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Základní informace 

 
Kronikáři města poslední doby:  
1995– 2002: PhDr. Hana Maierová 
2002–2006: Pavel Charousek 
2007–2012: Jana Zajícová, fotografická příloha Pavel Charousek 
od r. 2013: Mgr. Alžběta Kulíšková, fotografická příloha Pavel Charousek. 
 
Letopisecká komise schvalující tuto kroniku: 
Předsedkyně: Mgr. Petra Houšková 
Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Dalibor Sehnoutka, 
Mgr. Martina Marková, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Magdalena Mejzrová. 
 
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 textu kroniky použity fotografie kronikářky. Autorem fotografické 
přílohy je Pavel Charousek.  
 
Úvodní obrázek: Autorkou obrázku od Jizery s pohledem přes nově revitalizované nábřeží na Jutu je 
studentka turnovského gymnázia Marie Halamová (4. A) 
 
 
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 2018 

 
Rok 2018 skončil stejně rychle, jako uplynuly roky předchozí. Zdá se mi, že ohlédnutí k jednotlivým 
ročníkům kroniky píšu rychleji, než se stačím ohlížet, přesto mě však při editaci kroniky a procházení 
jednotlivých událostí často překvapí, na co všechno jsem už stihla zapomenout. Lidé si snad odjakživa 
stěžovali na rychlé plynutí času, nicméně dnešní dobu označují mnozí odborníci (sociologové, 
filozofové, lékaři a další) jako příliš rychlou. V souvislosti s propojením celého světa pomocí internetu 
a sociálních sítí se naší mysli dostávají informace bez dříve běžného odfiltrování a způsobují jednak 
přemíru stresu (při zamýšlení se nad situacemi a událostmi na druhé straně světa, které nemůžeme 
ovlivnit), zároveň mnohem vyšší pasivitu (událostí je tak mnoho, že je nemožné se všemi zabývat) 
a také neschopnost rozlišovat, co je opravdu důležité a co je jen „atraktivní balast“. Zkrátka zřejmě až 
odstup nám umožní se v současné době lépe zorientovat. V tomto kontextu je dobré zdůraznit, že 
zprávy do kroniky zapisuji průběžně tak, jak je vnímám v době, kdy se dějí a kdy vzbuzují velkou 
pozornost veřejnosti. Ačkoliv se kronika edituje s určitým odstupem, málokdy své zápisy upravuji pod 
novými dojmy či znalostmi, které jsem od jejich zapsání získala. Kroniku je tak možné je brát jako 
autentické zaznamenávání událostí v reálném okamžiku. I mě občas překvapí, čím vším jsme se 
zabývali a co všechno, mnohdy mnohem podstatnější, zůstávalo nepovšimnuto… 
 
Rok 2018 byl především velmi suchý. Jak se o tom zmiňuji na několika místech, zejména v kapitole 
Počasí, nedostatek srážek byl tak výrazný, že se možným nedostatkem vody začali zabývat i mnozí 
z těch, kterým obvykle ekologické otázky příliš starostí nedělají. O suchu, jeho příčinách 
a možnostech, jak je řešit, jsme se v mnohem větší míře dozvídali v běžných médiích a snad se to 
alespoň některým z nás trochu vrylo pod kůži a začali jsme s vodou nakládat o trochu opatrněji než 
dříve. Teď ještě aby tak začal konat i stát a s ním velké společnosti – zemědělci, správci lesů 
i průmyslové podniky – tedy ti, kteří mají na svědomí zničenou českou krajinu neschopnou zadržovat 
i to malé množství srážek, které k nám padá. Podle všeho se situace bude v budoucnosti zhoršovat. 
Snad tomu dokážeme alespoň trochu zabránit. Ale optimismus se hledá těžce. Zničená příroda 
a zničené ekosystémy se nedokážou bránit nepříznivým klimatickým podmínkám, a tak jsme se stali 
svědky masivního vymírání českých lesů, které napadl kůrovec. Kůrovec se v našem regionu objevil až 
v polovině roku 2019, ale před tím stihl zničit obrovské lesní porosty. Trnu obavou, jak bude vypadat 
krajina Českého ráje za pár měsíců či let.  
 
 
Situace ve světě se v roce 2018 moc nezměnila – po celém světě dochází k teroristickým útokům, 
roste napětí mezi různými státy, vypukají velké nepokoje. Tragické dění v Sýrii a miliony uprchlíků se 
naší pozornosti už téměř omrzely. Na počátku roku (v únoru) byl na Slovensku zavražděn (na 
objednávku) mladý novinář se svou snoubenkou, aby mu bylo zabráněno zabývat se nepohodlnými 
kauzami. To vyvolalo velké protesty, které vedly až k pádu vlády Roberta Fica, a to v souvislosti 
s podezřením na propojení premiérova okolí s italskou mafií 'Ndrangheta.  
 
Vývoj v Česku byl i v roce 2018 pro člověka mého ražení politicky neradostný. Začal přímou volbou 
prezidenta, kterou opět vyhrál, byť velmi těsně, stávající prezident Miloš Zeman před Jiřím 
Drahošem. Po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 jsme dlouho čekali na ustavení vlády, 
ovšem Andreji Babišovi z hnutí ANO, který byl jako předseda vítězné strany pověřen jejím 
sestavením, se to dlouho nedařilo. První jím sestavená vláda nezískala důvěru a na novou jsme si 
museli počkat až do 27. června! Mezitím bylo soudem potvrzeno, že Andrej Babiš byl agentem StB 
(únor), a došlo i k dalším událostem, které se sice neodrazily v kronice, ale vedly k postupnému 
narůstání frustrace a nespokojenosti části občanů s vývojem ve státě. Během jara a postupně během 
celého i dalšího roku se začala formovat občanská nespokojenost. Nejsilnějším projevem byla aktivita 
spolku Milion chvilek pro demokracii (březen a dál), který inspiroval demonstrace proti vládnoucí 
politice.  
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V dubnu zasypal republiku žlutý pyl v dříve neviděném množství.  
V srpnu jsme si připomínali kulaté výročí 21. srpna 1968, dne, kdy Československo obsadila okupační 
vojska. Pachuť oslav, které se konaly krátce po jmenování vlády bývalého agenta StB (Andrej Babiš) 
s podporou komunistické strany (a xenofobní SPD) byla zřejmá všude, přesto však proběhla řada 
velmi důstojných akcí.  
V září rozvířil českou společnost návrh poslankyně Michaely Šojdrové, aby Česká republika přijala 50 
dětských uprchlíků ze Sýrie. Reakce, které následovaly napříč společností a mezi částí politické 
reprezentace, si ani nechci připomínat.  
V říjnu byl milovaný český písničkář Jaromír Nohavica oceněn ruským prezidentem Putinem 
propagandistickou cenou, což z mnohých jeho posluchačů udělalo posluchače bývalé. Musím to 
přiznat i sama u sebe. Písním, které podle mého vyjadřovaly hluboké a citlivé myšlenky, už nedokážu 
věřit.  
Na konci října, v předvečer státního svátku vzniku republiky, bylo po několikaleté rekonstrukci znovu 
otevřeno Národní muzeum.  
Konec roku se opět nesl ve znamení prohlubujících se problémů premiéra Babiše.  
 
A Turnov? Zatím v každém ročníku kroniky píšu o tom, že se zde dobře žije a vládne tu poněkud lepší 
nálada, než jakou jsem popisovala výše. Vedení města se rozhodlo spojit rok 2018 s oslavami stoleté 
existence naší republiky a konalo se zde tolik akcí, že na ně byla v kronice vyčleněna samostatná 
kapitola.  
V březnu byla zahájena rekonstrukce krajské silnice – ulice Palackého. Historická dlažba byla 
nahrazena asfaltem. Tento krok a bohužel ani výsledek nemohu osobně příliš pochválit. Ale stalo se. 
Od března se také projednávala otázka vzniku okresu Turnov, čemuž se věnuje i samostatná kapitolka 
v části Souhrnné zprávy ke konci roku.  
Turnov se také připojoval k celostátním demonstracím organizovaným spolkem Milion chvilek. 
V dubnu se stal turnovský rodák, designér Jan Čapek Designérem roku v rámci cen Czech grand 
design.  
V červnu proběhl v Turnově krajský sokolský slet.  
V červnu byla také vydána zpráva, že se Turnov umístil na desátém místě žebříčku českých měst, kde 
se nejlépe žije!  
V červenci zářil nad městem, vlastně i všude jinde, tzv. rudý měsíc! Bylo sice skoro zataženo, přesto 
se ale do noční tmy vydaly stovky lidí, aby tento vzácný úkaz mohly obdivovat. A měsíc občas vykoukl.  
V říjnu se konaly volby do obecních zastupitelstev (viz samostatná kapitola). Vedení města zůstalo 
v podstatě stejné, ale koalici tvoří jiné strany než v předchozím období.  
V listopadu byl Jaroslavu Ipserovi, celoživotnímu turnovskému loutkovému divadelníkovi, udělen 
zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní přínos loutkovému divadlu. 
V prosinci bylo do turnovského babyboxu odloženo první miminko – holčička Světlana. 
 

Alžběta Kulíšková 
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Svět – kalendárium 

 

LEDEN 

Zpožďování hodin 
Od poloviny ledna se většině evropských zemí zpozdily budíky a hodiny o cca šest minut. Zpoždění se 
týkalo nejčastěji hodin na spotřebičích a způsobil je problém s frekvencí sítě kvůli výpadkům elektřiny 
ze Srbska a Kosova. Frekvence, podle které se některé hodiny řídí, nedosahovala potřebných 50 Hz, 
ale jen 49,996 Hz. Problém se dotkl i Turnova, jak může kronikářka potvrdit díky zkušenosti se svou 
pečicí troubou.  
 

ÚNOR 

Vesmírný automobil 
6. února odstartovala z Kennedyho vesmírného 
centra na Floridě raketa Falcon Heavy podnikatele 
Elona Muska a jeho firmy SpaceX. Jde o nejsilnější 
raketu současnosti a druhou nejsilnější raketu 
v dějinách. Společnost Elona Muska považuje tuto 
raketu za mezistupeň k pilotovaným letům na Mars 
a jeho prvním kolonistům. Raketa do vesmíru 
vynesla osobní elektroautomobil (kabriolet) značky 
Tesla Roadster, který Muskova společnost vyrábí. 
Červené auto „řídí“ figurína a na kapotě nese nápis 

„Don't panic!“ odkazující na slavný román Douglase Adamse Stopařův průvodce po vesmíru. Uvnitř 
hraje hudba např. Davida Bowieho.  
 
Zimní olympijské hry 
9. února byly zahájeny 23. zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu. Zúčastnilo se jich 92 
výprav, včetně společné výpravy Korejské republiky a KLDR. Českou výpravu vedla snowbordistka Eva 
Samková. Přibližně tři tisíce sportovců se utkaly v patnácti sportovních odvětvích. Bylo rozděleno 102 
sad medailí. Olympijské hry skončily 25. února. (Výsledky českých sportovců viz Česká republika).  
 
Vražda slovenského novináře 
26. února byl na Slovensku zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina 
Kušnírová. Vražda podle všeho souvisela s jeho prací – Kuciak se zabýval korupčním jednáním 
a v současnosti pracoval na tématu pronikání italské mafie na Slovensku k nejvyšším špičkám 
politického života. Vraždu odsoudili evropští politici napříč politickým spektrem, český prezident 
Zeman se odmítl vyjádřit. Možná to souvisí s jeho loňským vtipkováním před prezidentem Ruska 
Putinem o tom, že by se novináři měli likvidovat. Jeho mluvčí Ovčáček na Twitteru uvedl, že „je 
mimořádně nechutné, že někteří čeští politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu novináře na 
Slovensku k politickému boji a útokům.“  
 

BŘEZEN 

Demonstrace na Slovensku 
V souvislosti s vyšetřováním vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny 
Kušnírové byly na Slovensku postupně odhalovány velké korupční a politické skandály a zapojení 
italské mafie až do nejvyšších míst slovenské politiky. 9. března se po celém Slovensku konaly 
demonstrace proti vládě premiéra Roberta Fica a za nezávislé vyšetření vraždy novináře. Byly to 
největší demonstrace od roku 1989.  
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Zemřel Stephen Hawking 
14. března zemřel světoznámý britský fyzik Stephen Hawking, bylo mu 76 let. Svými poznatky 
o vzniku vesmíru a černých dírách výrazně přispěl k vědeckému poznání lidstva. Své znalosti předával 
i široké veřejnosti, vysoce ceněna je především jeho populárně vědecká publikace Stručná historie 
času. 
 
Ruské prezidentské volby 
18. března se novým ruským prezidentem stal Vladimír Putin, již po čtvrté. Získal rekordní počet hlasů 
– 76 % při 67% účasti. 
 
Požár v ruském obchodním domě 
26. března vypukl požár v obchodním komplexu v ruském městě Kemerovo. V budově uhořely desítky 
lidí (nejméně 64), velkou část z nich tvořily děti, které se nemohly dostat z uzamčeného kinosálu.  
 
Otrava dvojitého agenta Skripala 
V březnu byl v Londýně otráven ruský dvojitý tajný agent Sergej Skripal. Útok byl proveden na 
veřejném místě pomocí nervové látky Novičok. Útok zasáhl i Skripalovu dceru. Oba útok přežili, 
ovšem z počátku to tak nevypadalo.  
Británie z útoku zakázanou látkou obvinila Rusko a došlo k diplomatickému sporu, do kterého se 
zapojily i některé ostatní země včetně České republiky, která vyhostila ruského diplomata. V květnu 
se vyjádřil český prezident Zeman v tom smyslu, že použitý jed byl vyroben v Česku, čímž napomohl 
Rusku, které bylo Velkou Británií z útoku obviněno. Zemanovo vyjádření způsobilo mezinárodní 
ostudu.  
 

DUBEN 

Údajný chemický útok v Sýrii 
7. dubna se syrské město Dúmá stalo terčem chemického útoku, který mají na svědomí 
pravděpodobně vládní síly. Během útoku na civilisty zahynulo přibližně čtyřicet lidí. Syrská státní 
média nicméně odmítla, že by vládní vojska použila chemické zbraně. Informace o útoku popírají 
rovněž Rusko a Írán, tedy spojenci syrského režimu. Kvůli útoku se sešla bezpečnostní rada OSN. 
 
