o brož vyobrazenou na fotografii ve 
zlacené, nebo stříbrné variantě. (foto z www.granat-shop.cz).  
Nová prodejna v OC Nisa v Liberci: V říjnu byla v 1. patře obchodního 
domu Nisa na okraji Liberce otevřena nová prodejna DUV Granát.  
Archeologický nález při těžbě: Na těžebním ložisku v Chrášťanech 
u Podsedic v Českém Středohoří, kde firma tradičně těží granáty, 
proběhl povinný archeologický výzkum před zahájením těžby na 
novém místě. Při něm byly objeveny popelnicové a kostrové hroby. 
Byla nalezena minimálně jedna eneolitická sídlištní jáma obsahující 
keramiku kultury michelsberské (asi 3 900 let před Kr.). V litoměřickém okrese to je první nález 
tohoto typu. 

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.  
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 
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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).  

Hřiště hrou, s. r. o. 

Adresa: Sobotecká 810 
Jednatel: Ing. Tomáš Tomsa 
Firma, zabývající se stavbami dětských hřišť a herních prvků, vznikla na začátku roku 2015. Její 
jednatel (majitel) i část kolektivu dříve působili ve firmě Tomovy parky z Karlovic, která je autorem 
mnoha dětských hřišť v širokém okolí Turnova.  
K realizacím firmy patří např. hřiště na Královce v Jizerských horách, na Mezní louce, kde vznikla 
replika Pravčické brány, v areálu Maškovy zahrady, či nově u výletní restaurace Zrcadlová koza 
v Turnově. Firma dodává zakázky i do zahraničí, hlavně do Skandinávie, zemí Beneluxu a Itálie.  

Josef Plátek, s. r. o – pila, obchod dřevem 

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

Juta, a. s. 

Adresa: Palackého 457 (Závod 08 Turnov). Sídlo firmy ve Dvoře Králové nad Labem 
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 

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.  
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Marmelády z ráje 

Majitel: Jan Kakos 
Prodejna: 5. května 61 (byla zrušena v průběhu roku) 
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. 
Živnostník roku 2017: Firma získala 2. místo v krajské soutěži. 
Mistrovství světa ve vaření marmelád Dalemain Marmalade Awards 2017: Citronová marmeláda 
s proseccem získala 2. místo ve světové soutěži. 
Nejlepší výrobek Libereckého kraje z odvětví ovoce, zelenina: Marmeláda broskvová s mátou získala 
ocenění nejlepšího výrobku. 

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.  
Na začátku pracovalo v Turnově zhruba 120 lidí na ploše 10 000 m2. V současné době zaměstnává 
kolem 850 lidí, kteří pracují na ploše 42 000 m2 a je tak největší provozovnou celé skupiny Ontex. 
Obrat firmy činí zhruba 6 miliard korun ročně. 
Firma oslavila 20 let trvání v Turnově: 9. září pořádala firma Den otevřených dveří jako oslavu svého 
dvacetiletého působení v Turnově. Připraveny byly prohlídky výrobních a skladovacích prostor, 
ukázky a představení nových strojů a zařízení, seznámení s výrobky firmy. Bohatý doprovodný 
program pro celou rodinu s řadou atrakcí pro děti i dospělé. Akce se zúčastnilo velké množství lidí – 
až tři tisíce. Podle účastníků nebylo v areálu k hnutí. Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobní 
i administrativní prostory firmy, dostali bohaté občerstvení a také se rozdávaly vzorky výrobků. (Viz 
Fotokronika). 

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. 68 (od září 2016 do ca poloviny 2017), 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, 
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Masarykovo náměstí 243 Mnichovo Hradiště (s cukrárnou), Na Labi 197 Malá Skála, Jičínská 1349 
Mladá Boleslav. 
Kavárna Mikula: 21. ledna 2016 byla otevřena nová kavárna s pražírnou, kterou provozuje Pekárna 
a cukrárna Mikula v nově vystavěném domě ve Skálově ulici. Během roku 2017 byla kavárna převzata 
jiným provozovatelem a přejmenovaná na Turnoff Café. 

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. 
Nové pivo: 17. května: proběhla ve zbrusu nové pivovarské klubovně Garáž multimediální konference 
s krátkým pestrým programem. Jeho hlavním bodem bylo představení nového produktu pivovaru – 
výročního dvanáctistupňového ležáku Prometheus. Odlišného charakteru hořkosti bylo dosaženo 
použitím chmele Kazbek získaného křížením divokého chmele s osvědčenými českými odrůdami. 
Hospodským bylo pivo představeno na setkání, které se konalo 19. dubna.  
Ocenění na soutěži Pivo České republiky 2017 v Českých Budějovicích 
2. místo v kategorii Tmavé výčepní pivo: Rohozecká X 
3. místo v kategorii Speciální pivo tmavé: Rohozecká třináctka tmavá 
3. místo v kategorii Novinářské pivo: Rohozecké cherry beer 
 
Rohozecké prázdniny 
. 17. června: 20. slavnosti piva Skalák. Nové pivo Prométheus. Vystoupili Michal David revival, 

Keks, Lucie revival, Realita rock, Soumrak band a Kern. Zájemce z Turnova a do Turnova vozil 
autobus. Na závěr byl uspořádán ohňostroj (Viz Fotokronika) 

. 7. července: Olympic revival. Koncert 

. 21. července: Prorock. Koncert 

. 4. srpna: Vaťák a Rouden Band. Dva koncerty 

. 18. srpna: Waldovy Matušky. Koncert. 

. 2. září: Zákalfest na Rohozci, rockový večer  

. 9. září: Rohozecký triatlon. 6. ročník netradičního klání – běh, horské kolo, pivo. Amfiteátr Boseň 

. 16. září: Rohozecké loučení s létem. Lidová zábava s rohozeckým pivem, náměstí Českého ráje  
 
Rohozecké loučení s létem: 10. ročník akce pro širokou veřejnost se konal 16. září na turnovském 
náměstí. Programu plného hudby, se zúčastnilo během dne asi 300 lidí. Počasí jim ale moc nepřálo.  
Jízdy v historickém vagónu: Během 20. ročníku Slavností rohozeckého piva byl veřejnosti představen 
nově zrekonstruovaný historický vagon typu Rybák, který byl v provozu v době druhé světové války. 
Pivovar nabízí tento vagon k pronájmu na večírky a party. Vagón je vytápěný, se základním sociálním 
zázemím, výčepem a pultem pro studenou kuchyni, kapacita je 30 lidí. 
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Pivovar roku: Na podzim byl v 27. ročníku ankety, kterou pořádá Sdružení přátel piva Pivovar 
Rohozec vyhlášen Pivovarem roku 2017. Získal ocenění za „nádherně zrekonstruovaný pivovar s velmi 
pestrou nabídkou spodně kvašených piv“. Pivovar získal také 3. cenu v kategorii tmavých piv za 
tmavou třináctku a stal se tzv. Skokanem roku. Vyhlášení se uskutečnilo v prostorách pivovaru 
Kynšperský zajíc v Kynšperku nad Ohří.  
ABT Česana: Sportovní organizace úzce spjatá s pivovarem a jeho zaměstnanci. (Více viz Sport). 

Pohl ohňostroje 

Majitel: Zdeněk Pohl 
Adresa: Hruborohozecká 107 
Rodinná firma se věnuje kompletní dodávce služeb z hlediska pyrotechniky (samotná realizace 
ohňostrojů i dodávky do maloobochodu). Na trhu působí zhruba 25 let a v průměru připravuje 40 
ohňostrojů ročně. V roce 2017 připravila mj. vánoční ohňostroje v Praze (tři), v Jilemnici, v Bradleci, 
v Lomnici nad Popelkou, v Rokytnici nad Jizerou a v Turnově (1. ledna 2018.) 
Připravuje většinu ohňostrojů, které se odehrávají v Turnově.  
Ceny ohňostrojů: malé do 25 000 Kč, střední 25 000 – 80 000 Kč a velké od 80 000 Kč.  

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 velikosti B2, knihařské 
zpracování, vazbu a speciální atypické tisky s velkým počtem zlomů 
Počet zaměstnanců: 20 
Tiskárna byla založena v roce 1992 a v roce 2000 se přeměnila na společnost s ručením omezeným.  

Preciosa, a. s.  

Adresa: Opletalova 3197, Jablonec nad Nisou. Závod 04 – Sobotecká 761, Turnov 
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.“ 
 
Konec závodu v Turnově: Na začátku roku zahájila firma přesouvání výroby z turnovského podniku 
v Přepeřské ulici do své další pobočky v Liberci-Minkovicích. Dokončeno bylo v polovině roku. 
V Turnově tak zůstal v provozu jen podnik v Sobotecké ulici. V továrně na Přepeřské se vyráběly 
komponenty pro křišťálové lustry a šatony a zaměstnáno tam bylo kolem 340 lidí. Stopadesáti z nich 
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firma nabídla přesun do Liberce, se zajištěným dojížděním, ne všichni této možnosti využili. 
V Turnově je naštěstí práce dost, takže většina zaměstnanců bez problémů našla uplatnění v dalších 
turnovských továrnách.  

Sempra Turnov, s. r. o. 

Adresa: Vrchhůra 213, Turnov 
Jednatel: Dušan Louda 
Stanice byla založena v roce 1949 v objektu statku v Borčicích na Turnovsku, kde probíhalo soukromé 
šlechtění ing. J. Součka a to především zeleniny. Počátkem 50. let byl ke stanici připojen zestátněný 
zahradnický velkozávod dr. Maška v Turnově. Později byla ke stanici dále připojena pracoviště Semín 
(šlechtění pícnin), Valdštýnsko a Vrchhůra. Od roku 1977 do roku 1992 byla stanice v rámci VHJ 
Sempra Praha součástí VŠÚZ Olomouc. Přes zelinářskou specializaci probíhalo na stanici ve větším 
rozsahu též šlechtění ovocných dřevin a květin. V 60. letech se stanice stala hlavní specializovanou 
stanicí pro šlechtění zelenin. V rámci této činnosti organizovala provádění mezistaničních 
předzkoušek zelenin, kořeninových a léčivých rostlin včetně jejich vyhodnocování. Dále poskytovala 
rozsáhlý laboratorní servis pro ostatní zelinářské stanice včetně speciálních analýz a šlechtění 
s využitím meristemových kultur, které bylo využíváno ve šlechtění jahod a v hybridním šlechtění 
zelenin. V oblasti šlechtění zelenin dosáhla stanice velkých úspěchů, především v hybridním šlechtění 
košťálovin. Byly zde vyšlechtěny naše první hybridy kedlubnu a kapusty hlávkové i četné další odrůdy 
zelenin (salátu, salátové čekanky, ředkvičky a jiných) Úspěšné šlechtění probíhalo i na úseku 
ovocných plodin. Bylo zde vyšlechtěno 6 odrůd jahodníku a 3 podnože pro třešně. 
Stanice je po privatizaci součástí SEMPRA PRAHA a.s. Na pracovišti Vrchhůra, které je dosud činné, 
probíhá šlechtění jahod a produkce roubů a podnoží ovocných dřevin. 
V roce 1998 byla založena společnost s ručením omezeným SEMPRA TURNOV s.r.o.  
Společnost obhospodařuje celkově cca 100 ha polí, pěstuje jahody na Vrchhůře, provozuje sad ve 
Svijanském Újezdě, kde pěstuje odrůdy Discovery, Bohemia, Rubín, Golden a Idared. Kromě 
oblíbených jahod, firma pěstuje a maloodběratelům nabízí i ovocné stromky (jablka, třešně a višně 
v podobě oček a roubů), kmín a japonské topoly. Na polích pěstuje i řepku olejnou odrůdy Lagoda 
a pšenici. 
 
Sběr jahod: Společnost nabízí jahody maloodběratelům, a to buď trhané (60 Kč/kg), nebo samosběr 
(45 Kč/kg). O samosběr je mezi Turnováky a lidmi z okolí velký zájem. Samosběr se koná tradičně ve 
středu, sobotu a neděli, další dny jsou přidávány podle počasí a množství jahod.  
 
Jahodový dům: V Tatobitech čp. 6 byl otevřen tzv. jahodový dům, kde se zpracovává ovoce na mošty, 
sirupy a džemy. Kromě zpracování vlastního ovoce je umožněno zpracování i přivezeného ovoce 

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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Šperk Procházka 

Majitel: Tomáš Procházka 
Prodejna: Hluboká, čp. 145 
Provozovna: Nádražní, čp. 1062 
Šperkař Tomáš Procházka se narodil v roce 1977 v Českých Budějovicích, 
později žil v Humpolci. V letech 1991–1994 studoval na turnovské šperkařské škole obor zlatník-
klenotník, 1994–1996 – nástavbové studium s maturitou Turnov. Pokračoval na Mistrovské škole 
uměleckých řemesel v Praze (1997–2000). Od roku 1991 žije a pracuje v Turnově.  
Od roku 1997 pravidelně vystavuje na společných i samostatných výstavách. Věnuje se převážně 
volné tvorbě šperků a artefaktů z drahých kovů a kamenů. Vychází z principu prostoru, který chce být 
vědomě uchopen a poznán. Šperky se mohou jevit technicistní až industriální, z druhého plánu však 
vyzařují lidskost a tajemství. Občas se ve špercích mohou zjevit bytosti, které však nejsou z tohoto 
světa. Vše je podpořeno řemeslnou zručností a letitou zkušeností. Má za sebou více jak třicet výstav. 
Jeho šperky jsou zastoupeny v mnoha galeriích a našly oblibu jak v Evropě, tak v zámoří. 
(Převzato z webových stránek autora). 

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, 

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

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 (původní administrativní budova je opuštěná) 
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.  
Ročně se ve firmě vyrobí kolem 550 milionů šroubů, výroba narůstá. Zvyšují se poptávky po výrobě 
klimatizací, do kterých šroubárna dodává šrouby (zakázky až v počtu 50 milionů kusů), a kromě 
automobilového průmyslu dodává firma spojovací materiál také výrobcům kompresorů pro 
takzvanou bílou techniku či do elektroprůmyslu. 
Počet zaměstnanců: v roce 2017 185 osob. Průměrná mzda dosáhla 22 533 Kč. 
 
Den otevřených dveří: 9. září se konal Den otevřených dveří. Firma se loučila se starou 
administrativní budovou, kterou už Šroubárna nepoužívá a kterou nabídne k prodeji, a zároveň byla 
slavnostně otevřena budova nová. Nové je i zastřešení u galvanizovny a moderní hala logistiky (ca 
2013) a údržby. Od roku 2011 bylo ve firmě investováno okolo 150 milionů korun. Akce se zúčastnilo 
téměř tisíc návštěvníků. Byly otevřeny všechny provozy továrny, bylo možné absolvovat 
komentované prohlídky. Návštěvníci také dostali pivo, či sekt na přivítanou a jelení guláš. (Viz 
Fotokronika). 

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 
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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. 
Den otevřených dveří: V listopadu proběhl 3. ročník Dne otevřených dveří.  
Od začátku roku 2017 společně s libereckou firmou APPLIC s.r.o. pokračovala firma ve vývoji 
detekčního systému využívajícího hyperspektrální snímání. 

Trevos, a. s.  

Adresa: Mašov 34, adresa závodu: Nová Ves 34 
Představenstvo (obměna v roce 2017): Stanislav Boch, Milan Ron, Jiří Opočenský, František Vyhlídko, 
Ing. Vilém Šulc. 
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. 
Návštěva prezidenta Zemana 
10. května navštívil prezident Zeman areál firmy na Vesecku v rámci své třídenní návštěvy 
Libereckého kraje. (Více k návštěvě viz Liberecký kraj – Kalendárium).  
Problém s tzv. insolvenční mafií: Během roku byla firma několikrát v médiích kvůli útokům tzv. 
insolvenční mafie – na firmu bylo podáno několik návrhů na insolvenční řízení od údajných věřitelů, 
jejichž cílem bylo vyřadit firmu z provozu. Došlo dokonce i k fiktivní změně majitele – pokus o úplné 
převzetí firmy neexistujícími zahraničními fyzickými osobami na základě padělaných dokumentů, 
které české soudy skutečně zapsaly do obchodního rejstříku do vedení Trevosu. Ony osoby 
podle mezinárodní informační služby Interpolu přitom vůbec neexistují. Firma se bránila zveřejněním 
všech návrhů a medializací problému. Útoky údajně přicházely ze zahraničí. 
(Viz Fotokronika říjen). 

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 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=161311/153422_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159523/151167_0_
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Dlouholeté turnovské truhlářství se v současnosti zaměřuje na produkci dětských prolézaček a hřišť. 
Majitel firmy založil v roce 2012 v Milovicích nad Labem dětský zábavní park Miraculum, který je 
v současnosti největší v České republice. 

Unipress, s. r. o.  

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

Vyva plast, s. r. o.  

Adresa: Sobotecká ul. 836 
Jednatelé: Jiří Karásek, Ing. Iva Lednejová (od roku 2017), Tomáš Pavelka (od roku 2017) 
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. 

Wranovsky crystal  

Sídlo: Mírová 316, provozovna: Vesecko 490 
Majitel: Ing. Josef Wranovský a Daniela Wranovská 
Firma Wranovsky je čistě rodinnou firmou, která vznikla před zhruba dvaceti lety. 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. 90 % výroby putuje do 
zahraničí.  
Ve firmě pracuje necelých 20 zaměstnanců, obrat činí zhruba 25 milionů korun. 
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: 4. září 2017 vyšel rozsáhlý článek o firmě na webu ihned.cz. Byl nazván 
Lustry, které mají i herci z Hollywoodu.  
Zakladatel firmy Daniel Wranovský pracoval původně v Preciose. Firmu hodlá převzít jeden ze synů – 
Jiří, IT odborník. 

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 2017 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.  
 
Příspěvky z Kulturního fondu 
Na rok 2017 bylo v rozpočtu města vyčleněno 660 000 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání 
žádostí o dotaci z kulturního fondu bylo doručeno v řádném termínu pro podávání žádostí celkem 27 
žádostí. Správní rada kulturního fondu na svém jednání dne 27. 2. 2017 posoudila došlé žádosti 
a navrhla vyhovět všem žadatelům. Dvě žádosti došly po termínu a nebylo jim vyhověno.  
V prvním kole bylo zastupitelstvem města dne 30. března rozděleno 457 000 Kč.  
V druhém kolem bylo zastupitelstvem dne 29. června rozděleno 232 200 Kč. 
 
Akce s přímou podporou 

. Turnovský drahokam: 25 000,- Kč. Pořadatel LS Na Židli 

. Prázdninové pohádkování: 13 000 Kč. Pořadatel LS Na Židli 

. Staročeské řemeslnické trhy: 100 000,- Kč, Pořadatel Spolek přátel Muzea Českého ráje 

. ReGenerace 3: 30 000,- Kč, Pořadatel Muzeum Českého ráje  

. Turnovská Bohéma – činnost spolku: 12 000 Kč 

. Posezení při dechovce: 12 000,- Kč, Pořadatel Turnovská Bohéma 

. Funkin´ Turnov 13: 30 000 Kč. Pořadatel Wisemusic, s. r. o. 
 
Podpora činnosti spolků 
Jednotný příspěvek 5 000 Kč obdržely tyto spolky: Pekařova společnost Českého ráje, Nothingham, 
Pěvecký sbor Antonín Dvořák a Společnost bloumající veřejnosti. 
 
Kulturní akce 

. Klub přátel železnic Českého ráje: Filmová hudba – koncert Podkrkonošského symfonického 
orchestru: 20 000 Kč (nekonalo se) 

. Lédl Jazz Q (Turnovská Bohéma): Neformjazzfest 2017: 20 000 Kč 

. Musica Fortuna: Musica Fortuna slaví 30 let: 23 000 Kč 

. Muzeum Českého ráje v Turnově: Edukativní dílny: 18 000 Kč 

. Pěvecký sbor Antonín Dvořák (Turnovská Bohéma): Vánoční koncert: 5 000 Kč 

. SDH Bukovina u Dolánek: Posezení při dechovce: 5 000 Kč 

. Soukromý žadatel: Dětský den a Turnovský majáles: 10 000 Kč 

. Soukromý žadatel: Graffiti Jam Turnov 2017: 8 000 Kč 

. Soukromý žadatel: Turn-off Rock fest 2017: 20 000 Kč 

. Soukromý žadatel: K Vánocům! (koncert a doprovodný program): 25 000 Kč 
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. Soukromý žadatel: Kulturní akce a projekty pro pacienty na oddělení následné péče 
v nemocnici: 20 000 Kč 

. Soukromý žadatel: Dovydání CD Písničky o Českém ráji: 2 200 Kč 

. Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji: Festival na Jizeře: 20 000 Kč 

. Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov: Hudební škola Dvořákův 
Turnov a Sychrov: 55 000 Kč 

. Spolek přátel muzea Českého ráje v Turnově: Řezbářské sympozium a Řezbářská muzejní noc 
na Dlaskově statku: 14 000 Kč 

. Spolek přátel muzea: Výtvarný salon: 15 000 Kč 

. Spolek rodáků a přátel Turnova: 45. výročí úmrtí F. X: Drozena: 10 000 Kč 

. Spolek rodáků a přátel Turnova: Náš Turnov: 3 000 Kč 

. Turnovská Bohéma: Modrý kocour: 85 000 Kč 

. Turnovská Bohéma: CD Lédl Jazz Q: 7 000 Kč 
 
Publikační činnost 

. Autor – Jeden rok v Českém ráji, CD: 7 000 Kč. 

. Autor: MgA. Pavel Holas, monografie: 14 000 Kč (dotace vrácena, hrazeno z jiných zdrojů) 

. Mackie Messer Klezmer Band, CD: 9 000 Kč 

. Musica Fortuna, CD: 12 000 Kč 

. Muzeum Českého ráje v Turnově: Muzejní čtvrtletník: 12 000 Kč 

. Občanské sdružení Paměť Českého ráje: Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám: 8 000 Kč 
 
Dotace na obecně prospěšnou činnost 
Pro rok 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obecně prospěšné činnosti částka 
150 000 Kč. Bylo doručeno 15 žádostí, komise navrhla vyhovět 13 z nich.  

 Celia – život bez lepku – na činnost spolku: 5 000 Kč  

 Český červený kříž, místní skupina – na činnost spolku: 6 000 Kč 

 Český kynologický svaz, základní organizace Žďárek – na činnost spolku: 10 000 Kč 

 Český kynologický svaz, základní organizace Turnov – na činnost spolku: 8 000 Kč 

 Český svaz chovatelů Turnov I – na činnost spolku: 20 000 Kč  

 Klub přátel železnic Českého ráje – na činnost spolku: 25 000 Kč  

 Kolej-klub – na činnost spolku: 7 000 Kč 

 Myslivecká společnost Vesecko Turnov – příspěvek na činnost: 8 000 Kč  

 Myslivecký spolek Klokočské skály – na činnost spolku: 6 000 Kč 

 SH ČMS – Okresní sdružení hasičů, Semily – na činnost spolku: 5 000 Kč. 

 Spolek rodáků a přátel Turnova – příspěvek na činnost: 10 000 Kč  

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

 TJ Český ráj – na činnost spolku: 20 000 Kč  
Dotaci neobdržely: Turnov lidem / Český svaz včelařů, základní organizace Turnov. 

 
Rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 
Pro rok 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a mimoškolní aktivity částka 150 000 Kč. Bylo doručeno celkem 20 žádostí, komise pro volnočasové 
aktivity dětí mládeže doporučila 17 z nich. U projektů příměstské tábory byl u všech žadatelů 
uplatňován jednotný koeficient pro výpočet dotace, tj. 40,- Kč/dítě/den.  
Některé dotace byly kráceny z důvodu vyšších příjmů jejich organizátorů (zejména příměstské 
tábory). 

 FAN, s. r.o. – Podpora jazykové gramotnosti dětí a mládeže v Turnově: 20 000 Kč 

 Junák – Letní skautské příměstské tábory: 27 000 Kč 

 Junák – Krajské sportovní klání: 4 500 Kč 
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 Junák – Svatý Jiří, patron všech skautů: 8 000 Kč 

 Junák – Mikulášská taškařice: 2 000 Kč 

 Muzeum Českého ráje – Řemeslné soboty s vlnou v Kamenářském domě: 18 000 Kč 

 Povyk – Letní příměstský tábor: 4 800 Kč 

 Rohozecký okrašlovací spolek – Pálení čarodějnic: 1 500 Kč 

 Rohozecký okrašlovací spolek – Letní kino: 1 800 Kč 

 Rohozecký okrašlovací spolek – Mikulášská nadílka: 2 000 Kč 

 Rohozecký okrašlovací spolek – Vánoce na Malém Rohozci: 2 000 Kč 

 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pelešany – Letní pobyt mladých hasičů v Kořenově: 
3 500 Kč 

 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pelešany – Putování za večerníčkem: 5 000 Kč 

 Střední zdravotnická škola – Dobrovolnický program pro klienty DD Pohoda: 23 000 Kč 

 Vzdělávací centrum Turnov – Příměstský tábor Cesta z města: 1 600 Kč 

 Vzdělávací centrum Turnov – Příměstský tábor Výlet do vesmíru: 2 000 Kč 

 Vzdělávací centrum Turnov – Příměstský tábor s angličtinou: 2 000 Kč 
Dotaci pro nevyhovění podmínkám dotací neobdržely: Ilma – Letní taneční tábor / TJ Turnov – TJ 
Turnov – příměstský tábor / Turnov lidem – Léto s divadlem / TJ Turnov. 
 
Příspěvky na zahraniční spolupráci 
Pro rok 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100 000 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. 6. 2017 (Niesky): 

10 000 Kč 
. TJ Turnov – Samostatný orientační klub. Mezinárodní tréninkový kemp ve Švédsku (30. 6. – 

16. 7. Alvesta): 7 500 Kč 
. HC Turnov 1931: Spolupráce s Alvestou SK – přátelská utkání a společné tréninkové jednotky. 

12 500 Kč (nekonalo se) 
 

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. 
 
Modrý kocour 2017 
Ve dnech 21. až 26. února proběhl dvacátý druhý ročník přehlídky amatérských divadelních souborů 
z Libereckého kraje. Od loňského roku je ředitelem festivalu Mario Kubaš. Z 24 představení 
doporučila turnovská porota ve složení Petr Christov, Michal Samir a Jaroslav Stuchlík na Mladou 
scénu v Ústí nad Orlicí HawaDrama Pardubice Život a drama Firrivachtyvachty TPS Magdaléna 
Rychnov u Jablonce n. Nisou Milióny v jednoho člověka… a pražské OLDstars s inscenací Jméno. Na 
Šrámkův Písek doporučila porota soubor Nejhodnější medvídci s inscenací Poincarého domněnka. 
Dále udělila porota speciální cenu souboru OLDstars Praha za kolektivní hereckou souhru v inscenaci 
Jméno, turnovskému spisovateli Mojmíru Babáčkovi za inspirativní textovou předlohu k inscenaci 
Ponožky a Turnovského divadelního souboru Kámoš Drámoš za hledání cest jevištního výrazu 
v inscenaci To-je-on. (Viz Fotokronika). 

 Úterý 21. února 
13.00–18.00 DIVADELNÍ DÍLNY, Herecká dílna, vedl Michal Samir, Dílna světelného designu, vedl 
Martin Špetlík 

 Středa 22. února 
13.00–18.00 DIVADELNÍ DÍLNY, Herecká dílna, vedl Michal Samir, Dílna světelného designu, vedl 
Martin Špetlík 
18.00–19.00 večeře, Kavárna KUS, KC Střelnice 
19.30–21.30 ROZMARNÉ LÉTO / Rádobydivadlo Klapý 
Hronovská inspirace: lyrická komedie na motivy humoristické novely Vladislava Vančury, 
Městské divadlo 

 Čtvrtek 23. února 
9.00–13.00 DIVADELNÍ DÍLNY, Herecká dílna, vedl Michal Samir, Dílna světelného designu, vedl 
Martin Špetlík 
13.00–14.00 oběd, Kavárna KUS, KC Střelnice 
16.00–16:25 LENI / Bezejména, experiment dle knihy Zdeňky Bezděkové Říkali mi Leni, Městské 
divadlo 
17.00–17:20 ZÁBLESK / [:TADAM:], experimentální drama, Městské divadlo 
17.30–18.30 večeře, Kavárna KUS, KC Střelnice 
18.30–19.30 VÁZÁNÍ KYTICE / Pivovarská zahrádka, lyrická mystifikační tragikomedie ze života K. 
J. Erbena, KC Střelnice 
20.00–20.30 ŽIVOT A DOBA FIRRIVACHTYVACHTY / HawaDrama, hudební komediální příběh 
o skandinávském gauči, KC Střelnice 
20.30–21.10 PONOŽKY / Turnovské divadelní studio, autorské a tak trochu máničkovské 
komediální drama, KC Střelnice 
21.15–22.15 Rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací, KC Střelnice 
22.30 Posezení, přátelské posezení na baru / KC Střelnice 

 Pátek 24. února 
8.30–9.20 TROJLÍSTEK POHÁDEK / Divadýlko Mrak, pohádkové vyprávění o Lojzovi a Líze, 
Městské divadlo  
10.00–10.50 TROJLÍSTEK POHÁDEK / Divadýlko Mrak, pohádkové vyprávění o Lojzovi a Líze, 
Městské divadlo  
12.00–13.00 oběd, bufet ve foyer před velkým sálem, KC Střelnice 

http://festival-modry-kocour.cz/2017/dilny.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/dilny.html
http://festival-modry-kocour.cz/docs/jidelak-mk2017.jpg
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-01-rozmarne-leto.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/dilny.html
http://festival-modry-kocour.cz/docs/jidelak-mk2017.jpg
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-02-leni.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-03-zablesk.html
http://festival-modry-kocour.cz/docs/jidelak-mk2017.jpg
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-04-vazani-kytice.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-05-zivot-a-doba-firryvachtyvachty.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-06-ponozky.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-07-trojlistek-pohadek.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-07-trojlistek-pohadek.html
http://festival-modry-kocour.cz/docs/jidelak-mk2017.jpg
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13.00–14.15 #GOOGLE GENERACE / OLDstars, autorská sonda do našich všedních dnů, 
KC Střelnice 
15.30–15.50 Milióny jednoho člověka… / TPS Magdaléna, taneční a pohybové divadlo, Městské 
divadlo 
16.00–17.10 …a za Tracym tygr / DS Tyl Slaná, volné vyprávění o tom, co je a není v životě 
důležité, na motivy novely Williama Saroyana, KC Střelnice 
17.30–18.30 Rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací, KC Střelnice 
18.00–19.30 večeře, bufet ve foyer před velkým sálem, KC Střelnice 
20.00–21.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – UŠUBRANÁ / Děvčátko a slečny, slavnostní zahájení 
festivalu a inscenace z lidových textů sbírek folklóru K. J. Erbena a K. J. Obrátila, Městské divadlo 
21.30–22.30 DZIADEK (DĚDA) / Walny-Teatr, loutkové divadlo, retrospektivní představení 
o vztahu dědy s vnukem, KC Střelnice 
22.30 Přátelské posezení, přátelské posezení a česko-polský jam session / KC Střelnice 

 Sobota 25. února 
9.30–10.10 O princezně Majolence / DS Tyl Čelákovice, rozpustilá pohádková komedie o tom, jak 
je těžké kralování a jak lehké čarování, Městské divadlo  
11.30–12.20 Parasomnie / D.R.E.D., experimentální performance o nočních děsech či 
náměsíčnosti, Městské divadlo 
12.30–13.30 oběd, bufet ve foyer před velkým sálem, KC Střelnice 
13.30–14.30 Rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací, KC Střelnice 
14.30–15.20 JMÉNO / OLDstars, drama současného norského dramatika Jona Fosse o rodinných 
vztazích, KC Střelnice 
16.00–17.20 POINCARÉHO DOMNĚNKA / Nejhodnější medvídci, hra o balancování mezi 
okouzlením matematikou a obavami z ní, Městské divadlo 
17.30–17.50 TETA JULIE / Budilova divadelní škola, hra s prvky strašidelné tragikomedie, mimu 
a činohry na motivy rozhlasové hry Zdeňka Jirotky, KC Střelnice 
18.00–19.00 večeře, bufet ve foyer před velkým sálem, KC Střelnice 
19.30–20.30 NOMAD / Divadlo Kolonie, kocouří inspirace: autobiografické drama o tabu, strachu 
a vesmíru pod mikroskopem, Městské divadlo 
21.00–21.40 ZMRDCARD / Divadlo Ojebad, svižná sociální komedie o mikrosvětě maloměstského 
supermarketu, KC Střelnice 
22.20–23.00 Rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací, KC Střelnice 
23.00 Velmi přátelské posezení a jam session – nástroje s sebou! KC Střelnice 

 
Turnovský drahokam  
17.–19. března proběhl v divadle 27. ročník regionální loutkářské přehlídky pro Liberecký kraj a Český 
ráj. Přehlídku, která je postupová na národní přehlídku Loutkářská Chrudim, hodnotí odborná 
a dětská porota. Ta uděluje putovní Cenu dětského diváka Turnovský drahokam, pohádce, která se 
dětem líbila nejvíce. Pro děti byla připravena soutěž O pilného diváka, kde tradičně soutěžily 
o marionetu kašpárka a další hodnotné ceny. Na festivalu vystoupilo deset souborů z Libereckého 
a Královéhradeckého kraje a soubor ze Slovinska s deseti inscenacemi. Představení byla hrána 
různými typy loutek. Na prknech turnovského divadla se vystřídalo na 110 účinkujících a v sále 
zasedlo více jak 1250 diváků a hostů. Obohacením letošního ročníku byla i beseda O historii českého 
loutkového divadla, které bylo v loňském roce zapsáno do nehmotného seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Přednášela předsedkyně české sekce UNIMA a historička českého loutkového divadla Nina 
Malíková z Prahy.  
Pořadatelsky přehlídku zajišťovalo 12 členů našeho souboru. 
Představení hodnotila odborná porota ve složení: Alena Exnarová, bývalá ředitelka Muzea 
loutkářských kultur Chrudim z Hradce Králové, Mirka Vydrová, loutkoherečka souboru Bořivoj Praha 
a Michal Drtina, pracovník Nipos – Artama Praha. 

http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-08-google-generace.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-09-miliony-v-jednoho-cloveka.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-10-a-za-tracym-tygr.html
http://festival-modry-kocour.cz/docs/jidelak-mk2017.jpg
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-11-usubrana.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-12-dziadek.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-13-o-princezne-majolence.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-14-parasomnie.html
http://festival-modry-kocour.cz/docs/jidelak-mk2017.jpg
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-15-jmeno.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-16-poincareho-domnenka.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-17-teta-julie.html
http://festival-modry-kocour.cz/docs/jidelak-mk2017.jpg
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-18-nomad.html
http://festival-modry-kocour.cz/2017/2017-19-zmrdcard.html
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Festival se konal za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje a Města 
Turnova. Vstupné bylo každý den jiné: Pátek: galerie 20 Kč / balkón 30 Kč / přízemí 40 Kč. Sobota 
a neděle: děti 25 Kč / dospělí 30 Kč / rodinná 100 Kč. 
 
Pátek 17. března 8:30 a 10:00  
. Za každým rohem jeskyňka, od 3 let, 40 min., Čmukaři Turnov 

Sobota 18. března 
. 9:00 slavnostní zahájení 
. Povídání o pejskovi a kočičce, od 2 let, 25 min., J. Čapek, úprava J. Dvořáčková, Blechy Jaroměř 
. 11:00 Jak Rózička štěstí našla, od 3 let, 35 min., J. Dvořáčková, Maminy Jaroměř 
. 13:00 Co se stalo u jezera piplpopl, od 6 let, 30 min., F. Leara, Za dveřmi ZUŠ Chlumec nad 

Cidlinou 
. 14:30 Zvezdica zaspanka – hvězdička Zaspalka, od 4 let, 45 min., F. Milčinski, Smolički Slovenija 
. 16:00 Robinson, od 8 let, 30 min., D. Defoe, Vozichet Jablonec nad Nisou 
. 16:45 Beseda o historii českého loutkového divadla určená pro širokou veřejnost – Nina 

Malíková Praha  
Neděle 19. března  
. 9:30 Doktoři a velryba, od 4 let, 25 min., úprava J. Polanská, přípravka Vozichet Jablonec nad 

Nisou 
. 11:00 O slepičce kropenaté, od 3 let, 35 min., F. Nepil, Na Židli Turnov 
. 13:00 O zakletém hadovi, od 4 let, 30 min., B. Němcová, Spojáček Liberec 
. 14:30 Tajemství staré skříně, od 3 let, 45 min., M. Vaněk, Divadýlko Matýsek Rynoltice 
. Slavnostní zakončení 

 
Turnovský štěk 
16. března proběhl v divadle 16. ročník oblastní přehlídky dětských divadelních souborů Turnovský 
štěk 2017. Odborná porota na přímý postup na krajskou přehlídku do Svitav vyslala představení 
Strašidlo Cantervillské v podání souboru Kámoš drámoš ze ZUŠ Turnov. Doporučení k postupu získaly 
ještě AD/Háďata ze ZUŠ Turnov, soubor Bezejména z Liberce, ze ZŠ Aloisina výšina, a soubor 
Dramaťák ze ZŠ v ulici 28. října. (Viz Fotokronika). 
 
Neform Jazz fest 
17. a 18. března se v KC Střelnice konal další ročník jazzového festivalu. Vystoupili zpěvák Ondřej 
Ruml za doprovodu Matej BenkoQuintetu a známí turnovští jazzmani Josef Uchytil a Jindřich Bada se 
svým Duo Bigbandem a hosty sobotního programu byl jeden z nejvýznamnějších českých jazzových 
hudebníků, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Stivín. Jeho vystoupení předcházel koncert skvělého 
domácího Lédl Jazz Quintetu. 
 
Noc s Andersenem 
31. března proběhl 17. ročník Noci s Andersenem, noci, která je zasvěcená knihovnám a dětem. Jako 
tradičně ji zahájily fanfáry trubačů a průvod pohádkových bytostí, pod vedením královského páru, od 
knihovny městem na náměstí Českého ráje, kde jej uvítal starosta města a další hosté. V čele průvodu 
šli Rytíři turnovského meče, Trubači Českého ráje a Mažoretky Perličky. Účastníci zasadili tradiční 
strom Pohádkovník, tentokrát Kdouloň, byla zasazena v městském parku v koutu za restaurací 
Divizna. Zasadil ho kmotr akce kmotr Martin Šimůnek, trojnásobný mistr světa v Bike Trialu. Ten také 
na náměstí předvedl Večerníčkovou bike trial show a připravil pro děti soutěže.  
V divadle následovalo představení na téma Čtyřlístku (slavný komiks). Po jeho skončení se děti vydaly 
na svoje spací místa, kde probíhal další program. Spacích míst bylo tentokrát pět: Knihovna, ZŠ 
Skálova, ZŠ Žižkova, ZŠ Zborovská, MŠ Kosmonautů.  
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Pohádkového průvodu se zúčastnilo přibližně 750 dětí, rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem na spacích 
místech spalo 464 dětí. (Viz Fotokronika). 
 
Turnovská mateřinka 
21.–23. března proběhl v Městském divadle 16. ročník oblastního festivalu mateřských škol z Turnova 
a okolí. Zúčastnilo se jej sedm mateřských škol a velké množství diváků. Turnov měl zastoupení v MŠ 
28. října, MŠ Bezručova, MŠ Zborovská a MŠ Alešova, dále se zúčastnily děti z MŠ v Pěnčíně 
a Svijanském Újezdu – celkem vystoupilo 156 dětí.  
 
Zahájení turistické sezony – Český ráj dětem 
29. dubna se konal 14. ročník akce k zahájení turistické sezony v Českém ráji v rámci hry Za pověstmi 
Českého ráje. Poprvé akce probíhala přímo v Turnově. Z areálu Maškovy zahrady vedla trasa, plná 
soutěžních úkolů a postav z českorajských pověstí, přes železniční most údolím Nudvojovic po 
cyklotrase do Přepeř a Modřišic, kde se cesta před vesnicí stočila po hrázi zpátky k Turnovu. 
V Přepeřích na návsi se konalo divadelní představení (dramatický soubor žáků ZŠ Žižkova s pohádkou 
O vodníku Šafránkovi a víle Jalence, během dne proběhlo 9 repríz, dvě z toho kvůli dešti pod 
střechou). V Maškových zahradách byl odpoledne přichystaný sportovně-kulturní program. Akce se 
zúčastnilo přibližně 2 000 návštěvníků. Odpoledne poněkud zlobilo počasí, chvíli padaly i kroupy. (Viz 
Fotokronika). 
 
Pálení čarodějnic – 30. dubna 
V našem regionu stále patří 30. duben oslavám svatojakubské noci, nebo spíše pálení čarodějnic. 
Nejen v Turnově, ale i v širokém okolí, po všech vesnicích i na soukromých zahradách hoří ohně.  
V Turnově hoří největší oheň Na Lukách u autobusového nádraží. Pod dohledem dobrovolných 
hasičů, kteří nedaleko sídlí a akci organizují, se tam už nejméně měsíc předem navážejí větve, stromy 
a dřevo, které pak tvoří hranici. Program akce je tvořen ve spolupráci se Žlutou ponorkou i s hasiči 
Libereckého kraje. 
Na Bukovině oheň organizuje Sbor dobrovolných hasičů, konal se mj. lampionový průvod. 
V Mašově oheň také organizuje Sbor dobrovolných hasičů. V 18.00 hodin začal lampionový průvod 
v maskách. Nechyběla hudba a občerstvení. 
V Pelešanech oheň také organizuje Sbor dobrovolných hasičů. S programem pro děti, vatrou 
a občerstvením. 
Na Malém Rohozci – Na pískách oheň připravuje Rohozecký okrašlovací spolek. Tentokrát zapálení 
vatry předcházel program pro děti – procházka začarovaným lesem, kde mohly potkat dobré i zlé 
bytosti lesa. Následovalo občerstvení a zapálení vatry. (Více viz Turnovské spolky). 
 
Film Děti úplňku 
2. května odvysílala Česká televize nový dokumentární film režisérky Veroniky Stehlíkové, který na 
příbězích čtyř rodin ukazuje život s autistickým dítětem. Jedna z rodin ve filmu pochází z Pěnčína – 
Marcela Kurfirstová a její dcera Macinka (M. Kurfirstová je předsedkyní spolku Slunce všem).  
 
Kytara v Českém ráji 
12. a 13. května. 12. ročník kytarového festivalu pořádaného Základní uměleckou školou.  
12. května proběhl v sále ZUŠ workshop Adama Tvrdého na téma improvizace a od 19. hodin se 
v kulturním domě Střelnice vystoupil Lédl Jazz Q + Adam Tvrdý trio. 
V sobotu 13. května v sále ZUŠ proběhl koncert žáků ZUŠ Turnov, kteří se v letošní kytarové soutěži 
ZUŠ probojovali do krajského kola. V druhé půli koncertu vystoupili posluchači pražské konzervatoře 
Jaroslava Ježka. 
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Staročeské řemeslnické trhy 
27. a 28. května se konal 23. ročník největší kulturní akce v Turnově – Staročeských řemeslnických 
trhů, které pořádá Spolek přátel muzea (tzn. muzeum) ve svém areálu a přilehlém městském parku. 
Hvězdný program připravuje muzejnice Marcela Beranová, výběr řemeslníků, kterých se zde 
prezentuje kolem 120 z celé republiky, zajišťuje ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Většina 
ostatních muzejníků pak pomáhá se stavěním stánků, s prodejem vstupného (+ brigádníci), 
s doprovodným programem v Kamenářském domě, při prodeji v několika stáncích, točení piva, 
obsluhy kavárny, úklidu parku atd. (Viz Fotokronika). 
Sobota 27. 5. 2017 Městský park I. scéna 
10.00–11.00: Dechová hudba Turnovanka 
11.30–12.30: Orchestr Péro za kloboukem, šramlband/Praha 
12.30: Předávání titulu Mistr tradiční řemeslné výroby Libereckého kraje  
13.15–14.15: ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA 
15.00–16.00: HELEMESE, alternative band/Kyjov 
16.45–17.45: MONKEY BUSINESS  
Sobota 27. 5. 2017 Atrium muzea II. scéna – SCÉNA LOUTKOVÉHO DIVADLA 
10.30–11.15: Divadelní společnost Koňmo – O červené karkulce 
12.00–12.45: Nána divadélko – Slepičí pohádka 
13.30–14.15: Divadlo Koník – O Budulínkovi 
15.00–15.45: Divadelní společnost Koňmo – Pohádka z budíku 
16.30–17.00: Nána divadélko – Ovčí pohádka 
Neděle 28. 5. 2017 Městský park I. scéna 
10.30–11.30: Waldovy Matušky  
12.00–13.00: JABLKOŇ, world music-alternativ/Praha 
13.30–14.30: CIRCUS PROBLEM balkan-gipsy-klezmer-swing/Praha 
15.00–16.00: POLETÍME? ME?, punk-country/Brno 
16.45–17.45: BUTY  
Neděle 28. 5. 2017 Atrium muzea II. scéna – SCÉNA LOUTKOVÉHO DIVADLA 
10.30–11.15: Taneční divadlo Honzy Pokusila – O překrásné Vasilise 
12.00–12.45: TOY MACHINE Divadlo – Baba Yaga 
13.30–14.15: Divadlo Koník – Jak Martin s Barborkou vypluli na moře 
14.45–15.30: Taneční divadlo Honzy Pokusila – Příběhy pana Brambory 
16.15–16.45: TOY MACHINE Divadlo – Pověsti české 
 
Jan Patočka – vzpomínkový večer 
15. června se v Městském divadle konal vzpomínkový večer u příležitosti 110. výročí narození 
a 40. výročí úmrtí Jana Patočky. Slavnostní večer, kterým provázel Ondřej Halama, zahájila světová 
premiéra skladby In memoriam Jan Patočka, op. 40, kterou složil turnovský skladatel Martin Hybler. 
Následovala panelová diskuze za účasti filozofů a signatářů Charty 77 Daniela Kroupy a Martina 
Palouše a historika z Ústavu pro studium totalitních režimů Petra Blažka. Program vyvrcholil symfonií 
Péterise Vaskse Hlasy, kterou pod taktovkou Petera Vrábela předvedl orchestr Berg. (Viz 
Fotokronika). 
 
Hrad Rotštejn se připravil prohlídky pro neslyšící 
Od 4. června nabídl hrad Rotštejn prohlídky pro neslyšící prostřednictvím videí ve znakovém jazyce, 
které jsou k dispozici schované pod QR kódy umístěnými v prostorách hradu. Jedná se o pilotní 
projekt v České i Slovenské republice a byl umožněn díky dotaci programu ČSOB pomáhá regionům. 
(ČSOB = Československá obchodní banka). 
 



Kronika města Turnova 2017  |189 

 

Dvořákův Turnov a Sychrov 
V červnu proběhl 62. 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. Letošní ročník nabídl 7 koncertů. Již v loňském roce 
se do festivalu zapojila partnerská města Lomnice nad Popelkou, Železný Brod a Český Dub. 
. 4. června: Musica per Cinque. Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě 
. 10. června: Pěvecký recitál Terezy Mátlové. Zámecká galerie Sychrov 
. 11. června: Pěvecký recitál Luďka Veleho, Podještědské muzeum v Českém Dubu 
. 13. června: Antonín Dvořák Te Deum (PS Antonín Dvořák, PS Bořivoj Lomnice nad Popelkou, PS 

Jizeran Semily) Zámek Lomnice nad Popelkou 
. 14. června: Zahajovací koncert Interpretační hudební dílny mladých – DPS Iuventus, gaude! 

Kostel Narození Panny Marie v Turnově 
. 15. června: In Memoriam Jan Patočka, op. 40 v podání orchestru BERG, slavnostní premiéra 

skladby Martina Hyblera v rámci Vzpomínkového večera Jan Patočka – Život v pravdě. Městské 
divadlo Turnov 

. 17. června: Závěrečný koncert Interpretační hudební dílny mladých, Městské divadlo Turnov 
 
Funkin´ Turnov 13 
30. června se konal 12. ročník festivalu Funkin´ Turnov. Vystoupila zpěvačka Debbi s albem Break, 
turnovská Funk Corporation, pražská electro-soulová trojice Blastersex v čele s Marianou Wesley, 
Hitfakers v čele s bratry Alfonsem a Eusebiem Llupiovými a The Peanuts. (Viz Fotokronika). 
 
Turnovské Kulturní léto 2017 
Každodenní nabídka 
. Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů s průvodcem (sraz ve 14.00 v infocentru na náměstí) / 

Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem, hledáním pokladu a zlomením kletby / 
Prohlídka zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov s loutkou krále Granáta / Řemeslné dílny 
v zahradní restauraci Bbejby 

. Úterý: Den s mineralogem v Muzeu Českého ráje (9.00 – 17.00 hodin) / Prohlídky synagogy, 
bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova (sraz v 10.00 a ve 14.00 v synagoze) (Fotokronika 
srpen) / Večerní koupání v Maškově zahradě 
Středa: Prohlídka turnovských kostelů / (S)tvořitelny v knihovně – výtvarné dílny s literární 
inspirací. 
Čtvrtek: Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem, hledáním pokladu a zlomením kletby / 
Loutkové divadélko + kreativní dílnička v zahradní restauraci Bbejby 

. Pátek: Prohlídka zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov s loutkou krále Granáta / Za 
kamenem a šperkem – tematická komentovaná prohlídka města Turnova jako města kamene 
a šperk / Večery s hudbou nebo divadlem před KC Střelnice 
Sobota: Prázdninové soboty s vlnou – řemeslné dílny v Kamenářském domě (10.00 – 17.00) / 
Poslechové večery před KCT (Fotokronika srpen) / Večerní koupání v Maškově zahradě / Loutkáři 
dětem na Dlaskově statku 
Neděle: Prohlídky kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích (9.00 – 12.00 hodin) (Fotokronika 
srpen) / Loutkáři na Dlaskově statku. 

Mimořádné nabídky 
. Audience u vévody Albrechta z Valdštejna na Valdštejně: 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. a 29. 8. 
. Noční prohlídka hradu Valdštejn: 5. 7., 19. 7., 9. 8. a 23. 8. 
. Magický Turnov – Noční prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov 

a Synagogy Turnov za svitu svící: 12. 7., 26. 7. a 16. 8. 
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. Parním vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo – Jízdy historickým 
parním vlakem na trati Turnov – Rovensko pod Troskami a Turnov–Semily. Ve stanicích Turnov, 
Rovensko pod Troskami a Semily probíhala loutková představení pro děti: 8. 7., 22. 7., 5. 8. a 26. 
8. Pořádal loutkařský soubor Na Židli ve spolupráci s Klubem přátel železnic Českého ráje a Kolej 

. Ukázka ruční výroby Wranovsky Crystal, výrobce křišťálových lustrů, skla a bižuterie: 4. 7., 11. 7., 
18. 7., 22. 8. a 29. 8. 

 
Turn-off rock fest 2017 open air 
7. července se konal 2. ročník rockového festivalu, v areálu hasičů Na Lukách. Vstup zdarma. 
Vystoupili: Hitmakers, Nothingham, Piranha, Seven, Orient, Anarchia, Roxor, Rain. (Viz Fotokronika). 
 
Filmový víkend 
Od pátku 11. do neděle 13. srpna proběhl v letním kině další ročník filmového maratonu – akce 
Filmový víkend. Páteční noc byla „legendární“ a diváci během ní zhlédli tři filmy Král Artuš: Legenda 
o meči, Loupež ve velkém stylu a Logan: Wolverine. Sobotní noc pak byla „zběsilá“ a nabídla filmy 
Baby driver, Pobřežní hlídka a Strážci Galaxie Vol. 2. (Viz Fotokronika). 
 
Benefiční koncert na Troskách 
26. srpna se na Troskách konal benefiční koncert pořádaný skupinou Purnama. Byl velmi úspěšný. 
(Více viz Kultura – Purnama). 
 
Básníci ticha 
2. září se před KC Střelnicí konal 6. ročník festivalu Básníci ticha. Představuje zajímavé domácí 
i zahraniční interprety, stojící mimo pozornost mainstreamových médií. Vystoupily kapely Vltava, 
Půlnoc, Květy, Mucha, Mirek Kemel trio, Zabeat! 
 
Putování po památkách (EHD) 
12. září proběhlo tradiční putování po památkách pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol. 
Letošní zastávky byly v synagoze, v kostele sv. Mikuláše a Rývových sadech, kde se děti setkaly 
s dravci. Putování bylo zakončeno na Dlaskově statku, kde se opékaly vuřty.  
 
Kulturnov 
23. září se konal 1. ročník festivalu turnovské kultury, který po loňském nultém zahájil novou tradici.  
Na čtyřech scénách a se čtyřmi moderátory se představily desítky umělců v roztodivných spojeních. 
Zahájení festivalu proběhlo v podobě průvodu městem od vlakového nádraží ke Střelnici, na valníku 
jej absolvovala dechová kapela Turnovanka. Podle mluvčího festivalu Josefa Uchytila je jeho úkolem 
pokazovat na bohatost turnovské kultury (Kulturnov má za cíl představit pestrost turnovské kulturní 
scény, ale ne jednorázově. Chceme při každé příležitosti poukazovat na kulturní bohatství, které 
Turnov ve svých kulturních osobnostech a spolcích má). A na Střelnici to opravdu žilo! Vstup byl 
zdarma. 
Program festivalu: 
13.00 – Turnovanka (v kavárně KUS) 
13.45 – Karmínek a smyčcový orchestr ZUŠ (velký sál) 
14.30 – Pepa Uchytil & Ondřej Halama (před Střelnicí), AD/HáĎata - Tatínku, ta se ti povedla (za 
plátnem kina) 
15.15 – Musica Fortuna & judisti (velký sál) 
16.00 – Ruda Hancvencl (za plátnem kina) 
16.20 – The Boband & FD Band (velký sál) 
17.00 – VIVAT RADNICE & Karel Jiroš (v kavárně KUS) 
17.30 – FD Band & Lédl Jazz Q (velký sál) 
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18.30 – AnarchiA & Čmukaři (v kavárně KUS) 
19.30 – Snap Call (velký sál) 
20.45 – Čmukaři & Nakafráno (kino Sféra) 
21.30 – Tamdoletma (v kavárně KUS) 
22.15 – Funk Corporation (velký sál) 
23.30 – Ruda Hancvencl 
 
Poetika 2017 
Každoroční turnovský svátek poezie proběhl ve dvou listopadových dnech a vyvrcholil 9. listopadu 
Galakoncertem Poetika 2017 v Městském divadle.  
 

MASOPUSTY 

Radimovice: 4. února (3. ročník) 
Dolánky u Turnova a Bukovina: 11. února (Viz Fotokronika). 
Rovensko pod Troskami: 18. února 
 

PLESY 

27. ledna: Městský ples. 8. ročník, na Střelnici. K tanci a poslechu hrál Orchestr Ladislava Bareše. 
Předtančení zajistili žáci baletního souboru Základní umělecké školy. Hlavním hostem večera byl 
zpěvák Ondřej Ruml. Během večera nechyběla módní přehlídka s kolekcí originálních šperků 
s českými granáty, kterou připravilo družstvo umělecké výroby Granát Turnov a tombola o ceny. 
Výtěžek tomboly byl věnován na výstavbu laviček se speciálními šlapadly do městského parku. Cena 
vstupenky byla 220 Kč. (Viz Fotokronika). 
4. února: 2. reprezentační ples Základní umělecké školy Turnov na Střelnici. Vystoupily Komorní 
smyčcový orchestr ZUŠ, Big Band ZUŠ a předtančení žáků tanečního oboru, Big Band Relax Přemysla 
Vlasty s hlavním hostem večera, kterým bude zpěvačka Dasha (známá z rozhlasu a televize) 
4. února: Hasičský ples v mašovské sokolovně. Pořádal SDH Mašov. Hráli Veselí pozůstalí 
 

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) 
 
Každotýdenní nabídka  
Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů – Kostel Narození Panny Marie, sv. Františka z Assisi 

a sv. Mikuláše s průvodcem 
prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem 
Galerie Granát - prohlídka zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov s loutkou krále 
Granáta 
Řemeslné dílny v B&Bejby, Žižkova 544, Turnov 

Úterý: Den s mineralogem v Muzeu Českého ráje 
Večerní koupání v Maškově zahradě 

 Prohlídka turnovské synagogy (Viz Fotokronika srpen). 
Středa: Prohlídky turnovských kostelů  

(S)tvořitelna – výtvarné dílny v knihovně 
Čtvrtek: Loutkové divadélko + kreativní dílnička v B&Bejby, Žižkova 544, Turnov 

 Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem  
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Pátek: Galerie Granát - prohlídka zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov s loutkou krále Granáta 
Za kamenem a šperkem 
Večery s hudbou nebo divadlem před KC Střelnice 

Sobota: Poslechový večer před KC Střelnice 
 Prázdninové soboty s vlnou v Muzeu Českého ráje v Turnově (Viz Fotokronika srpen). 

Večerní koupání v Maškově zahradě 
Neděle: Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích (Viz Fotokronika srpen). 

 Loutkáři dětem na Dlaskově statku  
 
Hrad Valdštejn 
Audience u vévody Albrechta z Valdštejna: netradiční prohlídky s osobností vévody Albrechta 
z Valdštejna pro malé i velké, začátky ve 13, 14, 15, 16 hodin. Termíny: 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. 
a 29. 8., vstupné 80 Kč, děti 50 Kč. 
Noční prohlídka hradu Valdštejn 
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení, začátek ve 20 hodin. Termíny: 5. 7., 19. 7., 
9. 8. a 23. 8. 
 
Magický Turnov 
Noční prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d.u.v. Turnov a Synagogy Turnov za 
svitu svící. Sraz před RTIC Turnov na náměstí Českého ráje v 19.30 hodin, vstupné 65 Kč, děti 40 Kč. 
Termíny: 12. 7., 26. 7. a 16. 8. 
 
Parním vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo 
Jízdy historickým parním vlakem na trati Turnov – Rovensko pod Troskami a Turnov – Semily. Ve 
stanicích Turnov, Rovensko pod Troskami a Semily probíhaly loutková představení pro děti. Termíny: 
8. 7., 22. 7., 5. 8. a 26. 8. Pořádal Loutkařský soubor Na Židli ve spolupráci s Klubem přátel železnic 
Českého ráje a Kolej – klub, z.s. 
 
Ukázka ruční výroby Wranovsky Crystal, výrobce křišťálových lustrů, skla a bižuterie 
Firma Wranovsky je držitelem prestižní značky Regionální produkt Český ráj. Návštěva byla umožněna 
od 10 do 12 hodin, příp. v jiném termínu po předchozí domluvě, prohlídka byla zdarma. Termíny: 
4. 7., 11. 7., 18. 7., 22. 8. a 29. 8. 
 
Koncerty vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále 
Spolek uspořádal již 16. ročník letních koncertů, záštitu nad nimi převzal senátor PhDr. Jaromír 
Jermář. Konaly se vždy v sobotu. Doprava byla umožněna i prostřednictvím turistických autobusů 
z Turnova. Odjezd v 15.25 hod. z terminálu – červená trasa, zpět v 17.55 a 18.23 hodin od zámku – 
žlutá trasa. 
. 5. srpna: Jana Heryánová (soprán). Přednesla nově nastudovaný repertoár v doprovodu 

houslisty Františka Lamače 
. 12. srpna: Jakub Pustina. Populární barytonista po návratu z jarního moskevského turné přivezl 

zcela nový repertoár i talentované mladé přátele 
. 26. srpna: Manželé Lédlovi s hostem. Klasické árie předních světových mistrů 

 
Festival na Jizeře 
Série kulturních akcí, které se odehrávaly v letním kině. Festival pořádá Spolek pro rozvoj kultury 
v Českém ráji, z.s., který vznikl v roce 2017 s cílem organizovat kulturní akce. 
4. června: Poslední ze žhavých milenců. Divadelní představení se Simonou Stašovou a Petrem 
Nárožným podle hry Neila Simona 
23. června: Hana Zagorová a Petr Rezek. Koncert hudebních legend 



Kronika města Turnova 2017  |193 

 

27. července: Děda Mládek Ilegal Band. Koncert 
23. srpna: Vše o mužích. Divadelní představení. Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný 

VÁNOCE 

Ježíškova vánoční pošta: Od 27. listopadu do 20. prosince byla v Regionálním turistickém 
informačním centru na náměstí otevřena tradiční Ježíškova vánoční pošta, pobočka č. 255. Děti 
mohly přinést dopisy pro Ježíška a za ně obdržely malé vánoční dárečky.  
 
Vánoční strom: Přes deset metrů vysokou jedli věnoval městu Jan Čihák, dosud rostla na Kadeřavci. 
Strom byl na náměstí osazen 24. listopadu. K slavnostnímu rozsvícení došlo 3. prosince (Viz níže).  
 
Rozsvícení vánočního stromu: 3. prosince, tradičně v první adventní neděli, proběhlo slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu na turnovském náměstí. Kulturní program, který událost doprovodil, 
připravili tentokrát žáci dramatického kroužku ZŠ Žižkova, dechový soubor Základní umělecké školy 
a pěvecký soubor Karmínek. Žáci v roli adventních postav budou dětem rozdávat sladkou nadílku. 
Odpolednem prováděla Eva Kordová. (Viz Fotokronika). 
 
Strom splněných přání pro děti z dětských domovů: V turnovském muzeu je již tradičně vystaven 
strom splněných přání, který obsahuje přáníčka dětí z dětských domovů. Lidé mohou přáníčka plnit 
a přinesené dárky ukládat v muzeu. Akci i letos, po čtrnácté, připravila paní Vladimíra Paráková, která 
zprostředkovává dětská přání a zajišťuje i to, aby se dárky dostaly k těm, kteří po nich toužili. Letos 
byly obdařeny děti z dětských domovů v Libereckém kraji a ze čtyř domovů na Valašsku. (Viz 
Fotokronika) 
 
Ježíškova vnoučata: Výraznou charitativní akcí letošního předvánočního období se stal projekt 
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. (Více viz Česko – Kalendárium prosince). Na základě podnětu 
Krajského úřadu Libereckého kraje se Zdravotně sociální služby Turnov zapojily do projektu Českého 
rozhlasu – Ježíškova vnoučata. Turnovští senioři zadali do systému svá přání a ke konci listopadu se 
spustila lavina e-mailů a telefonátů. Bylo jich kolem tří stovek. Přišla hromada balíčků s dárky, ale 
některá „vnoučata“ dorazila předat dárek i osobně.  
 
iMuza – koncert jako dárek: Nově vzniklá umělecká iniciativa Martina Hyblera a Jany Kubánkové 
přinesl Turnovanům dárek v podobě vánočního koncertu, který se odehrál 4. prosince na Střelnici. 
Vystoupil dětský pěvecký sbor Carmina a Turnovské orchestrální sdružení a vzácným hostem byl 
houslový virtuos Bohuslav Matoušek. Součástí programu byla i výtvarná dílna pro děti pod vedením 
malířky Michaely Maupicové.  
 

Vánoční trhy  

Starostenský čaj: Už podruhé se na náměstí během prvního dne vánočních trhů podával tzv. 
starostenský čaj. Starosta s oběma místostarostkami připravili čaj (variantu s rumem i bez) a nabízeli 
ho návštěvníkům trhů. Kdo chtěl, mohl za čaj přispět libovolnou částkou do kasičky, jejíž výtěžek je 
určen na splnění přání turnovským seniorům. Tentokrát se podařilo vybrat 3 156 Kč.  
Stánek pro dobrou věc: Již po čtvrté připravily maminky sdružené ve zdejším skautském středisku 
Štika výrobky (tentokrát hlavně originální lžičky, ale i spoustu dalších rukodělných výrobků), které 
prodávaly na vánočních trzích ve stánku pro dobrou věc. Nákupem se podařilo získat 80 tisíc korun, 
které poputují k dvanáctileté Eleně Koškové z Vyskře. Elenka trpí pletencovou svalovou dystrofií, 
podstupuje intenzivní rehabilitaci a z důvodu vysoké unavitelnosti používá mechanický vozík. Ke 
stabilizaci jejího zdravotního stavu je třeba opakovat častěji rehabilitační pobyty a pojišťovna hradí 
pouze pobyt základní. „Dárek“ byl tradičně předán u živého betléma, který skauti připravují na 
náměstí 23. prosince. (Viz Fotokronika) 
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Betlémské světlo: 17. prosince přijelo na vlakové nádraží světlo z Betléma, které již tradičně rozvážejí 
z Betléma skauti do celého světa. Z Betléma do Vídně vždy letecky, předává se na ceremonii skautům 
z evropských zemí, do kterých odjíždí vlaky. 23. prosince od 17 hodin si světlo mohli od skautů 
vyzvednout Turnováci během vánočního setkání na turnovském náměstí. Světlo mohli získat i občané 
na Bukovině a v Ohrazenicích (17. prosince) během setkání, na kterých vystupoval skautský sboreček. 
(Viz Fotokronika) 
 
Program jednotlivých předvánočních dnů  
26. listopadu: Poslán jest od Boha anděl. Koncert Jindřich Macek (loutna) a Jitka Baštová (akordeon). 
Kostel sv. Františka z Assisi (Viz Fotokronika). 
2. prosince: Rozsvěcení vánočního stromu v Mašově. Vystoupily děti z místní mateřské i základní 
školy, dorazil Mikuláš s nadílkou, v hasičárně a na návsi vánoční dílna 
3. prosince: Musica Fortuna. Adventní koncert pěveckého sboru. Kostel sv. Mikuláše 
3. prosince: Rozsvěcení vánočního stromu v Turnově. (Více viz výše) 
8. prosince: Adventní koncert – Pěvecký sbor Musica Fortuna. Koncert pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. Vstup zdarma, připravil Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov. 
Městské divadlo 
8.–9. prosince: Vánoční řemeslnické trhy na náměstí. (Více viz výše) 
10. prosince: Adéla Velová, Luděk Vele a Bohuslav Lédl. Koncert duchovní hudby v podání operní 
pěvkyně Adély Velové, sólisty opery Národního divadla Luďka Veleho a předního českého varhaníka 
Bohuslava Lédla. Kostel Narození Panny Marie 
12. prosince: Adventní koncert pěveckého sboru Musica Fortuna. Městské divadlo 
13. prosince: Česko zpívá koledy v Mašově. Připojení se k celostátní akci 
17. prosince: Vánoční koledy v podání turnovských skautů. Kostelík na Bukovině 
18. prosince: Vánoční koncert Základní umělecké školy. Městské divadlo 
19. prosince: Tradiční vánoční koncert Pěveckého sboru Antonín Dvořák s hosty. Kostel Narození 
Panny Marie 
20. prosince: Vánoční koncert v knihovně. Písničkářka Marie Špačková a její nové CD Rok v Českém 
ráji aneb s písní od jara do Vánoc 
21. prosince: Tradice českých Vánoc. Pořad PhDr. Vladimíry Jakouběové, citace textů Eva Kordová, 
hudební doprovod ThMgr. Ondřej Halama. Klub aktivních seniorů 
23. prosince: Betlémské světlo (Více viz výše) 
24. prosince: Vánoční koncert Turnováčku a Dechového orchestru ZUŠ. Kostel Narození Panny Marie 
30. prosince: Vánoční koncert. Kaple v Mašově 
1. prosince: Novoroční ohňostroj 
 
Vánoční a novoroční bohoslužby 
24. prosince: 9.00 Dům Na Sboře – bohoslužby (Jednota bratrská) / 16.00 kostel sv. Mikuláše / 23.00 
Půlnoční – Na Sboře (Jednota bratrská) / 00.00 Půlnoční bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Přepeřích 
25. prosince: 9.00 bohoslužby s Večeří Páně Na Sboře (Jednota bratrská)/ 10.00 kostel Narození 
Panny Marie – Narození Páně / 15.00 kostel sv. Jiří v Jenišovicích / 18.00 kostel sv. Mikuláše 
26. prosince: 14.00 kostelík na Bukovině  
31. prosince: 9.00 Dům Na Sboře – bohoslužby (Jednota bratrská) / 10.00 kostel Narození Panny 
Marie – sv. Silvestr / 18.00 kostel sv. Mikuláše 
1. ledna: 10.00 kostel Narození Panny Marie – slavnost Matky Boží
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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, Žlutá ponorka. 

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. 
Zájezd pro seniory 
Město Turnov, Odbor životního prostředí, ve spolupráci s turnovskou knihovnou uspořádal pro 
obyvatele penzionů Žižkova a Výšinka méně náročný výlet, který zvládli i účastníci s pohybovým 
omezením. Senioři navštívili Dlaskův statek, kde si poseděli u kávy a buchet, poté navštívili kapli 
sv. Vavřince na Malé Skále a Železný Brod, kde navštívili Městské muzeum s expozicí skla, 
Minimuzeum skleněných betlémů a památkovou rezervaci Trávníky. Výlet zakončili vyjížďkou na 
Kozákov. Provázela jej Eva Kordová.  
Leden: Putování po Číně s cestovateli Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou 
Únor: Cestování Pobaltím. Zážitky ze svých cest z Petrohradu až do Vilniusu všem zájemcům slovem 
i obrazem přiblíží Květoslava Hnízdová. 
Březen: Zajímavé archeologické nálezy v jeskyních v Českém ráji. Přednáška PhDr. Jana 
Prostředníka, PhD. z turnovského muzea 
Duben: Josef Drahoňovský. Pořad o významném českém sochaři, glyptiku a profesoru UMPRUM 
Praha k jeho 140. výročí narození. Pořad připravila Květoslava Hnízdová, citace textů Eva Kordová, 
hudební doprovod Martin Hybler 
Květen: Za bohatstvím Sibiře. Mineralogicko-cestopisná přednáška mineraloga Jana Bubala 
o zážitcích z cest za sběrem minerálů 
Červen: Jan Patočka. Komponovaný pořad o turnovském rodákovi, profesoru Janu Patočkovi, obránci 
lidských práv a filozofovi ke 110. výročí jeho narození. Pořadem provázeli Eva Kordová a Karel Šírek 
Červen: Architektura baroka v našem regionu. Přednáška Jiřího Sajbta z turnovského muzea v rámci 
roku celostátního projektu Rok baroka 
Září: Slavné operní árie. Hudební pořad manželů Evy a Bohuslava Lédlových 

Dům Na Sboře 

Na Sboře čp. 80 
Dům vlastní a spravuje turnovská Jednota bratrská, kulturní programy připravuje Městská knihovna, 
resp. knihovnice Eva Kordová. 
10. ledna: Putování do Santiaga de Compostela. Doc. MUDr. Zdeněk Susa, autor knihy Ultreia 1 
17. ledna: Popírání Šoa holocaustu – přednáška Leo Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze 
28. února: Autorský večer Martina Hyblera, turnovského hudebního skladatele, klavíristy, sbormistra 
PS Carmina a držitele Ceny obce za rok 2016. 
21. března: Vřeteno osudu aneb Tajná zpověď Karla Jaromíra Erbena. Literárně hudební pořad 
s autorem knihy Otomarem Dvořákem a nakladatelem, hudebníkem a spisovatelem Josefem 
Pepsonem Snětivým 
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4. dubna: Josef Drahoňovský. Pořad o významném českém sochaři, glyptiku a profesoru UMPRUM 
Praha k jeho 140. výročí narození. Pořad připravila Květoslava Hnízdová, citace textů Eva Kordová, 
hudební doprovod Martin Hybler 
11. dubna: Můj život s mikrofonem – redaktor Českého rozhlasu Petr Tamchyna. Držitel ceny 
Ferdinanda Peroutky a ceny Prix Bohemia. Syn turnovského malíře Petra Tamchyny 
6. května: Křižovatky mezi řádky. Hudebně poetický pořad s básníkem, muzikantem, pedagogem 
Markem Šlechtou. Uvedení básnické sbírky Křižovatky mezi řádky. Hudební doprovod autor a Ondřej 
Halama, citace básní Eva Kordová. Doplněno prodejem knihy a autogramiádou 
6. června: Ať otevřou se všechny květy. Komponovaný pořad ze španělské a Španělskem inspirované 
hudby a poezie. Recitace Zdeněk Rakušan, hudební doprovod na kytaru Karel Jiroš 
19. září: Má vlast – cesta proměn. Přednáška Drahomíry Kolmanové (ředitelka Asociace Entente 
Florale CZ – Souznění, z. s.) v rámci Dnů evropského dědictví 
3. října: Architektura města Turnova – Voda, lidé, města či jiné. Přednáška s Ing. arch. Vladimírem 
Kučerou, novým architektem města Turnova. Akce proběhla u příležitosti Dne architektury (více viz 
Turnov – Kalendárium) Programu se zúčastnil také starosta města Turnova Ing. Tomáš Hocke 
7. listopadu: Život se stromy. Uvedení nové knihy Marie Hruškové, Václava Větvičky a dalších autorů. 
Součástí večera je také vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlý Turnov 2017 
21. listopadu: Básník Josef Kainar. Komponovaný pořad slova a hudby k 100. výročí básníkova 
narození. Průvodní slovo Vlastislav Hnízdo, hudební doprovod Martin Hybler, recitace Eva Kordová 
17. prosince: Vladimír Veit. Koncert písničkáře, skladatele a textaře 

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 konce března: Karel Janák – Toulky přírodou. Obrazy 
Do konce května: Jiří Lode – Kostely a kaple Českého ráje 
Do konce července: Vojtěch Záveský z Lázní Bělohrad – rytiny do kamenů 
Do konce září: Ludmila Dyakonchuk – výstava akvarelů 
Do 31. prosince: Odkaz Dalibora Matouše – výstava obrazů 

Galerie u Zlatého beránka 

Náměstí Českého ráje, čp. 26 
Galerie se nachází v 1. patře domu, nad regionálním turistickým centrem. 
Do konce května: Výstava počítačové grafiky studentů SUPŠ a VOŠ Turnov 
Do konce srpna: Pavel Starý – Humor pod sklem, kreslený humor 
Do konce října: Jiří Lode – Sochy. Výstava akvarelů turnovského výtvarníka 
Do konce prosince: Znamení zvěrokruhu. Výstava výtvarného kroužku při Střední 
uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole Turnov pod vedením Evy Jiřičkové 

Hasičárna v Bukovině 

Viz Spolky – SH Bukovina 

Hasičárna v Daliměřicích 

Viz Spolky – SH Daliměřice 

Hvězdárna 

Hvězdárna byla vybudována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za finanční podpory 
RNDr. Ivana Šolce, CSc. Slavnostně byla otevřena 2. května 1974. V letech 1976–1986 byl objekt 
v nájmu AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách sídlila Optická 
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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. (Popis hvězdárny v Kronice 2016).  
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 
profesorem Vladimírem Kafkou.  
 
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. (Viz Fotokronika červenec). 
. 3. července: Řemeslná dílna – výroba vinutých perlí a zvířátek 
. 4. července: Hrátky s balónky – výroba zvířátek z gumových balónků 
. 5. července: Pizza školka – výroba pizzy pod vedením pizzaře 
. 6. července: Loutkové divadlo a dílnička 
. 10. července: řemeslná dílnička – zdobení perníčků 
. 11. července: Hrátky s balónky 
. 12. července: Pizza školka 
. 13. července: Loutkové divadlo a dílnička 
. 7. srpna: Řemeslná dílna – broušení a leštění drahých kamenů 
. 8. srpna: Hrátky s balónky 
. 9. srpna: Pizza školka 
. 10. srpna: Loutkové divadlo (Čmukaři) a dílnička 
. 14. srpna: Řemeslná dílna – broušení a leštění drahých kamenů 
. 15. srpna: Hrátky s balónky 
. 16. srpna: Pizza školka 
. 17. srpna: Loutkové divadlo (Čmukaři) a dílnička 

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.  
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Restaurace Maškovka 

Sobotecká, čp. 2051 
22. ledna: Jazzový podvečer. Lédl Jazz Quintet a Duo Dim (Josef Uchytil a Jindřich Bada) 
10. prosince: Jazzový podvečer. Lédl Jazz Quintet s hosty 

Restaurace Magic 

Sobotecká, čp. 595 
4. listopadu: Snap Call. Křest nového singlu a klipu The Old Golddigger. Kromě kapely vystoupila i dvě 
spřátelená uskupení – Silent Session a pražská kapela Curlie. 

Restaurace U Bati 

Palackého, čp. 147 
20. ledna: Jazz v Café baru. Během roku čas od času podobné programy 

Sokolovna 

Cestovníky – pořádá Klub českých turistů 
. 6. ledna: Cestovník – Japonsko. Jiří Ulmann 
. 20. ledna: Cestovník – Thajsko a Kambodža. Milan a Monika Vrabcovi 
. 3. února: Cestovník – Nový Zéland. Monika a Pavel Lampovi z Rumburku 
. 14. února: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 
. 17. února: Cestovník – Kuba s cestovatelem Petrem Soukupem 
. 3. března: Cestovník – Skotsko s Ondrou Sokolářem 
. 17. března: Cestovník – Francie. Jana a Mirek Mejzrovi. 
. 26. září: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 

Další 

13. května: Férová snídaně. V parku za letním kinem proběhla férová snídaně, jejímž cílem je 
podpora fair trade výrobků. V tento den se férové snídaně konaly na mnoha místech republiky. 
Pořádala organizace Zázemí.  
13. května: Cyklojízda Greenway Jizera s průvodcem – za archeologií a pivem. Trasa: Turnov – 
Modřišice – Přepeře – Mokrý – Ploukonice – Příšovice – Svijany a zpět přes Nudvojovice. Účastníci se 
seznámili s různými variantami řešení cyklotrasy a setkali se s představiteli obcí, kterými má nová 
trasa Greenway Jizery vést. Organizovalo Sdružení Český ráj. (Viz Fotokronika). 
27. května: Drahý kámen Turnov 2017. Tradiční prodejní výstava drahých kamenů, minerálů, šperků 
a fosílií v ZŠ Skálova 
9. června: Kozafest. 10. ročník rockového festival v areálu u Zrcadlové kozy. Vystoupily kapely Tixtide, 
Rain, Hallodrn, Piranha, Anarchia, Silent Session, Doctor Triceratops, Snap call, Hitfaker a All Friends 
Dead 
24. června: Nothingham a hosté – rockové oratorium Jan Křtitel. Husův sbor v Turnově (12. 7. na 
Valdštejně), (Viz Fotokronika). 
1. července: 39. ročník přehlídky dechových hudeb ve Všeni. V areálu Kopanina účinkovali Dechová 
hudba Turnovanka, kapelník Jindřich Bada, Bigband ZUŠ Turnov, kapelník Václav Sajbt, Dechová 
hudba Český ráj Všeň, kapelník Jaroslav Raulin, Dechová hudba Javorka, kapelník Josef Záveský, 
Taneční soubor Bábrdlinky, Kurovodice. Provázel Roman Korolevyč 
Srpen: Má vlast proměn. Výstava v prostorách radnice a na panelech na náměstí o projektech 
záchrany objektů na různých místech republiky 
3. srpna: Jazz live v Café Kolej v Nádražní ulici. Jindra Bada, Pepa Uchytil a Ondra Švingal 
7. září: Den otevřeného sklípku v Café Kolej 
10.–11. listopadu: Dny otevřených dveří výzkumného centra Toptec, jediného pracoviště Akademie 
věd v Libereckém kraji.  
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14. listopadu: Poezie v ulicích. Prezentace vlastní básnické tvorby studentů SUPŠ Turnov a ZŠ Skálova 
v městském parku u letního kina 
24. listopadu: Payya Matys. Premiéra klipu, black and white party a after party s živým vystoupením 
v restauraci Korunní princ (Hluboká, čp. 137) 
1. prosince: Mikulášský parní vlak. Turnov – Stará Paka 
11. prosince: Devět měsíců na Bali. O svém životě na tomto jedinečném ostrově vyprávěla 
a fotografie promítala Šárka Hloušková. Café Kolej (Nádražní, čp. 1118) 
13. prosince: Přírodní klenoty Podještědí. Křest knihy Dominika Rubáše. TurnOff Café (Na Sboře, 
čp. 2271) 
15. prosince: Unplugged s kapelou Laxigal. Restaurace Belgický dvůr (Hluboká, čp. 285) 
29. prosince: Unplugged s kapelou Laxigal. Klub u Hada (motorkářský klub, Nádražní, čp. 1113) 
24. prosince: 16. veselé hradní koledování na hradě Rotštejně 
 
 

Ostatní kulturní akce (výběr) 
7. ledna: Rovensko pod Troskami – Antimony 2017 
7. ledna: Všeň – koncert Spirituál kvintetu 
1. dubna: AC/DC – Bon Scott Memorial Band. Velká pódiová show jako u opravdových AC/DC. Jako 
další host vystoupila kapela Dědkové 
22. dubna: Sychrov – Setkání amerických automobilových veteránů  
22. dubna: Vyskeř – Traktoriáda 2017 
6.–7. května: Tradiční všeňská pouť. 6. května koncert sboru Musica Fortuna 
6. května: Za loupežníky na Drábovně. 8. ročník cesty lesem pohádek.  
8. května: 1. jezdecký den – parkur v Hnanicích u Turnova 
8. května: Haškova velocipediáda na Všeni. 17. ročník. Zúčastnilo se cca 400 cyklistů, 15 jich přijelo 
na vysokém kole. Nejstarší bylo vysoké kolo vyrobeno v roce 1870 s řetězovým pohonem zadního 
kola. Velocipediádu organizuje Klub cyklistů seniorů Všeň.  
13. května: Cesta lesem pohádek na Všeni 
20. května: Lesem pohádek v Rovensku pod Troskami 
20. května: Den koní v Českém ráji. Na farmě Dvoru Borčice u Všeně. Setkání milovníků a přátel koní. 
Ukázky chovu koní, jezdecké umění členů jezdeckého spolku, soutěž o ceny, jízdy pro děti. 
Organizovaly Ekologická farma a Jezdecký spolek Dvůr Borčice spolu s Libereckým krajem 
a Regionální Agrární radou. 
20. května: Festival svobody nejen pro Tibet. Tradiční kacanovský hudební festival. Vystoupily 
skupiny: Zrní, Ovčie Kiahne, Janovec Jazz Band, Funny Grass, The Boband A Ruda Hancvencl 
20. května: Hrůza na zámku. Koncert Michala Hrůzy na Sychrově 
3. června: Maloskalská noc 2017. Rodinný hudební festival v Českém ráji 
17. června: 50 let automoto klubu Vyskeř 
15. července: Slavnosti svijanského piva 
27.–30. července: Benátská! Největší hudební festival v regionu. Sportovní areál ve Vesci u Liberce 
29. září – 1. října: Horolezecký festival Český ráj. Festival pro všechny horolezce, turisty, milovníky 
dobrých filmů, besed a sportovních akcí pro děti i dospělé. Vše v překrásném, romantickém prostředí 
zámku Hrubá Skála a lázní Sedmihorky. 