Napětí mezi Ruskem a USA 
V souvislosti s údajným chemickým útokem v Sýrii stoupalo napětí mezi oběma velmocemi. USA se 
chystaly k masivnímu útoku na Sýrii. Připojily se i Velká Británie a Německo. Situace je některými 
označována za novou studenou válku.  
 
Útok na Sýrii 
V noci na 14. dubna nařídil americký prezident Donald Trump cílené útoky na Sýrii. K USA se přidaly 
Francie a Velká Británie. Útok, při kterém bylo na vojenské cíle v Damašku vypáleno údajně až 100 
střel, byl odvetou pro syrský režim za použití chemických zbraní ve městě Dúmá. Útok odsoudilo 
Rusko, spojenec syrského prezidenta Bašára Asada. Česko společně s Evropskou unií vyzvalo ke klidu 
zbraní a k návratu k mírovým jednáním, nicméně útok podpořilo jako signál pro nepoužívání 
chemických zbraní. Proti útoku se postavil prezident Zeman a komunisté.  
 
Setkání severokorejského a vůdce s jihokorejským prezidentem 
27. dubna došlo k historickému setkání na demilitarizované linii mezi oběma zeměmi. K hranici 
dorazili severokorejský vůdce Kim Čong-un a prezident Jižní Koreje Mun Če-in. Oba muži si přes 
hranici podali ruku a pozdravili se. Mun Če-in sám na několik okamžiků překročil hranici na sever do 
KLDR. Poté proběhlo na jihokorejské straně v tzv. Mírovém domě v Pchanmundžonu společný 
summit.  
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KVĚTEN 

USA přestěhovaly svou ambasádu do Jeruzaléma 
14. května přemístily Spojené státy americké svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma – sporného 
hlavního města Izraelců i Palestinců. Přemístění ambasády je vnímáno jako silný politický krok 
směrem k podpoře Izraele proti arabskému obyvatelstvu a okolním arabským státům.  
Palestinská samospráva, která sídlí na okupovaném Západním břehu Jordánu, odvolala velvyslance 
z některých zemí, a to jako reakci na účast jejich zástupců na recepci k otevření ambasády. Odvoláni 
byli palestinští velvyslanci z Česka (český velvyslanec v Izraeli se zúčastnil recepce, při slavnostním 
otevření ambasády ale nebyl), Rakouska, Rumunska a Maďarska. 
 
Násilí v pásmu Gazy 
Palestinci žijící v pásmu Gazy od konce března manifestovali na 12 místech podél hranice za konec 
blokády a za možnost vrátit se na svá bývalá území, která dnes patří Izraeli. Počet protestujících se 
pohyboval kolem 50 tisíc lidí. Na protesty reagovala izraelská armáda a v oblasti docházelo 
k otevřeným střetům. Izraelská armáda střílela na ty, kteří se pokusili hranici překročit. Nejkrvavějším 
dnem se stalo pondělí 14. května, kdy na hranici zemřelo 55 Palestinců, desítky dalších byly zraněny.  
 
Královská svatba 
19. května se oženil anglický princ Harry s Meghan Markle, s Američankou s černošskými kořeny. 
Královská nevěsta boří i další „poprvé“ – je rozvedená, herečka a vášnivá zastánkyně ženských práv. 
Manželé získali od královny titul vévoda a vévodkyně ze Sussexu. Svatba, kterou v přímém přenosu 
mohl sledovat takřka celý svět, se odehrála na královském hradě ve Windsoru.  
 

ČERVEN 

Summit G7 – rozkol s prezidentem USA 
Od 8. do 9. června se v kanadském golfovém letovisku La Malbaie konal dvoudenní summit G7. Jeho 
atmosféra byla napjatá kvůli americkým clům na dovoz oceli a hliníku. Americký prezident summit 
předčasně opustil (a vydal se do KLDR). Na sociálních sítích (Twitteru) se navíc nevybíravě vyjádřil na 
adresu kanadského premiéra Justina Trudeaua, který předtím na tiskové konferenci chování USA 
kritizoval, a vyzýval ostatní země k nepodepsání závěrečného prohlášení. To však nakonec podepsáno 
bylo, a to všemi sedmi členskými zeměmi.  
 
Setkání prezidenta USA a vůdce KLDR 
V noci na 12. června středoevropského času proběhla v Singapuru historicky první schůzka prezidenta 
USA Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una. Oba státníci spolu jednali soukromě 38 minut a na 
závěr podepsali společné komuniké, v němž se zavázali pokračovat v jednání. Kim Čong-un poté 
prohlásil, že: „svět se změní“. Vřelý vztah Donalda Trumpa k vůdci země, která setrvává na prvním 
místě v potlačování lidské svobody, vzbuzuje zatím ve světě spíše obavy.  
 
Drama v Thajsku 
23. června uvízlo dvanáct malých chlapců-fotbalistů se svým trenérem v jeskynním komplexu, kam je 
zahnala povodňová vlna během výletu do přírody. Devět dní trvalo, než bylo nalezeno místo, kde se 
skupina schovala, přičemž překvapivě všichni byli stále živí a v relativně dobrém stavu. Skupina před 
postupující vodou postupovala dále do nitra jeskynního komplexu, dostala se nejméně 4 km do jeho 
středu. Do Thajska se sjeli záchranáři z celého světa, protože cesta zatopenou částí zpět na svobodu 
se ukázala jako extrémně složitá. V jeskyni ubýval kyslík, děti byly oslabené, najít jiný únikový východ 
se nepodařilo a blížily se další prudké srážky. Záchranná operace nakonec vypukla 8. července, trvala 
tři dny a dopadla dobře. Děti byly z jeskyně přepravovány po jednom v doprovodu dvou potápěčů, 
musely překonat několik úzkých míst pod vodou. Během příprav na záchrannou akci zemřel jeden 
záchranář. Mnohadenní drama s napětím sledoval celý svět. 
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SRPEN 

Zřícení mostu v Janově 
14. srpna došlo v italském Janově ke zřícení dálničního mostu vedoucího skrz město nad nádražím, 
domy a skladovacími prostory. V plném provozu, krátce před polednem, se zřítilo zhruba 200 metrů 
střední části mostu. Neštěstí si vyžádalo nejméně 42 lidských životů a mnoho zraněných. Účastníkem 
neštěstí byl i český řidič kamionu, který se sice s mostem zřítil, ale nehodu přežil.  
 
Protiimigrační nepokoje v Chemnitz (Saské Kamenici) 
27. srpna vypukly nedaleko od nás, v Saské Kamenici (Chemnitz), silné několikadenní protiimigrační 
nepokoje, při kterých musela zasahovat policie i vodními děly. Protesty si vyžádaly několik zraněných. 
Protesty byly reakcí na násilnou smrt mladého Němce, ze které byli podezřelí dva vzápětí zadržení 
mladí imigranti. V centru města se střetli pravicoví extremisté s protinacistickými aktivisty. Na dalších 
místech ve městě bylo napadeno několika lidí tmavší barvy pleti.  
 

ZÁŘÍ 

Hurikán Florence 
14. září udeřil na východní pobřeží USA hurikán Florence, který byl dlouho očekáván jako jeden 
z nejhorších. Vyžádal si více než čtyřicet obětí.  
 
Zemětřesení a vlna tsunami v Indonésii 
29. září zasáhlo indonéský ostrov Sulawesi zemětřesení o síle 7,5 stupňů Richterovy stupnice 
a následně jej zavalily vlny tsunami. Počet obětí dosáhl tisícovky.  
 

ŘÍJEN 

Zemřel Charles Aznavour 
Ve věku 94 let zemřel 2. října francouzský šansoniér arménského původu Charles Aznavour. České 
publikum jej mohlo naposledy vidět letos v březnu, kdy před vyprodaným Kongresovým centrem 
v Praze odehrál úžasný koncert. 
 
Vražda saudského novináře 
2. října zmizel při návštěvě saudskoarabského konzulátu v Istanbulu opoziční saudskoarabský novinář 
Džamál Chášukdží. Ukázalo se, že byl zavražděn (zvlášť bestiálním způsobem) a v následujících dnech 
vedly všechny stopy k tomu, že byl zavražděn přímo na objednávku saudskoarabského režimu. Vražda 
byla naplánovaná, včetně dvojníka, který z budovy konzulátu po vraždě odcházel jako důkaz 
novinářova pohybu. Německo pozastavilo svůj export zbraní do Saúdské Arábie a vyzvalo ke 
stejnému kroku zbytek Evropské unie. Český prezident Zeman při návštěvě parlamentu o pár dní 
později „vtipkoval“ o tom, že by rád pozval novináře na večeři na saudskoarabský konzulát.  
 
Zpráva o změně klimatu 
8. října byla publikovaná zpráva OSN, která varuje před alarmujícími změnami klimatu. Výzkum devíti 
desítek vědců z celého světa dospěl k závěru, že od předindustriální éry stoupla teplota o jeden 
stupeň a s ohledem na současnou politiku se do konce století zvýší o další dva stupně. To způsobí 
dalekosáhlé změny s katastrofálními důsledky. Na nápravu lidstvu mnoho času nezbývá. Základním 
doporučením je zásadní snížení emisí skleníkových plynů. Podle vědců se nejedná o nereálný cíl, ale 
vyžaduje okamžitou a radikální reakci.  
Zpráva je natolik alarmující, že se jako snad první ekologické varování stala předmětem všeobecné 
pozornosti a mnoho lidí napříč světem se jí zabývalo. Zpráva mj. vyvolala i dětské demonstrace.  
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Psychologové dokonce zaznamenali zvýšený výskyt psychózy způsobené strachem z ničeného 
životního prostředí. Základní doporučení pro jednotlivce jsou tři – omezit vytápění, omezit spotřebu 
masa a méně využívat leteckou dopravu.  
 

LISTOPAD 

Ničivé požáry v Kalifornii 
Desítky lidských obětí, více než 70, si vyžádaly nejničivější požáry v Kalifornii, které se začaly šířit 
8. listopadu a nepodařilo se je zkrotit mnoho dní. Požáry mají na svědomí tisíce zničených budov, 
mimo jiných bylo kompletně zničeno město Paradise, v němž žilo 27 tisíc obyvatel. 
 
Incident v Kerčském průlivu 
25. listopadu se odehrál v Kerčském průlivu u poloostrova Krym incident mezi válečnými plavidly 
Ruska a Ukrajiny. Průliv, který je jedinou námořní cestou do Azovského moře, mohou podle 
mezinárodní dohody svobodně využívat ruské i ukrajinské lodě. V daný den ovšem ruská pobřežní 
stráž zabránila třem lodím ukrajinského námořnictva v proplutí. Lodě byly zadrženy a zabaveny 
ruskými silami (po najetí na jednu z nich došlo dokonce k havárii) a vojáci byli zajati. Ukrajina na 
základě incidentu vyhlásila výjimečný stav a konalo se zasedání Rady bezpečnosti OSN. Americký 
prezident Trump zrušil plánovanou schůzku s ruským prezidentem Putinem.  
 
Masivní protesty ve Francii 
Během listopadu a prosince docházelo ve Francii k masivním protestům, kterých se účastnilo více než 
sto tisíc občanů. Hnutí takzvaných žlutých vest vzniklo na protest proti zvyšování daní na pohonné 
hmoty. Lidé, kteří se k demonstracím přidávají, jsou ale také rozčilení kvůli stagnujícím příjmům 
a rostoucím životním nákladům. Centrum Paříže bylo po mnoho dní paralyzováno, obchody zavřené 
(či vyrabované), zničeno mnoho fasád, pálena auta apod. Vláda mnoho požadavků demonstrantů 
přijala, ale hnutí se částečně vymklo kontrole.  
 

PROSINEC 

Zemřel George Bush starší 
1. prosince zemřel bývalý americký prezident George Bush starší, který Spojeným státům 
prezidentoval v letech 1989–1993. Bylo mu 94 let. 
 
Pakt o migraci 
10. prosince byl zeměmi Organizace spojených národů v marockém městě Marrákeši formálně přijat 
pakt o migraci. Schválilo ho 164 zemí, tři desítky se na jednání nedostavily. Chyběla i Česká republika. 
V paktu je obsažena spolupráce v řešení problémů s migrací, boj proti pašerákům lidí a přístup 
běženců k humanitární pomoci. Podle kritiku je migrace popisována jako pozitivní fenomén, podle 
příznivců naopak nedostatečně řeší například humanitární pomoc. 
 
Teroristický útok ve Štrasburku 
11. prosince došlo v centru Štrasburku k střelbě na veřejnosti. Devětadvacetiletý útočník zahájil 
střelbu na rušné ulici v době konání vánočních trhů. Zabil tři lidi a dalších 12 bylo zraněno. Útočník 
uprchl, ale jeho totožnost byla vzápětí odhalena.  
 
Tsunami v Indonésii 
22. prosince zasáhla pobřežní oblasti v Sundském průlivu v Indonésii vlna tsunami způsobená 
předchozí erupcí sopky Krakatoa. Počet lidských obětí se vyšplhal na nejméně čtyři stovky. 
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Česká republika – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Přebytečné potraviny potřebným 
Se začátkem roku začala platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která uzákonila 
způsob nakládání s neprodanými potravinami. Zatímco dříve byly potraviny, které nestihly obchody 
prodat před uplynutím doby minimální trvanlivosti, nebo které byly „esteticky nezpůsobilé“, 
vyhazovány do odpadků (kontejnery s nimi byly dokonce střeženy, aby se těchto potravin někdo 
nezmocnil), nově nařizuje zákon, aby tyto potraviny putovaly k potřebným. Obchody s potravinami, 
které mají prodejní plochu nad 400 m2, musí darovat a nabízet neprodejné potraviny charitám 
a potravinovým bankám. První potravinová banka v ČR byla založena v Praze, a to v roce 2009. 
 