Významnější kulturní akce v okolních obcích 
7. ledna: Rovensko pod Troskami – Antimony 2017 
7. ledna: Všeň – koncert Spirituál kvintet 
22. dubna: Sychrov – Setkání amerických automobilových veteránů  
22. dubna: Vyskeř – Traktoriáda 2017 
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6.–7. května: Tradiční všeňská pouť. 6. května koncert sboru Musica Fortuna 
6. května: Za loupežníky na Drábovně. 8. ročník cesty lesem pohádek.  
8. května: 1. jezdecký den – parkur v Hnanicích u Turnova 
8. května: Haškova velocipediáda na Všeni. 17. ročník. Zúčastnilo se cca 400 cyklistů, 15 jich přijelo 
na vysokém kole. Nejstarší bylo vysoké kolo vyrobeno v roce 1870 s řetězovým pohonem zadního 
kola. Velocipediádu organizuje Klub cyklistů seniorů Všeň.  
13. května: Cesta lesem pohádek na Všeni 
20. května: Lesem pohádek v Rovensku pod Troskami 
20. května: Den koní v Českém ráji. Na farmě Dvoru Borčice u Všeně. Setkání milovníků a přátel koní. 
Ukázky chovu koní, jezdecké umění členů jezdeckého spolku, soutěž o ceny, jízdy pro děti. 
Organizovaly Ekologická farma a Jezdecký spolek Dvůr Borčice spolu s Libereckým krajem 
a Regionální Agrární radou. 
20. května: Festival svobody nejen pro Tibet. Tradiční kacanovský hudební festival. Vystoupily 
skupiny: Zrní, Ovčie Kiahne, Janovec Jazz Band, Funny Grass, The Boband A Ruda Hancvencl 
20. května: Hrůza na zámku. Koncert Michala Hrůzy na Sychrově 
3. června: Maloskalská noc 2017. Rodinný hudební festival v Českém ráji 
17. června: 50 let automoto klubu Vyskeř 
15. července: Slavnosti svijanského piva 
27.–30. července: Benátská! Největší hudební festival v regionu. Sportovní areál ve Vesci u Liberce 
29. září – 1. října: Horolezecký festival Český ráj. Festival pro všechny horolezce, turisty, milovníky 
dobrých filmů, besed a sportovních akcí pro děti i dospělé. Vše v překrásném, romantickém prostředí 
zámku Hrubá Skála a lázní Sedmihorky. 
 

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 do ledna 2017 i parkoviště U Raka (později přešlo do správy města). 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 2017 činil příspěvek Města Turnov na činnost 7 083 000 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 Turnova 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. Šest stran je věnováno informacím z radnice.  
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Kavárna KUS 
Kavárna slouží nejen jako doprovodný gastroprovoz pro kulturní akce, ale i jako plnohodnotná gastro 
nabídka Turnova. Mj. kavárenské a barové nabídky se v ní připravují také polední obědová menu se 
snahou o poctivou a zdravou kuchyni.  
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
O chod organizace se stará 15 zaměstnanců. Zhruba 100 dalších smluv bylo uzavřeno v rámci externí 
spolupráce (promítači, šatnářky, uvaděčky…). 
 
Přehled prostor pro pořádání kulturních akcí: 

 Kulturní centrum Střelnice, Markova 311 
velký sál – variabilně podle rozestavění židlí 400–550 míst 
malý sál, tj. kino Sféra – 104 míst 
minisál, klubovny, zasedací místnost – dle potřeby cca 150 míst 
V budově se dále nachází restaurace (již druhým rokem ve vlastní režii) 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:  

 Básníci ticha – hudební festival (více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí), 
289 diváků 

 Turnovské hudební večery (viz Spolky – Kruh přátel hudby) 

 Malá (domácí) scéna, 9x, 630 diváků 

 Turnovské kulturní léto + nově sobotní poslechové večery před kavárnou KUS, 13 pořadů, 
1 020 diváků 

 Adventní koncerty: 4 koncerty, 467 diváků 

 Velké koncerty: 3x, 991 diváků 

 Malé koncerty: 10x, 1 093 diváků 

 Sdružení Napříč (Písničkářky Napříč, Festival Napříč): 4x, 201 diváků 

 Funkin´ Turnov, 1x, 258 návštěvníků 

 Neform Jazz Fest, 2x, 467 návštěvníků 

 Galavečer Poetika, 1x, 101 návštěvníků 

 Ostatní pořady, 7x, 2 020 návštěvníků 

 Kulturnov, 1x, 480 návštěvníků 
Celkem: Proběhlo 64 hudebních pořadů, které navštívilo 9 623 diváků.  
 
 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV (KCT) – STŘELNICE 
 
Pronájmy 
Všechny prostory kulturního centra jsou pronajímány dalším subjektům k pořádání kulturních jiných 
akcí. (Přehled těchto akcí je uveden ve výroční zprávě). 
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Přehled vlastních akcí (snaha o kompletní výčet): 
Hlavní sál 
Podrobnosti o akcích, profily hudebníků, divadelníků a dalších jsou zveřejňovány v Hlasech a ohlasech 
Turnovska. 
12. února: Velký rodinný karneval – Džungle volá. Pořadatel Žlutá ponorka a KC Střelnice. Hry, 
zábava a soutěže pro maličké, větší i rodiče 
8. března: Muzikantky – dámy – ženy. Jedinečná a příjemná akce na MDŽ. Letos se představily: 
písničkářka s akordeonem Saša Niklíčková, zpěvačka, skladatelka a pianistka Barbora Mochowá 
a jazzové standardy nestandardně s kapelou MoodyCat Band úžasná Ester Kočičková. 
28. března: Duo Jamaha. Zrušeno pro nezájem publika 
13. dubna: Věra Špinarová a Adam Pavlík band. Koncert byl zrušen po náhlém úmrtí zpěvačky.  
18. května: Ivan Hlas Trio. Koncert 
19. května: Nordic v nepřítomnosti. Rockově-punkový nářez kapely z Mnichova Hradiště 
22. června: Pánové, končíme. Tradiční závěr jazzové sezony. Pořádala Turnovská Bohéma. Vystoupili 
Big Band ZUŠ Turnov, Mackie Messer Band, Duo dim, Duo BigBand, Dědové a jejich Marie, Lédl Jazz 
Q + Jiří Hlava 
19. září: Čochtan vypravuje – Divotvorný hrnec 
29. září: Trio Cissokho – Brönimann – Omri Hason. Netradiční hudební kombinace skrze koru (africká 
harfa s čtyřiadvaceti strunami), basklarinet a orientální perkuse 
1. října: Den jógy na Střelnici. Ukázky a zkoušky cvičení zdarma. Organizuje již podruhé Lucie Vlčková 
z Yogapoint Turno, která organizuje pravidelná cvičení na Střelnici, v hale ve Skálově ulici i v hasičárně 
na Daliměřicích.  
6. října: Textová dílna Slávka Janouška. 29. živá textová dílna s Lucií Redlovou, Ivo Cicvárkem, 
kapelou Kosmonaut and Nevermore, Honzou Jíchou a René Součkem.  
27. října: Mňága a Žďorp. Slavná kapela z Valmezu 
3. listopadu: Znouzectnost. Koncert známé plzeňské kapely. Mix punku, undergroundu, folku, 
garážového rocku, šansonu i lehce archetypálního primitivismu, vycházející především z tradičního 
tříakordového písničkářství. Jako předkapela psycho-punk-popový kvintet Ba naopank 
10. prosince: Tvoje hvězda na nebi. Vzpomínkový večer, Společný koncert turnovského písničkáře 
a básníka Mr Fraše a znovuobnovené, původně turnovské rockové formace Hitmakers byl věnován 
Kláře Šafrové. Na programu byly písně z nově připravovaného alba z autorské dílny básníkovy a také 
výběr známých i méně známých skladeb kapely. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude poskytnut 
Nadaci na léčbu rakoviny prsu. (Turnovačka Klára Šafrová zemřela v březnu v nedožitých 38 letech) 
16. listopadu: Podkrkonošský symfonický orchestr. Přes osmdesát hudebníků ve věku od dvanácti do 
pětaosmdesáti let, a to z okruhu zhruba sto kilometrů kolem Semil, odkud orchestr pochází 
24. listopadu: Festival Napříč. Písničkářka se silným hlasem a harmonikou Jana Vébrová, Pája 
Táboříková představila ambiciózní projekt PayaNoia a uskupení Něžná noc se zpěvákem Janem 
Saharou Hedlem a zpěvačkou Blankou Šrůmovou  
28. listopadu: Jiří Suchý a Jitka Molavcová – divadlo Semafor 
2. prosince: Burza sběratelů pohlednic, filatelie, mincí a ostatních sběratelských oborů. Pořádal Klub 
filatelistů Turnov 
2. prosince: Ples lyžařů. Hrála kapela Kanci paní nadlesní. Provázel Arnošt Frauenberg známý z TV 
pořadu Na stojáka 
4. prosince: Čochtan vypravuje v podání Josefa Dvořáka 
7. prosince: Koncert k Vánocům. (Více viz Kultura – Vánoce) 
11. prosince. Vše o mužích. Jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí? Maroš Kramár, Filip 
Blažek a Michal Slaný 
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Letní programy před KC Střelnice od 19.00 hodin, vstup volný (Viz Fotokronika srpen) 
7. července: Squadra Sua – Happy hour. Divadelní představení na způsob grotesky marinované 
v klauniádě 
8. července: Pink Floyd – The Wall. Poslechový večer 
13. července: P.T.N.S.K.M.D.Č. Koncert prvního tria na světě, které má dva členy. Hrají vlastní 
folkové, folk-rockové písničky 
15. července: Abba – The definitove Collection. Poslechový večer 
21. července: Longital. Koncert jedné z nejvýraznějších skupin nezávislé slovenské scény 
22. července: Princ – Sign O The Times. Poslechový večer 
28. července: Klaunské divadlo – co je to za cirkus?!: Senzační, jedinečný, velkolepý cirkus 
29. července: Metallica – Master of Puppets. Poslechový večer 
4. srpna: Duo BigBand a hosté. Jazz, swing, dixieland, funky i popové melodie v podání turnovských 
hudebníků Josefa Uchytila a Jindřicha Bady a jejich hostů 
5. srpna: Paul Simon – Graceland. Poslechový večer 
11. srpna: Free Balkan Quintet. Koncert. Lidové písně z Bulharska, Rumunska, Arménie, Řecka 
a Moldávie 
12. srpna: Beck – Sea Change. Poslechový večer 
18. srpna: Damúza Praha – Z tajného deníku Smolíčka Pé. Divadlo 
19. srpna: Depeche mode – Violator. Poslechový večer 
25. srpna: Falafel. Koncert. S radostí a láskou hrané písničky Zuzany Navarové a jiné kousky v podání 
skvělé turnovské kapely 
26. srpna: R.E.M. – Murmur. Poslechový večer 
 
KUS – Kulturní kavárna 
11. ledna: O literatuře s Milošem Urbanem. Setkání se spisovatelem 
15. února: O literatuře s Michaelem Žantovským. Známý český překladatel, psycholog, publicista, 
spisovatel a diplomat 
3. března: Ovčie Kiahne. Koncert kacanovské kapely. Hosty vystoupení byly skupiny Scream of the 
lambs z České Lípy a lru z Liberce. 
8. března: Iva Procházková. Beseda se známkou spisovatelkou 
25. března: Hitfakers – koncert česko-albánské kapely 
5. dubna: O literatuře – Ladislav Šerý. Pořadem provedl Petr Vizina 
14. dubna: Soumrak Band – koncert jilemnické bigbeatové kapely 
28. dubna: Bigbítek. Revival českého bigbeatu z Rovenska pod Troskami se zaměřením zejména na 
Krausberry, Vítkovo kvarteto, Vladimíra Mišíka, Krucipüsk a další 
12. května: Laxigal. Koncert kapely z Kacanov. Jako host kapela NVN 
24. května: O literatuře – Radka Denemarková. Spisovatelka, literární historička, scenáristka, 
překladatelka, dramaturgyně 
4. října: O literatuře – Jáchym Topol. Pořadem provedl Petr Vizina 
13. října: Rave night #1. Párty plná temných techno beatů a tance. Otvírá se po oficiální zavíračce 
14. října: Arnošt Frauenberg. Křest alba Defibrilátor 
20. října: Ovčie Kiahne. Koncert úspěšné kacanovské kapely. Hostem KůLNA BAND z Liberce 
11. listopadu: Jakub Noha Band. Křest nového alba. Hudební uskupení Jakub Noha band vzniklo 
v roce 1992. Hosty budou Jiří Konvrzek a skupina Za-Beat. 
22. listopadu: O literatuře s Ondřejem Nezbedou. Nezbeda v rámci grantu Rok jinak zpracoval knihu 
Průvodce smrtelníka, za kterou získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera – pro Dilia litera objev roku. 
Od roku 2015 zároveň pracuje jako redaktor v neziskové společnosti Post Bellum a od roku 2017 jako 
dramaturg pořadu Kultura + na ČT24 
9. prosince: Kus pekla – Purnama a hosté. Koncert tří kapel, turnovská Purnama si jako hosty pozvala 
novopacké DTTD a Tvorbu z Jablonce nad Nisou 
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13. prosince: O literatuře s Petrou Soukupovou. Česká spisovatelka a scenáristka, laureátka 
literárních cen Magnesia Litera 2010 v kategorii Kniha roku za prózu Zmizet a Ceny Jiřího Ortena 2008 
pro mladé literáty za knihu K moři 
23. prosince: Snap Call. Akustický koncert turnovských rock´n´rollových stars. Program podpořilo 
jičínské talentované duo Tchei-chan 
26. prosince: Funk Corporation. Již pátý vánoční koncert v řadě, desetičlenný turnovsko-pražský 
soulový band tentokrát s dechovou sekcí posílenou o hudebníky z metropolitních orchestrů 
a hudebních divadel  
 
Kavárenský kvíz 
Již druhým rokem probíhaly pravidelné soutěžní pořady 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 dostává slevu na 
útratu ještě ten večer. V roce 2017 je navštívilo 168 soutěžících. 
5. ledna / 2. února / 2. března / 6. dubna / 4. května / 1. června / 6. července / 3. srpna / 5. října / 
2. listopadu / 7. prosince. 
 
Fotoklub Safír na Střelnici:  
8. 3. do 25. dubna: Zdeněk Pilař a Jiří Šťastný 
Do 3. 5.: Jiří Durdík – Okno do duše 
 
Taneční kurzy 
Taneční pro manželské a partnerské páry: Zahájení 12. října – pod vedením Petra Mertlíka. Závěrečná 
prodloužená se konala 1. prosince.  
Taneční lekce se v Turnově již druhým rokem odehrávaly i na jaře, a to pod taktovkou ILMY. V tomto 
netradičním termínu se jich účastní žáci devátých tříd a příslušného ročníku osmiletého gymnázia – 
celkem kolem dvou stovek mladých lidí. Absolvují společně 14 lekcí. (Viz Fotokronika květen, červen)). 
 

 
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. V roce 2017 ho navštívilo 7 436 diváků, průměr 100 diváků na 
představení. Kino stále patří mezi tři nejnavštěvovanější letní kina v republice. 
  
V roce 2017 byla zaznamenaná mírně nižší návštěvnost než v předchozím rekordním roce. 
Celková návštěvnost kina v roce 2017: 532 představení, která navštívilo 25 144 diváků, v průměru 
tedy 47,26 diváků na jedno představení.  
 
Speciální promítací akce 

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

 Kino nejen pro seniory – jednou týdně, vždy ve čtvrtek (2 191 diváků) 

 Horror Night (400 diváků) 
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 Filmový klub 

 Půlnoční premiéry – proběhla jedna Star Wars 

 Dámské jízdy – pravidelné akce 

 Filmový víkend (poprvé bez CSFD) – největší akce letního kina  

 Kostýmové projekce pro děti (novinka, proběhly dvě) 
 
AKCE V KINĚ 
11. dubna: Prezentace architektonických návrhů přístavby Městského divadla. Architekti Ladislav 
Lábus a Josef Pleskot (více viz Turnov – kalendárium) 
10. května: Urbex – krása zániku. Netradiční ukončení Cestovatelského klubu, přednáška ikony 
českého urbexu DiverZanta. Svědectví o kráse zániku, která se skrývá na dosah našich všedních kroků. 
Přednáška mapuje jeden z nejprogresivnějších fenoménů dneška – urbex, tedy průzkum moderních 
ruin 
30. června: Auta 3 – promítání na oslavu příchodu prázdnin. Promítání filmu Auta 3 pod hvězdami 
s atmosférou přicházejících prázdnin. Všechny děti, které ukážou vysvědčení s vyznamenáním, 
dostanou poloviční slevu na vstupném. A pro úplně všechny bylo nachystáno bohaté občerstvení. 
5. října: Slipknot: Day Of The Gusano. Záznam rockového koncertu na plátně kina 
7. října: Popelka – Přímý přenos Rossiniho opery z Metropolitní opery v New Yorku 
23. října: Alenka v říši divů. Přímý přenos slavného baletu z Londýna 
11. prosince: Don Carlos. Opéra Bastille v Paříži 
20. listopadu: Ovčáček Miláček. Po úspěšné inscenaci Ovčáček čtveráček připravilo Městské divadlo 
Zlín pokračování, ve kterém se objevily nové postavy včetně Andreje Babiše. Děj byl tentokrát 
umístěn do blízké budoucnosti, a sice do vrcholící prezidentské kampaně v roce 2018. Přímý přenos 
představení se vysílal v mnoha kinech v republice 
1. prosince: Metallica – Quebec Magnetic. Záznam legendární show vysílán na plátna mnoha kin 
v republice 
5. prosince: Louskáček. Přímý přenos baletu z Royal Opera House v Londýně 
8. prosince: Prosincová dámská jízda s degustací vína. Promítání filmu Matky na tahu o Vánocích, 
kterému předcházela degustace vín od společnosti House of Wine 
10. prosince: Vánoční koncert tří tenorů. Digitalizovaný záznam Vánočního koncertu tří tenorů z roku 
1999, ve kterém J. Carreras, P. Domingo a L. Pavarotti 
13. prosince: Star Wars: Poslední z Jediů. Půlnoční kostýmová premiéra nejočekávanějšího 
zahraničního filmu roku s bohatým doprovodným programem 
 
Cestovatelský klub: Celkem 16 akcí navštívilo 1 533 diváků. 
4. ledna: Cestovatelský klub – Indočína. Země po staletí pustošené válkami kolonizátorů i vlastních 
tyranů, to jsou Vietnam, Laos a Kambodža 
1. února: Cestovatelský klub – Rozmanité tváře Maroka. Luboš Vránek 
6. března: Mimořádný cestovatelský klub Z kanclu kolem světa 
15. března: Cestovatelský klub – Srdečnou Albánií 
28. března: Cestovatelský klub – Izrael 
12. dubna: Cestovatelský klub – Thajsko s Markem Císařem 
26. dubna: Cestovatelský klub – Kyrgyzstán s Pavlem Svobodou 
20. září: Cestovatelský klub – Bosna. Cesta dobrodruha Martina Adámka měřila přes 3 560 km 
a vedla přes Maďarsko a Rumunsko do čtyř zemí bývalé Jugoslávie 
11. října: Provence 
25. října: Papu Papua – Za lidojedy 
7. listopadu: Záhadná a drsná Namibie. Manželé Motani 
15. listopadu: Uganda – trochu jiná Afrika 
29. listopadu: Island – země ohně a ledu. Pavla Bičíková 
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6. prosince: Itálie, jak ji neznáte. Petr Štěpán 
 
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 
 
Abonentní řady: V sezoně 2017/2018 byly připraveny čtyři abonentní řady – nově přibyla abonentní 
řada přenosů oper a baletů ze scén světových divadel na plátna kina Sféra.  
 
Projekt dostavby divadla: V dubnu byl veřejnosti poprvé prezentován projekt na dostavbu našeho 
divadla. Byly připraveny dva projekty významných architektů Lábuse a Pleskota. Veřejnost 
i zastupitelé se přiklonili k návrhu architekta Pleskota, který byl v průběhu roku dopracován podle 
připomínek). (Více viz Turnov – Kalendárium z dubna). 
 
Divadelní programy:  

 Pravidelné promítání pro školy – opět se výrazně snížila návštěvnost školních představení – 
téměř o další tisíc dětských diváků. Není to ovšem nezájmem. Školy by jezdily rády, ale u těch 
mimoturnovských vyvstal zásadní problém, jímž je doprava. Proběhlo 21 představení, která navštívilo 
3 494 diváků 

 Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – Jednou měsíčně probíhaly úspěšné sobotní 
rodinné pohádky. Proběhlo 8 představení, která navštívilo 1 346 diváků 

 Poetika – dvě představení, 207 diváků 

 Abonentní představení – 9 představení, 1 976 diváků 

 O literatuře – 8 pořadů, 374 diváků 

 Pohovka – besedy se známými osobnostmi, 7 představení s 505 diváky 

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

 Ostatní – 5 divadelních přestavení, 1 035 diváků. 
CELKEM: 92 představení a 11 238 diváků.  
 
Přehled představení a akcí v roce 2017  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
26. ledna: Stvoření světa bez cenzury. Komedie. Divadlo Různých Jmen (Jan Rosák, Rudolf Hrušínský 
ml., Valérie Zawadská, Milan Enčev a Romana Goščíková) 
27. ledna: Pohovka – Roman Štabrňák, herec a kouzelník, večerem provázel Milan Schejbal 
2. února: Začínáme končit. Divadelní představení podle Sébastiena Thiéryho v podání pražských 
herců Barbory Hrzánové a Radka Holuba (divadlo Kalich) 
8. února: Opera Ad Libitum. Operní koncert Opera ad libitum byl sestaven přímo pro turnovské 
diváky a vystoupí na něm čtyři pěvecké osobnosti. Zdena Kloubová patří k předním českým pěvkyním. 
Luděk Vele absolvoval pražskou konzervatoř u Jaroslava Horáčka a v posledním roce studia přijal 
angažmá v liberecké opeře. Od roku 1983 je sólistou opery Národního divadla. Lucie Vagenknechtová 
je turnovská rodačka a absolventka Konzervatoře Pardubice. Nyní studuje obor zpěv u Romana Janála 
na Akademii múzických umění v Praze. Basista Josef Kovačič je absolventem Pražské konzervatoře, 
studuje operní zpěv na HAMU u Martina Bárty, vystudoval ale i hudební vědu na Univerzitě Karlově 
v Praze. 
13. února: Klíče na neděli. Představení Divadelní společnosti Háta 
14. února: Pohovka – Marie Doležalová, herečka, vítězka televizní taneční soutěže Star dance 2015 
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18. února: Křišťálové srdce. Pohádka z cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! Divadlo 
CziDivadlo Praha 
4. března: Tři přadleny pro děti. Pohádkový muzikál v podání Divadla Pohádka Praha 
14. března: Bláznivý Petříček. Představení inspirované filmem Jean-LucGodarda v podání známých 
herců Tatiany Vilhelmové a Vojtěcha Dyka 
21. března: Pohovka – David Prachař. Herec a dabér, syn Ilji Prachaře a otec herce, zpěváka 
a moderátora Jakuba Prachaře 
22. března: Turnovský hudební večer. Irvin Venyš – Movin Clarinet. Irvin Venyš je právem řazen 
k nejvýraznějším klarinetistům mladé generace. Je držitelem mnoha ocenění ze světových soutěží. 
Připravený program MovingClarinet s klavírním doprovodem Martina Kasíka obsahoval skladby 
B. Martinů, J. Brahmse a J. Páleníčka 
24. března: Čekání na Godota. Divadlo Petra Bezruče s herci Norbertem Lichým a Dušanem Urbanem 
28. března: Válka Roseových. Divadlo A. Dvořáka Příbram. V hlavních rolích Michal Dlouhý a Kateřina 
Lojdová 
8. dubna: Misantrop, pražské Švandovo divadlo 
18. dubna: Pohovka – Stanislav Zindulka. Besedu s hercem moderovala spisovatelka Zuzana 
Maléřová, hudební doprovod Ondřej Halama 
22. dubna: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla – Čarodějná pohádka. Divadýlko Mrak 
5. května: Kočičí hra. Klicperovo divadlo Hradec Králové 
9. května: Pohovka – Štěpán Mareš. Kreslíř komiksů, veřejnosti známý především z časopisu Reflex. 
Kromě Reflexu, kde publikoval seriálový komiks Zelený Raoul, můžete jeho tvorbu znát z Lidových 
novin a zábavných pořadů na TV Prima. Moderoval Josef Klíma 
11. května: Pidipiknik v městském divadle. Závěrečná vystoupení žáků literárně dramatického oboru 
ZUŠ Turnov pod vedením Aleny Tomášové a Romany Zemenové 
21. května: Monology Vagíny. Intimní divadlo Bláhové Dáši z Prahy 
8. června: Písničky Napříč se skupinou Pranic. Představení nového alba Vypněte mobily turnovské 
skupiny (Viz Fotokronika). 
12. září: Anastasia s Gabrielou Filippi. Představení s otázkami, proč a nač Vesmír rozsvěcuje hvězdy 
nad člověkem. Gabriela Filippi a Mario Kubec  
23. září: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla – O princezně, která ráčkovala. Divadlo Scéna Zlín 
6. října: Spalovač mrtvol. Ostravské divadlo v čele s Norbertem Lichým. Začátek nové abonentní 
sezony 
10. října: Rošáda. Brněnské divadlo Frída. V rolích manželů vystoupili Martin Trnavský a Bára 
Munzarová. 
17. října: Radim Vizváry – Sólo aneb to nejlepší z pantomimické tvorby Radima Vizváry, který za toto 
představení získal Cenu Thálie 2016 za mimořádný jevištní výkon v kategorii balet, pantomima nebo 
jiný tanečně dramatický žánr 
18. října: Quasi Trio. Klasické klavírní trio bylo založeno roku 2015 a řadí se k nejlepším souborům své 
generace v naší republice i mimo ni 
20. října: Musica fortuna slaví 30 let. Koncert turnovského sboru 
21. října: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – Káťa a Škubánek 
24. října: Sex pro pokročilé. Hvězdné obsazení Karel Roden a Jana Krausová (náhradní představení za 
odložené Vše o mužích) 
26. října: Pohovka – David Matásek. Divadelní a filmový herec. Večerem provedl Petr Vydra, hudební 
doprovod l Martin Hybler a Jana Kubánková 
28. října: Slavnostní večer k výročí republiky (více viz kalendárium) 
30. října: Screamers 112. vystoupení slavné travesti skupiny 
9. listopadu: Galakoncert Poetiky + Ostrak Mode a Wolf lost in the poem. Tradiční galavečer 
recitační soutěže Poetika, který doprovodily dva koncerty 
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12. listopadu: Z muzikálu do muzikálu II. hudebně dramatický pořad připravený pěveckým sborem 
SDS z Lomnice nad Popelkou 
17. listopadu: Wohnout unplugged. Historicky druhá unplugged sezona oblíbené české kapely. 
Hostem houslista Vojta Lavička 
23. listopadu: Pohovka – Libuše Švormová. Významná divadelní a filmová herečka, jejíž jméno se pojí 
s velkou érou Městských divadel pražských a v současnosti především s prkny Divadla na 
Vinohradech. Pořadem provedla Zuzana Maléřová 
25. listopadu: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! Dlouhý, široký a bystrozraký 
26. listopadu: Gagarin. Spolek Športniki! s inscenací o životě a díle Jurije Alexejeviče Gagarina. 
29. listopadu: Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská. Komediograf Brno v čele s Tomášem 
Matonohou 
30. listopadu: Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách. Amatérský soubor Sokol 
Bozkov 
8. prosince: Adventní koncert – Pěvecký sbor Musica Fortuna. Koncert pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. Vstup zdarma, připravil Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov 
11. prosince: Pohovka – Václav Knop. Turnovský rodák, herec a dabér 
12. prosince: Adventní koncert pěveckého sboru Musica Fortuna 
15. prosince: Návštěvy u pana Greena. Herecká exhibice dvou vynikajících herců – Stanislava 
Zindulky a Daniela Tůmy 
16. prosince: Pohádky do kapsy. Procházka do světa fantazie a výmyslů za pomoci Kašpárka 
připomněla nejmladším divadelním fanouškům ty nejhezčí pohádky 
16. prosince: Nothingham. Koncert turnovské kapely. Dvouhodinový program složený z novinek 
i osvědčených starších písní v nerockovém akustickém aranžmá 
18. prosince: Vánoční koncert Základní umělecké školy 
 
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. 
 
Nákup sbírky broušených drahokamů 
Na podzim zakoupilo muzeum od soukromého sběratele sbírku broušených drahokamů, která patří 
k největším v republice a navíc obsahuje i největší broušený kámen v republice – záhnědu 
vybroušenou do briliantu o hmotnosti 508 g. Sbírka obsahuje 226 kamenů a pořizovací cena byla 
1 milion korun. Polovinu získalo muzeum dotací z Ministerstva kultury, druhou část zaplatil zřizovatel 
muzea – Liberecký kraj. Jedná se o nejdražší nákup v historii muzea. (Viz Fotokronika říjen, listopad). 
Cena Patrimonium pro futuro pro turnovské archeology 
V roce 2016 probíhal pod vedením turnovských archeologů výzkum v Jilemnici, při kterém byly 
objeveny pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty a nalezena hrobka s ostatky Valdštejnů. Objev byl 
ve veřejné anketě nominován na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za 
rok 2016.  
Most v Bystré nad Jizerou: Na turnovské muzeum byl převeden o nově opravený věšadlový most 
přes Jizeru k bývalému archivu v Bystré nad Jizerou. Jeho oprava stála téměř 5 milionů korun. 
Liberecký kraj zaplatil 3,8 milionu, jeden milion přidalo ministerstvo kultury. 
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Personalistika: 
V roce 2017 pracovalo v muzeu 28 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci ve 
vedlejší činnosti (prodejna), další 4 pracovní místa byla dočasně vytvořena s podporou úřadu práce 
(VPP a rekvalifikační program).  
 
Přehled sbírek muzea:  

 Archeologie – sbírky získané výkonem plošné archeologické památkové péče 

 Archiv (osobní fondy a ostatní fondy) – dokumentuje existenci a činnost osobností, firem, spolků 
a dalších organizací Turnovska 

 Etnologie – sbírky dokumentující kulturu všedního dne od poloviny 18. století 

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

 Historie umění – výtvarné umění od poloviny 16. století 

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

 Mineralogie a geologie – sbírka minerálů z celého spektra 

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

 
Budovy muzea (Podrobnosti v Kronice 2015) 

 Dům U Bažanta, Skálova čp. 70  

 Boháčkův dům, Skálova čp. 71  

 Kamenářský dům 

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

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

 Depozitáře Koňský trh, čp. 615 

 Skálova čp. 72 – v roce 2017 koupena Libereckým krajem pro potřeby muzea od města Turnov  
Stálé expozice:  
Ke konci roku 2017 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 
ukončena instalace menší expozice Turnov – Idar Oberstein, města kamenářské historie. Galerie byla 
ke konci roku změněna na staveniště – stavbu horolezecké expozice. 
 
Statistické údaje:  

 Počet návštěvníků muzea: 60 322 osob (loni 62 181)  

 Počet výstav: 22  

 Počet sympozií a seminářů: 2 

 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 71 

 Počet záchranných archeologických výzkumů: 392 (v loňském roce 365) 
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Přehled výstav:  
Výstavy probíhají ve dvou hlavních sálech – v galerii „U Sasíků“ (jednalo se o poslední sezonu této 
galerie, bude přestavěna na expozici horolezectví) 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 31. ledna: Slunovrat, Saturnálie, Chanuka, Vánoce 
19. 1. – 26. 3.: Jan Červinka – okamžiky z historie československého expedičního horolezectví. 
Poslední výstava v galerii před přestavbou (Viz Fotokronika). 
Do 31. ledna: Z depozitáře drahých kamenů 
9. února – 2. dubna: Zmatené peníze. Interaktivní numizmatická výstava o zmatcích ve financích 
států zapojených do první světové války (Viz Fotokronika). 
13. 4. – 28. 5.: Zkameněliny – archiv života. Výstava ve spolupráci s Muzeem Prostějovska 
a Vlastivědným muzeem v Olomouci 
21. 4. – 24. 9.: Ovce, moje ovce. Výstava o historii a reáliích chovu ovcí a využití jejich produktů 
15. 6. – 10. 9.: Na vlně vlny. Představení zpracovatelů surovin, které ovce představují 
22. 6. – 10. 9.: Horolezecká fotografie 2. Výstava fotografů – horolezců (Viz Fotokronika, srpen, září) 
21. 9. – 19. 11.: Makarská 57. Výstava obrazů umělecké skupiny 
23. 11. – 14. ledna: ReGenerace 3. Tvorba místních šperkařů 
24. října – 10. prosince: Největší české drahokamy – akvizice století (Viz Fotokronika). 
 
Festival Stavíme–slavíme! 
9. září proběhl v letním kině a v areálu muzea horolezecký festival na oslavu výstavby horolezecké 
expozice. V rámci programu byl odhalen základní kámen expozice za účasti mnoha hostů. Festival 
s promítáním filmů, přednáškou a koncerty však nepřilákal mnoho návštěvníků. (Viz Fotokronika). 
 
Putování za kameny – přednášky 
18. ledna: Za poklady Maroka. Jan Bubal 
25. ledna: Za topazy a turmalíny do pákistánského Karákóramu. Viktor Tecl 
1. února: Za nerostným bohatstvím Sibiře 
8. února: Norsko – země nejen s pestrou geologií 
15. února: Namíbie – ráj mineralogů prospektorů 
 
Publikační činnost 

 Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2017. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, náklad 3 000 ks. 
ISSN: 1801–4054 

 

Kamenářský dům 
V Kamenářském domě působí lektorka a organizuje programy a výukové dílny pro školy a pro 
veřejnost. Každotýdenní výtvarný salon je určen veřejnosti. 
 
6.–22. ledna: Výstava VII. a VIII. výtvarného salonu. Výsledky výtvarného kroužku pro dospělé 
vedeného při Kamenářském domě (Viz Fotokronika). 
2. února – 12. března: Masopustní rej. Výstava o tradicích masopustu a masopustních maskách ve 
spolupráci s firmou PVO Zákupy, která dosud vyrábí masky tradičním způsobem, tj. vylepováním do 
negativních forem (Viz Fotokronika). 
15. 3. – 13. dubna: Česko-polský výtvarný salon. Výtvarný salon dětí a mládeže představí 
nejzajímavější dílka dětí z Turnova a polského Jaworu, která vznikla v průběhu roku 2016 (Viz 
Fotokronika). 
20. května. Mýdlárna v ráji – výroba mýdel s lanolinem. Workshop se Šárkou Bredlerovou 



Kronika města Turnova 2017  |211 

 

24. června: Barvení vlny přírodními barvivy – workshop s Hanou Kristel 
9. listopadu – 21. ledna: Loutky ze staré půdy. Výstava historických loutek ze sbírky manželů 
Jiráskových (Viz Fotokronika). 
 
Soboty s vlnou v Kamenářském domě 
 
Přednášky 
26. dubna: Hospodářský vývoj venkova a měst v Čechách do počátku industrializace. Přednáška 
historika Jiřího Sajbta seznámila s okolnostmi a vlivy, které přispívaly ke změnám našich vesnic, 
poddanských i královských měst od raného středověku přes přeměny pohusitské doby a třicetileté 
války až do doby, než české aglomerace začaly ovlivňovat modernizační procesy, které vytvořily 
průmyslovou společnost – tedy přibližně do poloviny 18. století 
3. května: Čínský deník Lumíra Jisla z let 1957–1958. Křest knihy, kterou připravil a představil Doc. 
PhDr. Luboš Bělka, CSc., český buddholog a religionista 
17. května: O stravování ve středověku. Přednáška historika Jiřího Sajbta 
19. října: Archeologický nález kostela sv. Alžběty v Jilemnici. Jan Prostředník 
1. listopadu: Smrt a pohřební zvyklosti ve středověku a novověku. Jiří Sajbt 

 
Dlaskův statek 
Masopust na Dlaskově statku 
11. února se na Dlaskově statku konala masopustní oslava. Průvod muzejníků v maskách 
doprovázený masopustním šramlem Jaroslavem Kotka se vydal na Bukovinu, kde navštívil osm, 
předem přihlášených domů. Tato část programu byla neveřejná. Veřejná část začala na statku 
v 11 hodin. (Viz Fotokronika). 
. 11.00–13.00 Folklorní soubor Furiant Malá Bělá, Dechová hudba Průvan a Mackie Messer Šraml 

Band – vstupy písní a tanců. 
. 13.00 Žádost Laufra o převzetí vlády nad vesnicí, předání klíčů starostou města Turnov – zahájení 

masopustu. 
. 13.15 Folklorní soubor Furiant Malá Bělá, Dechová hudba Průvan a Mackie Messer Šraml Band – 

vstupy písní a tanců. 
. 13.45 Pozdravení hospodáře a hospodyně. 
. 14.00 Masopustní tanečky s maskami – soutěž o nejlepšího tanečníka a tanečnici (cenou pro 

vítěze bude vrkoč – koláč). 
. 14.30 Masopustní hra – Souboj Masopustu s Půstem (Čmukaři Turnov). 
. 14.45 Masopust s divadlem Kvelb (chůdové divadlo z Českých Budějovic) 
. 15.15–15.45 Masopustní obchůzka Dolánkami s Divadlem Kvelb 
. 15.45–16.00 Pochovávání basy – masopustní hra  

 
Velikonoce na Dlaskově statku: 15. dubna se konala tradiční oslava Velikonoc tentokrát s hlavním 
tématem Pašijového týdne a pašijových nití, které mají magickou moc. 
Program: 10.15: Říkanky s Evou Kordovou / 10.45: Folklorní soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou / 
11.00: Vynášení Smrti do Jizery – folklorní soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou / 11.45: Stříhání ovcí / 
12.30: Divadlo Koník a pohádkou „Jak Martin s Barborkou vítali jaro“ / 13.00: Stříhání ovcí / 
13.30: Valašský folklorní soubor Lipta z Liptálu / 14.00: Divadlo Koník a pohádkou „O Budulínkovi“ / 
14.30: Stříhání ovcí / 15.15: JARRET, folkrocková skupina z Liberce. 
13. května: Workshop k výstavě Ovce, moje ovce s Ivou Válkovou. Praní, česání, spřádání a další 
úpravy vlny (Viz Fotokronika). 
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. 14.–17. června: Řezbářské sympozium. 22. ročník  
. 16. června: Muzejní noc řezbářská. Řezbářská a výtvarná dílna pro veřejnost, povídání 

o stromech s řezbářkou Ivetou Sádeckou, pohádkové představení s loutkami ze dřeva, hudební 
doprovod skupina Bodlák (Viz Fotokronika). 

. 28. září: Svatováclavské posvícení 

. 2. prosince: Vánoční zpívání na Dlaskově statku se sborem Provaz a vánoční výstava (Viz 
Fotokronika). 
 

Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, ve 13.00 a v 15.00 hodin. 
2. července: O Zubejdě Solimánské, hraje BOĎI Jaroměř 
9. července: Pohádky o pejskovi a kočičce, hraje LS Na Židli Turnov 
16. července: Černá a bílá fróna, hraje LS Maminy Jaroměř 
23. července: O slepičce kropenaté, hraje LS Na Židli Turnov 
30. července: Plechové pohádky, hraje LS Kordula Liberec 
6. srpna: Pustý les, lidoví loutkáři J. Ipser a J. Polehňa 
13. srpna: Tři úkoly pro čerta, LS Spojáček Liberec 
20. srpna: Tři prasátka a vlk, LS Na Židli Turnov 
27. srpna: Červená Karkulka, LS Na Židli Turnov 
3. září: Perníková chaloupka, LS Na Židli Turnov 
 

Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje a Muzejní čtvrtletník  

Spolek přátel Muzea Českého ráje 

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

Městská knihovna Antonína Marka 

Adresa: Jeronýmova 517  
Ředitel: Mgr. 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 2017 
V roce 2017 disponovala knihovna celkem 57 500 svazky, z toho naučná literatura tvořila 15 070 
svazků. Knihovna odebírala 146 titulů periodik.  
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Registrovaných uživatelů bylo 2 006, z toho 596 uživatelů do 15 let. Knihovna zaznamenala 83 265 
výpůjček, skoro o 8 tisíc více než v minulém roce. Knihovnu navštívilo celkem 79 979 osob. Knihovna 
uspořádala 458 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které navštívilo přes 14 tisíc lidí osob.  
Projekty pro školy: V uplynulém školním roce se uskutečnilo 182 vzdělávacích akcí s návštěvností 
9 862 z řad dětí. 
 
V knihovně pracovalo 10,5 zaměstnanců. 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  

. pobočka Mašov, č. p. 253, hasičská zbrojnice  

. pobočka Malý Rohozec, 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 

. nově otevřena byla terénní pobočka v Domě přírody Český ráj v Dolánkách. 
  
Přehled akcí v roce 2017 (výběr): 
 
1. dubna 2016 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.  
 
Knihotoč v kavárně: V restauraci a kavárně KUS (na Střelnici) byl umístěn tzv. Knihotoč – tedy police 
s knihami z knihovnického fondu, které jsou nabízeny návštěvníkům restaurace ke čtení během 
čekání na jídlo. Každý měsíc zde bylo umístěno nových 20 knih. Ztráta knih na konci roku činila 
9 svazků, všechny ostatní knihy čtenáři-zákazníci poslušně vraceli.  
 
Zemřel Jiří Kahoun – kmotr knihovny: 13. května zemřel spisovatel Jiří Kahoun, autor mnoha knih, 
z nichž nejznámější jsou Příhody včelích medvídků a Pohádky o mašinkách. Jiří Kahoun byl kmotrem 
knihovny, snad proto, že zde vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu šperkařskou. 
 
Střípky z ráje – multižánrový den v divadle: 1. června se v divadle konalo slavnostní vyhlášení 
celonárodní literární soutěže Střípky z Ráje. Během večera vystoupil divadelní soubor Rendez-vous, 
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dětský pěvecký sbor Carmina Turnov a turnovská rocková kapela Snap Call. Byl pokřtěn sborník 
literárních prací Střípky z Ráje. Záštitu nad akcí převzal básník Jiří Žáček. Do soutěže se přihlásilo 272 
prací dospělých účastníků. Byl vydán sborník, který vytiskla turnovská tiskárna A-promotion ve 
spolupráci s knihovnou. 
 
Příměstský tábor: Od 10. do 14. července se v knihovně konal první příměstský tábor v historii. Byl 
určen dětem od 7 do 12 let. Ceny byla stanovena na 999 korun.  
 
Po stopách sedláka Josefa Dlaska, aneb Jak žili naši předkové: V noci z 2. na 3. června přespaly děti 
z klubu Turnovský granátek na Dlaskově statku v Dolánkách. Ve spolupráci s turnovským muzeem pro 
ně byl nachystán doprovodný program.  
 
Den architektury: 1. října proběhl v Turnově 2. ročník Dne architektury (více viz Kalendárium). 
Knihovna se připojila nejen speciální nabídkou knižních publikací o architektuře a urbanismu. 2. října 
uspořádala v dětském oddělení tvůrčí workshopy nazvaný Architektura města Turnova očima dětí 
s cílem rozvoje prostorové představivosti, získání teoretických základních znalostí oboru architektury, 
týmové spolupráce a poznání města, ve kterém žijí, formou hry a tvůrčí vynalézavosti. 
 
Netradiční knihovna: 8. října proběhl další ročník akce Netradiční knihovna. Dopolední výtvarné dílny 
se zúčastnilo přes 60 dětí, ještě více návštěvníků dorazilo na odpolední představení divadla Nebuď 
blbá!, které připravil Parlament mládeže. Den vyvrcholil koncertem kapely Adina Atlas a Peprmintová 
slunce. (Viz Fotokronika). 
 
VÝSTAVY 
Do 31. srpna: Svět našima očima, výtvarné práce žáků ZŠ 28. října. Galerie Na Schodech knihovny 
Do 31. října: Výtvarné práce žáků ZUŠ 
Od 1. prosince: Výstava Ivany Michálkové, výtvarnice z ateliéru AMI a Domu řemesel z Kryštofova 
Údolí 
Do 31. prosince: Krása stromů a podzimu. Výstava výtvarných prací dětí ze školní družiny ZŠ 28. října. 
Galerie Na Schodech knihovny 
 
AKCE 
22. ledna: Dílna drátěná, mušličková a plstěná. Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi.  
23.–27. ledna: Pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů za přítomnosti krále a královny všech 
pohádkových knížek. Probíhalo na základních školách 
24. ledna: Pohádky pod peřinku. Divadlo Rolnička a děti ze čtenářského klubu Turnovský granátek 
Vyhlášení nejlepších čtenářských rodin Turnovska. Hostem spisovatelka Lenka Vydrová 
3. února: Koncert v knihovně. Koncert turnovské písničkářky Marie Špačkové a uvedení jejího 
nového CD Písničky Českého ráje 
12. února: Dílna kožená, panenková a návrhářská. Mistr Ondřej Hladík 
14. února: Pohádkový podvečer – pohádky do postýlky. LS Na židli a scénické čtení dětí ze 
čtenářského klubu Turnovský granátek 
12. března: Dílna kostýmová, krepová a čtyřlístková. Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi. 
14. března: Rappeři. Čtenářsko-hudební odpoledne pro milovníky rapu završené vystoupením 
mladých regionálních rapperů. Sálek ICM knihovny 
23. března: Z kanclu kolem světa – cestopisná přednáška s promítáním. Sálek ICM knihovny A. Marka 
5. dubna: Student Agency – be clever and travel. Blok přednášek o jazykových a pracovních 
pobytech v zahraničí. ICM 
23. dubna: Dílna proutěná – čarodějnická. Dílna zaměřená na výrobu z proutí, a čarodějnické 
klobouky na svátek čarodějnic. Lektorky Lenka Bendáková, Eva Šrajerová a Simona Bakešová 
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14. května: Dílna mýdlová a dárečková. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Lektorky Eva 
Šrajerová, Simona Bakešová a Iva Šrajerová 
1. června: Střípky z ráje – multižánrový den v divadle. Akce v turnovském divadle u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí a slavnostního vyhlášení celonárodní literární soutěže Střípky z Ráje. Na 
pódiu se představil divadelní soubor Rendez-vous, dětský pěvecký sbor Carmina Turnov a také 
turnovská rocková kapela Snap Call. Byl pokřtěn sborník literárních prací Střípky z Ráje. Záštitu na 
slavnostním vyhlášení literární soutěže Střípky z Ráje převzal spisovatel a básník Jiří Žáček. 
2. a 3. června: Po stopách sedláka Josefa Dlaska aneb jak žili naši předkové. Program a nocování na 
Dlaskově statku nejen pro členy čtenářského klubu Turnovský Granátek. Ve spolupráci s Muzeem 
Českého ráje Turnov 
10. září: Dílna podzimní – kukuřičná a výroba svíček 
3. října: Pohádkový podvečer 
8. října: Netradiční knihovna. Otevřeny všechny prostory knihovny k prohlídce, divadlo ke kampani 
„Nebuď blbá“, koncert kapely Adina Atlas a Peprmintová Slunce a další aktivity, burza knih a malé 
občerstvení 
8. října: Dílna dýňová, aranžovací a halloweenská 
13. listopadu: Historik Josef Pekař. Přednáška Marka Fapša 
28. listopadu: Pohádkový podvečer – Podzimní pohádky 
6. prosince: Vánoční papírová dílna. Dílnu vedla Pavlína Lodeová 
11. prosince: Pohádkový podvečer – Adventní příběh. Divadlo Rolnička 
14. prosince: Adventní tvořivá dílna. Lektorky Edita Nožičková a Simona Bakešová 
20. prosince: Vánoční koncert v knihovně. Písničkářka Marie Špačková a její nové CD Rok v Českém 
ráji aneb s písní od jara do Vánoc 
 
Alešova 
V roce 2017 se v nově otevřené pobočce začaly pořádat kulturní akce 
6. února: Pohádkový podvečer – Z pohádky do pohádky. LS Čmukaři a Eva Kordová s četbou 
27. února: Bali – ostrov zážitků. Cestopisná přednáška cestovatele Jana Sejkory.  
6. března: Pohádkový podvečer – Pohádky o pejskovi a kočičce. Zahrál LS Na Židli, pohádky četla Eva 
Kordová 
27. března: Krasodivení. Autorský pořad písničkářky, básnířky a fotografky Evy Matyldy Jiřičkové 
a uvedení nové knihy poezie Stromy. 
10. dubna: Pohádkový podvečer – Byla jednou jedna hora. Divadlo Rolnička 
24. dubna: Island – Ostrov panenské přírody. Cestopisná přednáška Pavla Chluma a Petra Kvardy 
29. května: Pohádkový podvečer – Plechové pohádky. Divadlo jednoho herce Pavlína Kordová 
29. května: Nad kronikou města Turnova – setkání s kronikářkou města Turnova Alžbětou Kulíškovou 
a tvůrcem obrazové přílohy kroniky Pavlem Charouskem (Viz Fotokronika). 
11. září: Za pohádkou pohádka – pohádkový podvečer. Divadlo Rolnička z Liberce, doplněno čtením 
pohádek a příběhů 
25. září: Setkání s osobností – Jaromír Jermář, senátor ČR 
9. října: Jordánsko – cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum 
 
Mašov 
9. února: Hudební odpoledne s Evou Matyldou Jiřičkovou 
 

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 
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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 
 
Organizace vznikla v roce 2014 sloučením Odboru cestovního ruchu MěÚ v Turnově a příspěvkové 
organizace hrad Valdštejn. Součástí organizace je Regionální turistické informační centrum, Synagoga 
a hrad Valdštejn. (O nich viz níže). 
 
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 
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 
 

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.  
 
Úspěch v soutěži: V anketě „Informační centrum roku 2017“ se turnovské „íčko“ umístilo na prvním 
místě v Libereckém kraji a počtem získaných hlasů se umístilo na celkově druhém místě v rámci celé 
České republiky. Vyhlašovatelem prestižní ankety byla Asociace turistických informačních center ČR 
a vydavatelství KAM po Česku. V rámci ankety soutěžilo 422 certifikovaných informačních center. 
 
Nové prostory: V rámci snah o rozšíření a zmodernizování prostor Informačního centra byla zadána 
a zpracována studie nového řešení, kterou schválilo zastupitelstvo. Žádost o dotaci na jeho zřízení 
bude vypracována v roce 2018. 
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Z důvodu možného rozšíření byla dána výpověď jídelny Life food, která v přízemí (vchod z ulice 
5. května) sídlila. Akce vzbudila odpor části jejich zákazníků. (Více viz Turnov – Kalendárium z ledna).  
 
Nová turistická razítka 
V lednu se v nabídce centra objevila nová turistická razítka, kterými si lidé razítkují pohlednice, nebo 
je sbírají do speciálních sešitů. Centrum nabídlo sedm nových druhů s kresbami Jiřího Lodeho.  
 
 

SYNAGOGA 
Synagogu navštívilo 3 607 návštěvníků. Synagoga je otevřena od května do září. Uskutečnilo se zde 
7 koncertů, 2 přednášky a dvě výstavy na ženské galerii.  
 
Akce v roce 2017:  
11. května: Židé v gulagu – vernisáž výstavy o československých Židech v sovětských pracovních 
táborech za 2. světové války 
21. května: Písně beze slov – Koncert skupiny Musica Dolce vita  
27. května: Kdybych měl křídla – Komorní smíšený sbor L´Asenzio, koncert tradičních písní 
a chasidských tanců v úpravě Tomáše Nováka i skladba Viktora Ullmanna, skladatele terezínského 
ghetta 
22. června: Koncert studentů Ježkovy konzervatoře 
8. července: Ensemble Mocheles. Koncert významného hudebního tělesa světového renomé ve 
složení: Tomáš Tuláček – housle, Angelika Pavlechová – mezzosoprán a Samuel Bánovec – klavír. 
13. srpna: Den židovských památek v České republice.  
19. srpna: Mimartef. Moudré i rozverné písně Židů od Birobidjanu přes Belz až po sefardské Toledo. 
MiMartef (Zesklepa) je kosmopolitně-liberální klezmer band z Plzně 
Září: Výstava obrazů Sylvy Chludilové 
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10. září: Přednáška Terezie Dubinové – Spravedliví mezi národy. Zachránci Židů za II. světové války 
16. září: Anastasia s Gabrielou Filippi a Mario Kubcem. Proč a nač Vesmír rozsvěcuje hvězdy nad 
člověkem. Divadlo  
26. září: Koncert studentů Ježkovy konzervatoře 
 
 

VALDŠTEJN 
Hrad Valdštejn se stal součástí nové organizace k 1. 4. 2014.  
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelánka: Martin Hašek (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. Valdštejn se stará 
i o parkoviště pod Valdštejnem, přičemž příjem z parkoviště je příjmem zřizovatele. 
 
Provoz hradu pro veřejnost: O provoz hradu se v roce 2017 starali 4 stálí zaměstnanci (2 pokladní, 
průvodce a nový kastelán Ing. Martin Hašek, který nastoupil v lednu a odešel na konci roku) a několik 
sezonních brigádníků. Hradní sezona byla zahájena v dubnu a trvala do října.  
 
Návštěvnost: Celkem hrad navštívilo 59 109 návštěvníků a tržba za vstupné činila 3 110 383,- Kč. 
V objektu bylo uspořádáno 35 kulturních akcí, z nichž některé byly i vícedenní. Velký úspěch měla 
uspořádaná výstava Za pohádkou na Valdštejn, kdy v prostorách hradu byly vystaveny kostýmu 
z Fundusu Studia Barrandov ze tří pohádek (Princ Bajaja, Princ a Večernice, Kočičí princ) a seriálu 
Arabela (viz Fotokronika červenec). 
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 2017 proběhlo na hradě 42 svatebních obřadů.  
 
Sbírky: V rámci objektu byly v roce 2016 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. V roce 2017 byly zapsány čtyři sbírky 
rozdělené na čtyři podsbírky: Mineralogická (22 ks předmětů), historická (33 ks, Nábytek – 
vyřezávaná neorenesanční truhla, neorenesanční skříňka s nástavcem, neogotický sekretář, 
neorománské křeslo, židle s řezbou hlav, neorenesanční vyřezávaný stůl, neogotický notářský stůl 
s vitrínkami, neogotická stěna s řezbou, neogotické židle s trnožemi, neogotický stůl s prořezávanou 
kresbou, neogotický příborník (2 části), neorenesanční polstrované židle, neogotický stůl, 
neorenesanční židle s třásněmi, skříň neogoticko-renesanční, truhla s řezbou, kovový lustr 
s lukostřelci, litinová kamna, portrét Albrechta z Valdštejna, soubor vyřezávaných pedigových 
tordovaných židlí, druhorokokové sofa, židle biedermeier, skleník, šicí stolek se šuplíčkem na jedné 
noze, malý oválný stolek, židle s oválnými opěradly bez výplně, čajový servis, druhorokokový 
příborník s nástavcem, konzolový stolek, sloupkové hodiny s hracím strojkem, dlouhý rozkládací stůl, 
oválný stolek na jedné noze s prolamováním), militária (16 ks, Repliky dřevcových zbraní (halapartny 
z konce 16. st., středověké vrhací kopí, replika partyzány, bojového kladiva 15./16. století, replika 
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pappenheimky z 2. čtvrtiny 17. století, repliky kompletní gotické výzbroje s přilbou typu šalíř 
s posuvným hledím a železným kloboukem s kroužkovým závěsem. Replika předního plechu zbroje 
z 16.století, půlzbroj s krátkými rukávy a loďkovým morionem s hřebenem), umělecké řemeslo (36 
předmětů, Socha sv. Walburgy, sv. Markéty, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého, 
bl. Ivana Poustevníka, sv. Václava, sv. Víta, sv. Ludmily, sv. Josefa, oltářní socha sv. Jana 
Nepomuckého, obraz sv. Jana Nepomuckého v řezbové kartuši, intarzované klekátko, socha 
sv. Antonína Paduánského, kamenný erb Aehrenthalů, kovový zvonek u sakristie, sádrový kříž 
s Kristem, sádrová kalvárie u kazatelny, dřevořezba - socha Panny Marie s Ježíškem, obraz trůnící 
Madonny, chrámové lavice (7 ks), patronátní chrámová lavice, harmonium, zpovědnice, kopie sochy 
sv. Vojtěcha, Prokopa, Jana, blahoslaveného Ivana, sv. Václava, sv. Víta, sv. Ludmily, sv. Josefa, 
sv. Markéty, sv. Walburgy, dřevěný krucifix z druhé poloviny 19. století, dřevěný krucifix z konce 
18. století.)  

 
Stavební úpravy a investiční akce: Proběhly úpravy v celkové výši 7,5 milionů korun. Od podzimu 
2016 do května 2017 probíhaly opravy střechy a výměna střešního pláště na kapli sv. Jana 
Nepomuckého / Na jaře úpravy předhradí, uprostřed vznikl příjemný zelený ostrůvek s novou cestou, 
která dává pevný řád povolenému parkování. Kromě terénních úprav byly v předhradí umístěny 
lavice se stoly a stojan pro cyklisty / Během turistické sezony se uskutečnila generální oprava 
přístupového mostu včetně mostní konstrukce / Restaurování fresky sv. Jana Křtitele / Rekonstrukce 
celého zabezpečovacího systému. (Viz Fotokronika březen). 
 
Výběrové řízení na kastelána: Kastelánka Mgr. Kristýna Licinbergová k 31. prosinci 2016 z funkce 
odešla. Novým kastelánem se stal Martin Hašek. Skončil s koncem roku. Hrad nadále zůstal bez 
kastelána, řízením byla pověřena ředitelka organizace Eliška Gruberová.  
 
První průvodce památkami pro děti: Hrad se připojil do celostátního projektu, který zpřístupňuje 
památky dětem a jako 51. objekt v republice nabídl svým dětským návštěvníkům prvního průvodce. 
Děti si hrad procházejí s knížkou, v níž si mohou nejen přečíst některé zajímavé informace z historie 
hradu, prohlédnout ilustrace a fotografie, ale také vyřešit několik úkolů, vybarvit erby, zapsat si své 
vlastní zážitky, a pokud mají po ruce chytrý telefon, tak si prostřednictvím internetu třeba 
i poslechnout píseň složenou Václavem Holanem Rovenským, který na hradě po nějaký čas žil jako 
poustevník. Knížka stojí 50 korun a vydalo ji vydavatelství Hranostaj. 
 
Zapojení do programu České televize Probuď Déčko!: Valdštejn se zapojil do letní prázdninové hry 
dětské stanice České televize Déčko. Stal se jedním ze stanovišť, kde účastníci hry mohou získat 
unikátní klíč k oživení duhového světla.  
 
Restaurování malby sv. Jana Křtitele na Valdštejně: V polovině 
srpna bylo dokončeno restaurování nástěnné malby v kapli sv. Jana 
Křtitele, kterou v roce 1837 vytvořil malíř František Mašek a která 
údajně představuje jedinou podobiznu malíře Karla Hynka Máchy. 
Před restaurátorským zásahem byla malba vlivem dlouhodobého 
působení vlhkosti již značně poškozena a tento zásah byl zcela 
nezbytný. Zásah prováděl tým restaurátorek, cena za práci činila 
94 500 Kč.  

 
Jedle na Valdštejně: Na podzim se opět začala řešit existence velké 
jedle, která roste na úpatí mostu na Valdštejně. O skácení jedle se 
uvažovalo, v rámci připravovaných úprav prostranství před hradem, 
už před několika lety. Skácení zastavil silný odpor veřejnosti. Nyní se 
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otázka opět vynořila. Argumenty pro kácení, které město prosazuje, jsou následující: jedná se 
o nepůvodní strom, který je velmi mohutného vzrůstu, v budoucnu může ohrozit stabilitu mostu. Už 
nyní brání výhledu na hrad a znepříjemňuje dopravu materiálu do hradu. A brání zřízení parkování 
před hradem. Proti kácení se opět postavila část veřejnosti. Do konce roku nebylo rozhodnuto.  
16. prosince přišlo kolem padesáti obyvatel vyjádřit svůj nesouhlas s kácením jedle přímo na 
Valdštejn. Nesouhlas vyjádřili společným zpěvem. Akci připravila Iveta Sádecká ze spolku Svosum.  

 
Svatohubertské slavnosti na Valdštejně: 30. září se konal 6. ročník akce, jejímž smyslem je osvěta 
a propagace myslivosti jako činnosti ve vztahu k volně žijící zvěři, spolková občanská aktivita udržující 
tradice a zvyky, které jsou součástí českého národního dědictví. S legendou o ochránci všech myslivců 
přítomné seznámil dr. Josef Štych, velmistr řádu sv. Huberta. Byl to on, kdo v roce 1978 za 
komunistického režimu potají řád obnovil. Legenda praví, že Hubert, pokud ještě žil po světsku, vyjel 
si kdysi do lesa na lov, jemuž byl vášnivě oddán, a spatřil pojednou statného jelena s lesknoucím se 
křížem mezi parohy. Dal se na pokání a založil duchovní řád. 
Slavnost pořádaly Město Turnov, Odbor životního prostředí, za pomoci, spolupodílení a účasti 
Českomoravské myslivecké jednoty Okresního mysliveckého spolku Semily, Klubu sokolníků, 
kynologů a vábičů, Mysliveckého sdružení Radeč a Valdštejn, Lesů České republiky, s. p., Lesní správy 
Hořice, Pěveckého sboru Antonín Dvořák, Loveckého kvarteta Valdštejn, Řádu svatého Huberta, 
Turnovských památek a cestovního ruchu, Hradu Valdštejn, Valdštejn občerstvení, Římskokatolické 
farnosti sv. Petra a Pavla v Semilech, Mateřské školy Turnov – Mašov, Sboru dobrovolných hasičů 
v Turnově – Pelešany, Pivovaru Malý Rohozec a dalších organizací a osob. Akce se zúčastnilo kolem 
900 návštěvníků. (Viz Fotokronika). 
 
Přehled akcí v roce 2017: 
Pravidelný letní program 
Každé prázdninové pondělí a čtvrtek od 11.00 a 14.00 hodin – prohlídky hradu s loupeživým rytířem 
spojené s hledáním pokladu a zlomením kletby. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. 
Noční prohlídky hradu: 9. a 23. srpna vždy od 20.00 hodin. 
Audience u vévody Albrechta z Valdštejna: 1., 15. a 29. srpna vždy od 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 
hodin. 
. Výstavy:  

1. 6. – 31. 8. Za pohádkou na Valdštejn. Výstava kostýmů ze studia Barrandov z pohádek natáčených 
na hradě Valdštejně a v okolí. (Princ Bajaja, Kočičí princ, Princ a Večernice a seriálu Arabela) 
. Akce: 

1. ledna: Varhanní koncert manželů Lédlových 
7. ledna: Tříkrálový koncert Hradeckého komorního tucteta 
1. května: Máchův Máj v nastudování hudebního skladatele, režiséra, dramaturga a pedagoga 
Zdeňka Zahradníka 
20. května: Valdštejnská pouť. 3. ročník 
Snahou pořadatelů je připomínat Valdštejn jako barokní poutní místo a respektovat památkový 
a přírodní charakter místa. Během poutě tak mohli návštěvníci nakupovat řemeslné výrobky 
a sledovat vystoupení Řehečského kvarteta plné lidových a jarmarečních písní. Vystoupil soubor Na 
Židli a v kapli proběhl koncert flétnového souboru Tibia Pragensis, flétnového a pěveckého souboru 
Pifferaios a mužského pěveckého souboru Toni Dei Signori. Na závěr pouti se konala mše celebrovaná 
turnovským děkanem Václavem Vlasákem, který ve svém kázání připomněl patrona zdejšího 
poutního místa sv. Jana Nepomuckého, v jehož odkazu jsou impulsy aktuální i pro naši současnost. 
3. června: Corvus Mortem – dětský soubor historického šermu při ZUŠ Turnov 
9. června: Noc kostelů. V rámci celostátní akce Noc kostelů byl připraven program v kapli sv. Jana 
Nepomuckého. Varhanní koncert Radka Rejška a vystoupení vokálně-instrumentálního souboru 
Fragium 16, který hraje duchovní i světské barokní písně 
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5.–6. července: Rytíři turnovského meče, ukázky středověkých soubojů 
5.–9. července: Hradecké komorní tucteto. Tradiční krátké koncerty během prohlídek 
9. července: Geisslers Hofcomoedianten – Já jsem Krabat. Divadelní představení známého souboru 
v prostoru konírny na hradě, která jinak není návštěvníkům přístupná 
12. července: Nothingham – rockové oratorium Jan Křtitel (viz Fotokronika). 
29.–30. července: Středověký víkend na Valdštejně 
8. srpna: Dětské hry a klání 
12. srpna: Divadýlko na dlani – Bylo nás pět aneb kluci nestárnou 
19. srpna: Koncert sopranistky Elišky Josifové, která zazpívá za doprovodu harfy Zbyňky Šolcové 
8. září: Varhanní koncert Radka Rejška 
16. září: Duo Quintana – pražská harfenistka a sopranistka Kateřina Ghannudi a loutnistka Ilaria 
Fantin pocházející z italské Vicenzy 
24. září: Narozeniny Albrechta z Valdštejna. Setkání s generalissimem 
30. září: Svatohubertská slavnost 
9. prosince: Vánoce s vévodou 
10. prosince: Vánoční koncert turnovských skautů 
24. prosince: Vánoční koncert souboru I Dilettanti 
28. prosince: Vánoční varhanní koncert Radka Rejška 
1. ledna: Novoroční koncert manželů Lédlových 
 

Sdružení Český ráj  

Adresa: Antonína Dvořáka 335 
Ředitel sdružení: Bc. Aleš Hozdecký (do 31. 12. 2018), předseda sdružení: Mgr. Jana Svobodová 
(místostarostka Turnova) 
Charakteristika: Sdružení Český ráj je zapsaný spolek, který sdružuje města, obce a další právnické 
osoby. Původní spolek byl založen s cílem systematicky podporovat cestovní ruch v regionu. Český ráj 
je jedním z oficiálních turistických regionů ČR vymezených Českou centrálou cestovního ruchu 
CzechTourism. 
Mezi aktivity SČR patří mj. koordinace marketingových aktivit podporujících především tvorbu 
a zajištění regionálních turistických programů, produktů a projektů / prezentace a propagace 
turisticky 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. 2017 celkem 58 členů, z toho 38 měst a obcí, 
17 subjektů ze soukromého sektoru, 1 ostatní + 2 přidružená členství (OSVČ). 
Aktuální seznam členů v roce 2017: Agentura ARA, s. r. o. / Autokemp Sedmihorky, v. o. s. / BAART, 
s. r. o. / 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 / 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. / Turnovské památky a cestovní 
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ruch / Zikuda – vodohospodářské stavby, s. r. o. Přidružení členové: Pivní lázně Dolní Bousov, 
Sdružení Bohém – Miroslav Kněbort. 
Výše členského příspěvku: Členský příspěvek řádného člena – obce činí 5 Kč za obyvatele / Členský 
příspěvek řádného člena – kolektivního, tj. odborná, profesní a zájmová sdruženi v oblasti 
uzemní působnosti sdružení činí 3 000 Kč (včetně neziskových organizaci) / Členský příspěvek 
řádného člena – ostatních, tj. právnických osob činí 6 000 Kč (především podnikatelské subjekty). 
 
Prázdninová statistika: Počty turistů, návštěvnost cyklostezky Greenway Jizera a využití cyklobusů viz 
Kraj – Kalendárium srpen.  
13. května: Cyklojízda Greenway Jizera s průvodcem – za archeologií a pivem. Trasa: Turnov – 
Modřišice – Přepeře – Mokrý – Ploukonice – Příšovice – Svijany a zpět přes Nudvojovice. Účastníci se 
seznámili s různými variantami řešení cyklotrasy a setkali se s představiteli obcí, kterými má nová 
trasa Greenway Jizery vést. Organizovalo Sdružení Český ráj. (Viz Fotokronika). 
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet. Ve výroční zprávě jsou uvedeny všechny aktivity sdružení 
(účast na veletrzích, propagační akce, materiály, internetová prezentace…) 
 

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 Kammerlanderovou) o to, zda byl majetek zabaven 
právoplatně.  
Sezona byla zahájena 25. března na dvou prohlídkových okruzích.  
29. a 30. dubna: Putování za renesancí. Prohlídky zaměřené na stavební vývoj objektu, včetně 
zpřístupnění běžně nepřístupných prostor (východní sklep, místnost ve věži, zámecká půda).  
9. června: Noc kostelů. V rámci celostátní akce byl odhalen zámecký poklad, který se většinu roku 
ukrývá v trezoru u pracovny hraběte Mikuláše Vladimíra 
5.–6. července: Móda sedmi století. Tradiční kostýmované prohlídky 
5.–6. srpna: Od Mikuláše k Mikuláši. Hrané kostýmované prohlídky. Běžný výklad průvodce je oživen 
o scénky ze života rodiny Des Fours Walderode. 
12. srpna: Varhanní sobota, varhaník Radek Rejšek 
26. srpna: Hradozámecká noc aneb Vzhůru do oblak. Hrané noční prohlídky 
16.–17. září: Putování za renesancí. Prohlídky zaměřené na stavební vývoj objektu. 
 
Expozice: V roce 2017 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. 
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Junák. Svaz skautů a skautek ČR, středisko 514.02 „Štika“ Turnov 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov – klubovny na Skautském ostrově 
Vůdce střediska: Stanislav Šéfr, zástupce: Ivana Šonská (oba od prosince 2016) 
Charakteristika: Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky 
Vláďa Horáček založil první družinu. V Horáčkově vile (ul. 28. října) se poté začali scházet kluci, kteří 
se v roce 1919 stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. Znakem turnovských skautů je lilie se 
zříceninou Trosek. Jméno střediska bylo zvoleno na paměť jednoho turnovského skauta – Štika 
působil ve středisku přibližně v letech 1932–1950. Zasadil se o výstavbu nových kluboven a od roku 
1948 byl střediskovým vůdcem. Členové se scházejí v klubovně na tzv. Skautském ostrově.  
 
Skautské středisko Turnov, občanské sdružení: jedná se o spřátelenou organizaci – spolek přátel 
Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska Štika Turnov. Sdružení pomáhá se správou ostrova, na 
kterém skauti sídlí, a stará se o městský psí útulek. 
 
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 2017 329 skautů a skautek v 8 oddílech (4 chlapecké, 3 dívčí 
a 1 oldskautů). 
 
Členská základna střediska a oddíly: 
Středisko mělo v roce 2017 329 členů, stejně jako v předchozím roce a je 3. největším v republice. 
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 (54 členek, 6 družin) 

 2. dívčí oddíl Panoženky: Vůdkyně: Ivana Kiwi Šonská  

 3. dívčí oddíl Chobotnice: Vůdkyně: Dominika Skippy Hübnerová  

 1. chlapecký oddíl Habokawi: Vůdce oddílu: Jan Hony Budina (od září 2017) 

 2. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Michal Škubis Kubánek (od léta 2017) 

 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.  
 
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 2016. 
 
Popis: Viz kronika 2016 
 
Z akcí v roce 2017: 
18. února: Karnevalové masky – tvůrčí dílna pro děti a malování na obličej.  
18. března: Jarní tvoření – tvůrčí dílna pro děti, motýlci, zajíčci a další jarní motivy 
8. dubna: Exkurze za pískovcovým fenoménem Příhrazských skal 
15. dubna: Velikonoční dílničky – tvůrčí dílna pro děti, výroba velikonočních dekorací a zdobení 
perníků 
20. května: Oslava prvních narozenin – Čas pro rodiny s dětmi. Loutkové divadlo Čmukaři, dětská 
stezka, výtvarné dílny (např. foukání ze skla). Kolem Domu přírody probíhal menší jarmark. Konala se 
exkurze Za pískovcovým fenoménem Klokočských a Besedických skal (Petr Jenč, Lenka Šoltysová, 
Martin Slavík). Květinové tvoření – tvůrčí dílna pro děti, výroba kytiček z papíru, drátků a těstovin 
21. května: komentovaná procházka Údolím řeky Jizery, provázel Jan Višinský. 
16. června: Muzejní noc 
17. června: Zvířátka z Českého ráje – představení a tvorba zvířátek z našeho kraje 
10.–14. července: Papírové výtvarné dílny 
 
Výukové programy – stálá nabídka programů pro školy 
Délka programu: 120 minut, cena: 1380 Kč 

. Vánoce s mimozemšťanem: program pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ. Tvořivý výukový program, kde 
se děti seznámí s Mimozemšťanem a pomocí her mu pomohou pochopit, co jsou to Vánoce a kdo je 
Ježíšek. Ukáží si lidové zvyky a tradice, vyrobí ozdoby na stromeček a ozdobí perníčky. 

. Mimozemšťan v Českém ráji: program pro 1. a 2. ročník ZŠ. Výukový program žáky zábavnou 
formou seznamuje s nejstarší chráněnou krajinnou oblastí Český ráj. Žáci se na malou chvíli stanou 
průvodci malého mimozemšťana po Českém ráji a společně s ním poznají faunu, flóru i památky 
Českého ráje všemi smysly.  

. Zahrádka babky bylinářky: program pro 1. a 2. ročník ZŠ. Výukový program žáky zábavnou 
formou seznámí s běžnými druhy bylinek, naučí je, jak je správně zpracovávat, kdy a jak je využít. 
V neposlední řadě si žáci z bylinek připraví a ochutnají jednoduchý pokrm či nápoj. 

. Co dělají zvířátka v zimě? program pro 3.–5. ročník ZŠ. Děti se seznámí s tím, kteří ptáci u nás 
v zimě zůstávají a kteří odlétají do teplých krajin. Dozví se, čím je vhodné ptáčky přes zimu 
dokrmovat. Která jiná zvířátka mohou v tomto období potkat a jak rozeznat jejich stopy. Žáci si 
s sebou odnesou i tematicky zaměřené ruční výrobky. 

. Český ráj hravě: program pro 3.–5. ročník ZŠ. V tomto výukovém programu děti navštíví 
interaktivní expozici Domu přírody Českého ráje a následně si získané vědomosti o nejstarší chráněné 
krajinné oblasti České republiky upevní díky zábavným, soutěživým i pohybovým hrám. 

. Chlupaté království: program pro 1.–9. třídu. Během programu se žáci seznámí se životem 
hmyzu a jejich zástupci. Společně si prohlédnou výstavu fotografií Chlupaté království, která je focena 
pod elektronovým mikroskopem. Součástí programu je i ukázka odchytu hmyzu. 

. Proč to tluče v hrudníku? program pro 8. – 9. ročník ZŠ. Poznejte sami sebe trochu jinak. 
Určitě už každého z vás někdy napadlo, co se asi odehrává v našem těle například, když vyběhneme 
po schodech? Pojďme prozkoumat naše srdce, krevní oběh a krevní tlak. Společně nakoukneme pod 
kůži našeho těla a zjistíme co a jak "pohání" naše tělo. Součástí je laboratorní pokus s pitvou 
vepřového srdce, měření tlaku a dechu, výuková hodina srdce a oběhová soustava. 
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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 
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.  
 
Seminář muzejních geologů: 24.–28. dubna, ve spolupráci s Muzeem v Nové Pace. (Popis programu 
ve výroční zprávě) 
Konference Národních geoparků Nová Paka: 24.–26. května 2017. (Popis programu ve výroční 
zprávě) 
Studentské praxe: v průběhu roku absolvovalo v geoparku 5 českých (TUL, UH) a jeden zahraniční 
student praxi a 8 studentů se zaměřilo ve svých závěrečných pracích na činnost geoparku.  
Tichý geopark: přípravy na zpřístupnění lokalit pro neslyšící občany. Instalováno 5 informačních 
panelů především v oblasti hradu Rotštejn. 
Mineralogický tábor. Ve spolupráci se spolkem OPEN ART uspořádali pracovníci geoparku opět 
Mineralogický tábor v Roškopově u Nové Paky. V průběhu dvou týdnů se mladí zájemci o geologii 
seznamovali s mineralogickými zajímavostmi geoparku a mohli si též vyzkoušet tradiční zpracování 
lokálních drahých kamenů (achátů, jaspisů…) 
Zdroj: Výroční zpráva, internet 
 

Chráněná krajinná oblast Český ráj 

Adresa: Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov 
Vedoucí: Mgr. Jakub Čejka (od 1. 1. 2017) 
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. 
 

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 
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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. Velká část kapel, zejména ty, 
které hrají moderní hudbu, prezentují svou činnost na webu www.bandzone.cz, kam zapisují 
i koncertní aktivity. Formulace „kapela si zapsala“ znamená, že tento údaj uvedla právě na zmíněném 
webu. Není možné garantovat, že mimo ně nevystoupila i víckrát. (Charakteristika a podrobnosti 
o kapelách viz Kronika 2013, stejně jako podrobné přehledy koncertní činnosti pro představu o jejich 
aktivitě). Kapely, které byly v roce 2017 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 (!) – nové údaje nebyly dodány:  
Pěvecký sbor Antonín Dvořák / Turnovanka / Hitmakers / Jazz kvintet Josefa Uchytila / Turnovský Big 
Band / Lédl Jazz Quintet / 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 2017 využívala agenturu jen kapela Nothingham. V roce 2018 byla činnost ukončena.  

Ad Libitum 

Smyčcový kvartet hraje pod vedením Jana Lochmana. Vznikl v roce 1997 při ZUŠ Turnov a hraje 
klasickou hudbu. Je poměrně aktivní. V roce 2017 vystoupil např. na vernisáži výstavy 
ReGenerace 3 ve čtvrtek 23. listopadu v turnovském muzeu, 30. prosince v mašovské kapli. 

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. 
Kapela je velmi aktivní, v roce 2017 odehrála ca 27 koncertů.  
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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.  

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.  

Deathward 

Kapela Deathward byla založena v roce 2012 zkušenými muzikanty. Po drobných personálních 
změnách se sestava stabilizovala do současné podoby šesti mužů. Žánrově je hudbu Deathward 
obtížné zařadit. V jejich tvorbě nejdete prvky různých odnoží metalu, symfonické plochy připomínající 
filmovou hudbu, drsné metalové pasáže… Muzika stojí na propracovaných aranžích. V roce 2017 si 
zapsala kapela 6 koncertů. 

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. Výběr z koncertů v roce 2017:  
5. 5. Čajáč Kacanovy / 10. 5. Hard Rock Cafe Praha / 25. 5. Team spirit Vestec / 2. 6. Fijo Cheb / 30. 6. 
Funkin´ Turnov / 11. 8. In vino Hostivice / 12. 8. Křehká krása Jablonec / 23. 9. Kulturnov. 

Hitfakers 

Funková kapela hrající v albánsko-českém složení. Pro rok 2017 registrovala na webu Bandzone tři 
koncerty. 

Jazz kvintet Josefa Uchytila 

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

Lédl Jazz Quintet  

Lédl Jazz Quintet vznikl kolem roku 1996 jako „malá parta“ Turnovského Big bandu. Několikrát do 
roka koncertují v restauraci Maškovka.  

Mackie Messer 

Kapela netradičního složení, hrající tradiční repertoár z oblasti dixie, jazzu, blues, world music, a to 
jinak, než je v kraji zvykem. 