Doručování denního tisku 
Českou poštu od nového roku v doručování denního tisku nahradila První novinová společnost (PNS) 
ve spolupráci s Mediaservisem, důvodem bylo navržené navýšení ceny za doručování ze strany České 
pošty, které vydavatelské domy odmítly akceptovat. Ovšem v prvních dnech nestačila soukromá 
společnost tisk dodávat a statisíce výtisků se nedostalo ke svým předplatitelům. Problém se objevil 
i v Turnově. Situace se stabilizovala během dvou tří týdnů. 
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Česká republika – kalendárium 

 

LEDEN 

Zemřel Marián Labuda 
5. ledna náhle zemřel slovenský herec Marián Labuda. Bylo mu 73 let. Labuda, který byl známý z řady 
českých, resp. československých filmů, patřil k velmi populárním hercům současnosti. 
Nezapomenutelná je jeho role řidiče Pávka z Menzelova filmu Vesničko má středisková.  
 
Prezidentovo hodnocení našich dějin 
9. ledna pronesl prezident Zeman na Pražském hradě proslov k zahájení oslav 100 let Československa, 
v jehož rámci hodnotil různé milníky v historii republiky. V něm uvedl, že nekomunističtí ministři, 
kteří v roce 1948 podali demisi, „byli blbí“. Někdejší první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček patřil 
mezi ty, kteří se v roce 1968 „podělali hrůzou“, a za vznik svobodného Československa po roce 1989 
podle něho mohl tehdejší sovětský prezident Michail Gorbačov. Uvedl také: „Musím zůstat ve své 
funkci, protože jinak by tam přišla ještě větší svině, než jsem já“.  
 
Volby prezidenta České republiky 
V lednu proběhla dvě kola prezidentské volby. Miloš Zeman byl zvolen ve druhém kole a 8. března tak 
nastoupil do svého druhého funkčního období. (Viz samostatná kapitola Volby). 
 
Vláda nezískala důvěru Parlamentu 
16. ledna nezískala vláda Andreje Babiše, vzešlá z voleb v říjnu 2017, důvěru Parlamentu. Navrženou 
vládu tvořili zástupci hnutí ANO, prezident ji jmenoval 13. prosince 2017. Její sestavení trvalo 
poměrně dlouho, když demokratické strany v Parlamentu odmítaly vstoupit do vlády, nebo jí vyslovit 
důvěru v souvislosti s trestním stíháním předsedy vítězné strany Andreje Babiše. Ten byl obviněn a už 
před volbami poslanci vydán k trestnímu stíhání za dotační podvod v kauze Čapí hnízdo. Následovalo 
Babišovo opakované vydání k trestnímu stíhání, několikerá změna v postoji prezidenta Zemana 
k tomu, zda Babiše opět pověří, či nepověří sestavením vlády. Dnem 25. dubna se první Babišova 
vláda stala nejdéle vládnoucí vládou v demisi v historii České republiky, což byl prezident podle svých 
slov ochoten tolerovat klidně po celé volební období. Vláda vládla v demisi do 6. června, kdy byl Babiš 
jmenován premiérem podruhé. Vláda, sestavená tentokrát z členů ANO a ČSSD a s přislíbenou 
podporou stran KSČM a SPD, získala důvěru Parlamentu 27. června.  
 

ÚNOR 

Zimní olympijské hry 
9. února byly zahájeny 23. zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu. Zúčastnilo se jich 92 
výprav, včetně společné výpravy Koreje a KLDR. Českou výpravu vedla snowbordistka Eva Samková. 
Přibližně tři tisíce sportovců se utkaly v patnácti sportovních odvětvích. Bylo rozděleno 102 sad 
medailí. Olympijské hry skončily 25. února. Češi získali sedm medailí – největším překvapením 
a miláčkem celosvětového publika se stala Ester Ledecká, která nečekaně vybojovala zlatou medaili 
ve dvou disciplínách. Na olympiádě startovali čtyři sportovci narození v Turnově – skokani na lyžích 
Roman Koudelka a Lukáš Hlava, akrobatická lyžařka Nikol Kučerová a sdruženář Ondřej Pažout. 
Informace zazněla na slavnostním večeru předávání ocenění nejlepším sportovcům města. 
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Andrej Babiš byl agentem StB 
13. února prohrál Andrej Babiš soudní spor se slovenským Ústavem paměti národa. Soud definitivně 
řekl, že ústav nemůže za to, že je Babiš vedený ve spisech StB, o které se ústav stará. Babiš trvá na 
tom, že byl jako agent veden neoprávněně. Podle nálezu soudu se to však tak nejeví.  
 
Vláda Andreje Babiše podala demisi 
24. ledna schválila vláda Andreje Babiše svou demisi, protože se jí nepodařilo získat důvěru 
parlamentu. Prezident demisi přijal a Babiše pověřil sestavením vlády znovu. Netrval na podmínce 
získání 101 podpisů předem, tak jako u minulé vlády Přemysla Sobotky a přestože o této podmínce 
v případě druhého Babišova pověření trval.  
 
Komunista Ondráček povede komisi pro kontrolu GIBS 
Politická situace se otáčí směrem, který by lidem neměl být lhostejný. Důkazem je i skutečnost, že při 
třetím hlasování a po dlouhém projednávaní a mnoha protestech byl komunistický poslanec Zdeněk 
Ondráček zvolen předsedou sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce 
bezpečnostních sborů – tedy hlavním dozorcem na práci policie. Dle mého názoru velmi přesně sedí 
přirovnání, že je tato situace srovnatelná s tím, jako by se usvědčený pedofil stal ředitelem mateřské 
školy. Poslanec Ondráček byl členem pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti a zasahoval 
proti demonstracím na podzim 1989. Televize s ním tehdy, jako se řadovým strážníkem, natočila 
i krátký rozhovor. Že své názory nezměnil a stojí na stále stejné straně společnosti, dokazuje dle 
mého názoru nejen jeho setrvání v komunistické straně, ale i mnoho jeho vyjádření. 
 

BŘEZEN 

Demonstrace 
5. března se nejméně v jedenácti městech republiky konaly demonstrace proti zvolení Ondráčka do 
čela GIBS, podepisovaly se petice. Zdeněk Ondráček druhý den z čela komise sám odstoupil.  
 
Prezidentská inaugurace 
8. března složil prezident Zeman slib a podruhé stanul v čele státu. Během svého inauguračního 
projevu zhodnotil své první volební období (hodně se setkával s občany a byla to setkání zajímavá), 
nastínil vývoj toho druhého (bude pokračovat stejně), vyjádřil podporu občanské společnosti 
zavedením přímé demokracie, zkritizoval podnikatele Zdeňka Bakalu, kterého obvinil z rozsáhlé 
hospodářské kriminality v OKD a zaútočil na jím vlastněná média, resp. vydavatelský dům Economia, 
který vydává mj. týdeník Respekt, Hospodářské noviny a provozuje server Akutálně.cz (média, která 
dlouhodobě vystupují kriticky k prezidentovu konání). Zkritizoval také veřejnoprávní Českou televizi, 
kterou obvinil z nadržování politické straně TOP 09. Po této kritice se rozhodli ze slavnosti odejít 
všichni poslanci TOP 09 a někteří další poslanci ODS a Starostů. 
Během prezidentského slibu nepoložil prezident Zeman ruku na ústavu, jak bylo dosud nepsaným 
zvykem.  
 
Demonstrace za svobodu médií 
14. března se v Praze a dalších městech konaly rozsáhlé demonstrace na podporu veřejnoprávních 
médií a svobody slova nazvaná Zemane, ČT nedáme. Účastnilo se jich velké množství lidí, byly 
podepisovány petice. Připomínala se i památka slovenského novináře Martina Kuciaka a jeho 
partnerky Martiny Kušnírové, kteří byli zavražděni v souvislosti s investigativní prací Kuciaka. Po 
dlouhé době tak českými městy opět zněly česká a slovenská hymna pohromadě.  
Demonstranti v Praze se poté z Václavského náměstí odebrali na Hrad, kde právě probíhalo 
slavnostní setkání pro prezidentovy podporovatele. Areál Hradu byl pro veřejnost uzavřen, na 
Hradčanském náměstí několik tisíc lidí zvonilo klíči a žádalo otevřít brány.  
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Petice Milion chvilek a Pět vět 
Už 25. února odstartovala petice nazvaná Milion chvilek pro demokracii, která sbírá podpisy na 
internetu. Cílem petice je shromáždit během měsíce milion podpisů. Petice je namířená proti Andreji 
Babišovi, předsedovi vlády v demisi, resp. proti účasti trestně stíhané osoby ve vládě, která je zároveň 
soudem potvrzeným bývalým členem StB. Milion podpisů se nasbírat nepodařilo, ale z projektu se 
stalo poměrně významné demokratické hnutí upozorňující na opakované ohrožování demokracie. 
Pod jeho hlavičkou se během roku konala řada demonstrací, a to i v Turnově.  
 
Studentský protest VyjdiVen 
15. března se do protestů proti poslednímu vývoji na české politické scéně zapojili i čeští studenti. 
Zorganizovali stávkovou akci Vyjdi ven (na sociálních sítích pod hashtagem VyjdiVen) na obranu 
ústavních a společenských zvyklostí a hodnot, do které se zapojilo přes tři stovky škol v celé 
republice. Studenti v poledne přerušili výuku a vyšli před školu, aby dali najevo svůj nesouhlas. Akce 
probíhala i v turnovském gymnáziu, kde petiční výzvu podepsalo 179 mladých lidí. (Viz Fotokronika). 
 
Zemřel Zdeněk Mahler 
17. března zemřel Zdeněk Mahler, spisovatel a scénárista. Bylo mu 85 let. Podílel se například na 
přípravě slavného filmu Miloše Formana Amadeus, který získal osm Oscarů, a dokonce si v něm 
zahrál. Jako autor či spoluautor scénářů pracoval na filmech Božská Ema, Svatba jako řemen nebo 
Lidice. Napsal řadu knih o významných osobnostech domácí i světové kultury, jakým byli Dvořák, 
Smetana, Mozart, Masaryk či Havlíček. 
 
Vyšetřování čínského poradce prezidenta Zemana 
Čestným poradcem prezidenta Zemana je Jie Ťien-ming, který stojí v čele firmy CEFC. Ta stojí za 
většinou čínských investic v České republice a vlastní, nebo spoluvlastní řadu podniků (např. Pivovar 
Lobkowicz, fotbalový klub Slavia, strojírny Žďas ad.). V březnu bylo v Číně zahájeno vyšetřování Jie 
Ťien-minga pro podezření z daňových podvodů. Prezident Zeman svého poradce neodvolal a do Číny 
poslal kancléře Vratislava Mynáře a ekonomického poradce prezidenta Martina Nejedlého (zřejmě 
spolu se šéfem české pobočky CEFC Jaroslavem Tvrdíkem), aby vypátrali podrobnosti. „Delegace“ 
neuspěla.  
 
Návštěva předsedy Sněmovny reprezentantů USA 
27. března přiletěl na návštěvu České republiky třetí nejvýše postavený politik USA, předseda 
Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan. Ryan navštívil český parlament. Nesetkal se s prezidentem 
Zemanem, což je vysvětlováno jako vyjádření diplomatického nesouhlasu se Zemanovým postojem 
k Rusku, nebo s jeho nedávným útokem na média.  
 
Vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA 
30. března byl do USA vydán ruský občan-hacker Jevgenij Nikulin. Byl zatčen 5. října v Praze, a to na 
základě zatykače vydaného v USA. Spojené státy Nikulina vinily z masivních hackerských útoků 
podporovaných ruskou vládou. Rusové se snažili vydání Nikulina do USA zabránit a rozpoutal se 
diplomatický spor. S podporou vydání Nikulina do Ruska vystupoval např. prezident Zeman či bývalý 
prezident Klaus. Ministr Pelikán však rozhodl, aby byl Nikulin vydán do USA. 
 

DUBEN 

Nálety pylu 
V dubnu celá republika zežloutla – způsobil to pyl, který v mnohamilimetrových vrstvách pokryl 
všechny volné plochy. Lidé to nejvíce přičítali obrovským lánům řepky olejné, která zrovna vykvetla 
a která je v Česku v nebývalé míře pěstována (pěstování řepky je spojováno s firmami současného 
premiéra v demisi Andreje Babiše). Podle botaniků však za velkými nánosy žlutého pylu stojí spíše 
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sezona jehličnanů, které v několikaletých cyklech vykvétají. Letos situaci nepomohlo ani přílišné teplo 
a sucho a také časté větrné počasí.  
 
Zemřel Juraj Herz 
8. dubna zemřel významný slovenský režisér Juraj Herz, který dlouhodobě působil i v Česku. Bylo mu 
83 let.  
 
Demonstrace proti vládě Andreje Babiše 
9. dubna se v 18 městech republiky konaly demonstrace vycházející z petiční aktivity Milion chvilek 
pro demokracii. Demonstrací se účastnilo velké množství lidí. Hlavním heslem bylo ANO Ne! (tedy NE 
vyslovené straně ANO). Demonstrace se konala i v Turnově. (Více viz Turnov). 
 
Zemřel Miloš Forman 
13. dubna zemřel ve svém bydlišti v USA vynikající český režisér Miloš Forman. Bylo mu 86 let. 
Forman je považován za jednoho z největších a světově nejproslulejších filmových režisérů se 
svébytným rukopisem. Úspěchy zaznamenal u diváků i kritiky. 
Je držitelem dvou Oscarů za nejlepší režii, tří Zlatých glóbů a ceny BAFTA. 
 

ČERVEN 

Demonstrace proti Babišovi 
5. června se na mnoha místech republiky konaly demonstrace proti jmenování Andreje Babiše 
podruhé premiérem. Akci pořádaly v rámci petiční akce Milion chvilek pro demokracii různá uskupení 
i jednotlivci. Cílem demonstrací bylo vyslovit nesouhlas se jmenováním bývalého agenta StB a trestně 
stíhané osoby (Babiš) premiérem. Na Václavském náměstí se sešlo až 15 tisíc lidí. V Turnově na 
náměstí více než dvě stě. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
 
Andrej Babiš podruhé premiérem 
6. června jmenoval prezident Zeman Andreje Babiše podruhé premiérem s novou šancí sestavit 
vládu, která získá důvěru. Babiš zatím, coby premiér, vládne v demisi. Od říjnových voleb uplynulo již 
téměř osm měsíců a naše republika stále neměla stabilní vládu.  
 