Mackie Messer Klezmer Band  

Kapela akusticky hraje židovskou muziku, za dobu svého působení již patří k etablovaným kapelám. 
Vystupuje v synagogách, na festivalech židovské kultury apod. Je aktivnější než její mateřská Mackie 
Messer. 
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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 2017 – Vánoční: 
3. prosince – 15.00 kostel sv. Mikuláše v Turnově, 17.30 kostel Jeřmanice 
8. prosince – 18.00 koncert pro seniory – Městské divadlo Turnov 
10. prosince – 18.00 kostel Hodkovice nad Mohelkou 
12. prosince – 17.00 a 19.30, velký vánoční koncert, host a křest nového vánočního CD – Městské 
divadlo Turnov 
15. prosince – 18.00 Loučky 
16. prosince – 17.00 kostel Jenišovice 
17. prosince – 16.00 kostel Vyskeř 
26. prosince – 14.00 hrad Valdštejn 
(Viz Fotokronika říjen). 

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: 24. 6. Husův sbor Turnov / 8. 7. Autobusové nádraží Na Lukách / 12. 7. Valdštejn 
/ 16. 12. Městské divadlo Turnov.  
Premiérový koncert v akustickém prostředí: 16. prosince uspořádala kapela v turnovském divadle 
svůj historicky první akustický unplugged koncert.  
 
Rockové oratorium Jan Křtitel 
Kapela připravila jedinečný orchestrální projekt rockového 
oratoria s duchovním obsahem, jehož premiéra se odehrála 
na svátek sv. Jana v sobotu 24. června v Husově sboru 
v Turnově. Inspirací byla orchestrální skladba z minulého roku 
nazvaná Jan z pouště, která byla rozvinuta na více než 
hodinové oratorium členěné do šesti vět, které propojuje 
recitace z evangelií. Názvy vět: Poušť, Medi divokých včel, 
Jordán, Machareus, Herodiada a Nabatea.  
Ke kapele se jako hosté v tomto projektu připojili husitský 
farář Oldřich Bezděčík (recitativ), Kristýna Anežka Poláková 
(vokály), Daniela Kvapilová, Kateřina Sulková a Anna Šteklová 
(pozouny). Oratorium zaznamenala vřelé přijetí publikem. (Viz 
Fotokronika). 

Payya Matys 

Mladá zpěvačka pochází z Rovenska pod Troskami, je dcerou novináře Pavla Matyse a Kateřiny 
Matysové. Oba rodiče se také věnují hudbě. Payya se věnuje hiphopu a R’n’B, také jazzu a blues, 
zpívá výhradně česky. Texty si píše sama a vytváří i hlavní melodické linky písní. Ty pak dokončuje 
většinou DJ Sali (Lukáš Halama),  
Nové album: 15. září 2017 pokřtila v turnovském klubu Grand restaurant Magic (Sobotecká čp. 595) 
své první album Ze stínů.  
Rozsáhlý rozhovor se zpěvačkou vyšel v novinách Turnovsko v akci č. 22/2017.  
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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 2017 měl sbor 34 členů (včetně dirigenta). 
 
Koncerty a kulturní akce pořádané v roce 2017: 
16. dubna: Velikonoční bohoslužba v Mnichově Hradišti / 19. května: Bozkov – Dvořákovo Te Deum / 
Missa Brevis Hanychov / Te Deum Osenice / Slavnost sv. Václava Dolní Krupá / Hubertská mše 
Valdštejn / Hubertská mše Křižany / Hubertská mše Smržovka / Hubertská mše Hejnice / Hubertská 
mše Bozkov / Rozsvícení vánočního stromu v Železnici. 

Purnama 

Turnovská kapela vznikla v roce 2011, v roce 2014 se podílela na první charitativní akci Metal for 
hope. Kapela hraje metal. Tvoří ji členové Jakub Viták (zpěv, kytara) / Václav Vaníček (kytara) / Pavel 
Bukvic (basa, zpěv) a Václav Lhota (bicí). 
Pravidelně pořádá koncerty nazvané Metal for hope, výtěžky ze vstupného a dobrovolných příspěvků 
věnuje na charitativní účely. V nedávné době vydala první album s názvem Lioness a výtěžek 
z prodeje prvních 100 CD věnovala Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům, který pomáhá dětem 
s rakovinou (přes 17 tisíc korun, podle jiných informací téměř 30 000 Kč). 
Benefiční koncert na Troskách: 26. srpna se konal benefiční koncert Boj s rakovinou pro Vendulku 
Violovou. Vystoupily čtyři metalové kapely. Na koncert dorazilo 234 diváků, mnozí z nich nepatřili 
k milovníkům metalu, ale chtěli přispět na dobrou věc. A to se podařilo. Na akci bylo získáno 
52 405 Kč, které byly rodině nemocné holčičky předány 12. září v Děčíně za účasti náměstka 
hejtmana Pavla Svobody. Liberecký kraj na pořádání koncertu přispěl částkou 10 tisíc korun.  

Pranic 

Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně.  
14. února: Městské divadlo, Pohovka s herečkou Marií Doležalovou  
29. března: Rýnovice, Jablonec nad Nisou, koncert v domě česko-německého porozumění  
18. dubna: Turnov, Městské divadlo, Pohovka se Stanislavem Zindulkou a Zuzanou Maléřovou  
8. června: Městské divadlo, koncert Pranic a hosté – uvedení nového CD  
9. června: Praha-Nusle, Noc kostelů – kostel československé církve evangelické  
11. června: Šonov, koncert v kostele československé církve evangelické  
6. července: Praha, Valdštejnská zahrada, koncert v Senátu PČR  
5. srpna: Hořice, festival  
7. srpna: Telč, Prázdniny v Telči  
2. prosince: Jičín, Adventní koncert ve sboru ČCE  
7. prosince: Praha, Music City Point, Notování  
8. prosince: Turnov, Adventní trhy 

Snap Call  

Snap Call je rock’n’rollová skupina z Turnova založená roku 2012. Snap Call se pohybují v mixu vlivů 
a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country. Kapela hraje blues rock, hard rock, motorkářský 
rock’n’roll, jižanský rock.  
Kapela v roce 2017 hostovala jako předkapela při akustickém tour skupiny Wohnout. „Byl to úžasný 
zážitek! Hráli jsme pro vyprodané Mahenovo divadlo v Brně i zaplněnou koncertní halu v Muzeu 
Škoda Auto v Mladé Boleslavi,“ prozradil zpěvák David Hlůže. (Převzato z www.turnovskvakci.cz). 
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Soutěž o účast na velkých českých festivalech: Kapela se přihlásila do projektu REC stage – Čistý 
festival o účast na českých festivalech. Porota vybírala z 1 137 přihlášených skupin a do finále, ve 
kterém hlasovala veřejnost pomocí internetu, poslala devět účastníků. Snap Call byli mezi nimi. 
Fanoušci pak hlasovali o třech finalistech, kteří vystoupili na festivalech Rock for People, Benátská!, 
Colours of Ostrava, Sázavafest nebo Sweetsen fest. Kapela získala 7 800 hlasů a v anketě zvítězila.  
Křest nového singlu a klipu: 4. listopadu proběhl v turnovském klubu Magic (Sobotecká, čp. 595) 
křest nového singlu a klipu The Old Golddigger. Kromě kapely vystoupila i dvě spřátelená uskupení –
Silent Session a pražská kapela Curlie. 
Benefiční koncert: 23. prosince se v kavárně KUS na Střelnici odehrál koncert, jehož výtěžek byl 
věnován čtyřletému chlapci Ondřeji Vašičkovi z Příšovic, který trpí kombinací těžkých zdravotních 
poruch a jeho vývoj je závislý na kvalitní rehabilitační péči. Pomoc zorganizovaly maminky sdružené 
kolem skautského střediska Štika. Kapela se sama přihlásila s nabídkou pomoci. V kasičce 
s dobrovolným vstupným bylo nashromážděno 13 289 korun.  
V roce 2017 si kapela zapsala 12 koncertů. 

Soundfall 

Turnovská kapela Soundfall vznikla v roce 2010, původní akustické trio se postupem času vyvinulo 
v plnotučný kvintet, žánrově těžko zařaditelný. V tvorbě najdeme prvky rocku, popu, folku, jazzu, 
funku i blues.  
V roce 2017 odehrála kapela jeden koncert společně s RozumBrothers, a to v únoru v turnovském 
Barel baru (Tázlerova 252). 

RozumBrothers 

Skupina RozumBrothers vznikla v roce 2012 spojením již dříve spolupracujících 
muzikantů a kamarádů Tomáše Štefánka, Michala Pecky, Jana Maliny a Jiřího Ištvánka. V roce 2015 
skupinu doplnila zpěvačka Martina Vágenknechtová a také ji opustil Jan Malina. Formace hraje 
skladby na pomezí mnoha hudebních stylů a nálad – progressive-pop. V roce 2017 vystoupila na dvou 
koncertech.  
 

Silent Session  

Rocková kapela vznikla v roce 2009, ale její členové spolu hráli už od 80. let v kapele Elevance. 
Skupinu v současnosti tvoří Honza Hlůže (zpěv), Honza Mikyska (kytara), Jirka Jandura (bicí) a Pavel 
Křelina (basa). Silent Session vydali v roce 2015 nové album Poslední na Zemi, které kapelu ukazuje 
v té nejlepší a nejvyzrálejší formě. Deska obsahuje deset rockových fláků s českými texty. Pro 
zachování co největší energie skladeb probíhalo nahrávání živě. 

Tamdoletma 

Hudební duo hraje tzv. folk'n'drink.  
23. 3. Hradec Králové, Ac Klub / 21. 4. Liberec, Klub Ateliér / 12. 5. Praha, Husitská fara Břevnov, Na 
Petynce 47a / 19. 5. Chodovice u Hořic, Saigon Art / 22. 5. České Budějovice, Majálesová kavárna / 
24. 6. Hrad Pecka, Festival na hradě Pecka / 16. 7. Jičín, Folkování v parku 

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 (11. března, 25. března, 8. dubna, 23. dubna, 15. října, 11. listopadu, 
25. listopadu, 9. prosince. Dále 26. února: Masopustní průvod, 23. dubna Tradiční odpoledne 
s dechovkou v Eurocentru v Jablonci nad Nisou, 27. května Staročeské řemeslnické trhy v Turnově, 
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3. června Pouť ve Bzí, 13. června: Koncert v Mnichově Hradišti, 1. července: přehlídka dechových 
hudeb na Všeni, 12. července Promenádní koncert v Lomnici nad Popelkou, 23. září Kulturnov, 
8. prosince Vánoční trhy v Turnově. 
Historie kapely začala v roce 2007. Hraje repertoár z 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, 2016 a 2017 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.  
 
 

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 utajena, není k dispozici dostatek informací. Pokud 
byl k dispozici alespoň kontakt, byl spolek osloven a požádán o informace – pokud je dodal, jsou zde 
uveřejněny. Adresy sídel spolku jsou často orientační – úředně psány na adresu předsedy nebo 
jednatele, neznamená to, že by se členové v daném místě scházeli. 
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: Ondřej Šída (od 25. 5. 2016) 
Hlavní výcvikář: Josef Ludvík 
Charakteristika: Svaz provozuje cvičiště pro výcvik psů Na Lukách.  
Počet členů: Ke konci roku 2017 měl svaz 45 členů  
Z historie turnovské pobočky 
1972: Z kroniky: „Vlastní počátek organizace začíná na turnovském nádraží, kde se sešli majitelé 
pejsků a chuti je cvičit. Tuto schůzi řídil vojenský kynolog s. Černý.“ Na žádost organizace MěNV určil 
jako místo pro budoucí výcvik pozemek Na Lukách u Jizery. Začínalo se na zelené louce. Pozemek se 
musel vyčistit, srovnat a vybavit překážkami. Pro každého člena to znamenalo desítky brigádnických 
hodin. Největším problémem pro začínající organizaci byl nedostatek peněz. Nějaké peněžní 
prostředky se podařilo získat od Města. Okolní továrny poskytly různé zbytky stavebních materiálů. 
Z nich byla slepena i první plechová klubovna. Prvním předsedou byl krátce p. Černý a druhým Josef 
Berger. Hlavním výcvikářem se stal František Trnka a po něm Milan Matějíček. 
1973: Během namáhavé práce se nezapomínalo na základní činnost organizace – na výcvik psů. Už ve 
druhém roce své existence začali členové vyjíždět na závody. Prvním absolvovaným závodem se stal 
Pohár Prachovských skal, kde se nejlépe umístila Jiřina Holasová. Na podzim téhož roku se konaly na 
cvičišti první zkoušky. Nastoupilo 6 psovodů na ZVV1 a všichni splnili. Rozhodčím byl p. Kovalčík. 
1974: V tomto roce byl oplocen celý areál. 
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1975: V květnu tohoto roku se konal první ročník závodů O štít Českého ráje. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích ZVV1 a ZVV. Historicky prvním vítězem těchto závodů se stal p. Cihlář z Jablonce nad 
Nisou. 
1976: V tomto roce se začalo se stavbou nové klubovny, která stojí na cvičišti dodnes. Celá byla 
vybudovaná svépomocí a při její stavbě bylo odpracováno více než 2 000 brigádnických hodin. 
1977: Poprvé se skládala zkouška ZM. 
1978: Tento rok byl pro cvičák nešťastný. Cvičiště bylo zasaženo velkou povodní. Voda zničila, co se 
dalo. Odnesla překážky, a dokonce i záchod. 
1979: Na cvičišti se uskutečnily první záchranářské zkoušky. Na památku p. Holasové se závody O štít 
Českého ráje staly dvoudenní. První den byl Memoriál Jiřiny Holasové podle ZVV1 a druhý den 
kategorie ZVV a ZVV. 
1980: V létě v tomto roce proběhl i výcvikový tábor, který se slavnostně ukončil opékáním selete. 
1981: Organizace získala ocenění za nejlepší organizaci v okrese Semily a nejlepším psovodem 
v okrese se stal Josef Ludvík. 
1998: Poprvé se konal závod Jizera, jehož zvláštností je zadržení figuranta přes vodu. 
2000: Na cvičiště byl zaveden elektrický proud. 
Zdroj: Převzato z webových stránek organizace, ministerská evidence spolků 

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 2017 (výběr): 
Probíhalo odbahnění rybníka v Libuni. Na webových stránkách nebyly uvedeny žádné informace 
o závodech v roce 2017. 

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). 
K 31. 12. 2016 měl 37 členů, z toho 33 aktivních, z toho pouze 3 mladí.  
 
Letní místní výstava králíků a drůbeže: se konala 24. června. Bylo vystaveno 143 ks králíků 21 
plemen a vystavovalo 26 vystavovatelů. Uděleno 10 čestných cen. Drůbež byla vystavena ve 42 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=msPv3A5Gu_DYh3s1M1w4jsfxEcocEvuO3PCvGNMT9zGTwZKuRr7N2jcgIeTCNGgOZFb25e9vBy0_5j6lvjO89kdprEOU-51HyizStbILqRM9R3pNkpJeWQlJ68TnEdBs
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voliérách 31 plemen od 14 vystavovatelů. Uděleno 5 čestných cen. ZO Turnov 1 získala dvě čestné. 
Výstavy se zúčastnilo 220 návštěvníků. Prodejných králíků bylo vystaveno 90, prodáno 61 kusů.  
 
Zimní okresní výstava králíků a místní výstava holubů se konala 25. listopadu. Vystaveno bylo 277 
králíků 38 plemen od 46 vystavovatelů. 205 bylo nabízeno k prodeji, z toho se 101 kusů prodalo. Bylo 
uděleno 15 čestných cen na králíky a tři poháry na nejlepšího samce, samici a kolekci okresní výstavy. 
V soutěži okresní výstavy tříčlenných kolekcí se na prvním místě umístila ZO Turnov 1 se ziskem bodů 
1 137,5. Na druhém místě ZO Lomnice nad Popelkou se ziskem bodů 1 136,5. Na třetím místě ZO 
Roztoky u Jilemnice s počtem bodů 1 125,5. Na čtvrtém místě ZO Jilemnice s počtem bodů 284,0. 
Místní výstava holubů: bylo vystaveno 112 kusů holubů 16 plemen od 17 vystavovatelů. Bylo 
uděleno pět čestných cen za holuby a jeden pohár na holuba šampiona. Výstavy se zúčastnilo 230 
návštěvníků.  
Spolek si stěžuje na malý zájem Turnováků o výstavy – jejich návštěvníci přicházejí spíše z okolních 
vesnic. 
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.  

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. K 31. 12. 2017 měla organizace 160 evidovaných včelařů, z toho 145 členů, 
z toho 10 bez včelstev, 2 neorganizované včelaře. 8 včelařů organizovaných ve Včelařském spolku 
v Mladé Boleslavi a 3 registrované. V obvodu bylo evidováno celkem 1 234 včelstev, z toho 1 151 
patří členům organizace. Snůškový rok nebyl povedený, snůška květového medu byla přibrzděna 
ochlazením v době květu stromů. V rámci organizace byla hlášena produkce 16 245 kg medu, což na 
1 152 včelstev členů ZO činí průměr 14,1 kg medu na včelstvo, 513 kg vosku, vychováno 135 matek.  
Spolková kronika: člen spolku Vaníček se v roce 2014 pustil do dopsání spolkové kroniky dle 
podkladů kronikáře Loudy. Jedná se o dlouhodobý úkol.  
Včelařský kroužek: Dětský kroužek byl znovu založen v roce 2012. V roce 2016 ho navštěvoval pouze 
jeden junior a ostatní účastníci, kterých 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. Kroužek vede přítel 
Šritr.  
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 
156 Kč/včelstvo. 
Vývěska: Na zdi v ulici 5. května u Zahradnictví Hájek je pronajímána od téhož vývěska za 
2 400 Kč/rok + DPH.  
Okresní včelařský den: 13. května v areálu ZO ČSV Lomnice nad Popelkou.  
Dětský den v parku: 10. června – účast na akci pořádané Žlutou ponorkou.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, více podrobností k fungování organizace viz v kronice 2016). 



Kronika města Turnova 2017  |235 

 

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. 

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 2017: 
Od konce roku 2016 vystavuje Fotoklub na Střelnici. V kavárně KUS vystavují členové fotoklubu. 

 8. 3. do 25. dubna: Zdeněk Pilař a Jiří Šťastný 

 Do 3. 5.: Jiří Durdík – Okno do duše 

 Do 30. června: Jen tak – Alois Garamszegi. 

 6. září – 3. října: Staré Město pražské. Výstava pořádaná Svazem českých fotografů rámci cyklu 
Praha dříve a nyní  

 6. září – 31. října: Břetislav Jansa a Otakar Kudrnáč. Výstava fotografií dvou kmenových členů 
fotoklubu Safír  

 Do 31. prosince: Symboly Českého ráje. Výstava fotografií autorů: Otakara Kudrnáče, Zdeňka 
Patzelta, Zdeňka Pilaře a Jiřího Stránského. Výstava potrvá do 31. prosince. 
Do 31. prosince: Fotografická plátna Břetislava Jansy (v kavárně KUS) 

Jizeran – Klub sběratelů pivovarských suvenýrů 

Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
8. dubna: Burza a setkání sběratelů v hasičárně na Daliměřicích 

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.  
 
Výběr z akcí 2017: 
. 26. ledna: Společné vzpomínání – Přátelství je někdy víc než láska 
. 2. února: Promítání s vyprávěním z cest pana Jana Sejkory po Bali 



Kronika města Turnova 2017  |236 

 

. 9. února: Hudební odpoledne s Evou Matyldou Jiřičkovou 
16. února: Valentinské hudební odpoledne s Františkem Adamcem 
23. února: Bavíme se sami + program děvčat ze zdravotní školy 

. 13. dubna: Velikonoční tvořivá dílna v penzionu Žižkova. Simona Bakešová a Edita Nožičková 

. Červen: Jan Patočka. Komponovaný pořad o turnovském rodákovi, profesoru Janu Patočkovi, 
obránci lidských práv a filozofovi k 110. výročí jeho narození. Pořadem provázeli Eva Kordová 
a Karel Šírek 

. Červen: Architektura baroka v našem regionu. Přednáška Jiřího Sajbta z turnovského muzea 
v rámci roku celostátního projektu Rok baroka 

. Říjen: Jak chránit zdraví v každém věku. Setkání s lékařem MUDr. Danielem Pospíšilem na téma 
jak se správně stravovat a žít v důchodovém věku 

. 21. prosince: Tradice českých Vánoc. Pořad PhDr. Vladimíry Jakouběové, citace textů Eva 
Kordová, hudební doprovod ThMgr. Ondřej Halama 

Klub filatelistů Český ráj 

Předseda: Ing. Jiří Černý, Ph.D. 
Historie: (podrobná historie viz Kronika 2015.)  
Klub pořádá burzy sběratelů filatelie, pohledů, mincí a ostatních sběratelských oborů, konají se na 
Střelnici vždy od 8.30 do 11.00. V roce 2017 se konaly: 4. března / 24. června / 2. prosince.  

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.  
 
Sbírka na opravu lokomotivy: Spolek na jaře vyhlásil sbírku na opravu parní lokomotivy 310.0134, 
kterou kdysi zachránil před sešrotováním a která od té doby brázdí Český ráj v rámci nostalgických 
jízd. Lokomotiva však potřebovala opravu kotle a spolek vyhlásil veřejnou sbírku na webové stránce 
hithit, kde mohou lidé přispívat na různé projekty. Na opravu přispělo 234 lidí a bylo vybráno 
237 494 Kč! (Největší dar ve výši 50 tisíc korun poskytli piloti a letoví dispečeři českých aerolinek.) 
V prosinci roku 2016 byla zahájena oprava. Dokončena byla v srpnu 2017. Kotel byl opraven 
společností Zababa v Praze-Zlíchově. Byl zbaven žárových trubek a prošel očištěním od rzi, kalů, olejů 
a dalších nečistot. Části kotle byly vyvařeny, aby se vyhřátý a deformovaný materiál nahradil novým. 
Byly vyměněny rozpěrky. Zbytek lokomotivy zůstal v Turnově a byly na něm také vyměněny prorezlé 
části, ložiska atd. (Informace převzaty z webových stránek sbírky – www.hithit.cz). 
Letošní sezona Jízd parním vlakem Českým rájem byla zajištěna díky pomoci z klubu v Jaroměři, vlaky 
táhla lokomotiva řady 423. (Viz Fotokronika srpen). 
 
Přehled akcí v turnovském depu v roce 2017:  

 1. dubna: AC/DC Bon Scott revival – koncert depo Turnov 

 3. června: Podkrkonošský symfonický orchestr – koncert depo Turnov  

 30. června – 2. července: Muzejní jízdy (Jaroměř – Náchod, Jaroměř – Kuks – Bílá Třemešná) 

 1. července: Motorovým vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / Turnov 
– Semily a zpět) 

 8. července: Parním vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / Turnov – 
Semily a zpět) 

 15. července: Motorovým vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / 
Turnov – Semily a zpět) 
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 14.–16. července: Krkonošský parní víkend (Jilemnice – Martinice – Vrchlabí a zpět) 

 22. července: Parním vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / Turnov – 
Semily a zpět) 

 29. července: Motorovým vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / 
Turnov – Semily a zpět) 

 28.–30. července: Muzejní jízdy (Jaroměř – Náchod, Jaroměř – Kuks – Bílá Třemešná) 

 5. srpna: Parním vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / Turnov – Semily 
a zpět) 

 12. srpna: Motorovým vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / Turnov – 
Semily a zpět) 

 11.–14. srpna: Krkonošský parní víkend (Jilemnice – Martinice – Vrchlabí a zpět) 

 19. srpna: Motorovým vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / Turnov – 
Semily a zpět) 

 18.–20. srpna: Borůvková parní sobota na Zubačce (Kořenov – Harrachov) 

 26. srpna: Parním vlakem Českým rájem (Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět / Turnov – 
Semily a zpět) 

 9.–10. září: Gala Parowozów (Jaworzyna Śląska) 

 9. prosince: Mikuláš v Liberci (Liberec – Křížany).  
Zdroj: internet, webové stránky spolku a výroční zpráva (v ní se přehled akcí poněkud liší) 

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. 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. 

Kolej-klub 

Předseda: Pavel Láska, místopředseda: Hynek Posselt 
Adresa: Jesenný 150, Jesenný 513 01 
Charakteristika: Klub byl založen v roce 2013 s hlavním cílem vybudování expozice v turnovském 
železničním depu a pořádání akcí pro veřejnost. První úspěch zaznamenal v září roku 2015 při 
oslavách 150 let trati Turnov – Kralupy nad Vltavou.  

Konfederace politických vězňů, pobočka č. 55 Semily–Turnov 

Adresa: Žižkova 2031, Turnov (do 30. 4. 2017) 
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).  
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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: Viz kronika 2016.  
 
Turnovské hudební večery 
Sezona 2016/2017 byla 51. sezonou THV.  
Proběhlo celkem 8 koncertů, které navštívilo 1 606 diváků.  
. 23. ledna: Lobkowitz trio. Jan Mráček, Ivan Vokáč a Lukáš Klánský 
. 8. února: Opera ad Libitum. Program byl sestaven přímo pro turnovské diváky. Vystoupili 

Zdeňka Kloubová, Turnovačka Lucie Vagenknechtová, Matúš Mazár a Josef Kovačič. Divadlo bylo 
plné včetně galerie, volalo se bravo… 

. 22. března: Moving Clarinet – Irvin Venyš, Martin Kasík 

. 19. dubna: Vagantes – Madrigalová komedie – soubor Vagantes, ansámbl pražských studentů – 
autentická interpretace staré hudby. Premiéra příběhu plného renesanční hudby a recitace 

. 3. května: Kalabis Quintet. Dechový kvintet pěti mladých dam a především špičkových 
muzikantek 

. 27. září: Hudba pod chrámovou klenbou. 1. koncert nové sezony: trubka, varhany a zpěv – 
Vilém Hofbauer, Petr Čech a Aneta Schwarzová. Chrám Narození Panny Marie 

. 18. října 2017: Quasi trio. Roman Hranička (housle), Judita Škodová (violoncello) a turnovská 
rodačka Kateřina Ochmanová (klavír)  
16. listopadu 2017: Podkrkonošský symfonický orchestr – 10 of Best. Koncert k 10. výročí 
působení. Jeden z vrcholů hudebního roku, ve velkém sále Střelnice bylo kromě 
osmdesátičlenného orchestru 500 platících diváků, což je na vážnou hudbu dlouhodobý rekord. 
Již třetím rokem má orchestr charizmatického italského šéfdirigenta Graziana Sanvito.  

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 sezóny v Českém ráji v Sedmihorkách. Věra Pokorná a Ivana Drahoňovská se 
10. března zúčastnily v Hradci Králové konference o zápisu Československého loutkářství do 
světového seznamu Unesco. 
 
Výroční členská schůze LS Na Židli se konala 16. ledna v salonku restaurace Divizna.  
Přehled akcí v roce 2017 (výběr): 
Soubor v roce 2017 odehrál 61 představení, návštěvníků přišlo 3 470. Soubor se zúčastnil přehlídek 
v Benátkách nad Jizerou, v Libčanech, V Českém Dubu a Turnovského drahokamu. 

 Turnovský drahokam 
O víkendu 17.–19. března se konal 27. 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, viz Fotokronika). 
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Prázdninové pohádkování 

 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 
30 představení se přišlo podívat 1 624 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 16 představení, která navštívilo 728 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.  

Myslivecké sdružení Vesecko 

Sezona 2016/2017 
Adresa: Malý Rohozec 157, Turnov, 511 01 (Střelnice), Nádražní 1105 (sídlo) 
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 2017 vlastnil spolek čtyři 
lovecké psy se zkouškami z výkonu. Na střelnici se konalo 6 soutěží a závodů za účasti kolem 210 
střelců. Spolek pečuje o 30 mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, soliska, posedy apod.). 
Počet členů: 4 +2 hosté (údaj z roku 2015) 
Odlovy: Bylo odloveno 23 divočáků. Jejich přemnožení je celorepublikový problém. Srnčí trofeje 
získávají na výstavách medaile.  
Zimní péče o zvěř: V honitbě jsou bohaté stavy srnčí zvěře, v zimě spolek kupuje většinu krmiva. 
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. Kritický je úsek kolem průmyslového 
areálu na Vesecku. 

Nakafráno 

(Viz v kronice 2016). 

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.  
Zdroj: Výroční zprávu sdružení nezpracovalo 
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Pekařova společnost Českého ráje 

Adresa: Skálova 71, Turnov 511 01  
Předsedkyně: PhDr. Eva Bílková (od roku 2011) 
Jednatelka: Jitka Petrušková, zemřela 19. března. Nový jednatel Luděk Beneš 
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. 
Členská základna: 110 členů, 6 kolektivních 
Přehled aktivit v roce 2017: 

. Valná hromada: přednáška PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D. – Uprchlictví v prvních letech 
republiky 

 3. června – Zájezd do Litomyšle 
. Vyhlášení laureáta 16. ročníku soutěže pro mladé historiky do 35 let o Cenu Josefa Pekaře – 

cena udělena Mgr. Michaele Závodné, Ph.D. z ostravské univerzity za publikaci Koleje 
a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských 
městech v letech 1850–1918 

. 21.–22. dubna: Odborná mezinárodní konference Václav Chaloupecký a otazníky české 
a slovenské historiografie a kultury. V porotním sále v Jičíně 

. V roce 2017 byla navázána spolupráce s Rohozeckým okrašlovacím spolkem a jeho předsedou 
Lukášem Berndtem, který plánuje řadu akcí k výročí narození Josefa Pekaře v roce 2020. PSČR 
přislíbila odbornou pomoc při budování naučné stezky, kterou připravují studenti 
mladoboleslavského gymnázia. 

Zdroj: Výroční zpráva spolku 

Povyk, občanské sdružení 

Adresa: U Lomu 35, Turnov 
Předseda sdružení: Zbyněk Báča 
Občanské sdružení se věnuje volnému času dětí a mládeže, a to především v organizování turistických 
pobytů v přírodě.  
 
Příměstský tábor: Povyk již osm let organizuje příměstské tábory, byl první organizací, která tento typ 
trávení prázdnin do Turnova přinesla. Letos byl program pro děti nachystán na každý prázdninový 
všední den.  
Zbyněk Báča o náplni tábora napsal: „I když se zdá, že program našeho příměstského tábora je tak 
trochu směsicí všeho, musíme podotknout, že tomu tak úplně není. Náš týdenní program vychází 
z metodiky „Project adventure“, kladoucí si za cíl vytvořit z náhodně se sešlé skupiny dětí fungující 
kolektiv, který se na konci týdne nezalekne žádné výzvy, kterou před něj táboroví vedoucí postaví. Tzv. 
výzvu může představovat pískovcová skála a její zdolání, případně její pouhé slanění, vodácké sjíždění 
Jizery s velkým vrcholem v podobě projetí šlajsny v Malé Skále. Předtím, než táborníci stanou před 
velkými výzvami, projdou různými hrami se stále se zvyšující obtížností, které prověří jejich vůli 
a charakter. Vedle úsilí o splnění úkolů pro skupinu mezi sebou táborníci od prvního dne soupeří ještě 
v hrách určených pro jednotlivce, které se počítají do soutěže zvané Pizza cup. Vítěz si pak poslední 
den tábora může vybrat svou oblíbenou pizzu podle svého přání.“ 
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).  

Rohozecký okrašlovací spolek 

Spolek vznikl v roce 2010 z iniciativy občanů za účelem zkvalitňovat životní podmínky obyvatel obce 
Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Mezi hlavní cíle spolku patří: Ochrana přírody, krajiny a životního 
prostředí / Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy (především cyklisté a pěší) / Zlepšování 
podmínek pro volnočasové a sportovní vyžití obyvatel (především dětí) / Ochrana památek, 
kulturních hodnot a krajinného rázu / Ochrana a kultivace zeleně / Péče o společenský život obce. 
 
Akce v roce 2017 
Přednáška o střihu ovocných stromů: 23. března, Ing. Jan Zima přijel už potřetí na Malý Rohozec, aby 
předvedl různé druhy střihu ovocných stromů (výchovný, omlazovací, apod.) a odpověděl na dotazy 
účastníků. Přednáška s ukázkami střihu proběhla na zahradě u Šefrů. 
Jarní úklid: 23. března, dobrovolníci uklízeli okolí obce 
Pálení čarodějnic a stezka odvahy: 30. dubna 
Letní kino u Berndtů: 2. září, představení pro děti 
Mikulášská nadílka: 5. prosince, rohozecký Mikuláš rozdával dětem knížky. Jirka Ajchler (svatý 
Mikuláš), Róza Poslušná (anděl) a Matěj Kosnar (čert). 
Vánoční dílna v knihovně: 9. prosince, výroba přáníček a vánočních dekorací, pod vedením Kateřiny 
Kosíkové z Vazovce 
Vánoční dílna u Berndtů: 16. prosince, pekařská dílna pod vedením Kateřiny Kosíkové 
Sousedské setkání na Vršku: 24. prosince, dopolední štědrodenní setkávání na Vršku 

Sbor dobrovolných hasičů Bukovina 

Starosta: Arnošt Černý 
Adresa: Kobylka 11, Turnov 51101 
Počet členů v roce 2017: 80 členů, 39 žen, 41 mužů 
Schůze výboru se konají 1x měsíčně ve zbrojnici na Bukovině při účasti cca 80 %. 
Zbrojnice Bukovina: byl opraven taras před zbrojnicí 
Zbrojnice Kobylka: oprava omítky a nátěry 
 
4. února: Hasičský ples v Daliměřicích. Hrála skupina Zabar, zajištěna doprava busem z Pelešan 
18. března: Dětský karneval v sále restaurace na Bukovině, 30 dětí 
30. dubna: pálení čarodějnic (naposledy na tradičním místě, které je soukromým majetkem a stává se 
z něj skládka) 
20. května: hasičská soutěž pořádaná SDH Kadeřavec. Družstvo mužů skončilo na 3. místě 
27. května: koncert skupiny Bodlák 
17. června: O pohár starosty OSHČMS (Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) v Turnově Na 
Lukách 
1. července: fotbalový turnaj na hřišti na Kobylce 
12. srpna: posezení při dechovce (největší kulturní akce sboru), hrála skupina Semilská 12 
19. srpna: koncert skupiny Bodlák 
2. září: Senior cup pořádaný SDH Pelešany. Družstvo mužů se umístilo na 3. místě 
21. října: fotbalový turnaj na hřišti na Kobylce 
2. prosince: Mikulášská nadílka pro děti v hasičské zbrojnici v Daliměřicích 
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Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice 

Adresa: Hruborohozecká 207 
Kontaktní osoba: Josef Ulrich 
Výběr z akcí 
7. ledna: VVH, hudba Z. Mádl, účast 60 členů 
18. února: ples, hrála Gradace, účast 120 lidí 
20. března: Oslava MDŽ, 12 lidí 
26. března: dětský maškarní karneval, 60 dětí a 50 dospělých 
30. dubna: Pálení čarodějnic, 100 lidí 
20. května: Hasičská soutěž pořádaná SDH Kadeřavec (družstvo mužů a dětí) 
4. června: Dětský den, 25 dětí 
24. června: Daliměřický sportovní den, 30 dětí 
23. září: Posvícenská zábava, hrál Relax, 60 lidí 
6. listopadu: lampionový průvod, 140 lidí, 17 kočárků 
16. prosince: výlet do Žitavy, 35 lidí 

Sbor dobrovolných hasičů Kadeřavec 

Adresa: Kadeřavec 20 
Starosta: Emil Bartejs 
Velitel: Roman Jelínek 
Jednatelka: Zdeňka Čiháková 
Sbor oslavil 95. výročí své činnosti. Členská základna činila 88 členů, z toho 38 činných. Výborové 
schůze se konaly jedenkrát za měsíc, v minulém roce se jich uskutečnilo celkem 12. Ve výboru SDH 
pracovalo 15 členů. Při významné schůzi hasičů okresu Semily ve Vysokém nad Jizerou byl 
vyznamenán Zdeněk Zavadil nejvyšším hasičským vyznamenáním sv. Floriána za celoživotní práci ve 
prospěch sboru dobrovolných hasičů. Bratr Zdeněk Zavadil bude v roce 2018 již 60 let členem SDH. 
Okrsková soutěž: 20. května se konala okrsková soutěž, kam sbor vypravil tři družstva. Muži se 
umístili na 4. místě, ženy na 1. místě. 
Ptačí chřipka: hasičská zbrojnice byla určena jako sběrové místo pro mrtvé ptáky, popelnice na ptáky 
se po uplynutí karantény ztratila. Starosta sboru byl pověřen sčítáním ptáků na Kadeřavci. (Více viz 
Turnov – Kalendárium z ledna).  
Bylo zorganizováno několik brigádnických akcí: v březnu úklid zbrojnice a jejího okolí, velká příprava 
terénu na soutěž / v dubnu příprava čarodějnic, opět úklid okolí zbrojnice a sběr železného šrotu 
s pozitivním výsledkem 3 500,- Kč / příprava dřeva na zimu / v květnu, červnu i srpnu posekání trávy / 
v říjnu úklid klubovny a kuchyně před posvícením i po jeho skončení. 
Sbor od Města obdržel provozní dotaci ve výši 25 000 Kč.  
Přehled akcí:  
. v březnu oslava Mezinárodního dne žen, která byla spojena se setkáním našich důchodců  
. v dubnu proběhlo každoroční pálení čarodějnic  
. zakoupil se stan pro soutěžící 
. Hasičská soutěž: 20. května se u hasičské klubovny v Kalužníku konala hasičská soutěž na oslavu 

95. výročí od založení hasičského sboru 
. v září exkurze do Pivovaru na Hrubém Rohozci a návštěva zámku Hrubý Rohozec – 35 účastníků 
. v říjnu se pečlivě připravovalo posvícenské posezení, které se velmi vydařilo – do jeho náročné 

realizace bylo zapojeno více než 30 členů a členek. Největší poděkování zde patří hlavnímu 
organizátoru br. starostovi Bartejsovi, kuchaři br. Aleši Svobodníkovi, zásobovači br. Jaroslavu 
Grušovi, a všem ostatním, bez jejichž obětavé práce bychom tuto náročnou akci nemohli zajistit 

. v listopadu se uskutečnil tajný výlet do Svijanského Újezdu – 39 účastníků 
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. na konci listopadu byla tradiční vánoční dílna pro děti z mateřské školy v Mašově a děti 
z hasičského sboru, zúčastnilo se 22 dětí s rodiči. Všichni si odnášeli vlastnoručně vyrobenou 
vánoční výzdobu. Bratr Mlejnek nám řádně topil, aby dětem nebylo zima 

. zajištění Mikuláše, čerta i anděla při rozsvěcení vánočního stromu v Mašově na návsi.  

Sbor dobrovolných hasičů Mašov 

Adresa: Mašov 253, Turnov 51101 
Starosta: Zbyněk Hruša 
Velitel: Miloslav Kočí 
V roce 2017 měl sbor 82 členů, z toho 8 mladých hasičů.  
Zbrojnice: nová omítka (zaplatilo Město), zařízeno wi-fi 
 
Přehled akcí (kompletní): 
4. února: Hasičský bál, hráli Veselí pozůstalí. Tradiční akce se zúčastnilo 181 návštěvníků. 
11. března: společná oslava MDŽ, ženy dostaly květinu a bylo připraveno pohoštění 
8. dubna: dílna pro děti, brigáda v lomu na zajištění volných kamenů 
12. dubna: setkání se starostou v hasičárně (viz Turnov – Kalendárium) 
5. a 6. května: společný sběr šrotu 
20. května: účast na hasičské soutěži pořádané SDH Kadeřavec. Účastnilo se družstvo mužů a skončilo 
na 4. místě 
30. května: tradiční pálení čarodějnic 
3. června: dětský den v lomu 
17. června: pokácení (povolené) suchého stromu u Hlavatice na dřevo 
1. července: brigáda na dokončení instalace nových vrat u garáže stříkačky 
2. září: Senior cup – Účast na soutěži pořádané SDH Pelešany. Zúčastnilo se družstvo starších mužů 
a obsadilo 5. místo 
8. září: dětský kemp v lomu, spaní v lomu překazilo počasí a děti spaly ve zbrojnici 
9. září: loučení s létem 
21. října: společné setkání ve zbrojnici + dýňové tvoření pro děti 
2. prosince: vánoční tvoření a mašovské rozsvícení vánočního stromu 
9. prosince: mikulášská nadílka (společně s SDH) 
30. prosince: vánoční koncert Ad Libitum v kapličce 
Hasičské aktivity: vyproštění auta z příkopu u hřbitova, uhašení samovzníceného sena u čp. 124 
Soupis ptactva kvůli výskytu ptačí chřipky (viz Turnov – kalendárium) 
Hasičská kronika: sbor vede hasičskou kroniku s fotografiemi bratra Pavlišty 
Historie Sboru dobrovolných hasičů Mašov viz Kronika 2013 
Zdroj: Výroční zpráva 

Sbor dobrovolných hasičů Pelešany 

Adresa: Pelešany čp. 154, Turnov 
Starosta: Miroslav Sedlák 
Velitel: Jaromír Chmelík 
Družstvo muži zvítězilo v okreskové hasičské soutěži, které se úspěšně zúčastnily i družstvo žen a tři 
družstva dětí.  
Kroužek mladých hasičů 
Pod vedením Pavlíny Hodíkové, Andrey Valentové a Moniky Kočové trénuje 34 dětí. Počátkem srpna 
se konalo soustředění v Kořenově. Družstvo se podílelo na mnoha dalších akcích. 
Výběr z akcí: 
17. června: Blešák v Pelešanech, 1. ročník akce (více viz Turnov – zprávy z okrajových částí, viz 
Fotokronika). 
Tajný výlet pro seniory (návštěva Kozákova a bozkovských jeskyní – velký úspěch) 
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2. září: Senior cup na hřišti pod lesem. Pelešanský tým skončil na 2. místě (zvítězilo SDH Svijany) 
Pomoc při realizaci autobusových zastávek na rovince a na Malém Rohozci. Dřevěné díly připravil 
bratr Sedlák, sestavili ostatní členové. 
(Zdroj: výroční zpráva, více informací v kronice 2013). 

Sbor dobrovolných hasičů Turnov 

Adresa: Na Lukách 2227 
Starosta: Jan Smrkovský 
Velitel: Roman Hejna 
Historie sboru viz Kronika 2016 
1. ledna: Novoroční ohňostroj – velmi povedený a hojně navštívený (více viz Turnov – kalendárium) 
30. dubna: Pálení čarodějnic – velmi povedené a hojně navštívené 
20. května: hasičská soutěž pořádaná SDH Kadeřavec. Družstvo mužů skončilo na posledním místě 
17. června: O pohár starosty OSHČMS (Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) v Turnově Na 
Lukách – pořádání 
17. června: O pohár starosty OSHČMS (Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) v Turnově Na 
Lukách 
Tajný výlet na Pravčickou bránu a večerní posezení v hospůdce patřící SDH Hřensko, druhý den 
návštěva soutěsky a plavba na lodičkách 
Ve výroční zprávě vyzdvižena činnost členů Romana Hejny, Vratislava Richtera a Evy Hejnové. 

Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 

Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Dvořákův Turnov a Sychrov: 4.–17. června proběhl 62. 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). 

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 2017 vzrostl počet členů, zásluhu na tom mělo mj. množství kvalitně připravených 
poznávacích zájezdů, které připravuje a organizuje člen spolku Jaromír Ducháč. Sponzorsky bylo 
získáno mnoho dalších prostředků, spolek si na sponzory stěžovat nemůže.  
 
Pamětní deska Františku Xaveru Drozenovi 
20. května, v den 45. výročí úmrtí houslařského mistra Františka Xavera Drozena, mu byla odhalena 
pamětní deska na domě, ve kterém žil a tvořil – v ulici J. A. Komenského. Desku a slavnostní program 
připravil Spolek rodáků a přátel Turnova. Úvodní slovo pronesl historik Vlastislav Hnízdo, po něm 
následovalo vystoupení houslisty Čs. filharmonie v Praze Jany Kubánkové.  
Záštitu nad akcí převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta města Turnova Tomáš 
Hocke. Významnou finanční podporu poskytla, kromě Krajského úřadu a Města, i Komerční slévárna 
Turnov a její majitel Henry Kyncl. 
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František Xaver Drozen se narodil v Tatobitech jako syn kapelníka Václava a matky Filomény. Stavbě 
houslí se vyučil v Praze u Jana Babtisty Vávry, později zde v oboru pracoval u A. Chudlařského, 
B. Lantnera, J. Dvořáka a bratří Šámalů. Drozen pracoval převážně podle vzoru Stradivariho, ale také 
podle Giuseppe Guarneriho. Mnoho cenných zkušeností získal i při delším pobytu v zahraničí. Ke 
stavbě houslí používal na spodní desku javor, na vrchní smrk. Mj. zhotovil mistrovské housle pro 
světového virtuóza Jana Kubelíka, pro houslového pedagoga prof. Otakara Ševčíka a v r. 1957 pro 
sovětského virtuóza Davida Oistracha. O rok později zhotovil nástroje pro celý kvartet Národního 
divadla v Praze a mnohá další tělesa a umělce. Vedle toho také mistr Drozen zhotovil stovky nástrojů 
pro učitele a žáky hudebních škol v širokém okolí Turnova. Za svou celoživotní práci byl v roce 1971 
jmenován zasloužilým umělcem. Drozen byl velmi oblíben i v uměleckých kruzích města Turnova, 
v jehož veřejném životě aktivně působil. Svou uměleckou a životní dráhu nečekaně skončil 26. dubna 
1972. Poslední místo odpočinku našel na městském hřbitově u chrámu Narození Panny Marie. 
(Životopisné údaje převzaty z textu Otakara Grunda, předsedy Spolku rodáků a přátel Turnov). 
 
Koncerty vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále 
Spolek uspořádal již 16. ročník letních koncertů, záštitu nad nimi převzal senátor PhDr. Jaromír 
Jermář. Konaly se vždy v sobotu. Doprava byla umožněna i prostřednictvím turistických autobusů 
z Turnova.  
. 5. srpna: Jana Heryánová (soprán). Přednesla nově nastudovaný repertoár v doprovodu 

houslisty Františka Lamače 
. 12. srpna: Jakub Pustina. Populární barytonista po návratu z jarního moskevského turné přivezl 

zcela nový repertoár i talentované mladé přátele 
. 26. srpna: Manželé Lédlovi s hostem. Klasické árie předních světových mistrů 
 
Přehled dalších aktivit spolku, včetně výletů, je uváděn v časopise Náš Turnov. 

Spolek rodáků a přátel Turnova – Pražská pobočka 

Předsedkyně: Mgr. Anna Mánková (chalupa ve Vazovcích), jednatel: Ing. Jiří Fuk 
Turnovští rodáci v Praze se sdružují nepřetržitě od počátku 20. století. Pražská pobočka SRPT úzce 
spolupracuje s analogickým rodáckým spolkem Jičína (Jičín v Praze) a se spolkem Hořice 
v Podkrkonoší, a to formou vzájemných setkávání, zejména na besedách. Udržují pravidelné kontakty 
se spolky resp. pražskými členy spolků Karoliny Světlé v Českém Dubu a Antonína Dvořáka v Praze. 

 27. dubna proběhlo jarní setkání a volba nového výboru na léta 2017–2018 ve složení: 
Mgr. Anna Mánková (předsedkyně), Ing. Jiří Fuk (jednatel), Ing. Drahomír Machaň, PhDr. Hana 
Kábová, Miriam Kejklíčková, Dagmar Havlová, Dr. Karel Svoboda, Radim Ševr, Ing. Vladimír Švarc. 
Dále byla na programu přednáška o osobnosti Antonína Marka, kterou přednesl Karol Bílek. 
V programu vystoupili také žáci z dramatického kroužku ZŠ Žižkova pod vedením paní učitelky 
Jany Kepkové, kteří si připravili literární pásmo věnované Antonínu Markovi.  

 5. září: Vzpomínka na Antonína Marka u příležitosti jeho narozenin. Setkání na Slavíně u jeho 
hrobu. 

 19. října: Setkání spolku za přítomnosti operní pěvkyně a turnovské rodačky Marcely 
Machotkové u příležitosti jejích 86. narozenin. Proběhla beseda. Dle vyjádření v časopise Náš 
Turnov to byla jedna z nejkrásnějších akcí pražských Turnováků v poslední době. 

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. Žádnou jinou aktivitu spolek nevykonává. 

Zázemí, komunitní zahrada 

Zahrada se nachází na okraji parku Šetřilovsko, vedle uličky souběžné s Lidickou. 
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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 jsou prodávány 
veřejnosti. 
Konala se řada přednášek a promítání filmů (ve Žluté ponorce) na ekologická témata.  
Férové snídaně: 13. května. V parku za letním kinem proběhla Férová snídaně, jejímž cílem je 
podpora fair trade výrobků. V tento den se Férové snídaně konaly na mnoha místech republiky.  
Dýňobraní: 7. března / Svatojánská noc ad. 
 
 

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 Sboru Jednoty bratrské v Turnově: ThMgr. Martin Bukovský 
Administrátor Sboru: Ing. Jiří Bárta 
Charakteristika: Sbor je součástí jedné z nejstarších protestantských církví Jednoty bratrské. Jeho 
bohatá historie nás inspiruje, abychom byli aktuální a reagovali na výzvy současnosti podobně jako 
naši předkové. Náš sbor se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska, 
Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Pomocí projektu Rodinného centra oslovuje rodiče, děti, 
mládež z Turnova a okolí. Nedělní shromáždění vždy od 9:30 hodin na faře Jednoty bratrské (28. října 
543, Turnov). 
Historie sboru v Turnově: První bratři žili v Turnově už koncem 15. století. Nejstarší zmínka pochází 
z roku 1498, o dva roky později byl založen sbor, „zahrada pohřební“ (hřbitov) a bratrská škola. 
V 16. století se k Jednotě bratrské hlásilo asi 20 % všech obyvatel Turnova. Jejími členy byli jak 
obyčejní poddaní či řemeslníci, tak i členové městské rady a místní turnovská vrchnost (Krajířové 
z Krajku, Tovačovští z Cimburka, páni z Vartemberka atd.). V letech 1524–1529 působil při bratrské 
škole budoucí biskup Jednoty a dlouholetý císařský vězeň Jan Augusta (1500–1572).  
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Po roce 1620 v pobělohorském pronásledování sbor zanikl, ale podle tradice se bratři potají scházeli 
v bludišti na Kalichu a Chlévišti. Obnovení se sbor dočkal r. 1897, když se mlynář Antonín Frydrych 
s manželkou Kristinou z Daliměřic u Turnova seznámili s Václavem Vančurou (1857 – 1952), prvním 
biskupem obnovené Jednoty bratrské, a vstoupili do tehdy ještě mladoboleslavského sboru. Bratr 
Vančura manžele Frydrychovy často navštěvoval a netrvalo dlouho a k původně rodinnému sezení se 
připojovali další a další přemýšliví lidé. Roku 1913 církev koupila dům v ulici 28. října č. p. 543, který 
dodnes slouží věřícím i širší veřejnosti. V novodobé historii sbor ovlivnily dvě výrazné osobnosti: 
bývalý misionář v Africe František Chleboun (1866–1945) a kazatel Pavel Glos (1905–1985), který 
neúnavně sloužil Turnovákům 45 let. (Převzato z webových stránek církve). 
Rodinné centrum Deštník: založeno na podporu dětí a rodinné výchovy. Prostory centra obsahují 
vybavenou hernu pro děti, posezení, povídání s dalšími maminkami u kávy či čaje. Pro děti je od 
10:00 do 10:30 hodin připraven krátký program, dle rozpisu na daný měsíc. V prostorách církve je 
provozován i bazárek se second-hand zbožím obsahující výběr dětského, dámského, pánského 
oblečení, obuvi, hraček a věcí do domácnosti.  

Církev československá husitská 

Adresa: Koněvova 655, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Oldřich Bezděčík 
Turnovská pobočka spadá do vikariátu Liberec Královéhradecké diecéze. Pravidelné bohoslužby se 
konají vždy v neděli od 8.30 hodin v kostele církve v Koněvově ulici. (Více viz Kronika 2013). 

Křesťanské společenství Turnov 

Adresa: Shromáždění: Husova 77 
Pastor: Pavel Marek  
Církev evangelického směru, pořádající bohoslužby a duchovní setkání. Organizuje i přednášky pro 
školy na etická témata. Církev je velmi aktivní. 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). 

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 v Turnově 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). 

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 2017 
 
Sportovní fond  
V roce 2017 bylo v rozpočtu města vyčleněno na podporu sportovních spolků a organizací celkem 
6 milionů korun. Z této částky bylo dle platných pravidel určeno na dotace sportovní činnosti 
1 620 000 Kč a na provozní dotace 4 380 000 Kč, z nichž 438 000 Kč je určeno na zhodnocení nebo 
opravy majetku. 
 
Sportovní fond  
Pro rok 2017 bylo z rozpočtu vyčleněno na Sportovní fond 150 000 Kč + 11 500 Kč z předchozího 
období. V prvním kole bylo doručeno 16 žádostí, správní rada fondu doporučila vyhovět všem. Ve 
druhém kole bylo doručeno 6 žádostí, vyhověno bylo všem. 

1. ABT Česana: Rohozec 24 Těžká pohoda 24, dotace 15 000 Kč 
2. ABT Česana: Dětský pohár, dotace 5 000 Kč 

3. ABT Česana: Rohozecký triatlon 2017, dotace: 5 000 Kč 
4. AC Turnov: Hruštice 2016 – běžecký závod turnovských atletů, dotace: 7 500 Kč 
5. HC Turnov 1931: Memoriál Ludvíka Koška, dotace 10 000 Kč 
6. HC Turnov 1931: Dětský turnaj v ledním hokeji, dotace 6 000 Kč (nekonalo se) 
7. HC Turnov 1931: Dětský turnaj v ledním hokeji – mladší žáci, dotace: 5 000 Kč 
8. Ilma: Fitness Dance, oblastní přebor ZŠ a SŠ, dotace: 1 000 Kč (neuzavření smlouvy) 
9. Myslivecká společnost Vesecko: Střelecká soutěž jednotlivců O pohár místostarostky města 

Turnova, dotace 3 000 Kč 
10. Myslivecká společnost Vesecko: Brokový závod na 60 terčů, dotace: 2 000 Kč 
11. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily: Silvestrovský běh, 44. ročník, 

dotace: 4 200 Kč 
12. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily:3boj všestrannosti s Adamem 

2017, dotace: 10 000 Kč 
13. Pavel Hlubuček: Dětský přebor – odpoledne s bruslemi O pohár starosty, dotace 25 000 Kč 
14. Povyk: Mašovský pizza cup, dotace: 6 600 Kč 
15. Michal Valšík, Turnov Streetball Challenge, dotace: 10 000 Kč 
16. Šachový klub Zikuda: Šachový turnaj v rapid šachu, dotace: 21 500 Kč 
17. TJ Sokol, oddíl stolního tenisu: Turnaj mládeže v rámci kraje a okresu, dotace 5 000 Kč 
18. TJ Sokol, oddíl stolního tenisu: Soustředění mládeže do 15 let, dotace 6 000 Kč 
19. TJ Turnov, oddíl kanoistiky: Závod pramic a paddelboardů pro veřejnost, dotace: 6 000 Kč 
20. TJ Turnov: Den otevřených dveří a nábor do oddílů: 3 000 Kč 
21. TJ Turnov: Přebor středních škol ve squachi, dotace: 2 000 Kč 
22. TJ Turnov: Rodinné odpoledne s jógou, dotace: 2 700 Kč 
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Rozdělení příspěvků sportovním subjektům ze sportovní komise 

O rozdělení příspěvků bylo rozhodnuto na únorovém jednání zastupitelstva města. Celkem bylo 
rozděleno 5 562 000 Kč. 
 

1. AC SYNER Turnov: 539 995 Kč (z toho 275 154 Kč na provozní náklady) 
2. HC Turnov: 589 259 Kč (z toho 480 000 Kč na provozní náklady) 
3. FK Turnov: 321 419 Kč (z toho 166 304 Kč na provozní náklady) 
4. Junák – Český skaut: 77 812 Kč (z toho 46 012 Kč na provozní náklady)  
5. Klub českých turistů Turnov: 47 400 Kč (z toho 30 000 Kč na provozní náklady)  
6. Klub lyžařů Turnov: 92 223 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady)  
7. SKI club Turnov: 27 700 Kč (z toho 20 000 Kč na provozní náklady)  
8. Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec: 6 291 Kč (z toho 5 000 Kč na provozní náklady)  
9. Šachový klub Zikuda Turnov: 159 552 Kč (z toho 58 281 Kč na provozní náklady)  
10. Tenisový klub Turnov: 101 661 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady) 
11. TJ Orel Turnov: 40 786 Kč (z toho 35 000 Kč na provozní náklady)  
12. TJ Sokol Turnov: 679 222 Kč (z toho 594 811 Kč na provozní náklady) 
13. TJ Turnov: 2 001 210 Kč (z toho 1 403 071 Kč na provozní náklady) 
14. TSC Turnov: 877 470 Kč (z toho 708 367 Kč na provozní náklady) 

 
Přímá podpora 
AC Syner Turnov: Memoriál Ludvíka Daňka, 18. ročník – 400 000 Kč.  
 
Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
Z celkové dotace na sportovní činnost a provozní náklady sportovních spolků ve výši 6 milionů korun 
bylo 438 000 Kč určeno jako dotace na pořízení, technické zhodnocení, nebo opravy dlouhodobého 
majetku. Zastupitelstvo o rozdělení dotací rozhodlo na svém březnovém zasedání.  

. TJ Turnov: Žádost o 370 000 Kč (200 000 Kč na opravu střechy turistické chaty v Kořenově, 
20 000 Kč na nátěr střechy a vnitřní výmalbu areálu odbíjené, 35 000 Kč na výmalbu haly TJ a na 
opravu střechy, 20 000 Kč na vnitřní výmalbu tělocvičny Daliměřice a 40 000 Kč na dokončení objektu 
loděnice). Přiděleno: 250 000 Kč (použití 200 000 Kč na opravu střechy chaty v Kořenově a 50 000 Kč 
na opravu střechy a výmalbu sportovní haly ve Skálově ulici) 

. TSC Turnov: Žádost na 160 000 Kč na opravu a rekonstrukci stropů a svítidel v části objektu 
haly TSC. Přiděleno: 88 000 Kč 

. TJ Sokol Turnov: Žádost na 200 000 Kč (z 200 000 Kč má být využito 100 000 Kč na 
projektovou dokumentaci stropu tělocvičny sokolovny a 100 000 Kč na rekonstrukci podlahy kuchyně 
areálu v Pleskotech). Přiděleno: 100 000 Kč (použito na rekonstrukci podlahy kuchyně v areálu 
Pleskoty. 
 
Nejlepší sportovec Turnova 2016 
28. října byly na Střelnici už po pětadvacáté vyhlášeny tradiční sportovní ceny města. Vítězkou se 
stala Michaela Omová, a to už počtvrté (2000, 2005, 2011). V roce 2016 se po několika letech 
závodění v klasickém orientačním běhu vrátila k radiovému orientačnímu běhu a vyplatilo se jí to. Na 
mistrovství světa v Bulharsku získala tři medaile: v závodě foxoring a sprint získala 1. místo a stala se 
tak dvojnásobnou mistryní světa a v závodě „klasika“ 3,5 MHz obsadila 2. místo. (Viz Fotokronika). 
Vítězové jednotlivých kategorií 
. Jednotlivci: 1. Michaela Omová, TJ Turnov, oddíl ROB, 2. Jakub Oma, TJ Turnov, oddíl ROB, 

3. Josef Egrt, AC Turnov, 4. Jan Kazda, TJ IMPACT Turnov kicboxing, 5. Petr Kazda, TJ IMPACT 
Turnov kicboxing. 
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. Sportovní naděje do 18 let: 1. Barbora Hůlková, AC Turnov, 2. Matouš Petřík, TJ Turnov, oddíl 
boxu, 3. Milan Hošek, AC Turnov. 

. Nejlepší kolektiv: 1. TJ Turnov, oddíl volejbalu, družstvo mužů A, 2. TJ Turnov, oddíl florbalu, 
družstvo mužů, 3. ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo A. 

. Trenér roku: 1. Jakub Mareš, TSC Turnov, oddíl judo, 2. Dušan Král, AC Turnov, 3. Pavel Starý, 
TJ Turnov, oddíl volejbalu. 

. Akce roku 2016: 1. Memoriál Ludvíka Daňka, AC Turnov, 2. 90 let házené v Turnově, TJ Turnov, 
oddíl házené, 3. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, TJ Turnov, oddíl OB. 

. Zlatá kniha turnovské sportu: Zapsáni byli pilot RAF za II. světové války Ludvík Košek (1916 – 
1944) in memoriam a Miroslav Reichl, trenér AC Turnov. 

. Cena veřejnosti: kanoista Jan Miller. Tuto cenu vyhlašuje server turnovskovakci se Žlutou 
ponorkou. Hlasovalo 2 149 čtenářů webu turnovskovakci.cz.  

 
Ocenění nejlepších sportovců za rok 2016 
20. dubna 2017 byli na turnovské radnici oceněni nejlepší sportovci města za rok 2016.  
Ocenění sportovci:  

 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). 
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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 
 
Marek Plichta mistrem Evropy 
Turnovský modelový akrobat Marek Plichta zvítězil ve čtvrtém závodě EAC v kategorii Unlimited 
v Německu a stal se mistrem Evropy v kategorii obřích akrobatů. Sezónu obřích akrobatů 2017 zahájil 
vítězstvím na EAC Czech v květnu, pokračoval výborným umístěním v Itálii, vítězstvím v Německu 
a druhým místem na Slovensku. Finále se odehrálo v září v německém Schwandorfu. (O Marku 
Plichtovi viz Sport – Turnovské sportovní osobnosti). 
 
Mistrovství České republiky družstev žen a dorostenek a přebor republiky staršího žactva 
13. května se na zimním stadionu Ludvíka Koška konalo mistrovství České republiky družstev žen 
a dorostenek a přebor České republiky staršího žactva v Judu. (Více viz Sport – TSC Judo). 
 
O pohár starosty města 
20. května se v areálu Maškovy zahrady konal 2. ročník bruslařských závodů, který organizuje 
společnost Sportinline. Kromě závodu byl připraven doprovodný program (soutěže se společností 
Decathlon, ukázky první pomoci, miniškolička bruslení, závody odrážedel pro nejmenší účastníky, 
půjčovna testovacích kolečkových bruslí). 
 
O pohár starosty města 
22. května se v Turnově v Maškově zahradě konal závod v in-linovém bruslení. 
 
Memoriál Ludvíka Daňka 
V úterý 23. května se konal 18. ročník atletického memoriálu Ludvíka Daňka. Podle zakladatele akce 
Františka Svobody se jednalo o nejlepší mítink po všech stránkách v celé jeho historii: „Letos to byl 
nejlepší mítink po všech stránkách v celé jeho historii. Korunovaly jej nejlepší výsledky v řadě disciplín, 
vydařilo se počasí, spokojené byly i tisíce diváků. Na čtyři roky ještě máme slíbené peníze od vedení 
Libereckého kraje. Pokud nám zachová přízeň i město, chceme to dotáhnout minimálně do jubilejní 
dvacítky. Letos nám nedalo 300 tisíc ministerstvo školství a smlouvu nám vypověděla jedna nadace. 
Jsem rád, že opět začínáme v Turnově s mládeží. Máme v oddílech celkem 800 dětí od pěti do 
osmnácti let. To je budoucnost našich dalších atletických memoriálů." Na mítinku se představilo 
180 mužů a 80 žen, takže na 40 dalších už se nedostalo. (Foto viz Fotopříloha). 
 
Vítězové jednotlivých disciplín: 
MUŽI 

 Hod diskem: 1. Wierig (Německo) 64,73, 2. Malachowski (Polsko) 64,52 m, 3. Urbanek (Polsko) 
63,70, 4. Shamsudin (Malajsie) 61,56 m, 5. Mazgal (Dukla Praha) 58,56 m, 6. Gondor (Univerzita 
Brno) 54,67 m. 

 Běh na 100 metrů: 1. Jan Veleba (Dukla Praha) 10.37, 2. Zdeněk Stromšík (SSK Vítkovice) 10.40, 
3. Dominik Záleský (AK Olomouc) 10.51 

 Běh na 200 metrů: 1. Jan Jirka (Olymp Praha) 20.84, 2. Daniel Vejražka (Slavia Praha) 21.60, 
3. Jáchym Procházka (Olymp Praha) 21.72 

 Běh na 800 metrů: 1. Vojtěch Mlynář (Jiskra Ústí n. O.) 1:49.76, 2. Matěj Pavlíček (Dukla Praha) 
1:50.10, 3. Lukáš Hodboď (Sokol Hradec Králové) 1:50.20  

 Běh na 400 metrů překážek: 1. Vít Müller (Sokol Hradec Králové) 50.44, 2. Michal Brož (Dukla 
Praha) 50.87, 3. Martin Juránek (Univerzita Brno) 51.28 

 Hod oštěpem: 1. Vadlejch 87,80, 2. Kubeš (oba Dukla Praha) 66,66, 3. Konečný (Univerzita Brno) 
65,88 
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 Vrh koulí: 1. Staněk (Dukla Praha) 21,17 m, 2. Stamatogiannis (Slovensko) 18,72 m, 3. Mazgal 
(Dukla Praha) 17,38 m 

 Skok daleký: 1. Juška (Olymp Praha) 829, 2. Kuch (Polsko) 766, 3. Veszelka (Olymp Praha) 748  

 Skok o tyči: 1. Balner (Dukla Praha) 560, 3. Posekaný (TEPO Kladno) 520, 3. Bárta (Slavia Praha) 
520 

 Štafeta 4x100 metrů: 1. Kadlec, Veleba, Jirka, Stromšík 39.41 

 Výška: 1. Matyáš Dalecký (Sokol Kolín) 2.16, 2. Jaroslav Bába a Martin Heindl (oba Dukla Praha) 
2.16 

 
ŽENY 

 Běh na 100 metrů: 1. Klára Seidlová (USK Praha) 11.69, 2. Marcela Pírková (Olymp Praha) 11.75, 
3. Lucie Koudelová (USK Praha) 12.05 

 Běh na 200 metrů: 1. Barbora Procházková (USK Praha) 23.45, 2. Marcela Pírková (Olymp Praha) 
23.52, 3. Helena Jiranová (TJ Sokol Kolín) 23.86 

 Běh na 400 metrů: 1. Iveta Putalová (Slovensko) 52.41, 2. Tereza Petržilková (Škoda Plzeň) 
54.68, 3. Michaela Bičianová 55.86 

 Běh na 800 metrů: 1. Aneta Ulrichová (USK Praha) 2:08.29, 2. Alesia Viskotová (Ukrajina) 
2:10.33, 3. Klára Kovaříková (Škoda Plzeň 2:10.90 

 100 m překážek: 1. Lucie Koudelová (USK Praha) 13.74, 2. Kateřina Dvořáková (Dukla Praha) 
13.93, 3. Lucie Sláničková 14.12 

 Štafeta 4x100 metrů: Seidlová, Procházková, Slaninová, Domská 44.07 

 Skok daleký: 1. Sláničková 640, 2. Klučinová (obě USK Praha) 634, 3. Velďáková (Slovensko) 606 
 

 Pohár LKAS smíšených žákovských štafet – 8x 200 metrů: 1. Ponocný, Vinšová, Hanyk, Pávová, 
Kysela, Gaubmannová, Šafář, Bobelantová (AC Turnov) 3:35.59, 2. Žampach, Rappová, Paulina 
Novotná, Koravský, Hudrlíková, Vávra, Richterová (LIAZ Jablonec n. N.) 3:40.13. 

 
Výuka vodáctví a kanoistiky pro turnovské školy 
Tj Turnov připravila pro žáky 9. tříd turnovských základních škol kurs kanoistiky a vodáctví na řece 
Jizeře. Termíny a účast se domlouvaly individuálně s jednotlivými třídami. Zúčastnění žáci vyslechli 
instruktáž bezpečného pohybu ve vodáckém prostředí, využili i praktického nácviku nejen na klidné 
vodě u loděnice, ale také při sjezdu řeky Jizery v oblíbeném úseku v okolí Dolánek u Turnova. 
 
Michal Tvrzník mistrem republiky 
Turnovský letecký akrobat, který trénuje v Karlových Varech na stroji Zlín Z50, zvítězil v mistrovství 
České republiky v závodu Karlovarský pohár, který se konal ve dnech 25. až 28. května na letišti 
v Toužimi. Tvrzník závodil v kategorii Intermediate. (Více o Michalu Tvrzníkovi viz Kronika 2016 – 
Sportovní osobnosti). 
 
Český pohár mužů v hokejbale 2017 
26. a 27. června se na zimním stadionu Ludvíka Koška (a v Jičíně) konaly závody Českého poháru 
mužů v hokejbale. Český pohár je tvořen kvartetem skupin po třech účastnících. Záštitu nad akcí 
převzal starosta města Tomáš Hocke. V Turnově se odehrály zápasy skupin C a D a následné boje 
o konečná umístění na 9.–12. místě. Týmy bojující ve skupině A a B se představily na zimním stadionu 
v Jičíně, kde se odehrály i semifinálové souboje a samotné zápasy o medaile.  
 
Světový pohár v orientačním běhu 
5. října se v lesích kolem Valdštejna běžely závody světového poháru v orientačním běhu. 
Podrobnosti se mi nepodařilo zjistit.  
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Turnovský lodní modelář mistrem světa 
6. srpna se v Jaworu konalo mistrovství světa NAVIGA v kategorii FSR. Turnovský modelář Petr Lamač, 
člen Klubu lodních modelářů CZ – 351 Turnov, se stal, jako první senior v historii naší republiky, 
mistrem světa v této kategorii. Lamač soutěží v kategorii FSR V 35 ccm, spalovací benzinový motor – 
skupinový závod 12 modelů na 30 minut. (Více viz Klub lodních modelářů). 
 
Silniční běh Hruštice 
Od roku 2017 se závod koná jako memoriál Zdeňka Drobníka. 5. listopadu se konal 44. ročník 
silničního běhu Hruštice, do cíle doběhlo 103 účastníků. Závodilo se v 10 kategoriích – nově byla 
přidána hobby kategorie běh pro příchozí na 10 km (kategorie V 70, Z 55 běží 10 km, ostatní 15 km). 
Celkovým vítězem závodu se stal Abdelikabir Saji (Villa Bulielmi Italy) s časem 48:06.4. V letošním 
roce se poprvé čas měřil čipovou časomírou, novinkou byla také. Běžecký závod z Turnova na Malou 
Skálu, dlouhý 15 km, pořádá AC Syner Turnov. Závod je zařazen do seriálů běhů Pohár běžce Českého 
ráje a Velká cena východočeské oblasti v bězích. (Viz Fotokronika). 
Vítězové 
M 39 (muži do 39 let): Radek Hübl, 1988, Run Sport Team, 0:49:51,8 
V 40 (muži veteráni 40– 49 let): Saji Abdelkabir, 1976, Villa Bulielmi Italy, 0:48:06,4 
V 50 (muži veteráni 50–59 let): Ervin Beshir, 1972, SK Zdice, 0:57:46,7 
V 60 (muži veteráni 60–69 let): Jaromír Šimůnek, 1955, SKP Kornspitz Jablonec, 1:01:39,7 
V 70 (muži veteráni 70 let a více): Jan Kadavý, 1947, Sokol Sadská, 0:48:51,6 
Z (ženy do 34 let): Gabriela Veigertová, 2000, SK Slávia Jičín, 1:07:39,2 
Z 35 (ženy 35–44 let): Klára Malá, 1981, Liaz Jablonec, 1:03:59,8 
Z 45 (ženy 45 let a více): Táňa Metelková, 1972, TJ Sokol Hradec králové, 0:57:57,8 
Z 55 (ženy 55 let a více): Blanka Paulů, 1954, Maratonstav Úpice, 0:43:24,6. 
HB 10 (hobby běh): Jiří Šturma, TJ Sokol Podlázky, 47:08,3. 
 
Samurajská katana 
18. listopadu se v Jablonci nad Nisou konalo 4. závěrečné kolo 22. ročníku Samurajské katany. (Více 
viz TJ Turnov – Judo). 
 
Silvestrovský běh 
31. prosince se konal 44. ročník Silvestrovského běhu, tradičního posledního závodu roku. Letos se již 
podruhé běžel v areálu Maškovy zahrady. Běžce čekala trať dlouhá 4,5 km po in-line okruhu kolem 
sportovního areálu, tj. sedm kol (mládež běží kratší trať = méně kol). 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. Závodu se zúčastnilo 94 běžců, 56 v kategorii mládeže a 38 
v hlavním závodě. V závodě zvítězil již poněkolikáté Jiří Čivrný ze Semil, který zaběhl čas 14,54 min. 
Na druhém místě se umístil Martin Berka z Kozákova (AC Turnov), na třetím Michal Hanyk. (Foto viz 
Fotopříloha). 
 
Vítězové jednotlivých kategorií:  
Muži do 39 let: 

1. Čivrný Jiří, Semily, 14:54,7 
2. Berka Martin, AC Turnov 
3. Michal Hanyk 

Veteráni do 49 let: 
1. Radek Adamičko, Turnov, 16:16,2 min. 
2.Jan Zikmund, Turnov, 17:05,4 
3. Jiří Čermák, Smrčí, 17:28,5 

Veteráni do 59 let: 
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1. Petr Louda, AC Česká Lípa, 16:43,4 
2. Vladimír Vacarda, Eleven Run Team, 16:52,9 
3. Milan Drahoňovský, Přepeře, 18:24,2 

Veteráni nad 60 let: 
1. Matějka Milan, Staněk Sport Turnov, 22:02,2 min. 
2. Jiří Kuřík, Orel Studenec, 25:54,1 

Ženy do 34 let: 
1. Dana Kochová,Mnichovo Hradiště, 24:51,1 
2. Jana Beňadíková, Všeň, 25:14,8 

Ženy nad 35 let: 
1. Čermáková Jitka, Smrčí, Staněk sport, 18:21,3 min. 
2. Simuna Ambrůžková, Jilemnice, 20:18,1 
3. Michaela Patolánová, BŽB Jičín, 25:30,8 
 

Turnovské sportovní osobnosti 
Michaela Mlejnková 
12. srpna byl v Praze vyhlášen titul nejlepší 
volejbalistka a nejlepší volejbalista České republiky za 
sezonu 2017/2018. Nejlepším volejbalistou byl 
vyhlášen Jan Hadrava a volejbalistkou Michaela 
Mlejnková z Turnova, která tak obhájila své vítězství 
z roku 2017. 
Michaela Mlejnková se narodila 26. července 1996 
v Jilemnici, s volejbalem začínala v Turnově pod 
vedením svého otce. V roce 2012 přešla pod vedením 
Stanislava Mitáče do Prahy do klubu PVK Olymp 
Praha. V roce 2015 maturovala na sportovním 
gymnáziu a už předtím podepsala profesionální smlouvu s týmem německé Bundesligy Allianz MTV 
Stuttgart. Od roku 2017 je členkou české ženské volejbalové reprezentace. Hraje na pozici smečařky. 
Přezdívá se jí Schwäbische Frau. (Foto převzato z webu periodika Naše Jablonecko, životopisné údaje 
z wikipedia.org). 
25. června 2018 převzala Michaela Mlejnková medaili starosty, která jí byla udělena již v říjnu 2017, 
ale k fyzickému předání došlo až o půl roku později. Michaela přijela do Turnova a medaili převzala 
v prostorách své domovské ZŠ Skálova. 
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Marek Plichta 
Vlastní životopis a fotografie převzaty z webových stránek závodníka. 