Zemřela Gabriela Vránová 
16. června zemřela známá česká herečka Gabriela Vránová. Bylo jí 78 let. Byla mj. dlouholetou 
členkou Divadla na Vinohradech.  
 
Nová vláda 
27. června jmenoval prezident Zeman druhou vládu sestavenou premiérem Andrejem Babišem. Stalo 
se tak 8 měsíců po volbách. Vláda, která má přislíbenou podporu komunistické strany (KSČ), byla 
jmenována v den, kdy si připomínáme oběti komunismu a kdy byla popravena Milada Horáková.  
Vláda neměla ministra zahraničí, navrženého Miroslava Pocheho z ČSSD odmítl prezident jmenovat 
(oficiálním důvodem byly jeho údajně proimigrační a protiizraelské postoje). Ministerstvo zahraničí 
dočasně vedl předseda ČSSD Jan Hamáček, který byl ovšem zároveň ministrem vnitra.  
 

SRPEN 

Úhyn ryb 
Přes sto tun ryb zahynulo kvůli nedostatku kyslíku v důsledku dlouhotrvajícího sucha v rybníku Nesyt 
na Břeclavsku.  
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Cirkus Berousek obchodoval se šelmami 
Celníci ve spolupráci s policií a Českou inspekcí životního prostředí odhalili nelegální obchodování 
s chráněnými zvířaty, kterého se měli dopouštět v cirkuse Berousek. Podle všeho zabíjeli a prodávali 
tygří maso a kůže do vietnamské tržnice Sapa, kde se pak prodávaly jako produkty čínské medicíny. 
Nalezena byla i zmrazená těla jiných chráněných živočichů – například bobra, ledňáčka či poštolky. 
 
21. srpen 2018 
Pietní vzpomínka u Českého rozhlasu 
U budovy Českého rozhlasu proběhla před polednem pietní vzpomínka k uctění obětí vpádu 
okupačních vojsk. U budovy Českého rozhlasu tehdy proběhly těžké boje. Na místě se shromáždilo 
velké množství účastníků-demonstrantů, kteří vypískali předsedu Poslanecké sněmovny Radka 
Vondráčka z ANO a předsedu vlády Andreje Babiše (rovněž ANO). Oba sice své projevy přednesli, 
slyšet je ale přes protesty přítomných nebylo. Lidé protestovali proti tomu, že kvůli Babišovi a jeho 
hnutí ANO se k moci opět dostávají komunisté. Andrej Babiš je navíc usvědčený agent STB a do KSČ 
vstoupil až po roce 1968. 
Česká televize vysílala projev slovenského prezidenta – český neměl zájem 
21. srpna zazněl v České televizi v přímém přenosu projev slovenského prezidenta Andreje Kisky 
u příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Český prezident Zeman už 
dříve prohlásil, že neplánuje žádné veřejné vystoupení. Vysílání Kiskova projevu žádala po České 
televizi mohutná vlna na sociálních sítích.  
 
Extrémní sucho 
Ke konci srpna dostoupilo sucho v Česku takové úrovně, že na 63 % území byl zaznamenán stav 
extrémního sucha a sucho celkově bylo na 92 % území republiky. Vzhledem k tomu, že letos byla již 
třetí zima po sobě, kdy se nenaplnil půdní profil, tenčí se i zásoby podzemních vod. V Turnově téměř 
nepršelo, náš kraj patřil k nejpostiženějším vůbec.  
 

ZÁŘÍ 

Přijímání uprchlíků 
Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) navrhla v polovině září, aby Česko přijalo 50 syrských 
sirotků jako projev dobré vůle při řešení uprchlické krize. Europoslankyně poukázala na skutečnost, 
že v řeckých táborech je přes 3 500 dětí bez rodičů a podmínky jsou tak špatné, že se množí pokusy 
dětí o sebevraždy (!). Česko zatím striktně jakoukoliv pomoc odmítalo a ocitlo se tak mezi 
kritizovanými (povětšinou východoevropskými) zeměmi. Premiér Babiš návrh zásadně odmítl a uvedl, 
že dětem se má pomáhat tam, kde žijí. Poukazoval na to, že syrští sirotci nejsou často malé děti, ale 
chlapci od 12 do 17 let.  
Vláda přijetí uprchlíků odmítla. A to i přesto, že zastánci přijetí omezili věk dětí jen „na ty nejmenší“. 
Na podporu přijetí dětí se 21. září v Praze konala demonstrace za účasti asi tří stovek lidí.  
 

ŘÍJEN 

Ruský prezident Putin ocenil českého písničkáře Nohavicu 
4. října převzal známý český písničkář tzv. Puškinovu cenu z rukou ruského prezidenta Vladimíra 
Putina. Získal ji za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné 
obohacování národních kultur. Ocenění bylo v Česku přijato s rozpaky, neboť je vnímáno jako součást 
ruské propagandy, získávají ji jen lidé loajální k ruské politice. Z Čechů byli medailí dosud oceněni 
bývalý prezident Václav Klaus, který ji dostal v roce 2007, a předseda Česko-ruské společnosti Jiří 
Klapka, který medaili obdržel letos v březnu. 
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V Afganistánu byl zabit český voják 
22. října byl na základně Šindánd v afghánské provincii Herát zabit jeden z českých vojáků Tomáš 
Procházka a další dva byli zraněni. Jedná se o čtvrtého zabitého vojáka v letošním roce (viz 
kalendárium – srpen).  
 
Národní muzeum otevřeno po rekonstrukci 
27. října bylo slavnostně a ve velkém stylu znovu otevřeno Národní muzeum v Praze, a to po více než 
tři roky trvající kompletní rekonstrukci. Historická budova prošla kompletní rekonstrukcí jak stavební, 
tak i expozic a byla tunelem propojena s vedlejší budovou dřívějšího Národního shromáždění. První 
návštěvníci mohli muzeum navštívit v neděli 28. října během Státního svátku.  
 
Oslavy 28. října v Praze 
Státní vyznamenání 
28. října jsou tradičně předávána prezidentem republiky státní vyznamenání. V posledních letech 
však tento slavnostní ceremoniál vyvolává minimálně rozpaky – v prvé řadě selekcí pozvaných hostů, 
kdy na ceremoniál nebývají zvány veřejné osobnosti, které patří k Zemanovým kritikům (například 
univerzitní rektoři, letos poprvé však pozvánku neobdrželi ani někteří poslanci a hejtmani, včetně 
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty). Neméně negativní pozornost vyvolává i výběr osobností, 
kterým prezident uděluje státní vyznamenání. Vedle vojáků, kteří položili život ve službě, odbojářů, 
vědců a lékařů byli vyznamenáni lidé z kulturní a umělecké sféry, jejichž přínos českému státu lze 
označit za minimálně sporný, např. hudebník Michal David, reprezentant líbivé popové hudby, který 
zaznamenal největší úspěchy v 80. letech, či komunistický básník, autor oslavných veršů z dob před 
rokem 1989 Karel Sýs.  
Prezident letos udělil celkem rekordních 41 ocenění a je nutno zmínit, že většina vybraných osobností 
si vyznamenání bez nejmenších pochybností zasloužila.  
 
Oslavy v Podhradí 
Na mnoha místech Prahy i v dalších částech republiky se samozřejmě také slavilo. Na Václavském 
náměstí se konala mnoha tisíci lidmi navštívená akce – vystoupilo na ní mnoho osobností ze všech 
sfér společnosti a několik hudebníků.  
V celé republice na státní svátek pršelo a byla velká zima.  
 

LISTOPAD 

Kauza premiérova syna 
13. listopadu se v médiích objevila zpráva, že syn premiéra Andreje Babiše Andrej Babiš mladší byl dle 
svého tvrzení proti své vůli odvezen z Moskvy, kde pobýval, na Krym. Odvézt ho měl manžel lékařky 
Dity Protopopové, která napsala zprávu o jeho zdravotní nezpůsobilosti v okamžiku, kdy mělo dojít 
k jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo (dotační podvod za 50 milionů korun, které premiér Andrej Babiš 
a jeho firmy neoprávněně čerpali při výstavbě farmy Čapí hnízdo). Babiš mladší se údajně léčil na 
psychiatrii, v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde ho měla na starosti lékařka Dita 
Protopopová. Informace přerostla v kauzu s požadavkem opozice a velké části veřejnosti na 
odstoupení premiéra Babiše ze své funkce. „Nikdy neodstoupím, nikdy. Nech si to všichni zapamatují. 
Nikdy. Pokud budu odvolaný, fajn,“ řekl posléze Babiš. Prezident Zeman ho podpořil a oznámil, že 
i kdyby vládě nebyla vyslovena důvěra, Babiše opět jmenuje premiérem.  
Kauza výrazně poznamenala oslavy svátku 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii.  
 
Mráz a ledovka 
28. listopadu přišel do Česka mráz, západ republiky pokryla extrémní ledovka (30. listopadu) a bylo 
hlášeno mnoho zranění a problémů. V Turnově jsme ledovkou netrpěli. 
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PROSINEC 

Premiér Babiš ve střetu zájmů 
1. prosince byla vydána zpráva, že podle právníků Evropské komise se český premiér stále nachází ve 
střetu zájmů v souvislosti se svým koncernem Agrofert, který sice svěřil svěřeneckému fondu, ovšem 
zčásti ovládanému jeho rodinou a blízkými lidmi. Z tohoto důvodu bude muset vracet část dotací, 
které z Evropské unie získal. Jen v tomto roce činily dotace 82 milionů Eur, tj. 2,1 miliardy korun. 
Panuje obava, že kauza ovlivní přijímání dotací celé republiky. Zpráva Evropské komise tak dala za 
pravdu stížnosti nevládní organizace Transparency International.  
 
Babiš = spolupracovník StB 
11. prosince byla zveřejněna zpráva, že Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost premiéra 
Andreje Babiše na Slovensko. Na soud se Babiš obrátil s žádostí, aby bylo jeho jméno vymazáno ze 
seznamů spolupracovníků StB. Na evropský soud se premiér obrátil 14. června, když neuspěl 
s dovoláním k slovenskému nejvyššímu soudu. 
 
Zemřela Jana Štěpánková 
18. prosince zemřela oblíbená česká divadelní a filmová herečka Jana Štěpánková, bylo jí 84 let.  
 
Důlní neštěstí v Karviné 
20. prosince došlo v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku k výbuchu metanu, který si vyžádal 13 obětí 
mezi horníky. Většina z horníků byli Poláci. K jejich památce se Českem o dva dny později rozezněly 
v pravé poledne sirény.  
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Česká republika – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
Extrémní sucho 
V roce 2018 panovalo extrémní sucho. S postupujícím létem se situace stala kritickou. Už na začátku 
srpna usychaly i náletové dřeviny, ostatní rostliny a trávníky byly suché již dávno předtím. Sucho bylo 
doprovázeno nadprůměrnými teplotami přesahujícími více než dva měsíce 30 °C. Turnovsko, resp. 
Liberecký kraj patřil k nejpostiženějším oblastem republiky. Na konci srpna vyšla zpráva vědeckého 
týmu Intersucho, že suchem bylo postiženo 92 % České republiky, extrémním suchem 63 %. Situace 
se každým dnem zhoršovala.  
 
Kůrovcová kalamita 
V roce 2018 propukla v České republice naplno tzv. kůrovcová kalamita – tedy napadení českých lesů 
(především smrkových monokultur, kterých je stále většina) lýkožroutem smrkovým. Během pár 
měsíců mizely především v jižních částech republiky a na severní Moravě rozsáhlé plochy lesů. 
Kůrovcová kalamita dosáhla v roce 2018 zcela extrémního rozsahu, přičemž výhled do roku 2019 
nebyl příznivý. Výskyt kůrovců na smrku v Česku prudce narostl v roce 2015 (na severovýchodě již 
o dva roky dříve), kdy lesní hospodářství nedokázalo prostřednictvím opatření v ochraně lesa 
adekvátně reagovat na následky velmi nepříznivého průběhu povětrnostních vlivů. Od té doby se 
situace trvale zhoršuje (převzato z https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/kurovcova-kalamita-
dosahla-v-roce-2018-zcela-extremniho-rozsahu.prognoza-na-letosek-neni-prizniva).  
 
Podpora národnostních menšin 
Poprvé v historii existence Libereckého kraje byl vyčleněn 1 milion korun na zlepšení současné 
situace národnostních menšin, které na území kraje žijí. Peníze byly rozděleny na základě žádostí 
jednotlivých organizací a spolků v programu Podpora integrace národnostních menšin a cizinců. 
Peníze by měly pomoci nejrůznějším volnočasovým aktivitám národnostních menšin, například 
činnosti dětských klubů nebo kampaním, zaměřeným proti xenofobii a rasové nesnášenlivosti.  
Lidí, kteří se hlásí k jiné národnosti, žije v Libereckém kraji několik tisíc. Nejpočetnější skupinu tvoří 
Romové, Ukrajinci, Slováci a Vietnamci. Na Českolipsku žije nyní velmi početná skupina Mongolů, jejíž 
příchod souvisí s importem chybějících pracovních sil ze zahraničí. 
 
Zbrojní průkazy v Libereckém kraji 
V roce 2018 bylo napočítáno nejvíce držitelů zbrojního průkazu v historii. V první polovině roku žilo 
v našem kraji 11 365 držitelů zbrojního průkazu, z čehož je 10 264 mužů a 1 101 žen, kteří dohromady 
vlastní 31 399 zbraní. Za první pololetí roku 2018 uspělo v 19 zkouškách odborné způsobilosti 181 
žadatelů z celkového počtu 294 ke zkouškám přihlášených.  
 