  
 
„Když mi byly necelé 3 roky, tak jsem začal lítat. Moje první letadlo byl 2,5 metrový, motorizovaný 
větroň Tau. Lítat jsme chodili 3, táta, děda a já. Táta mě učil jednoduše, vždy mi nastoupal do výšky, 
vypnul motor a já řídil směrovku a táta výškovku. Ve třech letech jsem ještě pořádně neuměl strany, 
a proto mi táta musel říkat, když jsem měl letět doleva, tak k výškovce, a doprava – od výškovky. Po 
čase už mi to šlo líp. A tak jsme postavili 3metový motorizovaný větroň Leticia. Na tom jsem se taky 
hodně naučil, ale už si s té doby moc nepamatuju. Po Leticii jsem dostal stavebnici letadla Bomber od 
firmy Potenský. S tím jsem létal opravdu hodně. Jeho výhoda byla v tom, že jsme nemuseli nahazovat 
motor, stačilo jen připojit baterky a mohlo se letět. S Bomberem jsem létal poměrně dlouho a naučil 
jsem se na něm hodně věcí, například lítat tzv. u nosu.  
Teď se trochu vrátím zpět. Můj první vysílač byla Modela T6AM, ale byl už moc starý, rušil. A tak jsme 
koupili FC-16, s tou jsem lítal velmi dlouho, jenže ta neměla expa, a proto jsme ji vyměnili v bazaru za 
tu samou, ale která měla už i expa. S FC-16 jsem odlítal pár halových soutěží, ale v tu dobu to byl taky 
starý vysílač, a proto jsme koupili MC-19 tehdy ještě na 40MHz. Chvíli jsem lítal v tomto pásmu, ale 
pak jsem přešel na 35MHz kvůli rušení. S MC-19 jsem létal do podzimu roku 2007, ale byl zase 
problém s rušením. A tak v prosinci 2007 jsme si s tátou oba koupili X9303 od JR na 2.4 GHz. Po 
výpadcích systému Spektrum a rozbití Leviosy a YAK-54 (z dosud nezjištěných příčin) jsem se rozhodl 
změnit RC systém. Po zralé úvaze a konzultacích s kolegy jsme si s tátou pořídili Futabu T14MZ se 
systémem FASST.  
A zase něco o mých letadlech. Když jsem měl Bombera, tak jsem se na něm nenaučil akrobacii, a proto 
jsem od táty dostal Tornádo280 od Telinku. To bylo výborné samokřídlo. S ním jsem letěl svoje první 
soutěže v Nesvačilech. Dlouho mi v něm 280tka nevydržela, a tak jsme tam dali 300ku. Po Tornádu 
táta oprášil 20l et starého 2metrového hornoplošníka Big Lift. Lítal jsem s ním jen chvíli a naučil mě 
řídit křidýlkama a směrovkou. Když jsem ho dostatečně zvládl, tak jsme dali dohromady 
rozestavěného Middle Sticka. S ním jsem už začal lítat dospělejší akrobacii. V té době lítal táta 
s Diablotinem, a když viděl, jak mi to s Middle Stickem jde, postavil mi taky jednoho, to bylo na 
začátku roku 2004. Bohužel mi v jednom z letů vypadl krystal z přijímače a rozbil jsem ho. Netrvalo to 
dlouho a postavili jsme nového. S tím jsem letěl svoji první soutěž RCA. To bylo v roce 2005, to mi bylo 
necelých 10 let. Jenže jsem neměl žádné letadlo, se kterým bych mohl lítat tady na ulici, a tak jsme si 
pořídili dvouplošníka Duo od Dana Šimáčka. S tím jsem se naučil lítat na ulici a taky jsem se s ním 
naučil 3D obraty. Po něm jsem měl E-ergii od Firmy Čemech, ale nebylo to moc dobré letadlo a proto 
jsme postavili Music Bubble od Telinku. Můj první halový let byl s Duem v naší sportovní hale 
v Turnově. Pak jsme jeli do Týna nad Vltavou za Honzou Špatným. Tam jsem potkal Petra Chyšku, 
který mi ukázal svůj model Sniper. S tím jsem si ještě ten den zaletěl a dohodl jsem se s Petrem, že mi 
pošle na model plánek a já si ho postavím. Pro jistotu jsme vyrobili dva Snipery. A já začal v hale 
dvakrát týdně trénovat. To bylo na jaře roku 2005 a já letěl svůj první halový závod ve Stochově. Byl 
jsem devátý, to mě povzbudilo. Pravidelně jsem trénoval a chystal se na další sezónu. Pro ni jsem 
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připravil i novější verzi Snipera. Pak táta koupil od Davida Kyjovského stavebnici dvouplošníku ZoomBi 
od firmy Hacker. S tím bylo docela dobrý polítání. Vybavili jsme ho plováky a letěl jsem s ním 
v Jablonci nad Nisou soutěž v rámci poháru sponzorů. A úspěšně, v juniorech jsem vyhrál. Ten rok jsem 
letěl ještě hydroplánové soutěže v Praze a Jablonci. Na podzim jsem začal zase pilně trénovat v hale 
a v sezóně 2005–2006 jsem absolvoval všechny domácí závody včetně kvalifikace a mistrovství 
Německa. Mým největším úspěchem bylo vítězství na Pražském Slow Flyeru.  
Na jaře a v létě 2006 jsem létal hydroplánové závody v rámci poháru sponzorů. Zalétaval jsem letadla, 
která jsme s tátou testovali pro časopis RC revue. Na podzim jsem se opět pustil do halového létání 
a letěl jsem všechny domácí soutěže a také mistrovství Německa, které jsem na jaře roku 2007 vyhrál.  
V hale od sezóny 2008–2009 létám průběžnou sestavu, aeromuzikál, pylony a airrace. Venku se 
připravuji, po úspěchu na mistrovství České republiky v RCA (vicemistr a juniorský mistr v roce 2007, 
mistr republiky v roce 2008) na seriál soutěží RCA a také pokukuji po kategorii F3A – mezinárodní 
akrobacie. 
Podařilo se mi neuvěřitelné, vyhrál jsem v halové akrobacii mistrovství republiky v kategorii F3P – 
průběžná akrobacie, druhé místo F6B-aeromuzikál za Donatasem Pauzuolisem a získal jsem titul mistr 
republiky. Pak jsem ještě vyhrál závod kolem pylonů a Air Race. 4 poháry naprosto neuvěřitelné.  
V sezóně 2009 jsem získal titul mistr republiky v akrobatické kategorii RCA, létalo se v Chebu (viz moje 
úspěchy). A dále jsem začal létat v kategorii F3A. V této sezóně jsem se, po zisku druhého titulu mistr 
republiky RCA, rozhodl přejít do těžší a mezinárodní kategorie F3A a v RCA už nesoutěžit. V roce 2010 
jsem se věnoval létání v kategorii F3A a F6A, tady se mi podařilo získat 2. místo v aeromuzikálovém 
poháru za Martinem Brandmuellerem z Rakouska. V roce 2011 jsem začal pokukovat po kategorii 
F3M. Pořídili jsme třímetrový Yak-55M od Krill model. A podařilo se mi získat titul vicemistra České 
republiky v F3M. V roce 2012 jsem skončil své angažmá v F3A a výhradně se věnuji létání 
s třímetrovými modely kategorie F3M. Během zimních sezón se stále věnuji halové akrobacii. 
V roce 2016 se mi podařilo vyhrát závěrečný závod seriálů EAC a obsadil jsem tak druhé místo 
v Evropském poháru obřích akrobatů. Týden na to jsem obhájil titul mistr České republiky v kategorii 
F3M. Halová sezóna 2016/17 proběhla ve znamení příprav na MS ve francouzském Štrasburku. Doma 
se mi podařilo vyhrát, co se dalo, obhájil jsem mistra ČR v přesné akrobacii a v aeromuzikálu jsem byl 
druhý. Na MS jsem obsadil 10. místo což je historický úspěch nejen pro mě, ale i pro české barvy. 
Navíc jsem obsadil druhé místo v aeromuzikálu za Donatasem Pauzuolisem. MS byl zároveň můj 
poslední halový závod v sezóně 2016/17.“ 
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Turnovské sportovní organizace 

ABT Česana Malý Rohozec  

Výkonný výbor: Luděk Štěpán, František Jungmann, Jiří Fiala (údaje z roku 2016) 
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:  
Rohozecký triatlon: 9. září. 6. ročník netradičního triatlonového klání (běh 30 km, horské kolo 20 km, 
pivo na čas 3x půllitr muži, 3x třetinku ženy). Start a cíl v Bosni – v amfiteátru pod zříceninou hradu 
Valečov. Zúčastnilo se 93 závodníků ve dvou mužských a jedné ženské kategorii. 
Zdroj: Internet, na žádosti o informace nereagují 

Atletický klub 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 2017 815 členů, z toho 720 mládeže a 25 registrovaných dospělých. Kromě 
toho je v evidenci několik desítek dětí bez registrace.  
Přehled družstev:  
Muži: II. národní liga, sk. A. Trenér Jaromír Dědeček st. a Tomáš Krištof 
Ženy: krajský přebor. Trenér Karel Tulach a Kateřina Čermáková 
Dorostenci: krajský přebor družstev, vedoucí družstva Vít Bílek 
Dorostenky: krajský přebor – 4. místo semifinále ČR. vedoucí Kamila Kolníková 
Starší žáci: krajský přebor, skupina B, vedoucí Tomáš Krištof 
Starší žákyně: krajský přebor, skupina B, vedoucí Kateřina Čermáková 
Mladší žáci: krajský přebor, skupina C, vedoucí Milan Matějka 
Mladší žákyně: krajský přebor, skupina C, vedoucí Aleš Drahoňovský 
 
Aktivity v roce 2017: 
Memoriál Ludvíka Daňka 
Mezinárodní mítink pořádaný od roku 1999 na památku diskaře Ludvíka Daňka, který na turnovském 
stadionu hodil tehdejší světový rekord 64,55 metru. Memoriálu se pravidelně účastní nejlepší světoví 
diskaři. Součástí mítinku jsou i další disciplíny. V roce 2017 se konal 18. ročník. (Více viz Sport – úvodní 
přehled). 
Silniční běh Hruštice 
5. listopadu se konal 44. ročník silničního běhu Hruštice, do cíle doběhlo 103 účastníků. Závodilo se 
v 10 kategoriích. (Více viz Sport – úvodní přehled). 
Halové mistrovství České republiky: 4. a 5. března v pražské Stromovce – z Turnova se na mistrovství 
vydala rekordní výprava s 12 mladými atlety. Běžec Michal Hanyk absolvoval běh na 1 500 metrů (4. 
místo) a běh na 3 000 metrů (3. místo). Běžkyně Jana Pekařová – běh na 1 500 metrů (6. místo). 
Štafeta žáků na 4x300 metrů (8. místo, složení Filip Huťka, Cyril Žerava, Jakub Šafář a Matěj Ponocný, 
čas 2:43,60 min.). Koulařka Barbora Velíšková (9. místo, 10,73 metrů),  
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Běh Štěpánkou: 1. dubna se v Mladé Boleslavi konal 84. ročník běhu Štěpánkou, kterého se 
zúčastnila početná skupina z AC Turnov – 74 běžců. Ti nakonec přivezli osm medailí. 
nejmladší chlapecká kategorie: Vít Pospíšil (1. místo), Filip Drda (2. místo) / ročníky 2006–2007: 
Benjamin Vaníček (3. místo) / mladší žáci: Jakub Šafář (1. místo) / mladší žákyně: Anna Pergerová 
(3. místo) / žáci: Michal Hanyk (1. místo) / ženy: Tereza Tomešková (1. místo).  
Krajský přebor družstev staršího žactva: 6. září se v České Lípě konaly závody 3. a posledního kola 
krajského přeboru. Závodů se zúčastnila dvě družstva AC Turnov – žáci AC Turnov (Michal Hanyk, 
Matěj Ponocný, Cyril Žerava a Jakub Šafář) se umístili na 2. místě za Slovanem Liberec a vybojovali si 
postup do semifinále ČR, které se uskutečnilo v Kladně 16. září. Starší žákyně se umístily na místě 
třetím za Jabloncem nad Nisou a Mladou Boleslaví.  
 
Medailová umístění 
V sezoně získali sportovci klubu 14 medailí na celorepublikové úrovni.  

 
. Mistrovství České republiky juniorů (Břeclav, září) 

1. místo: Michal Hanyk, běh na 1 500 m stylem start–cíl 4:24,76 
2. místo: Michal Hanyk, běh na 3 000 m 
1. místo: Eliška Martínková, chůze 3 000 m 15:35,07 
 

. Mezistátní utkání ČR-chorvatsko-maďarsko-slovensko-slovinsko žáků a žákyň (Varaždin, 
Chorvatsko, září) 
1. místo: Michal Hanyk (3 000 m)  
1. místo: Eliška Martínková (3 000 m chůze) 
7. místo: Jana Zikmundová (3 000 m chůze) 
Zdroj: Informace vedoucího trenéra a internet 

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  
 
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.  
Členská základna: Ke konci roku 2016(!) měl spolek 180 členů, z toho 125 dětí.  
 
Sezona 2016/2017 
DIVIZE C  
Tým se opíral především o výkony spolehlivého Hyky v brance a nenahraditelné zkušenosti 
exligového internacionála Petra Papouška, jenž vedle spousty asistencí neméně úspěšně také 
sekundoval nejlepšímu střelci Horákovi. V tomhle směru je třeba vyzdvihnout také střeleckou potenci 
obrany vedené kapitánem Novotným, která se na počtu vstřelených turnovských gólů podílela celou 
jednou třetinou! Hlavního trenéra Josefa Petříka nade vše potěšilo několik doma „obrácených“ 
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nepříznivě se vyvíjejících zápasů. Oproti loňské sezoně nastalo jisté zlepšení také v penaltových 
rozstřelech. Víceprocentní úspěšnost s sebou logicky přinesla i vyšší přínos mistrovských bodů do 
konečného zúčtování. (Převzato ze zprávy Karla Vodrážky uveřejněné na webu turnovskovakci 
26. 6 2017). (Viz Fotokronika duben). 
 
1. Ústí n. O. 30 21 4 5 56:20 69 
2. Živanice 30 18 6 6 76:33 64 
3. Čáslav 30 15 10 5 65:35 60 
4. Vysoké Mýto 30 16 8 6 52:27 59 
5. Kolín 30 15 8 7 49:31 58 
6. Ostrá 30 11 9 10 41:30 47 
7. Letohrad 30 11 8 11 35:39 46 
8. FK Turnov 30 12 6 12 58:61 45 
9. Dvůr Králové 30 11 7 12 41:48 45 
10. Pardubice B 30 11 7 12 54:55 42 
11. Chrastava 30 10 7 13 58:65 41 
12. Kratonohy 30 11 5 14 53:49 40 
13. Trutnov 30 11 3 15 49:60 37 
14. Př. Kopanina 30 7 5 18 37:71 29 
15. Kutná Hora 30 6 7 17 23:56 27 
16. Náchod 30 2 5 23 34:96 14 

HC Turnov 1931 

Sezona 2016/2017 
Sídlo: Vojtěcha Maška 2300, Turnov 
Právní forma: Spolek 
Předseda správní rady: Vladimír Jágr 
Charakteristika: Hokejový oddíl byl založen již v roce 2005, trénoval v Lomnici nad Popelkou 
a v Liberci. V roce 2015 se klub přejmenoval na Hockey club Turnov 1931 (HC Turnov 1931) 
v souvislosti se stavbou zimního stadionu a v červnu zahájil tréninkovou přípravu.  
Počet členů: ke konci roku 2017 měl spolek 177 členů, z toho 134 ve věku do 18 let.  
Týmy: Muži A, účast v krajské lize a muži B účast v Lomnické hokejové lize. 
Trenér Janků skončil: Na začátku března bylo oznámeno, že HC Turnov 1931 ukončil po vzájemné 
dohodě spolupráci s trenérem A týmu Vítězslavem Janků.  
Nejvyšší pojizerská liga a její rozhodčí: Nejvíce utkání (20) odřídil Jan Mikule, 18 utkání rozhodovali 
David Novotný a Zdeněk Texl, o zápas méně byl na ledě David Koňák. V dalším pořadí figurují Radek 
Kopecký (13), Martin Hujer, Jakub Šimůnek a Daniel Ploc (8), Jan Bernat a Jiří Šimůnek (4) a Petr Žitka 
(3). (Údaje dodal Pavel Mlejnek, zveřejněny byly na www.turnovskovakci.cz) 
Zajímavosti 13. ročníku NPL 
Nejvíce branek – 26 – padlo v utkání 6. kola Všeň Pojizeří – SDH Troskovice (24:2), v němž Martin 
Lamač vstřelil nejvíc branek v utkání – 7, a také získal 9 kanadských bodů! Naopak nejméně gólů 
padlo v utkáních HC Performers – SDH Hnanice, v 5. kole 1:1 a v 15. kole 0:2. V základní hrací době 
skončilo remízou ještě jedno utkání SDH Hnanice – HC Sokol 5:5. Nejvíce trestných minut v jednom 
utkání (75) bylo uděleno v utkání HC Performers – SDH Hnanice, nejméně pak (4) v utkáních Všeň 
Pojizeří – HC Modřišice (11:3) a SDH Troskovice – TJ Sokol (3:11). (Převzato z www.turnovskvakci.cz, 
zpracoval Karel Vodrážka). 
 
A tým, trenér Jiří Slabý (předtím Vítězslav Jankových) 
Nejvyšší Pojizerská liga, 13. ročník. Konečná tabulka sezony 2016/2017 
poř. team záp výh rem pro skóre body 

1 HC SDH Hnanice 20 17 2 1 162:46 36 b 
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2 HC Performers Turnov 20 12 1 7 123:74 25 b 

3 HC Sokol Turnov 20 11 1 8 117:84 23 b 

4 HC Všeň Pojizeří 20 11 0 9 158:85 22 b 

5 HC Modřišice 20 7 0 13 90:133 14 b 

6 SDH Troskovice 20 0 0 20 53:281 0 b 

 
B tým 
Lomnická hokejová liga 
Nadstavba skupina o 1. až 6. místo 

  U V Vp Pp P Skóre B 

1. Sokol Těpeře 20 17 0 1 2 122 : 62 52 

2. HC Black Rooks Syřenov 20 13 0 0 7 103 : 73 39 

3. Sokol Roztoky 20 11 2 1 6 116 : 70 38 

4. HC Turnov 1931 "B" 20 11 1 0 8 84 : 73 35 

5. HC ZEOS Lomnice 20 10 1 0 9 112 : 91 32 

6. Sklopísek Střeleč 20 8 0 1 11 94 : 92 25 

           

Základní část 

  U V Vp Pp P Skóre B 

1. Sokol Těpeře 10 10 0 0 0 73 : 29 30 

2. HC Black Rooks Syřenov 10 8 0 0 2 63 : 34 24 

3. Sokol Roztoky 10 7 0 1 2 71 : 30 22 

4. HC Turnov 1931 "B" 10 6 1 0 3 49 : 29 20 

5. Sklopísek Střeleč 10 6 0 0 4 53 : 39 18 

6. HC ZEOS Lomnice 10 5 1 0 4 71 : 49 17 

7. HC Železný Brod 10 3 0 1 6 41 : 48 10 

8. Sokol Horní Branná 10 2 1 1 6 25 : 59 9 

9. HC Jilemnice 10 2 1 1 6 42 : 49 9 

10. HC Semily 10 2 0 0 8 30 : 86 6 

11. HC Mírová 10 0 0 0 10 32 : 98 0 

  
Soupiska sezony 2016/2017 
A tým 
číslo post jméno narozen věk výška cm váha kg 

30 Brankář Lukáš Bažant  24.9.1990 26 let 186 80 
81 Brankář Tomáš Fikrt  9.5.1988 28 let 188 76 
1 Brankář Luděk Petruželka  13.2.1997 19 let 183 80 
1 Brankář Matyáš Zuzaňák  8.1.1990 26 let 184 75 
4 Obránce Jan Dám 13.3.1992 24 let 190 93 
92 Obránce Jan Eichler  10.3.1998 18 let 188 75 
10 Obránce Marek Kysilka  25.11.1990 26 let 187 84 
3 Obránce Jan Mikule  3.8.1985 31 let 176 105 
92 Obránce Jan Šimon  25.9.1986 30 let 195 98 
91 Obránce Jakub Šimůnek  22.7.1998 18 let 188 65 
17 Obránce Jan Zákoutský (A)  29.9.1989 27 let 186 93 
88 Obránce Jiří Zákoutský  17.12.1991 24 let 176 90 
44 Obránce Petr Zákoutský  3.7.1984 32 let 182 78 
23 Obránce Lukáš Zbroj  9.10.1989 27 let 192 93 
90 Utočník Daniel Baran  19.11.1990 26 let 172 70 
19 Utočník Jakub Duda  23.2.1989 27 let 194 111 
48 Utočník Josef Dvořák 1997 19 let   
7 Utočník Martin Hujer  22.11.1999 17 let   
11 Utočník Daniel Isach (C)  4.8.1984 32 let 182 90 
9 Utočník Petr Jágr  14.8.1989 27 let 177 88 
6 Utočník Tomáš Liška 30.3.1989 27 let 192 90 

http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/201
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/203
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/365
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/211
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/299
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/333
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/206
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/208
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/219
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/217
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/212
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/213
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/214
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/210
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/199
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/202
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/367
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/334
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/204
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/312
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/300
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14 Utočník Daniel Maděra  15.5.1992 24 let 185 90 
90 Utočník Milan Majdič  1.1.1983 33 let   
13 Utočník Lukáš Mizerík  16.3.1990 26 let 185 85 
20 Utočník Šimon Růzha  23.10.1992 24 let 179 75 
15 Utočník David Řezníček  5.1.1979 37 let 186 93 
93 Utočník Jiří Šimůnek  22.7.1998 18 let 192 70 
21 Utočník Roman Švík 21.1.1997 19 let 190 88 
89 Utočník Dominik Žmolil  30.12.1996 19 let 186 93 

 
Tým B 
číslo post jméno narozen věk výška cm váha kg 

 Brankář Martin Volf  9.6.1984 32 let 195 96 
 Brankář Matyáš Zuzaňák  8.1.1990 26 let 184 75 
 Obránce Miroslav Helm  28.2.1968 48 let   
3 Obránce Jan Mikule  3.8.1985 31 let 176 105 
72 Obránce Mikuláš Pitel  31.12.1972 43 let   
17 Obránce Jan Šimon  25.9.1986 30 let 195 98 
44 Obránce Petr Zákoutský  3.7.1984 32 let 182 78 
21 Utočník Imrich Drapák  21.9.1992 24 let 178 74 
97 Utočník Michal Hájek  3.9.1976 40 let   
11 Utočník Milan Chobot  30.8.1983 33 let   
 Utočník Daniel Jakubec  27.6.1994 22 let   
 Utočník Ivo Konejl 27.8.1986 30 let 187 84 
10 Utočník Martin Lamač  15.5.1989 27 let 182 75 
 Utočník Jan Lhoták 18.1.1991 25 let   
 Utočník Milan Majdič  1.1.1983 33 let   
 Utočník Jakub Marušinec  2.5.1985 31 let   
 Utočník Martin Ottl  3.6.1985 31 let   
15 Utočník David Řezníček  5.1.1979 37 let 186 93 
76 Utočník Milan Sojka  12.6.1976 40 let 179 83 
13 Utočník Jan Štěp  13.5.1983 33 let   
 Utočník Jiří Vaňata 9.1.1987 29 let   
 Utočník Tomáš Vaňata 6.11.1990 26 let 

 
  

 
Nové vedení mužstva: Novým trenérem A mužstva se v sezoně 2017/2018 stal Jiří Slabý, vedoucím 
mužstva a asistent trenéra je Libor Šlechta a druhým trenérem se nově stal Tomáš Liška, bývalý 
juniorský hráč za liberecký team Bílých Tygrů, který působil mj. ve Francii. Novým kustodem se stal 
Tomáš Špinka a technické věci má na starosti Jan Mikule. (Viz Fotokronika září). 
 
Jiří Slabý: Pochází z Mladé Boleslavi, trenérem je již 32 let. Trénovat začal ještě v době své kariéry, 
kdy byl brankářem v Mladé Boleslavi a v Pardubicích. Dvanáct let působil v Hradci Králové, z toho tři 
roky u A týmu, nejcennějším výsledkem je extraligové stříbro se starším dorostem Hradce. Trénoval 
i v Jičíně či Vrchlabí. Od roku 2016 působí v Turnově jako šéftrenér mládeže.  
 
Memoriál Ludvíka Koška: 24. a 25. března se konal 2. ročník znovuobnoveného turnaje v minihokeji 
ročníků tentokrát narozených v roce 2009. Zúčastnily se jej týmy Sršni HC Turnov 1931, Sparta Praha, 
Kometa Brno, BP Letci Trenčín, HC Mountfield Hradec Králové, Bílí Tygři Liberec a další. Turnovští 
Sršni se umístili na 6. místě. Turnaj vyhrála Sparta Praha, když ve finále přetlačila Mountfield Hradec 
Králové, na 3. místě skončilo družstvo Bílých Tygrů, 4. byla Kometa, 5. Česká Lípa, na 7 místě byl 
Trenčín a 8. bylo Kladno. 
 
Amatérští mistři ČR: V dubnovém neoficiálním mistrovství ČR zvítězil A tým a turnovští se tak stali 
amatérskými mistry ČR 2017.  
Zdroj: internet, webové stránky klubu. Viz též Fotokronika – leden, září, listopad, prosinec. 

http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/207
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/364
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/209
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/221
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/215
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/218
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/360
http://hcturnov.klubweb.cz/rosterplayer/detail/id/216
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/314
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/315
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/319
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/330
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/317
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/318
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/313
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/323
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/326
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/324
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/336
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/327
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/322
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/335
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/341
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/328
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/368
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/321
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/320
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/329
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/366
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/361
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Klub českých turistů Sokol Turnov 

(Viz Tělovýchovná jednota Sokol – oddíly) 

Klub lodních modelářů, KLM CZ – 351 Turnov 

Náčelník: Jaroslav Fapšo 
Sídlo: Daliměřice 219 
Klub lodních modelářů byl založen počátkem 70. let jako jeden z prvních v republice (spolu s kluby 
v Praze, Brandýse nad Labem a Liberci). V dřívějším období se jednalo pouze o kroužky. 
V roce 2017 měl klub 14 členů, z toho jednoho žáka do 16 let. Členové pocházejí z Turnova, Liberce, 
Lučan nad Nisou, Dolní Černé Studnice a Prahy. Dva členové, Petr Lamač a Jan Čapek, se v posledních 
letech stávají opakovaně mistry republiky, účastní se i závodů v Německu, Rakousku, Polsku a na 
Slovensku. 
Modely lodí stavějí členové sami, příp. ve spolupráci s kamarády.  
 
Turnovský lodní modelář mistrem světa: 6. srpna se v Jaworu konalo 
mistrovství světa NAVIGA v kategorii FSR. Turnovský modelář Petr 
Lamač se stal, jako první senior v historii naší republiky, mistrem světa 
v této kategorii. Lamač soutěží v kategorii FSR V 35 ccm, spalovací 
benzinový motor – skupinový závod 12 modelů na 30 minut. (Foto Jan 
Jakubec, Klub lodních modelářů).  
Mistrovský model: Autorem modelu je František Řezníček, motor 
Italský CMB 35 RS s laděným výfukem, tlumič vlastní výroby, 
šrouby Octura, délka 140 cm, šíře 51 cm, hmotnost 15 kg bez paliva, 
palivo benzin, obsah nádrže 4 litry. Model je opatřen řízenou středovou 
klapkou, která je mixovaná s výchylkou kormidla a dále je připravováno 
řízení délky výfuku za účelem úpravy otáček motoru dle zatížení 
a současně se tím upravuje i aktuální skutečný výkon motoru. 
(Informace získány od členů klubu). 

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.  
V roce 2017 byla dokončena výstavba klubové místnosti a sociálního zařízení pro návštěvníky areálu.  
Zimní sezona 2017/2018: V zimní sezoně 2016/2017 byla v provozu od 6. ledna 2017 do 5. března 
2017. Kvůli nepřízni počasí vlek nejezdil od 21. do 24. února a od 27. února do 3. března. Cena byla 
stanovena na 70 Kč za hodinu, odpolední 190 Kč a celodenní pak 250 Kč. Děti mají slevu.  
Z akcí klubu v roce 2017: 
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Zájezd do rakouských Alp: členové klubu na závěr sezony odjeli na zájezd do Flachau, Zauchensee 
a Schladmingu.  
Veřejná lyžařská škola: Na začátku roku 2017 proběhl již 47. ročník Veřejné lyžařské školy, kde se děti 
učí základům lyžování a snowboardingu. Proběhlo pět lekcí, kterých se zúčastnilo kolem 350 dětí, 
z toho cca 70 byly děti předškolního věku, 50 dětí se učilo snowboardingu. 
Závodní činnost: Družstvo přípravky a předžáků (12 dětí ve věku 5 až 10 let) absolvovalo v roce 2017 
celý seriál Poháru Libereckého a Středočeského kraje – Leki cup 2017. Celkem absolvovali 12 závodů 
v obřím slalomu ve Vysokém nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou, Ještědu, Špičáku, Studenově 
a Rokytnici nad Jizerou.  
Zdroj: Výroční zpráva klubu. Lyžování ve Struhách viz Fotokronika březen. 

Mažoretky Perličky Turnov 

Sídlo: Lomnice nad Popelkou, tréninky v ZŠ 28. října 
Vedoucí, choreografka a trenérka: Miroslava Konopáčová 
Historie: Viz kronika 2015.  

Maškova zahrada 

O sportoviště v Maškově zahradě se stará Městská sportovní.  
Součástí areálu je zimní stadion, venkovní bazén, 560 metrový in-line okruh pro bruslaře nebo 
kolečkové lyže. Ten byl v zimě, ve spolupráci s klubem lyžařů, přístupný pro běžkaře, neboť zde byly 
upraveny běžkařské stopy.  
 
 
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 i druhé sezoně velmi vytížený.  
Od konce února byl stadion označen názvem „Zimní stadion Ludvíka Koška“ – nápis, který je v noci 
osvětlený, provedla firma Astron print z Prahy. (Viz Fotokronika březen, vánoce viz Fotokronika 
prosinec). 
 
Návštěvnost: V druhé sezoně (tj. 2016/2017), která byla zahájena 12. září, dorazilo na stadion 19 616 
návštěvníků. V kalendářním roce 2017 to bylo 18 534 lidí. Ledová plocha byla v kalendářním roce 
v provozu 207 dní – celkem 2 939 hodin. Z těch bylo 464 hodin otevřeno pro veřejnost a 2 475 pro 
skupiny, školy, zápasy a turnaje. Proběhlo 507,5 hodin veřejného bruslení a 2 374,75 hodin pro 
organizované skupiny (školy, tréninky).  
 
Ceník vstupného v sezoně 2016/2017  
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 (výběr) 
HC Turnov 1931– play off krajské ligy mužů 
Memoriál Ludvíka Koška, 2. ročník (více viz Sport – HC Turnov 1931) 
Dva mezinárodní hokejové turnaje za účasti týmů z Běloruska, Slovinska, Německa a Česka 
Mistrovství České republiky v judu 
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Finálové kolo extraligy žen v hokejbalu 
Finálový zápas 1. ročníku Poháru Českého ráje (HC Turnov 1931 – BK Nová Paka) 
 
KOUPALIŠTĚ A VENKOVNÍ AREÁL 
Plavecký areál byl zpřístupněn druhou sezonu. Ta byla zahájena 27. května. Otevírací doba ve 
všedních dnech byla od 14 do 19 hodin, o víkendu od 9 do 19 hodin. Hlavní sezona začala 23. června 
a trvala do 3. září, v úterý a v sobotu probíhalo ranní a večerní koupání, a to od 7.30 do 8.30 a od 
20.15 do 22.30 hodin. Výrazně bylo rozšířeno občerstvení. (Viz Fotokronika, červenec, srpen). 
 
Druhá sezona na koupališti: Koupaliště bylo v provozu 114 dní, a to od 27. května. Kvůli počasí 
muselo být koupaliště během sezony zavřené po 33 dní. Koupaliště navštívilo 47 482 návštěvníků, což 
je výrazně méně než v předchozím roce. Vinu na tom nese výrazné ochlazení, které přineslo září. 
Během celého září dorazily jen dvě (!) návštěvnice. Denní průměr návštěvnosti (měřeno do konce 
srpna) se ve srovnání s loňským rokem zvýšil z 591 na 625 osob.  
 

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 (zimní stadion, koupaliště, skate park, 
in-line stezka, dětská a multifunkční hřiště), plavecký bazén, atletický stadion, fotbalový stadion, 
sokolovna a hřiště Mašov, hřiště U TSC haly v Alešově ulici. 
Charakteristika: Společnost byla zřízena v roce 2000 za účelem provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici a poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb. Stará se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města, a aktivně se 
podílí na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě. Zajišťuje plaveckou výuku 
pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí. 
Největší investicí roku bylo rozšíření občerstvení na koupališti. 
 
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.  
16. června byl plavecký bazén uzavřen na letní sezonu.  
 
Atletický stadion Ludvíka Daňka, Skálova ulice 
Největší využití stadionu zajišťují základní i střední školy pro výuku tělesné výchovy – v roce 2017 se 
jednalo o 460 hodin. 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. Konalo se 
na něm 24 veřejných sportovních akcí. 
 
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. Vedle hlavního hřiště se nacházejí ještě dvě cvičná hřiště. 
V roce 2017 byla zrekonstruována šatna pro hosty, vyměněno oplocení a umístěn nový nápis na 
budovu (foto ve výroční zprávě). Přes rekonstrukční zásahy je stadion nejhůře vybaveným 
sportovištěm v majetku Městské sportovní.  
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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 Města Turnova 
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 tělesné výchovy ZŠ Mašov. Dále 
zde v odpoledních hodinách sportují i různé organizace (RS Mašov) a spolky. Velký sál je využíván 
i pro pořádání plesů, zábav, školení, seminářů a schůzí. Restaurace se stará o zázemí sportujících a je 
i centrem setkávání mašovských občanů. (Viz také Okolní obce – Mašov). V roce 2016 byla dokončena 
rekonstrukce hřiště. 
 
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.  
 
Hřiště duhové energie 
Hřiště u sportovní haly TSC v Prouskově ulici. Hřiště je zcela zpřístupněné veřejnosti. Na ploše, kde 
bylo dříve instalováno mobilní ledové kluziště (prodáno po dostavbě zimního stadionu) je instalováno 
několik prvků pro skate.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

Ski Club Turnov 

Adresa: Nádražní 1691, Turnov, 511 01, v koloniálu U Roubíčků 
Předseda: Lubomír Mráz  
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Sezona byla vydařená, jen velmi krátká. Lyžařská škola byla zahájena 7. ledna a konala se v areálu 
Hluboká v Podještědí vždy v lednových a únorových sobotách. Skončila 11. února. Každý kurz 
obsahoval 5 lekcí a šestou závodní. Cena 1 600 Kč. 
20. května a 27. května byly uspořádány tradiční tajné cyklovýlety. 
Valná hromada klubu proběhla 25. 11. 2018 v Hluboké. 
Zdroj: Zpráva jednatele.  

Sport in-line 

Vedoucí: Pavel Hlubuček 
Adresa: Rubínová 1919, Turnov 
Organizace vznikla v roce 2014, navázala na myšlenku partnerské firmy Inlinetalent, která působí 
převážně v Praze. Věnuje se výuce bruslení na in-line bruslích. Organizuje kurzy pro děti i celé rodiny 
v Liberci, v Mladé Boleslavi a v Turnově, v daliměřické tělocvičně a na ZŠ 28. října, a v Železném 
Brodě. Kroužků (ve všech městech) se účastní kolem 200 dětí, z nichž 100 závodí na pořádaných 
závodech. 
In-line oddíl: Oddíl vznikl v roce 2017 z dětí z kroužků, které chtěly více trénovat, ale prostor na 
lekcích již nebyl dostatečný. V roce 2017 čítal 34 skvělých bruslařů. 
Kroužky: Kroužky probíhají v zimních měsících a v případě nepříznivého počasí ve školních 
tělocvičnách – sokolovnách, v případě nedeštivého počasí probíhá výuka na venkovních hřištích 
v areálech škol. Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného trenérského 
konceptu, kde v hodinách využívají celou řadu pro bruslení netradičních pomůcek – míče, švihadla, aj. 
Příměstské tábory: Konaly se čtyři turnusy letních in-line táborů pro děti od 5 do 12 let. Do každého 
turnusu se mohlo přihlásit max. 30 dětí. Cena pro jedno dítě byla stanovena v závislosti na termínu 
přihlášky na 1650 až 1850 Kč.  
Zdroj: Webové stránky organizace 
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Sportovně střelecký klub Sokol 

Adresa: Malý Rohozec 135 
Předseda: Jiří Duda 
V roce 2017 byla zahájena sezona na pronajaté brokové střelnici na Malém Rohozci 11. dubna 
a ukončena 15. října. Ve spolupráci s MS Vesecko bylo uspořádáno 5 soutěží v brokové střelbě na 
asfaltové terče, které jsou započítávány do celoročního hodnocení v Pojizerské lize brokových střelců. 
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. Střelnici pravidelně 
využívaly okresní myslivecké spolky z Liberce a Jablonci nad Nisou. 
Zdroj: Výroční zpráva klubu 

Šachový klub Zikuda 

Adresa: Nádražní 599, Turnov, 511 01 
Kontaktní osoba: František Zikuda 
Charakteristika: Šachový klub již několik let patří k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších 
republikových soutěžích a dosahují trvale významných úspěchů. Byl založen 31. října 1994. V roce 
2017 měl klub 2016 členů, z toho 162 dětí, zapojených do mistrovských soutěží družstev A, B, C, D, 
E a F, a 18 šachových kroužků na turnovských školách.  
 
Výhra na mistrovství České republiky: Ve dnech 13. až 16. července se v Pardubicích konalo 
otevřené mistrovství ČR v šachu čtyřčlenných družstev v rámci CZECH OPEN Pardubice 2017. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 131 týmů nejen z České republiky, ale i z Polska, Ukrajiny, Slovenska, Ruska, 
Německa, Slovinska atd. A tým šachového klubu Zikuda v sestavě Šimáček, Vokáč, Čech, Vlasák, 
Sodoma, Studnička se umístil na 1. místě se ziskem 21,5 bodu.  
1. ŠK ZIKUDA Turnov „A“ mistr ČR 12 b 21,5 
2. IMENITNI – Slovinsko 12 b 20,0 
3. WITH NO MERCY – Ukrajina 12 b 19,5 
4. JOLY LYSÁ NAD LABEM 12 b 19,0 
5. TULA CHESS RUSKO 11 b 20,5 
19. ŠK ZIKUDA Turnov „C“ 10 b 16,5 
21. ŠK ZIKUDA Turnov „B“ 9 b 18,0 
51. ŠK ZIKUDA Turnov „D“ 8 b 15,0 
 
O Turnovský granát: 9. září se v prostorách kulturního domu Střelnice konal šachový turnaj v rapid 
šachu O Turnovský granát. Turnaj byl zařazen mezi 10 vybraných turnajů seriálu GRAN PRIX ČR 
2017/18. Turnaj zahájil starosta města Tomáš Hocke a ceny na závěr předala místostarostka Jana 
Svobodová. Turnaje se zúčastnilo přesně sto soutěžících. Zvítězil mezinárodní velmistr Petr Neuman 
z Prahy před loňským vítězem Vojtěchem Zwardoněm z Frýdku Místku a turnovským Tomášem 
Studničkou.  
Český pohár v rapid šachu – ŠK Zikuda mistrem: 23. a 24. září se v Liberci konaly soutěže o tituly 
v přeboru ČR a Českém poháru čtyřčlenných družstev. Turnovští šachisté obsadili 1. místo ze 40 
zúčastněných družstev! Družstvo hrálo ve složení: P. Jaracz, P. Šimáček, J. Vykouk, L. Vlasák. Na 
dalších místech skončila družstva Bohemians Praha A a ŠK OAZA Praha. 
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 
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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 akcích 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.  
 
Akce v roce 2017 (výběr):  
Mistrovství Evropy v disciplínách WADF 
17. až 19. března probíhalo v Moskvě v hotelu Korston taneční mistrovství Evropy v disciplínách 
WADF. Zúčastnilo se kolem 2 000 tanečníků z deseti zemí Evropy. Z České republiky dorazilo pět škol. 
Ilma, kterou reprezentovalo pět tanečníků, z nich byla nejúspěšnější. V dětské kategorii se zúčastnili 
Adriana Šulcová a Tomáš Müller, mezi juniory Justina Bohatá, Nikol Hanzlová a Kristian Šrajer. Celkem 
přivezli tři zlaté, pět stříbrných a tři bronzové medaile, a to v disciplínách salsa, merenge, bachata, 
cha cha, rumba, jive a tradicional dance, v sólech i v párech. Členy mezinárodní poroty byli i Marián 
a Ilona Šulcovi.  
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 starají správce Jiří Pospíchal a Pavel Ploc. 
Klubu kurty zajišťují nemalé příjmy z pronájmů.  
Výbor klubu v roce 2017 tvořili Popelka, Pospíchal, Ouvín, Vejr a Mikula. 
Z aktivit v roce 2017:  

. V roce 2017 neproběhly žádné větší investice do majetku, byly pouze pořízeny nové sítě. 

. Klubové akce: Na jaře se konaly již tradiční nábory mládeže, dětský den, během léta 
probíhaly kempy, byl uspořádán Turnaj čtyřher rodičů s dětmi. Konaly se přebory klubu dospělých 
a 3. ročník turnaje o Pohár Českého ráje a tradiční závěrečný turnaj losovaných čtyřher.  
Družstva: 

. Mladší žáci: ve složení Kudrnovský, Holman, Svatá, Čapková, Brunclíková. Účast v regionální 
tenisové soutěži – severovýchod, konečné pořadí 2. místo  

. Starší žáci: ve složení Roubíček, Holman, Čepelíková, Matzke, Kyselová, účast v regionální 
tenisové soutěži – severovýchod, konečné pořadí 2. místo  

 Dospělí: účast v královéhradeckém přeboru, konečné pořadí nezjištěno, postup družstvo 
udrželo 

 Veteráni: účast v regionální tenisové soutěži – severovýchod, konečné pořadí A 40+ 1. místo, 
B 40+ 3. místo, A 55+ čtyřhry 5. místo 
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Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu 

THC Stiga Elites Turnov 

Adresa: Lidická 846 
Klub táhlového hokeje byl založen v roce 1994 pod názvem TURNOV SPIDERS, v roce 2005 došlo ke 
sloučení s klubem Absolut five a vznikl klub Absolut Spiders. V roce 2008 začal klub používat současný 
název. V současnosti má 10 hráčů a tři nehrající členy.  
16.–18. června se v Liberci konalo mistrovství světa ve stolním hokeji, kterého se zúčastnili hráči 
z téměř 20 zemí, včetně turnovského klubu. Výsledky se mi nepodařilo zjistit.  

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 oddílu  

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 2017 byl 106 (v předchozím roce 104). Mladých lidí ubylo a z loňského 
počtu 32 klesl jejich počet na 28. 
Orlovna (Jiráskova čp. 126) 
V orlovně došlo k výměně prahu hlavních dveří a osazení okna za rozbité luxfery a částečný úklid po 
vyprázdnění bytu v podkroví. Tělocvična je ve špatném stavu, resp. ne ve stavu vhodném pro závody, 
ale pro běžné cvičení ano – hrají se zde zejména stolní tenis a florbal. Je ovšem využívána příliš málo.  
 
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. Oddíl zahájil spolupráci se spolkem Matěj. Na začátku července uspořádali společný letní 
tábor ve Svitavě u Cvikova. 
Šachy: Vzdor silné konkurenci pokračoval v pořadatelství 4 šachových turnajů ročně za účasti 2 až 
5 hráčů. 
Florbal a malá kopaná: 14. 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: Jolana Šebestová, 
jednatelka: Tereza Linhartová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
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Členská základna: Ke konci roku 2017 měla Tělocvičná jednota Sokol Turnov 783 členů 
Z akcí v sokolovně:  
. 10. března: Sokolské šibřinky na téma mafie. Hrála kapela Levou rukou. Míchané nápoje, domácí 

koláče, chlebíčky, hermelíny a utopenci. 
. 11. března: Dětský karneval 

 
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: soutěží v Nejvyšší pojizerské lize (o oddíle nejsou na webových stránkách 
jednoty žádné informace) 

 Oddíl stolního tenisu: v roce 2016(!) 41 členů mládeže, 51 dospělých. Oddíl je druhým největším 
oddílem Libereckého kraje.  

Předseda oddílu: Michal Csizmazia, jednatel a trenér mládeže: Jan Varcl 
Členové se scházejí v sokolovně. Hrací místnosti: sál – dveře do sálu naproti vchodu, vstup zezadu od 
atletického stadionu a po schodech nahoru, herna – po schodech do prvního patra a na konci chodby 
24. června: turnaj spojený s valnou hromadou oddílu 
11.–13. srpna: soustředění, v herně klubu 
5. srpna: tenisový turnaj čtyřher pro členy oddílu starší 15 let 
29. prosince: tradiční vánoční turnaj čtyřher ve stolním tenise. Pouze pro členy oddílu starší 15 let 
a pozvané 
Historického úspěchu dosáhli muži A, kteří vyhráli podzimní část krajského poháru (podzim 2016) 
a kvalifikovali se do poháru republikového. 
 

 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 2017 měl klub 326 členů, jejichž průměrný věk byl 35,2 let a poměr 
mužů a žen byl téměř vyrovnaný.  
 
Značení: V roce 2017 značkaři obnovili podle plánu celkem 101 km turistických cest a byly osazeny 
2 nové směrovníky a u devíti dalších byly obnoveny nosné prvky. 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. ZO Turnov patřil pod KKZ 
Královéhradecký kraj. Od roku 2018 bude ZO Turnov převeden pod KKZ Liberec. 
 
Oddíly KČT 

 Starší členstvo: Aktivním členům 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 12 pěších výletů a 4 autobusové.  

 RD 2 Šorejsovci: Činnost skupiny je stabilní. V roce 2017 měla 12 členů. 

 Skupina Mejzrovi a spol.: stabilní skupina 21 členů. Akce pořádá každý měsíc. Organizují 
cestopisné přednášky Cestovník (viz Kultura – Přehled akcí – Sokolovna). 

 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.  
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 RP Laudovi a spol.: Skupina rodičů s dětmi, většinou již jen rodičů, se schází na obvyklých 
akcích pěšky, na lyžích, kolech i na lodích. 