Smrtelné dopravní nehody v kraji 
Zatímco v rámci celé České republiky došlo k výraznému nárůstu počtu dopravních nehod, které 
s sebou přinesly i vyšší počet usmrcených (565 osob), v Libereckém kraji byla situace oproti roku 2017 
lepší, alespoň v počtu mrtvých. Dopravních nehod bylo zaznamenáno 4 558, o život na silnicích 
v Libereckém kraji přišlo 21 osob, dalších 94 bylo zraněno těžce a 1 249 lehce. Na Českolipsku 
zemřelo 12 lidí, na Liberecku 6, na Semilsku, kam spadá i Turnov, 3 a na Jablonecku nikdo.  
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Kraj – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Návštěvnost Libereckého kraje 
Liberecký kraj se v návštěvnosti turistů umístil na 7. místě ze 14 krajů České republiky – navštívilo ho 
více než milion turistů. Milionovou hranici překročila návštěvnost kraje poprvé od roku 2012. Celkem 
jich sem přijelo 1 005 093, z toho 211 409 ze zahraničí. Strávili tady 404 378 nocí, průměrně zde 
strávili čtyři dny a tři noci. Lůžka v ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji byla využita ze 44,9 %, 
což je 5. nejvyšší hodnota mezi kraji. (Data zveřejnil Český statistický úřad v únoru roku 2019). 
 
Počet turistů v Libereckém kraji 
V roce 2018 navštívilo Liberecký kraj přibližně 1,8 milionů turistů, což je zhruba stejné množství jako 
v předchozím roce. Návštěvnost je zaznamenávána na 65 turisticky atraktivních místech kraje. 
Nejnavštěvovanějšími byly Škoda Auto muzeum, do kterého dorazilo 273 811 návštěvníků, a Zámecký 
resort Dětenice s 242 521 návštěvníky.  
Statistika, kterou vypracovává Sdružení Český ráj, monitoruje i návštěvnost turistických center. Jako 
tradičně nejvíce návštěv zaznamenaly turistické informační centrum v Jičíně s více než 132 tisíci 
návštěvníky, Mladá Boleslav (55 406) a Turnov (48 601). Přes 40 tisíc návštěvníků uvádí také 
infocentrum v autokempu Sedmihorky. 
Od roku 2018 Sdružení Český ráj monitoruje také návštěvnost akcí, bazénů a koupališť. 
Nejvyhledávanějšími akcemi v regionu jsou Rallye Bohemia se zhruba 70 tisíci diváky a Jičín – město 
pohádky se zhruba 60 tisíci návštěvníky.  
Cyklostezku Greenway Jizera projelo či prošlo (přibližně v polovičním poměru) 174 593 lidí.  
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Kraj – kalendárium 

 

LEDEN 

První miminko roku 
Jako první se v Libereckém kraji narodil chlapec Tomáš z Liberce, a to v liberecké porodnici v 6.25 
hodin. Dostane se mu tradičních drobných dárků od zástupců nemocnice, města i kraje.  
 
Vražedné přepadení v Liberci 
5. ledna napadl útočník večerku v Liberci-Vratislavicích a pobodal dva lidi. Žena na následky zranění 
zemřela a muž byl s vážným zraněním převezen do nemocnice. Událost se stala  dopoledne o půl 
desáté. Vyšetřování ukázalo, že útočníkem-vrahem byl zraněný muž.  
 
Návštěva manželky prezidentského kandidáta 
19. ledna navštívila manželka Jiřího Drahoše, kandidáta na prezidenta, Liberecký kraj, a to v rámci 
volební cesty před druhým kolem prezidentské volby. Doprovázel ji hejtman kraje Martin Půta. Paní 
Drahošová navštívila Domov u Spasitele ve Frýdlantu, libereckou nemocni, antikvariát Fryč a účastnila 
se dvou besed s veřejností. Jiří Drahoš byl v druhém kole volby poražen současným prezidentem 
Milošem Zemanem. 
 
Vražda v Přepeřích 
19. ledna zaútočil v Přepeřích 34letý muž pod vlivem alkoholu na svou matku a způsobil jí smrtelná 
zranění. Sám pak zavolal záchrannou službu a snažil se matku resuscitovat. Že se jedná o samotného 
pachatele, ukázalo policejní vyšetřování. 
 

ÚNOR 

Chřipková epidemie 
Na začátku února zasáhla Liberecký kraj chřipková epidemie a epidemie respiračních onemocnění. Byl 
vyhlášen zákaz návštěv v nemocnici a v domově pro seniory Pohoda. Liberecký kraj patřil k nejvíce 
zasaženým.  
 

BŘEZEN 

Slabé zemětřesení 
2. března časně ráno bylo zaznamenáno v Libereckém kraji malé zemětřesení, které bylo způsobeno 
důlním otřesem v měděném dolu u polského Lubinu o síle 2,7 stupně. Podle seismologů se však 
nejedná o nic neobvyklého a důlní otřesy v tomto dole bývají i silnější a odehrávají se několikrát do 
roka. Nejsilněji byl otřes v Česku cítit na observatoři v Panské Vsi nedaleko Dubé na Českolipsku. 
Kolem polského Lubinu se intenzivně těží měď na přírodní zlomové zóně, která se táhne sudetským 
směrem od severozápadu k jihovýchodu.  
 
Liberecký kraj navštívil premiér Babiš a velká část vlády v demisi 
13. března navštívil Liberecký kraj a jeho vedení premiér Andrej Babiš (ANO) a 11 ministrů jeho vlády 
v demisi. Návštěva se uskutečnila v rámci cest po krajích. Tématem jednání byla revitalizace bývalého 
vojenského prostoru Ralsko, výstavba páteřních komunikací, zlepšení železničního spojení z Liberce 
na Prahu, financování zdravotnictví a ekologická zátěž v souvislosti s provozem polského dolu 
v Turówě (především dopad na pitnou vodu). 
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DUBEN 

Přímé vlaky Praha–Harrachov 
14. dubna bylo zahájeno přímé vlakové spojení z Prahy do Harrachova přes Turnov, Tanvald, Dolní 
Polubný a Kořenov. Rychlík jezdí dvakrát denně o víkendech a svátcích. O přímé spojení Prahy 
s dalšími místy našeho kraje političtí reprezentanti dlouho usilovali.  
 
Technoparty v Liberci 
Od 27. dubna do 1. května probíhala na louce mezi Libercem, Krásnou Studánkou a Novou Vsí 
technoparty nazvaná Czarotek Free Party, které se účastnilo kolem sedmi tisíc lidí. Na party bylo 
instalováno asi 25 zvukových aparatur, takže hluk byl velký. Přišla řada stížností na hluk (přes 120) od 
obyvatel z okolí, policie byla na místě v počtu několika desítek strážníků a řešila dílčí přestupky. 
Zakázat party, či nařídit vypnutí hudby alespoň přes noc jí však zákon neumožňuje.  
 

ČERVENEC  

Stav ohrožení 
26. července vyhlásil hejtman Libereckého kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území 
Českolipska, a to na základě doporučení ředitele HZS Libereckého kraje z důvodu vyšší četnosti 
požárů v přírodním prostředí a v souvislosti s výstrahou ČHMÚ na nebezpečí požárů. Nebezpečí platí 
do odvolání. Tato výstraha mj. znamená zákaz rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající 
předměty, ve volné přírodě pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích, provozovat 
pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně)  
či jízdy parních lokomotiv. 
6. srpna byl zvýšený stupeň nebezpečí vyhlášen i pro Liberecko. Ten byl zrušen už 10. srpna poté, co 
ráno a přes den pršelo. 
 

SRPEN 

Vesnice roku Libereckého kraje 
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji se stala obec Tatobity, která tak 
postoupila do celostátního finále (kde však neuspěla). Do 24. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 14 
obcí. Vítěz byl vybrán devítičlennou komisí při červnových návštěvách. S vítězstvím se pojí finanční 
výhra milion korun, které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Liberecký kraj umožní vítězi 
krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 500 000 Kč. Slavnostní předání cen 
proběhlo 15. srpna přímo v Tatobitech. 
 
Požár na Ještědu 
13. srpna vypukl požár v lese, v těžce přístupném terénu u vysílače a hotelu. S požárem, který vypukl 
krátce před polednem, bojovalo 19 jednotek hasičů včetně vrtulníku s vakem.  
 

ZÁŘÍ 

Vichřice Fabien 
23. září a v noci na 24. září se přes severní Čechy přehnala větrná bouře Fabien. Zanechala za sebou 
popadané stromy a poshazované elektrické vedení. Během 24 hodin řešili hasiči Libereckého kraje 28 
událostí. V Turnově nebyla zaznamenaná žádná škoda.  
 

ŘÍJEN 

Stavba roku Libereckého kraje  
9. října proběhlo v Oblastní galerii Liberec Lázně slavnostní vyhlášení výsledků ankety o Stavbu roku 
Libereckého kraje. Vítězem se stal bytový dům LakePark Residence ve Starých Splavech. Hlasování 
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veřejnosti vyhrála cyklostezka Nový Bor – Svor, která získala Cenu sympatie občanů Libereckého 
kraje. 
 
Úklidová akce Čistá řeka Jizera  
12. a 13. října se konal 1. ročník akce Čistá řeka, kterou zorganizovali dobrovolníci na základě nápadu 
Jindřicha Hlavatého, kterého nepořádek v okolí Jizery i ve vodě nenechával klidným. Akci, která 
získala velkou mediální podporu a podporu významných osobností, organizoval spolek 
Mladoboleslavský venkov z. ú. z Kostelního Hlavna. K akci se připojilo kolem patnácti stovek 
dobrovolníků, včetně řady škol, kteří nasbírali celkem 5 tun odpadu ve 420 pytlích. 
 
Liberecký hejtman na černé listině Hradu 
Liberecký hejtman Martin Půta se ocitl ve společnosti osobností, které neobdržely pozvánku na 
oslavy státního svátku vzniku republiky na Pražský hrad. Na slavnostní ceremoniál s předáváním 
státních vyznamenání nebyli pozváni veřejní kritici prezidenta Zemana. A Martin Půta k jeho kritikům 
patří, a navíc zastupuje kraj, ve kterém jako jednom z velmi mála, nezvítězil Zeman v prezidentské 
volbě.  
 

LISTOPAD 

Vánoční strom pro Prahu 
Vánoční strom, který zdobil vánoční trhy na Staroměstském náměstí, pocházel z Rynoltic u Liberce. 
Vyrostl na soukromé zahradě a byl starý 61 let. Z Libereckého kraje pocházel pražský vánoční strom 
i před třemi lety, a to z České Lípy. 
 

PROSINEC 

Lví přírůstky 
14. prosince se v liberecké zoologické zahradě narodila dvě lví mláďata, porodila je lvice Shani. Jde 
o velmi vzácnou událost, lva berberského se v Liberci ještě nikdy nepovedlo odchovat. 
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Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Dluh města 
Do roku 2018 vstoupilo město s dluhem ve výši zhruba 88 milionů. V roce 2018 plánuje čerpat úvěr 
ve výši 60 milionů na přestavbu městského úřadu ve Skálově ulici (sirotčinec), na rekonstrukci 
Nádražní ulice a na spolufinancování projektů Vodohospodářského sdružení Turnov – rekonstrukci 
vodojemu v Nudvojovicích, výstavbu vodovodu na Vesecku a nového vodojemu v Ohrazenicích. Podle 
starosty města Tomáše Hockeho je zadlužení města v přiměřené výši, je mnoho měst, která jsou 
zadlužená mnohem více.  
 
Počet bezdomovců ve městě 
V zimě 2017/2018 žilo v Turnově 8 lidí bez domova, čtyři jsou Turnováci, čtyři přijeli na zimu do 
města, kde mají širší množnosti. V podstatě nezpůsobovali žádné problémy a s policií vycházeli dobře. 
Problémem bylo jejich vnikání do suterénů bytových domů, kde se snažili najít teplo k přespávání. 
Odtud byli policií pravidelně vykazováni. Město všem nabízí odvoz do azylového centra do Liberce, 
který však obvykle nevyužívají.  
Ke konci února doraziy do Čech velmi silné mrazy (viz Počasí), proto byly zveřejněny informace pro 
lidi bez domova o možnostech azylového pobytu s tím, že strážníci městské policie, případně 
pracovníci odboru sociálních věcí turnovského úřadu jim zprostředkují odvoz. Jízdenky MHD mohli 
obdržet zdarma proti podpisu v azylových domech. 
. Denní centrum a noclehárna Naděje v Liberci – od 20.00 do 7.00 hodin (lůžka pro muže byla plně 

obsazena, v době silných mrazů bylo přenocování umožněno i v denním centru) 
. Azylový dům Speramus (pro muže) v Liberci, 24 hodin denně 
. Dům Naděje v Jablonci nad Nisou (v dané době pouze pro ženy), od 18.00 do 7.00 hodin. 

 
Jedle před Valdštejnem 
31. ledna vydal odbor životního prostředí turnovské radnice jako pověřený orgán státní správy 
rozhodnutí, podle kterého nebude jedle u vstupu na most u Valdštejna pokácena. Důvod ke kácení je 
víceméně estetický a užitný, strom je totiž v dobrém stavu. Proti snaze jedli pokácet se objevila řada 
protestů mezi turnovskou veřejností. Kácení se řešilo již před pár lety a ani tehdy k němu nedošlo.  
 
Omezení hazardu 
Na březnovém zasedání zastupitelstva byla schválena nová vyhláška omezující provozování hazardu 
na území města. Po delší debatě zastupitelů byly vykázány herny z památkové zóny (tedy z centra) 
města. Zastupitelé vybírali ze dvou variant: 1. omezená provozní doba, zákaz pouze v městské 
památkové zóně, na ostatní části území města bez regulace. 2. omezená provozní doba, zákaz 
v městské památkové zóně a na ostatní části území města možnost provozování jen na místech 
výslovně uvedených a při splnění podmínek samostatného schvalovacího procesu. Otevírací doba 
bude možná pouze do půlnoci.  
Vybrána byla varianta č. 2 s dobou platnosti od 18. dubna 2018.  
 