 ChroMáBu – 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 Pleskotských her a dalších 
mezioddílových akcí, např. Vyzvědači. 

 Baby búm: Nejmladší skupina rodičů a dětí s názvem Baby búm čítala v roce 2017 asi 15 
rodin.  

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 1 582 členů 
(dvojnásobek oproti roku 2001) a spravuje 5 samostatných sportovních areálů v Turnově a chatu 
v Kořenově. Jedná se o největší sportovní organizaci na Turnovsku.  
 
Areály jednoty v roce 2017: 
V průběhu roku 2017 zrušilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program na údržbu 
sportovišť, na což mnoho klubů finančně výrazně doplatilo. Pro TJ to znamenalo ztrátu cca 400–500 
tisíc korun. Díky šetření a vlastním finančním prostředkům nebyl chod sportovišť omezen.  
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 centrální kurt a 3 tréninková 
hřiště. K hale přísluší 4 šatny vybavené samostatnými sprchami, rovněž je možné využít i ozvučení. 
V hale je otevřen i Sportbar s nabídkou teplých i studených nápojů a rychlého občerstvení. V roce 
2017 proběhla výmalba haly a byla instalována nová, rozměrnější výsledková tabule.  
 
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, stále nebyla realizována. 
 
Tělocvična Daliměřice, Bezručova 35-36 
Tělocvična se nachází v Turnově-Daliměřicích a má rozměry 12 x 10 metrů. Jsou zde instalovány 
basketbalové koše a vyznačena tréninková hřiště na badminton a malou odbíjenou (debly). Oddíl 
kulturistiky a silového trojboje zde má vybavenou tréninkovou neveřejnou posilovnu. Budova je 
„mateřskou“ tělocvičnou oddílů kickboxu, boxu, RS Daliměřice a silového trojboje a kulturistiky. Za 
budovou tělocvičny je menší hřiště s umělou trávou na odbíjenou o rozměrech 14x8m. Daliměřická 
sokolovna je historickým objektem, vznikla přestavbou původního objektu zájezdního hostince. Po 
roce 1945 objekt přešel do majetku TJ Turnov.  
 
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 
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majetku města pod správu TJ Turnov. Hřiště je využívané především širokou veřejností, ale zatím ne 
v dostatečné míře. Snahou TJ je zakrýt hřiště nafukovací halou a vybudovat zázemí. V roce 2017 byl 
vypracován projekt a shánějí se finanční prostředky. 
 
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 poměrně 
zásadní rekonstrukce šaten a zázemí oddílu. V roce 2017 byly úpravy dokončeny.  
 
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 2017 bylo přízemí chaty vymalováno. Organizace začala 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 (2017/2018), jiní tu minulou (2016/2017). 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 2017: 35, z toho mládež: 31. Oddíl vznikl na podzim roku 2013, dívky nově začaly 
cvičit v malém sále sokolovny. 

 Atletický akademický klub, předseda Břetislav Zeman (?) 
Počet členů v roce v roce 2017: 15, z toho mládež: 2 
Mužstvo A se již potřetí v dlouhé historii nezúčastnilo zápasů v krajském přeboru, především kvůli 
zdravotnímu stavu členů.  

 Basketbal, předseda Tomáš Bevilaqua 
Počet členů v roce 2017: 99, z toho mládež: 36 

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů v roce 2017: 27, z toho mládež: 16 

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik (?) 
Počet členů v roce 2017: 295, z toho mládež: 192 
Oddíl má 11 ligových družstev. Mužstvo A skončilo opět na 3. místě Národní ligy (trenér Jaroslav 
Marks). Mladší žákyně skončily na prvním místě s postupem do celostátního play off a umístily se na 
5. místě. Starší žákyně skončily na 3. místě ligové tabulky. Do sezony 2017/2018 vstoupil oddíl s 13 
ligovými družstvy.  

 Futsal, předseda Jindřich Vaňátko 
Počet členů v roce 2017: 6, z toho mládež: 0 

 Futsal Dalmach – Malá kopaná, předseda Petr Koubus (?) 
Počet členů v roce 2017: 65, z toho mládež: 11 
Sezonu 2016/2017 absolvoval oddíl v divizi a skončil na 3. místě. Mladý útočník Matěj Randák se stal 
s 39 brankami druhým nejlepším střelcem soutěže. Starší muži skončili na druhém místě veteránské 
soutěže. Konal se 20. ročník turnaje Beerball, který Dalmach pořádá.  
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 Házená, předseda Jana Nalezencová 
Počet členů v roce 2017: 129, z toho mládež: 84 
Oddíl má 6 družstev: muži, ženy, mladší dorostenky, starší žákyně, mladší žákyně a přípravka.  
Muži skončili na posledním místě tabulky a do sezony 2017/2018 se již nepřihlásili. Oddíl žen vyhrál 
podzimní část sezony, do konce sezony sestoupil na sedmé místo. Družstvo mladších dorostenek 
soutěžilo poprvé v 2. dorostenecké lize a skončilo na 8. místě tabulky.  
Konečná tabulka sezony 2016/2017 ženy: 
1. Lokomotiva České Budějovice 22 17 1 4 649 : 510 35 
2. Sokol Písek B 22 17 0 5 625 : 500 34 
3. Slavoj Tachov 22 16 0 6 604 : 500 32 
4. Házená Jindřichův Hradec 22 16 0 6 643 : 507 32 
5. TJ Sokol Bělá pod Bezdězem 22 13 2 7 556 : 487 28 
6. TJ Astra Praha 22 13 1 8 572 : 498 27 
7. TJ Turnov 22 12 1 9 496 : 499 25 
8. Sokol II Kobylisy B 22 10 0 12 547 : 568 20 
9. Spartak Ústí nad Labem 22 6 0 16 533 : 624 12 
10. Sokol Vršovice B 22 3 2 17 504 : 696 8 
11. FK Hvězda Cheb 22 3 1 18 434 : 545 7 
12. HC Milevsko 22 2 0 20 430 : 659 4 

 Kanoistika, předseda Martin Goruk (?) 
Počet členů v roce 2017: 47, z toho mládež: 17 
Oddíl se zaměřuje především na kanoistiku na divoké vodě a na závodní rafting, nově 
i paddleboarding. Nejúspěšnějším kanoistou sezony 2017 byl opět Jan Miller st., který soutěží 
v kategorii C1m, umístil se v absolutním žebříčku na 5. místě. Jan Miller ml. se potýkal s vleklými 
zdravotními problémy. Závodní rafting byl poněkud v útlumu, velmi dobře se však rozvíjel 
paddelboarding, ve kterém se objevují i první závodníci.  

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů v roce 2017: 17, z toho mládež: 0 
Na mistrovství republiky v Praze (18. 6. 2017) – Ladislav Knébl se umístil na 4. místě v kategorii 
Lightcontact muži do 84 kg a na 1. místě v kategorii Fullcontact muži do 81 kg. Monika Kučerová 
skončila na 2. místě v kategorii Ligtcontact juniorky do 60 kg. Na mistrovství světa (Irsko konec srpna) 
se Jan Kazda a Petr Kazda umístili na 2. a 3. místě.  

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Eduard Folprecht 
Počet členů v roce 2017: 9, z toho mládež: 0  

 Musher club Český ráj, předseda Ivo Vacke 
Počet členů v roce 2017: 116, z toho mládež: 17  
Oddílu se dařilo a na závodech získal několik medailí. Lukáš Tassler zvítězil v závodě Tropheé des 
Montagnes v kategorii canicross. Na mistrovství Evropy se nominovalo 11 závodníků a získali 
6 individuálních medailí a zvítezili v národních štafetách. Na mistrovství ČR získali členové 11 medailí. 
Úspěchy slavili členové i na mistrovství světa organizace IFSS v Polsku – mj. vítězství v kategorii 
bajkových veteránek.  

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů v roce 2017: 160, z toho mládež: 76 
Závodníci se zúčastnili 85 závodů s celkovým počtem 1 905 startů v jednotlivcích a 9 závodů 
v družstvech.  
Pěkné prázdniny v Českém ráji 
Ve dnech 25. až 27. srpna pořádal oddíl Orientačního běhu 26. ročník závodů Pěkné prázdniny 
v Českém ráji. Tentokrát pod Troskami s centrem v Borku. Proběhly tři závodní etapy v různorodém 
terénu. Do Borku pod Troskami se sjelo kolem 1 300 závodníků z celé Evropy všech věkových 
a výkonnostních kategorií. Pořadatelský tým čítal přes 80 lidí, trasy etap vedly atraktivním a členitým 



Kronika města Turnova 2017  |274 

 

terénem Podtroseckých údolí. Pro veřejnost byla nachystána ukázková trať, na které si mohl kdokoliv 
orientační běh vyzkoušet.  

 Rádiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas, šéftrenér Andriy 
Gomzyk 

Počet členů v roce 2017: 37, z toho mládež: 8 
V roce 2017 opět získávali medaile členové rodiny Omů – Jakub 1 zlatou a dvě stříbrné na mistrovství 
Evropy v Litvě, 2 zlaté a 2 stříbrné získala Michaela a i jejich matka Jana získala dvě medaile – 
bronzové.  

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda  
Počet členů v roce 2017: 30, z toho mládež: 7 
Oddíl je rozdělen do tří cvičebních skupin – rodiče s dětmi, ženy a muži.  
25. června uspořádal společně s HZS Daliměřice 5. ročník akce Daliměřický sportovní den. Soutěže se 
zúčastnilo kolem 70 cvičenců. Oddíl se zúčastnil několika volejbalových turnajů. 

 RS Mašov, předseda Petr Taussig 
Počet členů v roce 2017: 132, z toho mládež: 11 
Oddíl zajišťuje sportovní vyžití pro širokou oblast Mašova a okolních obcí, pravidelně zde cvičí kolem 
130 osob.  

 Samostatný orientační klub, předseda Václav Zakouřil 
Počet členů v roce 2017: 82, z toho mládež: 35 
Oddíl pořádá několik hojně navštěvovaných závodů.  
Jarní skály na Kosti – účast 850 běžců. 
Pohár SOK 720 běžců. 
LOB víkend v Kořenově 

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů v roce 2017: 16, z toho mládež: 0 
Rok 2017 byl úspěšný. Ladislav Pasecký zvítězil na mistrovství světa i na mistrovství ČR.  

 Squash, předseda Martin Beksa (?) 
Počet členů v roce 2017: 7, z toho mládež: 0 

 Volejbal, předseda Jana Matějková 
Počet členů v roce 2017: 258, z toho mládež: 128 
A tým TJ Zikuda hrál třetím rokem v 1. lize, skončil na 1. místě! (Složení vítězného týmu: Šén, Kovář, 
Ducháč, Zikuda, Čermák, Starý, Konečný, Dolejší, Fučík, Bäumelt, Folprecht, Vencovský, Šimůnek, 
Kunc, Bukovjan). 
B tým hrál v I. krajském přeboru Královéhradeckého kraje a skončil na 1. místě. Do 2. ligy však 
nepostoupili. 
Ženy skončily na 5. místě tabulky v soutěži 1. třídy krajského přeboru.  
Družstva mládeže: juniorky hrály 1. volejbalovou ligu (trenéři Jan Mlejnek a Michal Folprecht), 
prohrály baráž, ale od jiného oddílu koupily licenci a do sezony 2017/2018 pokračovaly v 1. lize. 
Souběžně hrály juniorky krajský přebor, kde skončily na 4. místě. 
Starší žákyně pod vedením Kateřiny Hozdecké hrály krajský přebor (skončily na 6. místě) a okresní 
přebor (4. místo). 
Mladší žákyně pod vedením Pavla Starého a Jana Mlejnka hrály krajský přebor (v šestkovém volejbale 
4. místo, ve čtyřkovém volejbale 8., 13. a 17. místo)  
Zdroj: Výroční zpráva TJ Turnov za rok 2017, Viz Fotokronika únor. 
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Tělovýchovně sportovní klub  

Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
Právní forma: Zapsaný spolek 
Charakteristika: TSC vznikl v roce 1991.  
Sportoviště: 
Proběhla rekonstrukce vstupních prostor do haly.  
Pronájem prostor: vlastním oddílům (SPV, judo, badminton, sálová kopaná, horolezectví, florbal, 
fitness studio) / školám (hotelová a integrovaná škola, ZŠ Skálova – Alešova) / zájmovým organizacím 
(TaPŠ Ilma, FK Turnov, aerobic studio Nejedlá, zumba, trampolínky, Městská policie, jóga a další. 
V dopoledních hodinách probíhá tradiční cvičení kojenců a batolat). 
 
Oddíly:  

 Oddíl ASPV – Asociace sportu pro všechny: organizuje pravidelná cvičení pro své členy i pro 
veřejnost. 

 Judo: předseda Radek Louda 
Jedná se o stěžejní oddíl organizace. I v roce 2016 se oddíl umístil na 6. místě tabulky. Družstvo 
dorostenek získalo na Přeboru republiky v Turnově bronzové medaile. Došlo k velkému nárůstu 
mládeže. Oddíl organizuje letní tábory, kterých se každoročně účastní kolem padesáti dětí. Hlavní 
trenér oddílu Jiří Vele, nositel 7. danu IJF, působí ve vrcholové funkci Českého svazu juda ČSJu. 
Kurz sebeobrany: Klub pořádal ve sportovní hale u nádraží kurz sebeobrany. Zahájen byl 14. března 
a v deseti lekcích běžel do 16. května. Cena 1 000 Kč. Cílem bylo naučit se řešit krizové situace, 
ubránit se obtěžování, napadení a naučit se bezpečným pádům. Určený byl pro ženy, muže i děti, a to 
i pro nesportovce. 
Judo Grand prix Ostrava – zlaté Zárybnické: Ve dnech 25.–26. února proběhlo v nové Vítkovice aréně 
Judo Grand prix Ostrava 2017, které je zároveň prvním dílem z kvalifikačních závodů Českého poháru. 
Poprvé na 8 tatami se v této krásné atletické hale představilo během dvou dnů rekordních 1 247 
závodníků ze 165 klubů a sedmi států. Soutěžilo také šest turnovských sportovců (Julie Zárybnická, 
Lucie Zárybnická, Matěj Hyka, Aneta Táborská, Jakub Feikl a Petr Reiniš). Na 7. místě se umístil Petr 
Reiniš. Na vítězné zlaté pozici se v kategorii WU15 (do 48 kg resp. 52 kg) umístily sestry Lucie a Julie 
Zárybnické. V kategorii dorostu se v druhém soutěžním dni dařilo Lucii Zárybnické, která získala 
bronzovou medaili. Tato turnovská starší žákyně se tak stala nejúspěšnější českou dorostenkou 
v kategorii WU18 (do 48kg).  
Mistrovství České republiky družstev žen a dorostenek a Přebor republiky staršího žactva: 
13. května se na Zimním stadionu Ludvíka Koška konalo mistrovství České republiky družstev žen 
a dorostenek a přebor České republiky staršího žactva v judu. Souboje se zúčastnilo téměř 30 
družstev. Turnovské dívky vybojovaly třetí místo v kategoriích starších žákyň a dorostenek. (Viz 
Fotokronika). 
Samurajská katana: 18. listopadu se v Jablonci nad Nisou konalo 4. závěrečné kolo 22. ročníku 
Samurajské katany – soutěže pro mladé judisty a judistky. Startovalo na něm 310 závodníků z 28 
oddílů, z toho 37 dětí z turnovského oddílu. Celkem se všech závodů katany v letošním ročníku 
zúčastnilo 1 130 závodníků. Putovní pohár a Samurajskou katanu v kategorii U13+U15 za rok 2017 
získal poprvé JC DDM Chlumec. (Viz Fotokronika červen).  
Celkové výsledky:  

Hlavní kategorie družstev U13 + U15, 11–14 let  
1. místo DDM Chlumec 
2. místo JC Liberec 
3. místo TSC Turnov (ve 4. kole 5. místo)  
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Kategorie družstev U9 + U11, 7–10 let 
1. místo SKJ Liberec 
2. místo JK Jablonec 
3. místo TSC Turnov (ve 4. kole dělené 1. místo společně s SKJ Liberec) 

Nejlepší výsledky turnovských nadějí 
1. místa a zlatou medaili získali: Dolanský Matěj, Hobelant Matyáš, Drbohlav Štěpán, Táborská Aneta 
2. místa a stříbrnou medaili získali: Růžička Vítek, Anděl Lukáš 
3. místa a bronzovou medaili získali: Hyka Tomáš, Housa Daniel, Buriánek Patrik, Dědek Jakub, 
Burešová Lucie, Hyka Matěj, Hrdličková Kateřina 
4. místa obsadili: Mikolášek Jan, Kostnarová Ludmila, Ponikelský Jan 
5. místa obsadili: Rulcová Stela, Cicvárek Matěj, Rachmetov Vít 
Nejlepší výkon podali se dvěma a více vítězstvími: Dolanský Matěj, Hobelant Matyáš, Hyka Tomáš, 
Hyka Matěj, Anděl Lukáš, Drbohlav Štěpán, Housa Daniel, Drobník Vojtěch, Dědek Jakub, Cicvárek 
Matěj, Vítek Daniel, Kostnarová Ludmila, Rachmetov Vít.  

 Horolezectví 
Lezci, kteří se v letní sezoně věnují přírodnímu lezení, navštěvují od podzimu do jara dvakrát týdně 
lezeckou stěnu v hale TSC. Hlavními aktéry jsou Jakub Cicvárek, Miroslav Dědek, Tomáš Flanderka 
a další.  

 Badminton 
Oddíl badmintonu postupně zvyšuje členskou základnu. 

 Sálová kopaná, florbal, rekreační sport a fitness 
Mladé oddíly, které nestartují v žádné soutěži, ale pravidelně se dvakrát týdně scházejí ke svým 
tréninkům. 
Zdroj: Výroční zpráva a internet 
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Přílohy 

Projev starosty Turnova Tomáše Hockeho ke státnímu svátku České 

republiky 28. října 2017 
 
Dámy a pánové, vážení přítomní, milí spoluobčané.  
společně jsme se sešli v turnovském divadle, abychom si dnes připomněli 99. výročí od vzniku 
Československé republiky, vzpomněli těch, kteří se v minulosti zasloužili o českou státnost 
a promluvili o principech demokracie, které jsou základními pilíři naší společnosti. Rovněž vyzdvihli 
činy některých Turnovanů, které budou jistě inspirovat a vést ostatní k rozkvětu občanské společnosti 
v našem městě. 
Náš nejvýznamnější státní svátek je ze samé povahy věci připomínkou tématu nad jiné důležitého: 
tématu naší svébytnosti, nezávislosti, suverenity, prostě naší národní a státní totožnosti.  
Ke své úvaze jsem si tentokrát vybral, ostatně jako již tradičně, část myšlenek Václava Havla: 
O identitě či suverenitě se dnes hodně mluví. Co se tím ale vlastně myslí? V podstatě to je asi pocit 
určitého společenství. Myslí se tím tedy jeho jedinečnost a nezaměnitelnost; originalita, kterou se liší 
od jiných společenství; jemu vlastní způsob bytí a sebepochopení; zkrátka to, čím samo sebe definuje 
v prostoru i v čase a samozřejmě i rozsah jeho schopnosti a práva samo o sobě rozhodovat.  
Nejčastěji dnes o naší identitě slýcháme v poněkud pochmurné souvislosti: prý je ohrožena. Ohrožuje 
ji Evropská unie, která by nás chtěla co nejvíc připodobnit ostatním členům, ohrožuje ji Rada Evropy 
svými standardy, ohrožuje ji Severoatlantická aliance vyžadující spojeneckou spolehlivost, ohrožuje ji 
Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Organizace spojených národů, bruselská byrokracie, cizí 
kapitál, západní ideologie, východní mafie, americký vliv, asijské či africké přistěhovalectví a bůhví co 
všechno ještě.  
Připouštím, že některé z těchto obav mohou mít své racionální jádro či svou racionální stránku. 
Všechny dohromady však spojuje jeden tradiční český blud: totiž domnění, že naše svébytnost, 
identita či suverenita není především náš vlastní úkol, naše poslání, naše starost a náš problém, ale že 
to je cosi, co je v rukou těch druhých, totiž těch, kteří se neustále snaží nám naši identitu vzít, nebo 
aspoň omezit.  
Nemyslím si, že svět se zabývá hlavně otázkou, jak vzít Čechům jejich identitu a suverenitu. Druh 
respektu k naší jedinečnosti, důraz na její rozvoj a stupeň, v jakém o sobě rozhodujeme, určujeme 
naopak především my sami.  
Jen na nás přece záleží, zda se uzavřeme do české kotliny mezi naše hory, budeme doufat, že různé 
vichry tohoto světa se nám dík těmto horám a naší shrbenosti vyhnou a nechají nás v klidu starat se 
o sebe samé, anebo zda si budeme počínat jako skuteční obyvatelé tohoto kontinentu a této planety, 
tedy jako ti, kterým není jedno, co se na světě děje, a kteří přijímají svůj díl odpovědnosti za toto dění. 
Před všemi – a tedy i před námi - je dnes přece jedno základní dilema: budeme mlčky přihlížet 
sebevražednému samopohybu této civilizace, anebo se staneme aktivními účastníky péče 
o celosvětové veřejné statky, včetně toho nejcennějšího, kterým je naše planeta a její biosféra, jejíž 
jsme součástí?  
  
V dalších řádcích pan prezident kritizoval vyvážení našeho přírodního bohatství v surové formě z naší 
země, necitlivé umisťování dopravních a průmyslových staveb v naší krajině či vylidňování center 
měst s přirozenými společenskými vazbami a přesun obchodu na okraje měst do volné krajiny.  
Myšlenky Václava Havla jsou staré 17 let a stále jsou v aktuální. Domnívám se, že postupnými kroky, 
někdy velmi pomalu a klopotně, se snažíme hledat optimální řešení.  
Máme po volbách do parlamentu. Do instituce, která je nezpochybnitelným pilířem demokracie. 
Občané naší republiky se vší vážností rozhodli. Demokratický proces zahájil svůj kvas a uvidíme, v jaké 
dozraje víno. Nepatřím k těm, kteří by chtěli nebo snad měli potřebu komentovat výsledky voleb či 
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snad dokonce povolební vyjednávání. Je však věc, která mě překvapila či snad dokonce zarazila. Tím 
se stala víra mnoha občanů naší země v jednoduchá řešení jedné extrémně pravicové strany. 
Představitelé této strany hovořili o stejných tématech jako pan prezident Václav Havel: svébytnosti, 
nezávislosti a suverenitě. Jejich rétorika neupozorňovala na vzájemnou a zcela nutnou spolupráci naší 
země s okolními státy, o naší spoluzodpovědnosti za běh světa. Hovořili pouze o českém národě, 
o nenávisti vůči ostatním, o vystoupení ze svazků, které zajišťují naší zemi jistou bezpečnost 
v neustále se měnícím světě. 
Nic pro náš stát nedokázali, nic nevykonali, přesto získali, tak velký počet hlasů.  
Na rozdíl od jiných se považuji za takového malého politika. Snažím se starat o úřad, který mně byl 
svěřen a někdy snad i přemýšlet o věcech v širších souvislostech. Často si kladu otázku na základě 
čeho voliči rozhodují? Na začátku jsem se domníval, že je to na základě osobní zkušenosti s voleným 
člověkem, toho co ten či onen skutečně vykonal, nejen o tom, co říká. Ale zdá se, že je to jinak. Chtěl 
bych touto cestou vyzvat nás všechny, kteří cítí odpovědnost za tuto zemi a jsou stále ještě na ni hrdi, 
aby ve svém vlastním zájmu daleko ostřeji vystupovali proti těm svým spoluobčanům, kteří 
nejrůznějším způsobem útočí na všechno, co představuje dobré stránky identity našeho společenství, 
a co tudíž stojí za lásku k vlasti. 
Budeme-li všichni opravdu chtít, a budeme-li dokonce ochotni svou touhu vyjadřovat účastí ve 
volbách, v odpovědné volbě, pak se ukáže, že to je právě vyspělá demokratická kultura našich 
sousedů, přátel a spojenců, co je nejpříhodnějším prostorem rozvoje naší vlastní jedinečnosti. Každá 
svébytnost dnes může totiž opravdu žít a vzkvétat jen tehdy, dýchá-li svobodný vzduch světa, 
vymezuje se na pozadí trvalého a živého sousedství jiných svébytností a zároveň důstojně čelí i oněm 
nepříznivým vichrům, které dnešní svět křižují.  
Opravdu je: jen na nás, co si z tisícerých možností, jak pracovat a jak žít, osvojíme a čím obohatíme 
svůj společný život.  
 
Všem občanům Turnova blahopřeji k dnešnímu státnímu svátku! 
Děkuji vám za pozornost a těm, kteří budou oceněni dnes večer, srdečně blahopřeji! 
Děkuji všem, kteří vyvěsili státní vlajku a připojili se ke kampani Vlajka pro Masaryka! 
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Zimní fotosoutěž 
Zima na začátku roku 2017 byla nejzimovatější za několik posledních let. Město, inspirováno velkou 
sněhovou nadílkou, vyhlásilo zimní fotosoutěž. Více podrobností najdete v Turnov – Kalendárium – 
leden. Fotografie pak v únorové a březnové Fotokronice. 
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Placená parkoviště v Turnově  
V souvislosti se změnami parkovacích možností ve městě (zvýšení množství placených míst) 
vypracoval Pavel Charousek pro web turnovskovakci.cz přehled placených parkovišť, který zde 
přebíráme. (Viz Fotokronika březen, duben). 
Centrální parkoviště u autobusového nádraží. Parkování zdarma. V současnosti je parkoviště hojně 
využíváno. Parkování kamionů by mělo být přesunuto na Vesecko. 
Parkoviště na Koňském trhu. Zpoplatněno ve všedních dnech od 6.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 
6.00 do 12.00 hodin. Za hodinu řidiči zaplatí 5 Kč, za každou další 20 Kč. Ročně se zde vybere 105 tisíc 
Kč. 
Parkoviště na náměstí Českého ráje. Zpoplatněno ve všedních dnech od 6.00 do 18.00, v sobotu od 
8.00 do 15.00 hodin. Za první hodinu zaplatíte 20 Kč, za každou další 50 Kč. Ročně se zde vybere 800 
tisíc Kč. 
Parkoviště na Havlíčkově náměstí. Zpoplatněno ve všedních dnech 6.00 – 18.00 a v sobotu 6.00 – 
12.00 hodin. Platba 10, resp. 20 Kč. Připravujeme projekt na rozšíření parkoviště o dalších asi 50 míst 
za OD Vesna. Město zde vykoupilo příslušné pozemky. Ročně se zde vybere 900 tisíc Kč. 
Parkoviště v ul. 28 října, zpoplatněno jako na Havlíčkově náměstí, stejná je i vymezená placená 
parkovací doba. Ročně se zde vybere 80 tisíc Kč. 
Parkoviště naproti Bati (soukromé). Zpoplatněno ve všedních dnech 8.00 – 17.00 a v sobotu 8.00 – 
12.00 hodin. Za každou hodinu zaplatíte 20 Kč. 
Parkoviště U Raka. Ve všedních dnech zaplatíte 10 Kč za celý den. Od Kulturního centra Turnov 
parkoviště do své správy přejímá Město. 
Parkoviště u nemocnice. Zpoplatněno ve všedních dnech 6.00 – 18.00 a v sobotu 6.00 – 12.00 hodin. 
Platba 5 Kč za první čtyři hodiny a 20 Kč za každou další. Ročně se zde vybere 400 tisíc Kč. Novinkou je 
dalších 40 parkovacích míst vzadu pod objektem patologie. 
Parkoviště u nádraží u Billy. Zpoplatněno ve všedních dnech 6.00 – 18.00, v sobotu 6.00 – 12.00 
a v neděli 12.00 – 18.00 hodin. Platba do 30 minut 5 Kč, do hodiny 20 Kč, za každou další hodinu 20 
Kč. Ročně se zde vybere 200 tisíc Kč. 
Parkoviště Studentská ulice při vjezdu z Nádražní ul. Zpoplatněno ve všedních dnech 6.00 – 18.00, 
v sobotu 6.00 – 12.00 hodin. Do 30 min. 5 Kč, do jedné hodiny 20 Kč, každá další hodina 20 Kč. Ročně 
se zde vybere 9 tisíc Kč. 
Parkoviště v části Tázlerovy ulice. Zpoplatněno ve všedních dnech 6.00 – 17.00, v sobotu 6.00 – 
12.00 hodin. Do dvou hodin 10 Kč, každá další hodina 20 Kč. Ročně se zde vybere 80 tisíc Kč. 
Parkoviště Skálova ulice. Zpoplatněno ve všedních dnech 6.00 – 17.00, v sobotu 6.00 – 12.00 hodin. 
Do jedné hodiny 5 Kč, každá další hodina 20 Kč. Ročně se zde vybere 800 tisíc Kč. 
Parkoviště na Trávnicích. Zpoplatněno ve všedních dnech 6.00 – 18.00, v sobotu 6.00 – 12.00 hodin. 
Do jedné hodiny 10 Kč, každá další hodina 20 Kč. Ročně se zde vybere 160 tisíc Kč. 
Parkoviště u Maškovy zahrady je zdarma, stejně jako parkování u terminálu u nádraží. 
Parkoviště pod Valdštejnem. Od dubna do září – jednorázový poplatek auto 35 Kč, autobus 120 Kč, 
motocykl 12 Kč, dovoz vody ze studánky 6 Kč. 
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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. Podrobnosti k akcím 
organizací a škol jsou uvedeny v příslušných kapitolách  
 
Leden 

. Novoroční ohňostroj Na Lukách 

. Zima v Turnově 

. Muzeum – výstava Výtvarný salon 

. Autobusový terminál a železniční nádraží  

. Hokej – utkání mezi Turnovem a Lomnicí nad Popelkou  

. Muzeum – výstava Jan Červinka: Okamžiky z historie československého expedičního 
horolezectví  

. Zimní sporty v Turnově 

. Ptačí chřipka  
Únor 

. Zima v Turnově 

. Muzeum – výstava Masopustní masky  

. Městský ples na Střelnici 

. Volejbalové utkání v hale TJ ve Skálově ulici 

. Ptačí chřipka 

. Dlaskův statek – Masopust na Dlaskově statku 

. Soutěž o nejpěknější zimní fotografii města 

. Setkání se starostou – ZŠ Alešova 

. Jizera – zvýšená hladina 

. Modrý kocour – divadelní přehlídka  

. Nejlepší sportovec města – předávání ocenění  
Březen 

. Parkování ve městě 

. Maškova zahrada – zimní stadion Ludvíka Koška 

. Lyžování ve Struhách 

. Soutěž o nejpěknější zimní fotografii města – předávání ocenění  

. Muzeum – Výstava Dětský výtvarný salon a Zmatené peníze 

. Ulice 5. května – bytový dům 

. Bezručova ulice – městský bytový dům 

. Turnovský štěk – divadelní přehlídka  

. Turnovský drahokam – loutkářská přehlídka 

. Mateřinka – divadelní přehlídka mateřských škol 

. Areál od autobusového nádraží Na Lukách po jez v Dolánkách 

. Valdštejn – úpravy předpolí hradu 

. Noc s Andersenem 2017  
Duben 

. Parkující kamiony na příjezdové komunikaci z Palackého ulice na autobusové nádraží  

. Protipovodňové úpravy Jizery  

. Fotbal – divizní kopaná 

. Hřiště mezi halou TSC a ZŠ v Alešově ulici 

. Vesecko – areál Technických služeb 

. Depo – koncert v lokomotivním depu  
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. Zápisy do škol – ZŠ Alešova a Žižkova 

. Taneční na Střelnici 

. Divadlo – architekti Lábus a Pleskot 

. Dlaskův statek – Velikonoce na Dlaskově statku s vynášením Moreny 

. Hřiště mezi halou TSC a ZŠ v Alešově ulici – otevření nového hřiště 

. Jaro v Turnově  

. Valdštejn – stavební práce na Valdštejně 

. Kamiony parkující v Průmyslové ulici před firmou Grupo Antolin 

. Střední zdravotnická škola – zahraniční studenti 

. Zahájení turistické sezony  

. Maškova zahrada – koupaliště  
 Květen 

. Vzpomínková akce k výročí konce druhé světové války  

. Vlajka pro republiku 

. Taneční na Střelnici 

. Maškova zahrada – zimní stadion Ludvíka Koška – mistrovství ČR judo družstev žen, 
dorostenek, starších žákyň a starších žáků a 2. kolo ligy žáků a žákyň O samurajskou katanu 

. Sdružení Český ráj – Cyklojízda po Greenway Jizera  

. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola – stávka části učitelů  

. Pamětní deska na domě, kde žil a tvořil Mistr houslař F. X. Drozen – odhalení  

. Farmářské trhy na náměstí 

. Nemocnice – setkání v Panochově nemocnici u příležitosti předání mimořádného 
sponzorského daru a nový primář 

. Memoriál Ludvíka Daňka 

. Beseda nad kronikou města s kronikářkou Alžbětou Kulíškovou v ZŠ Alešova 

. Markova ulice po rekonstrukci 

. Staročeské řemeslnické trhy 

. Maškova zahrada – koupaliště a jednatel Městské sportovní Jindřich Kořínek 

. Nádražní ulice – problematický dům 
Červen 

. Doprava ve městě – nová zóna 30 km/hod 

. Taneční na Střelnici  

. Pranic Ondřeje Halamy – křest nového CD 

. Bývalé kino Bio ráj v Žižkově ulici 

. Studentská ulice u schodiště ke střední škole a hale TSC 

. Dětský den v parku u letního kina  

. Palackého ulice 

. Muzeum – výstava Na vlně vlny 

. Vzpomínkový večer na Jana Patočku 

. Pelešany – bleší trh 

. Muzeum – Muzejní noc v muzeu a řezbářské sympozium na Dlaskově statku 

. Prouskova ulice – oprava chodníku 

. Rohozecké slavnosti piva Skalák 

. Muzeum – galerie před přestavbou na expozici horolezectví 

. Dolánky – sesuv skalního masivu 

. Studentská ulice – oprava chodníku 

. Nothingham – premiéra rockového oratoria Jan Křtitel  

. Funkin´ Turnov, jazzový a funky festival 
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Červenec 
. Protipovodňová opatření na Jizeře v Palackého ulici 
. Dolánky u jezu 
. Zrcadlová koza – areál 
. Restaurace BB a Bbejby v Žižkově ulici s tvůrčími dílnami pro děti 
. Valdštejn – výstava kostýmů ze seriálu Arabela  
. Sídliště Přepeřská – plechové garáže ve špatném technickém stavu  
. Popelnice na nápojové kartony 
. Nádražní ulice a ulice Kosmonautů – meziblok mezi bytovými domy  
. Zrcadlová koza – areál 
. Maškovy zahrady – rozšířené občerstvení  
. Rockový festival Na Lukách – sobota 8. července 
. Park u letního kina – hřiště 
. Muzeum – expozice horolezectví  
. Skálova čp. 466 – rekonstrukce domu a sídlo Fokusu 
. Valdštejn – rockové oratorium Jan Křtitel kapely Nothingham 
. Studentská ulice – chodník za Billou  
. ZŠ Mašov 
. Mašov – bytový dům nad mateřskou školou  
. Protipovodňová opatření na Jizeře v Palackého ulici – podvodní bagr pod mostem  
. Sídliště u Nádraží – revitalizace 
. Nádražní ulice – problematický dům 
. Maškova zahrada – parkování u koupaliště 
. Městská policie – provizorní sídlo  

Srpen 
. Maškova zahrada – rekordní návštěva koupaliště 
. Protipovodňová opatření na Jizeře  
. Mimořádné zasedání zastupitelstva 9. srpna  
. Tragédie v Dolánkách  
. Metelkovy sady – výstavba dětského hřiště  
. Park u letního kina – výstavba dětského hřiště  
. Sídliště u nádraží – revitalizace 
. Parní lokomotiva řady 310 po rekonstrukci  
. Filmový víkend v letním kině  
. Fotbal – divizní utkání s Vysokým Mýtem  
. Nudvojovice 
. Synagoga – letní prohlídky synagogy a židovské čtvrti 
. Muzeum – Ovčí stezka u Kamenářského domu 
. Park u letního kina – výstavba dětského hřiště  
. Dělnická ulice v Daliměřicích – dětské hřiště 
. Letní putovní výstava o památkách ČR na náměstí 
. KC Střelnice – páteční akce  
. Skálova čp. 466 – rekonstrukce  
. Sídliště u nádraží – revitalizace 
. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola – tisková konference před 

novým školním rokem  
. Protipovodňová opatření na Jizeře – výstavba opěrné zdi 
. Muzeum – výstavba expozice horolezectví 
. Muzeum – výstava Horolezecká fotografe 
. Radnice – pasáž  
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Září 
. Hřiště v parku u letního kina dokončeno 
. Muzeum – Výstava Horolezecká fotografie a výstavba horolezecké expozice 
. Metelkovy sady – dokončení dětského hřiště  
. Domov důchodců Pohoda – patnácté výročí  
. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola – zahájení školního roku 
. Tisková konference vedení města v Domově důchodců a kampaň Nebuď blbá 
. Hřiště v parku u letního kina – slavnostní otevření 
. Hokejový klub – nový trenér A týmu Jiří Slabý  
. Metelkovy sady – slavnostní otevření dětského hřiště  
. Hokejový klub – první trénink na ledě v nové sezoně 
. Nemocnice – areál 
. Sídliště u nádraží – revitalizace 
. Muzeum – expozice horolezectví – položení základního kamene  
. Šroubárna – Den otevřených dveří 
. Ontex – Den otevřených dveří 
. Dělnická ulice v Daliměřicích – dětské hřiště – slavnostní otevření hřiště  
. Maškova zahrada – Den bez aut 
. Valdštejn – Hubertské slavnosti  

Říjen 
. Domov důchodců Pohoda – návštěva ministryně sociálních věcí Michaely Marksové 
. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola – Běh barmanů 
. Durychov – stav komunikace 
. Parkování v Turnově  
. Protipovodňová opatření na Jizeře – práce na opěrných zdích na Jizeře  
. Vítání nových občánků  
. Knihovna – akce Netradiční knihovna a divadelní představení Nebuď blbá 
. Mašov – nová ulice a rozvojová plocha 
. Sídliště u nádraží – revitalizace 
. Parlamentní volby – předvolební kampaň v ulicích města 
. Nemocnice – primář interního oddělení Jiří Tomášek  
. Musica Fortuna a sbormistr Vítězslav Čapek 
. Firmy – Nářadí Jiránek a jeho majitelé manželé Jiránkovi slaví 20 let své firmy 
. Smuteční síň v barvách podzimu 
. ZŠ Skálova 
. Bio ráj 
. Penziony Žižkova 
. Muzeum – akvizice drahých kamenů 
. Musica Fortuna – 30 let sboru 
. Lars Olaf Franzen ze švédské Alvesty – čestný občan města 
. Parlamentní volby – místnosti v ZŠ Alešova a v Domě přírody v Dolánkách 
. Nádražní ulice od hodin po Billu 
. Sídliště u nádraží – bazének 
. Svátek 28. října 
. Firmy – Trevos – setkání podnikatelů Turnovska  
. Jizera a velká voda. Palackého ulice a Dolánky 
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Listopad 
. Pekařova ulice – rekonstrukce 
. Silniční běh Hruštice 2017 
. Rozvojová plocha v okolí Tří svatých na Výšince 
. Setkání se starostou – ZŠ Alešova 
. Muzeum – výstava Loutky z půdy 
. ZŠ Alešova – vítání sv. Martina dětmi 
. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola – Sportovní den  
. Hokej – krajská liga mužů: HC Turnov 1931 – Slavoj Liberec 
. Muzeum – výstava ReGenerace 3 
. Muzeum – akvizice drahých kamenů 
. Nález cvičné munice při čištění studny na Vesecku 
. Adventní koncert v kostele sv. Františka na náměstí 
. Nudvojovice – úpravna vody v Nudvojovicích 

Prosinec 
. Dlaskův statek – vánoční zpívání 
. Rozsvěcení vánočního stromu 
. Městské PF s TGM – příprava 
. Nemocnice – nový primář interního oddělení MUDr. Honců 
. Vesecko – hřbitov pro psy a kočky 
. Muzeum – výstavba expozice horolezectví 
. Nádraží – rekonstrukce nádražní budovy 
. Vánoční trhy 
. Strom splněných přání v pokladně muzea 
. Muzeum – vánoční tvůrčí dílny pro děti 
. Silný vítr a jeho škody 
. Betlémské světlo 
. Maškova zahrada – vánoční a novoroční svátky na zimním stadionu 
. Hokej – Pohár Českého ráje 
. Neznámý vandal zapálil mezi svátky několik hnízd na separovaný odpad 
. Silvestrovský běh 
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