V Českém ráji i letos hnízdil sokol stěhovavý 
Na Suchých skalách proběhlo na konci května kroužkování sokolů stěhovavých. Bylo pozorováno 
5 párů tohoto kriticky ohroženého dravce, ale jen třem se podařilo úspěšně vyhnízdit. V celé České 
republice je v současné době evidováno zhruba 50 párů sokolů stěhovavých. Mláďata dostala jak 
klasické hliníkové kroužky, tak speciální kroužky s velkým kódem, umožňující odečtení z dálky pomocí 
dalekohledu, eventuálně z fotografie. V místě hnízdiště na Suchých skalách platí horolezecká uzávěra.  
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Zloděj vykrádal rodinné domy 
V letošním roce řádil v Turnově zloděj, nebo dva. S menšími přestávkami docházelo k vykrádání 
rodinných domů v satelitním městečku nad Zborovskou ulicí. Zloděj se do domů dostával po navrtání 
dveří z teras. Další domy byly vykradeny na různých místech Turnova po rozbití dveří ze zahrad.  
Na konci dubna byly vykradeny 4 domy prvním způsobem a šest domů druhým způsobem. 
A v polovině srpna došlo k další krádeži, pachatel opět zcela neslyšně navrtal zámek u dveří terasy 
v noci, kdy majitelé spali v patře.  
 
Vzniknou nové městské sady?  
V souvislosti s masivním rozvojem výstavby na Hruštici vznikla myšlenka, zda část vrchu, ze kterého je 
krásný výhled do okolí, nezachovat v „přírodní“ podobě jako městské sady. Zastupitelé schválili 
záměr této myšlenky v poměru 15:5, proto Město zadalo odboru správy majetku pokyn k zahájení 
výkupu pozemků a odboru životního prostředí zajištění zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace. Zahajovací studii vypracoval pražský atelier AND. Podle původních plánů měl 
v prostoru vzniknout biokoridor.  
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Turnov – kalendárium 

 

 
 

LEDEN 

Pf 2018 vedení města 
Postava TGM, která doprovází starostu s oběma místostarostkami na fotografické PF, je manžel 
místostarostky Petry Houškové Jiří Houška. Umně ho zamaskovala železnobrodská Anna Jelínková, 
dlouholetá filmová maskérka. Trvalo to jen dvě hodiny, než se mohl TGM projít městem a vyvolávat 
nevěřícné pohledy kolemjdoucích. (Anna Jelínková se jako maskérka podílela na filmech jako 
Petrolejové lampy nebo Radúz a Mahulena, nejnověji film Úsměvy smutných mužů, který vstoupil do 
kin v červenci tohoto roku. Pro televizi pracovala na seriálu Šumná města, na dokumentech z cyklu 
Gen a dalších. V posledních letech pracuje především pro zahraniční produkce, zatím poslední byl 
velkofilm o Marii Terezii).  
 
Novoroční oslavy 
Na Silvestra se slaví po celém městě. V poslední době se výrazně rozmáhá domácí použití 
pyrotechniky, a tak to snad od rána všude bouchá a bouchá. Před půlnocí se frekvence samozřejmě 
zvyšuje a s příchodem půlnoci se zdá, že celé město obsadila armáda, nebo alespoň profesionální 
výrobci ohňostrojů. Dnešní pyrotechnické možnosti se totiž na hony vzdálily bouchacím kuličkám 
mého dětství. Nevím, co na to říkají starší a nemocní lidé, malé děti, nebo třeba domácí zvířata, ptáci 
či volně žijící zvířata v blízkých lesích. Asi se jim to moc nelíbí, a tak už v mnoha městech přistoupili 
k omezení neoficiálních i oficiálních ohňostrojů. Musím konstatovat, že po letošním zážitku se tomu 
moc nedivím. (Více viz níže). 
1. ledna v 16.30 hodin vypukla Na Lukách tradiční oslava nového roku pořádaná městem (35 000 
korun) a za přispění mnoha sponzorů – Novoroční ohňostroj připravený firmou Zdeněk Pohl. Jako 
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vždy děti za přinesený obrázek na téma Vánoce a můj nejhezčí dárek obdržely sladkou odměnu, 
v programu vystoupila kapela Duo Big Band (Josef Uchytil a Jindřich Bada), bylo připraveno 
občerstvení a obyvatelům do nového roku popřál starosta města s oběma místostarostkami vše 
nejlepší. Podvečerem provázela Eva Kordová. V minulých letech se houfně vypouštěly balonky štěstí – 
balonky se svíčkou. Letos už jejich oficiální prodej neprobíhal, protože převážily stížnosti na jejich 
nebezpečnost a množství odpadu, který po nich zůstává v okolní krajině.  
Silvestrovská noc je tradičně velkým náporem na záchranářské a policejní síly. Turnov se tentokrát 
choval slušně. Zaznamenány byly jen drobné incidenty, jedno čelní sklo auta rozbité dlažební kostkou 
a jeden zbloudivší opilec, který se uložil ke spánku ve sklepě cizího domu.  
Strážníci městské policie odchytli během silvestrovské noci v Turnově celkem 14 psů, kteří se zaběhli 
majitelům ve strachu před dělbuchy a rachejtlemi. Počet je každý rok podobný. Známý, který před 
půlnocí našel na své zahradě na Všeni vyděšeného psíka, inzeroval jeho nález na Facebooku. Majitel 
se našel hned druhý den, ovšem mimo něj se mu ozvalo kolem desítky dalších lidí, kterým se pes 
stejného plemene zaběhl také. Je to tedy problém poměrně rozšířený.  
Díky novému zákonu na ochranu přírody a krajiny platilo prvním rokem výrazné omezení použití 
pyrotechniky na území Krkonošského národního parku. Kromě rušení je důvodem omezení také 
výrazné, byť krátkodobé zvyšování přítomnosti těžkých kovů v ovzduší. (Viz Fotokronika). 
 
Zpoplatnění parkování v Nádražní ulici 
Od 2. ledna bylo zpoplatněno parkování aut v Nádražní ulici v úseku od Kudrnáčových hodin po vjezd 
do sídliště v ulici Kosmonautům, včetně vjezdu k nádraží a k autobusovému terminálu. Cena je 
stanovena na 5 Kč za hodinu a 20 Kč za den. Cílem je omezit dlouhodobé parkování nevyužívaných 
aut a umožnit lidem zaparkovat v případě, kdy si chtějí odskočit do blízkých obchodů. (Přehled 
zpoplatněných parkovišť ve městě viz Přílohy, foto viz Fotokronika).  
 
První Turnovák roku 2018 
Holčička Gita Gatterová se narodila v jablonecké porodnici 3. ledna dvě minuty po osmé hodině. 
26. ledna ji navštívili zástupci města s gratulací a malým dárkem (šperk – křtící hodiny).  
 
Prezidentské volby 
12. a 13. ledna se konalo první kolo prezidentských voleb následované 26. a 27. ledna kolem druhým. 
Staronovým českým prezidentem se stal Miloš Zeman. (Viz samostatná kapitola Volby). 
 
Přepadení 
13. ledna byla kolem páté hodiny odpoledne přepadena 75letá žena u prodejny Billa v Nádražní ulici. 
Okradli ji dva neznámí mladíci a lehce ji zranili.  
 
Setkání se zástupci církví 
15. ledna se konalo pravidelné novoroční setkání vedení města se zástupci církví. Tentokrát se 
diskutovalo zejména o dobrovolnictví. Vedení města představilo přehled plánovaných společenských 
akcí v roce 2018, které budou věnovány 100. výročí vzniku republiky. Účastníci diskutovali také 
o migraci, která se netradičně řešila spíše v historických souvislostech než přes optiku současně 
skloňované migrační krize. Zástupci církví se podělili o příklady z praxe od nás, ale hlavně z ciziny, kde 
funguje a v minulosti fungovala sounáležitost různých etnik a náboženství. 
 
Zemřel Václav Žatečka 
30. ledna zemřel turnovský malíř Václav Žatečka. Bylo mu 76 let. Veřejnost se s ním mohla rozloučit 
v pátek 9. února v turnovské smuteční síni. Žatečka se narodil na jižní Moravě, do Turnova se 
přistěhoval v roce 1968 jako učitel výtvarné výchovy na Lidové škole umění a o něco později přešel na 
šperkařskou školu. V letech 1990–2001 zastával funkci ředitele. V roce 2014 mu bylo uděleno čestné 
občanství města.  
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ÚNOR 

Chřipková epidemie 
Libereckým krajem se na začátku měsíce rozšířila chřipka a vlna respiračních onemocnění. Náš kraj 
patřil k nejpostiženějším v republice. Vlna se nevyhnula ani Turnovu. Např. ze sedmnácti strážníků 
městské policie zůstali v plném zdraví pouze čtyři, o čemž informovala liberecká příloha novin MF 
Dnes 13. února. Byly vyhlášeny zákazy návštěv v Domově pro seniory Pohoda i v nemocnici. Protože 
chřipka ustupovala jen velmi pomalu, trvaly zákazy velmi dlouho, byly ukončeny až na konci března. 
 
Setkání se starostou – centrum města 
7. února proběhlo první letošní setkání starosty města s obyvateli, tentokrát těmi, co žijí v centru 
města. Setkání proběhlo v obřadní síni na radnici, kam dorazilo kolem patnácti občanů. Hlavním 
tématem bylo řešení povrchu v Palackého ulici, kde bude v průběhu roku historická dlažba vyměněna 
za asfalt. Řešilo se parkování v centru města, dlouhodobě řešený zápach z továrny Juta. Velkým 
problémem centra města jsou dopady protikuřáckého zákona. Od té doby, co bylo v loni zakázáno 
kouření v restauracích a hospodách, postávají bavící se kuřáci na ulicích před podniky a ve večerních 
a nočních hodinách ruší místní obyvatele hlasitou zábavou.  
 
Město pro byznys v Libereckém kraji 
V každoročně, již podesáté pořádané anketě se Turnov umístil na 4. místě po Jablonci nad Nisou, 
Železném Brodě a Liberci. Srovnání je prováděno u všech měst a obcí s rozšířenou působností v České 
republice, provádějí je analytici agentury Datank.  
Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí 
v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou 
působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, 
dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. 
Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. „Turnov se umístil na celkově 
druhém místě v oblasti podpory podnikatelského prostředí dle 14 zkoumaných kritérií. Výtečně se 
umístil v aktuálním vývoji počtu ekonomických subjektů, kdy nejlepších výsledků v kraji dosahuje 
v podílu malých a středních firem. Dále shodné umístění na prvním až třetím místě zaujímá ve vývoji 
počtu ekonomických subjektů a má třetí nejvyšší podíl právnických osob. Turnov má v kraji také třetí 
nejnižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob. Shodně na třetím místě jsme se umístili v počtu 
studentů v odborném vzdělávání. Například z oblasti přístupu veřejné správy Turnov vykazuje 
nejlepších výsledků v hospodaření radnice, má nejvyšší podíl kapitálových výdajů.“ (Citace z tiskové 
zprávy).  
 
Městský ples 
16. února se na Střelnici konal 9. ročník městského plesu, tentokrát v atmosféře první republiky. 
Hosté přicházeli v dobovém oblečení, večerem je prováděl Jindřich Bada, v úvodu vystoupil turnovský 
akordeonista Ondřej Zlevor, výzdobu zajistily mj. Marta Havlíčková a Jana Válková Střílková, když sály 
vyzdobily dobovými fotografiemi z muzejních sbírek a velkými letopočty 1918 a 2018, vytvořenými 
ze 7 552 ruliček vsazených do specificky perforovaného obložení stěn sálu. O půlnoci proběhlo 
losování charitativní tomboly, díky které se podařilo vybrat 64 tisíc korun. Ty byly následně předány 
turnovské nemocnici do oddělení následné péče a Domovu důchodců Pohoda s cílem podpory 
společného setkávání dětí a seniorů.  
 

BŘEZEN 

Palackého ulice – uzavírka 
6. března byly zahájeny opravy Palackého ulice a ta proto byla uzavřena pro automobilovou dopravu. 
Silnice byla provizorně zpřístupněna 2. září.  
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Setkání se starostou na Výšince 
7. března se starosta sešel s obyvateli Výšinky a okolí. Setkání se již tradičně konalo v prostorách 
společenské místnosti DPS Výšinka v Granátové ulici. Dorazilo téměř třicet občanů. Tradičnímu úvodu 
předcházela gratulace panu starostovi k svátku a předání upečeného dortu. Následovaly informace 
o dění ve městě a diskutovalo se o tom, co obyvatele této lokality trápí. Starosta nejprve 
zrekapituloval, co se na Výšince povedlo. Za poslední dva roky z Výšinky vzešlo 26 podnětů, z čehož 
bylo 14 zcela vyřešeno. K těmto dokončeným projektům můžeme zařadit například zbudování kryté 
autobusové zastávky v blízkosti DPS. Částečně se realizovaly dva podněty a ve zpracování zůstávají 
další 3 podněty. Tři podněty nelze vůbec realizovat například z důvodu udržitelnosti projektu. Pět 
podnětů bylo příliš obecných a je třeba je upřesnit pro zpracování. Občané se vyjadřovali k problému 
s parkováním, starosta požádal o nové podněty, jak situaci řešit. Mnoho obyvatel Výšinky také trápí 
dostupnost obchodního centra pod Výšinkou (Lidl, Kontakt). Požádali o zlepšení pěšího 
i autobusového spojení.  
 
Tibetská vlajka na radnici 
10. března opět zavlála na radnici vlajka Tibetu v rámci „západoevropské“ kampaně poukazující na 
porušování lidských práv. O vyvěšování vlajky do odvolání rozhodli turnovští zastupitelé v roce 2014. 
V některých okolních městech vlajka visela, jinde se rozhodli ji nevyvěšovat (Jablonec nad Nisou). 
Vlajka visela i na budově úřadu Libereckého kraje. Připomínání porušování lidských práv v Tibetu se 
velmi nelíbí Číně, v souvislosti s posledním směřováním České republiky dávají někteří politici 
přednost přístupu Čínu neprovokovat.  
 
Výstava šperkařské školy v Praze 
Od března do května se turnovská šperkařská škola představovala na reprezentativní výstavě v Praze. 
(Více viz Školství – Střední umělecko-průmyslová škola).  
  
Okres Turnov 
14. března navštívili starosta Turnova Tomáš Hocke, tajemník městského úřadu Miroslav Šmiraus 
a předsedkyně turnovských Pirátů Daniela Weissová Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České 
republiky, kde jednali s předsedou pirátské strany Ivanem Bartošem o možném (ovšem v tuto chvíli 
nepravděpodobném) vzniku okresu Turnov. (Více viz samostatná zpráva Turnov – souhrnné zprávy ke 
konci roku). 
 
Demonstrace proti Zdeňku Ondráčkovi a Andreji Babišovi a prezidentově útoku na média 
Celostátní protesty proti politickému dění (více viz Česká republika – Kalendárium) se konaly 
i v Turnově.  
5. března večer se se u kašny na náměstí sešlo zhruba sto občanů, kteří podepisovali petici za 
Ondráčkovo odvolání a petici za svobodu veřejnoprávních médií. Společně si všichni zazpívali českou 
státní hymnu. Setkání se mj. zúčastnili i starosta Turnova Tomáš Hocke a zastupitel Josef Uchytil. (Viz 
Fotokronika). 
 
Studentský protest Vyjdi ven 
15. března se do protestů proti poslednímu vývoji na české politické scéně zapojili i čeští studenti. 
Zorganizovali stávkovou akci Vyjdi ven (na sociálních sítích pod hashtagem VyjdiVen) na obranu 
ústavních a společenských zvyklostí a hodnot, do které se zapojilo přes tři stovky škol v celé 
republice. Studenti v poledne přerušili výuku a vyšli před školu, aby dali najevo svůj nesouhlas. Akce 
probíhala i v turnovském gymnáziu, kde petiční výzvu podepsalo 179 mladých lidí.  
 
Jaroslav Rudiš převzal Cenu Německých literárních domů 
16. března byl v Německu oceněn český spisovatel Jaroslav Rudiš, který studoval na turnovském 
gymnáziu. V rámci slavného Lipského knižního veletrhu získal Sedmnáctou cenu Německých 
literárních domů. Porota ocenila, že Rudiš ve své tvorbě využívá ironie a smyslu pro každodenní 
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obavy lidí, aby ukazoval společnost s pomocí osobitých typů, jež jsou často oběťmi tragikomických 
událostí. Vyzdvihla, že jeho knihy jsou cool, zároveň zábavné, kritické, politické, poetické, 
protiburžoazní, kontaktní a svůdné – zkrátka je to „literární rock ’n’ roll“. 
 
Soutěž Zlatý erb 2018 
V krajském kole 20. ročníku soutěže Zlatý erb, ve které se hodnotí webové stránky a aplikace měst, 
zvítězil Turnov v kategorii Smart city a nejlepší elektronická média. Podáno bylo celkem 12 projektů 
a soutěžilo se ve 3 kategoriích. Nejlepší webovou stránku obce mají Křižany, nejlepší webovou 
stránku města mají Semily a v kategorii Smart City a nejlepší elektronická média zvítězil Turnov. 
Liberecký kraj se do soutěže přihlásil po šestileté přestávce. V celostátním kole Turnov neuspěl.  
 
Cvičení Integrovaného záchranného systému 
23. března se na zimním stadionu v Maškově zahradě odehrálo taktické cvičení Integrovaného 
záchranného systému (hasiči, policie, zdravotníci). Cvičení simulovalo zásah při úniku nebezpečné 
látky. Postižené představovali studenti hotelové školy.  
 
Noc s Andersenem 
23. března se konal 18. ročník celostátní knihovní slavnosti Noc s Andersenem. (Více viz Kultura – 
přehled významných událostí). 

 

DUBEN 

Turnovský Jan Čapek designérem roku 
Na začátku dubna získal turnovský rodák, designér Jan Čapek prestižní titul Designér roku, udělovaný 
v rámci ocenění českých designérských cen Czech Grand Design. Obdržel ho již podruhé (jako zatím 
jediný); před několika lety byl oceněn za nafukovací hračky pro Fatru Napajedla, které svými 
nesmrtelnými kousky proslavila Libuše Niklová. Letošním oceněným výrobkem je plastová láhev na 
vodu Fatra, vyráběná ve velkém pro běžnou distribuci. (Foto archiv Czech Grand Design). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výměna varovných sirén 
V souvislosti s technickým vývojem a množstvím různorodých mimořádných událostí došlo na území 
města Turnova k výměně starých rotačních sirén za nové elektronické. Ty mohou mj. vydávat různé 
druhy akustických signálů.  
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Vyhlašování poplachů je stanoveno zákonem č. 239/2000 Sb. a vyhláškou č. 380/2002 Sb. § 10. 
Používá se pouze jediný varovný signál, který je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 
sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech. 
U elektronických sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter 
ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a je doplněna o výzvu 
ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize.  
 
Charitativní obchůdek 
6. dubna byl v turnovské Nádražní ulici otevřen charitativní obchod humanitární organizace ADRA. 
(Více viz Zdravotnictví – Přehled nejdůležitějších událostí). 
 
Ukliďme Česko 
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České 
republiky a jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letos bylo nahlášeno 
celkem 2 600 úklidů po celé ČR, do kterých se zapojilo přes sto tisíc dobrovolníků. V Turnově uklízelo 
několik skupin, a to například v údolí Vazovce, Stebenky a Jizery v Dolánkách. Uklízelo se i na sídlištích 
a v parcích. Město Turnov organizovalo úklid v Koškově ulici a podél Jizery u železničního mostu 
(sešlo se 11 lidí), dobrovolníci z Církve adventistů sedmého dne uklízeli na Kotlerově nábřeží 
a členové České pirátské strany uklízeli podél náhonu a také podél Jizery. V tento den se 
nashromáždilo celkem 1 022 kg směsného odpadu a také staré pneumatiky. 
 
Den Země 
22. dubna se slavil Mezinárodní den Země, do kterého se Turnov již tradičně zapojil. Žáci všech 
základních škol a některých středních zorganizovali uklízecí brigády převážně v okolí svých škol.  
 
Požár na Vápeníku 
7. dubna odpoledne začal hořet travní porost u železniční trati na Vápeníku. Příčinou zahoření mohla 
být jiskra od historické parní lokomotivy, která tudy projížděla. Plameny zasáhly zhruba 40 metrů 
široký pruh od trati směrem k silnici pod Vápeníkem. Požár byl uhašen přibližně za hodinu. 
 
Farmářské trhy 
7. dubna proběhly na náměstí první farmářské trhy s prodejem ovoce, zeleniny, pečiva, masa 
a dalších výrobků převážně od malovýrobců a malopěstitelů. Trhy probíhají již třetím rokem, vždy 
každou sobotu v letní sezoně.  
 
Demonstrace proti vládě Andreje Babiše 
9. dubna se v 18 městech republiky konaly demonstrace vycházející z petiční aktivity Milion chvilek 
pro demokracii. Demonstrace se konala i v Turnově. Na náměstí dorazilo cca 200 účastníků (o něco 
víc než minule), přítomné byly dokonce i dva transparenty. Svolavatelem demonstrace v Turnově byl 
15letý student gymnázia Daniel Havlík, který pronesl i velmi pěknou řeč, ve které zdůraznil myšlenku, 
že pokud je ohrožena demokracie, nesmíme si to nechat líbit. Několik slov pronesl i opoziční 
zastupitel Josef Uchytil (zdůraznil, že vystoupil jako občan, ne jako politik) a Aleš Ressler a Daniela 
Weissová. Demonstrace skončila asi po půl hodině zpěvem národní hymny. (Viz Fotokronika). 
 
Projekt příběhy našich sousedů 
12. dubna proběhla v sále šperkařské školy prezentace šesti studentských skupin, které v rámci 
projektu Příběhy našich sousedů, organizovaném organizací Post Bellum, zpovídaly každý jednoho 
turnovského pamětníka a jeho příběh pak převedly do krátké reportáže doplněné životopisem, 
obrazovým materiálem a právě závěrečnou prezentací. (Více viz Školství – přehled jednotlivých 
událostí). 
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Strom Olgy Havlové 
V roce, kdy by se Olga Havlová, zakladatelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové a první 
manželka prezidenta Václava Havla, dožila 85 let, bylo po republice vysázeno 85 stromů nesoucích její 
jméno.  
25. dubna byl strom Olgy Havlové zasazen i v Turnově, a to lípa před obchodním domem Billa 
v Nádražní ulici. (Viz Fotokronika). 
 
Den oslav vítězství v Turnově 
V předvečer Dne vítězství, 4. května, proběhly ve městě oslavy 73. výročí Pražského povstání 
a osvobození Československa a vítězství nad fašismem. Hlavní část programu se odehrála na náměstí, 
kde byla k vidění historická vojenská technika a v 10, 11 a ve 14 hodin se uskutečnila rekonstrukce 
událostí ze 4. května 1945, kdy došlo k přestřelce před spořitelnou. Ukázky techniky i rekonstrukci 
„bitvy“ připravil spolek SPVH Sever 2013. 
V poledne proběhla u pomníku padlých ve Skálově ulici pietní vzpomínka s kladením věnců 
a zapálením svíček. Součástí oslav byl i další ročník kampaně Vlajka pro republiku (Sekretariát 
starosty dává k dispozici státní vlajky pro obyvatele, aby je vyvěšovali na svých domech). 
 
Slavnosti sv. Floriána 
V rámci oslav Dne vítězství proběhla na Lukách celodenní slavnost svatého Floriána s ukázkami 
historické i moderní hasičské techniky. Dopoledne byla zpřístupněna dětem z turnovských školek 
i škol, ve 13 hodin pak byl zahájen i program pro veřejnost s ukázkami záchrany osob z havarovaných 
vozidel, hašení požáru z jedlých tuků, řezáním vodním paprskem Kobra a s požárním útokem.  
 

KVĚTEN 

Kinematovlak ze Zlína v Turnově 
29. května zastavil v Turnově na nádraží tzv. Kinematovlak – jedná se o tradiční doprovodný program 
filmového festivalu ve Zlíně. Vlak odstartoval 15. května ve Zlíně a putoval přes 11 měst do Mladé 
Boleslavi. Program vlaku je určen pro děti (Zlínský festival je o dětských filmech), jeho součástí bylo 
promítání krátkých dětských filmů a speciálně upravený vagón jako herna.  
 
Pravěké sídliště v Přepeřích 
Archeologové z Muzea Českého ráje v Turnově objevili při záchranném archeologickém výzkumu před 
výstavbou rodinných domů sídliště z mladší doby kamenné lidu popelnicových polí. Byly zde nalezeny 
kamenné sekyrky, různé nádoby a zbytky staveb. Zhruba před nějakými třemi tisíci lety zde bylo 
sídliště lidu popelnicových polí podobné tomu, jako třeba v blízkých Příšovicích na Cecilce, či 
v turnovské Maškově zahradě. Výzkum probíhal od dubna do podzimu.  
 
Setkání studentů Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) 
13. května se přibližně 230 studentů Univerzit třetího věku sjelo do Turnova na pravidelné každoroční 
setkání. V prostoru KC Střelnice byl nachystán kulturní a diskusní program. (Více viz Kultura – 
Knihovna). 
 
Setkání se starostou – Malý Rohozec 
16. května se v pobočce městské knihovny v Malém Rohozci konalo další z pravidelných setkání 
starosty s obyvateli města. Do knihovny dorazila asi třicítka občanů.  
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Majáles 
16. května se konaly studentské oslavy Majálesu. Do oslav, které byly v uplynulých 27 letech v režii 
studentů šperkařské školy, se tentokrát zapojily ostatní turnovské školy a celou akci zaštítil Parlament 
mládeže. (Více viz Školství – Přehled nejdůležitějších událostí). 
 
Zlatá popelnice 
Ve 13. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice, jejíž výsledky byly 
slavnostně vyhlášeny v květnu na Ještědu, se Turnov umístil na 3. místě v obcích nad 3 500 obyvatel. 
Na prvním místě skončila Jilemnice a na druhém Lomnice nad Popelkou.  
V roce 2017 vytřídil v průměru každý obyvatel Libereckého kraje 23,1 kilogramů papíru, 9,6 kilogramů 
plastů, 12,4 kilogramů skla a půl kilogramu nápojových kartonů. To je tedy celkem 45,6 kilogramů 
vytříděného odpadu, což je pouze o 1,3 kilogramů méně, než je průměr ČR. Tento výsledek řadí 
Liberecký kraj na 10. příčku v pomyslném pořadí krajů. V Libereckém kraji mají obyvatelé v současné 
době k dispozici přes 11 000 nádob na tříděný odpad. 
 

ČERVEN 

Sbírka Pozvedněte slabé 
V červnu mohli Turnováci přispět v rámci 16. ročníku veřejné sbírky Pozvedněte slabé dvěma 
subjektům z Turnova a několika dalším v rámci Libereckého kraje. Veřejnou sbírku organizuje od roku 
2003 nadace Euronisa s tím, že putuje po jednotlivých městech kraje a v tom městě, kde jsou peníze 
vybrány, tam jsou i rozděleny. Záštitu nad sbírkou převzal známý herec Jiří Lábus a hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta. 2. kolo sbírky proběhlo 20. prosince (viz níže) a finanční prostředky 
byly organizacím předány na slavnostním večeru 5. února 2019.  
 
Nový vysílač Českého rozhlasu 
1. června spustil Český rozhlas nový FM vysílač z lokality Turnov – Dioptra na kmitočtu 91,5 MHz 
s výkonem 100 wattů. Ten svým signálem rozšířil programový okruh stanice Český rozhlas Liberec pro 
Turnov a okolí. Regionální stanice aktuálně vysílá na Liberecku, Jablonecku, Frýdlantsku 
a Harrachovsku, Semilsku, Českolipsku a nově v okolí Turnovska. 
 
In-line alpine cup 2018 
Ve dnech 2. a 3. června se v Turnově konal 11. ročník memoriálu Milana Kopala v in-line slalomu (více 
viz Sport – Přehled nejvýznamnějších událostí). 
 
Demonstrace proti Andreji Babišovi 
5. června v 18 hodin se na mnoha místech republiky demonstrovalo proti znovujmenování Andreje 
Babiše premiérem (k čemuž mělo dojít a došlo 6. června). (Více viz Česko – Kalendárium). Na „podiu“ 
promluvilo několik lidí, organizátoři, politici i řadoví občané, např. Daniela Weissová, Ondřej Halama, 
či zastupitelé města Michal Loukota, Eva Kordová a starosta města Tomáš Hocke. Všichni se shodli na 
tom, že politická situace ve státě je velmi špatná a riskantní. 
Demonstrace se zúčastnilo kolem dvou stovek občanů, kteří v samém závěru (na výzvu Slavomíra 
Římana) táhli za jeden provaz (uchopili přinesené horolezecké lano a zazpívali českou hymnu). (Viz 
Fotokronika). 
 
Silná bouřka 
9. června se Českou republikou ze západu na východ hnala silná bouřka, která neminula ani Liberecký 
kraj. Turnovu se nicméně vyhnula, zde pršelo a bouřilo jen mírně. V Libereckém kraji zasáhla 
především Českolipsko, kde hasiči zasahovali 14×, a Semilsko, kde bylo zásahů devět (popadané 
stromy, odčerpávání vody, jiskření elektrických drátů).  
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Sokolský slet 
9. a 10. června se v Turnově na stadionu Ludvíka Daňka uskutečnil Krajský sokolský slet. Prezentovalo 
se na něm zhruba 950 cvičenců všech věkových kategorií ze tří žup – Krkonošské, Jizerské 
a Krkonošské-Pecháčkovy. (Více viz Sport – nejvýznamnější události). 
 
Legiovlak 
Ve dnech 12. až 17. června zastavil na turnovském nádraží tzv. Legiovlak. Replika třinácti (v roce 
2019) vozů, kterými se čeští legionáři přepravovali napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále 
v letech 1918–1920. V rámci 100. výročí republiky vypravila Česká obec legionářská toto muzeum na 
kolejích po celé republice. Legiovlak se v Turnově zastavil již podruhé a pokaždé vyvolal velký zájem 
návštěvníků. Vlak je velmi pěkně zrekonstruován/postaven a každou skupinu provázel dobrovolník 
v legionářském oděvu – všichni byli velmi dobře informováni. Legiovlak byl zpřístupněn zdarma. (Viz 
Fotokronika). 
 
Prezentace přístavby divadla 
19. června se v prostorách kina Sféra uskutečnila prezentace projektu přístavby divadla, kterou 
připravuje Ing. arch Josefa Pleskot se svým týmem z AP Atelier z Prahy. (K projektům na dostavbu 
divadla viz Kronika 2017 – Kalendárium Turnova, duben, viz taktéž Fotokronika 2019).  
 
Turnov – desáté nejlepší město k životu 
V rámci celostátního výzkumu projektu Obce v datech, který sestavoval tzv. Index kvality života. 
Projekt porovnával 206 obcí s rozšířenou působností (ORP) v oblasti zdraví, materiálních podmínek 
a vztahů mezi lidmi. Celkem zahrnula 29 ukazatelů vyjadřujících úroveň zdraví prostředí, dostupnosti 
zdravotní péče, práce, bydlení, vzdělání či dostatečnost služeb.  
Turnov dosáhl vynikajícího úspěchu – umístil se na celkovém 10. místě v rámci celé České republiky, 
čímž dosáhl i prvního místa v Libereckém kraji. Z krajských měst ho následovaly až na 36. místě 
Jilemnice, na 46. Železný Brod a na 68. místě Liberec. 
 
Setkání se starostou – Mašov 
20. června se konalo setkání starosty města s obyvateli Mašova a okolí. Na setkání v hasičské 
zbrojnici dorazilo kolem dvaceti obyvatel. Starosta občany informoval o stavbách, které ovlivní jejich 
život. Např. blížící stavba chodníku ze Sobotecké ulice na Kalužník, kudy se mj. dostávají děti do 
mašovské školy. Druhý chodník, o který mají obyvatelé Mašova zájem, je chodník směrem na náves, 
na který se město teprve snaží získat finance. Velký zájem místní projevovali i o připravovanou 
rekonstrukci školy, která se však komplikuje – projekt se ukázal jako velmi nákladný, je potřeba jej 
přepracovat. Obyvatelé by také uvítali instalaci nástěnky pro vyvěšování úmrtních oznámení.  
 
Prodejna Lidl otevřena po rekonstrukci 
Jeden z hlavních cílů turnovských nakupujících – prodejna Lidl pod Výšinkou – otevřela 23. června 
nově zrekonstruované a zmodernizované prostory. Zákazníci v ní nalezli nový interiér a parkoviště, 
které bylo předlážděno a jemuž přibyla parkovací místa. Otevření prodejny bylo spojeno s výhodnou 
nabídkou vybraných druhů zboží po dobu jednoho týdne. Vzhledem k tomu, že každá nová slevová 
nebo speciální akce prodejny (opakují se v týdenních intervalech) láká obrovské množství 
nakupujících (po ránu prvního dne bývá před prodejnou fronta – jev už jinde nevídaný), byl nákup ve 
zrekonstruované prodejně v prvním týdnu trochu adrenalinový. Turnovská prodejna se zařadila mezi 
dalších několik desítek prodejen Lidl, které se v poslední době dočkaly obnovy. 
 
Vzpomínka na Miladu Horákovou – demonstrace 
27. června se na náměstí sešlo přes sto lidí, kteří společně vzpomněli na výročí politické vraždy 
Milady Horákové, od které uplynulo 68 let. Letošní významný Den památky obětí komunistického 
režimu byl letos „oslaven“ jmenováním vlády, jejíž důvěra je postavena právě na podpoře komunistů. 
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V úvodu setkání, která souběžně probíhala po celé republice, zazněla ze záznamu citace z posledního 
dopisu Milady Horákové, který poslala svým blízkým před popravou. Dopis četla herečka Libuše 
Šafránková a byla to nesmírně emotivní chvíle. Po několika proslovech, informací o řetězové 
hladovce, kterou zahájil turnovský Karel Šírek, účastníci společně zazpívali hymnu. Během setkání 
zapalovali svíčky, které poté přenesli ke kašně.  
O těchto poměrně hojně navštívených demonstracích média, s výjimkou České televize, 
neinformovala. A v Turnově podrobnější zprávu přinesl pouze server turnovsko.info.cz. 
 

ČERVENEC 

Zprůjezdnění Nádražní ulice 
1. července byla dokončena první etapa rekonstrukce Nádražní ulice a ulice se stala opět průjezdnou. 
Úpravy probíhaly od konce února.  
 
Průzkum dopravního chování 
Na Turnovsku proběhla část celostátního průzkumu, jehož cílem bylo získat informace pro efektivní 
plánování dopravy a dopravních staveb a s ním spjatému rozvoji obcí, regionů i státu jako takového.  
Výzkum Česko v pohybu probíhal v domácnostech, které byly vybrány na základě 
pravděpodobnostního výběru, a to formou osobních návštěv.  
 
Úplněk – rudý měsíc 
V pátek 27. července jsme měli možnost pozorovat na obloze vzácný úkaz – Měsíc vstoupil do 
zemského stínu, přičemž šlo o nejdelší zatmění v tomto století. Na řadě míst ale bylo zataženo, což se 
v první fázi týkalo i Turnova. Přibližně ve vrcholné fázi zatmění kolem 23.15 se rozjasnilo a na obloze 
jsme mohli vidět matné rudé kolo – matné proto, že Měsíc stále překrývaly mraky. Teprve ve fázi 
ustupování se úplně vyjasnilo a viděli jsme čím dále zářivější srpek. Turnovská hvězdárna na Vrchhůře 
byla plná Turnováků a všude po celé Vrchhůře jsme potkávali lidi na cestě za tmou a výhledem na 
oblohu.  
 
Menší požár u Valdštejna 
21. července zasahovali hasiči u požáru v lese u hradu Valdštejn. Požár, který pravděpodobně založil 
neopatrný turista, zasáhl plochu 20x20 metrů. Hasiči jej včas zlikvidovali.  
 
Kropení ulic 
Od 25. července, kdy vypuklo mimořádně parné počasí, byly ulice, resp. silnice ve městě skrápěny 
kropicím vozem. Službu si od Technických služeb objednalo Město. Je nutno říct, že toto skrápění 
výrazně zpříjemňuje pobyt v ulicích. Město na kropení vyčlenilo 100 tisíc korun, jeden den kropení 
stojí průměrně 8 tisíc. Od 2. srpna bylo rozhodnuto, že se kropení s ohledem na finance omezí 
a kropit se bude jen v době nejvyšších teplot od 12 do 16 hodin. Důvodem byly informace Českého 
hydrometeorologického úřadu, který varování před vysokými teplotami protáhl na neurčito. Kvůli 
teplému počasí a nedostatku vláhy se musela zalévat zeleň, především stromy rostoucí na 
zpevněných plochách. 
 
Odstranění garáží 
V polovině července došlo k odstranění pěti plechových garáží na sídlišti Přepeřská. Důvodem byl 
jejich estetický a fyzický stav. Radnice chce prostor využít pro zeleň, lavičky či parkování. Majitelům 
garáží, kteří platili nájem, bylo nabídnuto nové místo nedaleko Odolenovického potoka za stávajícími 
zděnými garážemi. Všechny kryté garáže na sídlišti tak byly situovány do jednoho místa.  
(Foto www-turnov.cz). 
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Vyzdobený podchod u židovského hřbitova 
V červenci „vymalovali“ autoři, kteří chtěli zůstat v anonymitě, ale byli osloveni zástupci města, 
podchod u židovského hřbitova. Na malbách spolupracovali celkem tři malíři s jedním pomocníkem 
a strávili tím 40 hodin. 
 

SRPEN 

Nález vzácných mincí 
10. srpna odevzdal náhodný nálezce do turnovského muzea vzácný nález 158 mincí – pražských 
grošů, které nalezl při procházce nedaleko Vysokého nad Jizerou na staré cestě k Horní Tříči. Nálezce, 
který nepochází z regionu, si zde krátil čas při čekání na manželku, která podstupovala zákrok ve 
vysocké nemocnici. Nález pražských grošů – druhý největší v historii – je velmi dobře dochován, 
mince téměř nejsou zničeny. Nálezce byl amatérský detektorář zabývající se poklady z druhé světové 
války. Mince donesl do turnovského muzea. Vzdálenost od místa vůbec největšího nálezu pražských 
grošů v roce 1916 je necelých 100 metrů. 
v následujícím průzkumu byla na místě objevena ještě jedna mince. Celkem jde o 41 grošů Václava II. 
(WENCEZLAVS SECVNDVS; 1300 – 1305) a 118 grošů Jana Lucemburského (IOHANNES PRIMVS; 1310 
– 1346). 
 
Pokuta za dopravní terminál 
Zastupitelé na svém srpnovém jednání vzali na vědomí nutnost vrátit 2,2 milionů z dotace na 
výstavbu dopravního terminálu, které byly vyměřeny jako sankce za porušení pravidel při čerpání 
dotace. Možnosti na zvrácení výsledku šetření již nebyly možné. Trest padl za dvě formální pochybení 
– nesplnění podmínek ze zadávací dokumentace a neposkytnutí dodatečných informací všem 
uchazečům a špatně uvedenou osobu stavbyvedoucího.  
 
Nebezpečí vzniku požárů 
20. srpna bylo hejtmanem Libereckého kraje vyhlášeno pro území okresů Liberec, Semily a Jablonec 
nad Nisou nebezpečí vzniku požárů vzhledem k již šest týdnů trvajícímu parnému počasí s absolutním 
minimem srážek. Stav ohrožení trval do 24. srpna, kdy konečně chvíli pršelo. K vyhlášení stavu 
ohrožení došlo v celém kraji, nejdéle trval pro českolipský region. 
 
21. srpen 2018 
Tanky v ulicích 
V noci na 21. srpna se v ulicích objevily tanky, a to jako připomínka 50 let, které uplynuly od okupace 
Československa (Turnova nevyjímaje) vojsky Varšavské smlouvy. Tanky roku 2018 byly naštěstí 
vyrobené z papíru a měly kolemjdoucím připomenout, co naši zemi tenkrát postihlo. 
K celorepublikové akci se Turnov přidal díky iniciativě turnovské sekce politické strany Piráti.  
 
Připomínka  
Zatímco prezident republiky nepovažoval 50. výročí okupace Československa za hodné připomenutí 
(viz Česko – Kalendárium), v Turnově jsme na ně nezapomněli. Město nechalo uprostřed náměstí 
instalovat panel s historickými fotografiemi a informacemi a večer se konala vzpomínková akce na 
náměstí se srazem před hotelovou školou.  
 
Požár slévárny v Přepeřích 
23. srpna došlo k požáru tavicí pece ve slévárně v Přepeřích. Zasahovalo u něj 13 jednotek hasičů 
a během necelé hodiny a půl se požár podařilo dostat pod kontrolu a zabránit jeho většímu rozšíření. 
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ZÁŘÍ 

Jízdné v městské hromadné dopravě 
V květnu bylo vydáno nařízení ministerstva financí, které upravuje slevy ve veřejné dopravě. V této 
souvislosti se Liberecký kraj rozhodl aktualizovat ceník dopravy v Libereckém kraji. Zásadní změnou 
mimo státem zavedené slevy je zdražení základního jízdného z 10 Kč na 12 Kč. S kartou Opuscard jde 
však o zlevnění na 8 Kč. V souvislosti s vládním nařízením slev pro děti, studenty a seniory připadla 
těmto skupinám sleva ve výši 75 % jízdného ve všech prostředcích veřejné hromadné dopravy. 
Ceník schválila Rada města na svém jednání 11. července s platností od 1. září. V tabulce jsou 
uvedeny současné maximální ceny a v závorce jsou ceny původní. 
 

 
Budova železničního nádraží – dokončená 2. etapa rekonstrukce 
3. září byla veřejnosti předána zrekonstruovaná budova turnovského nádraží. (Více viz Stavební 
úpravy). 
 
Šťastné pondělí Jindřicha Šídla 
Satirický kritický pořad komentující současnou politickou situaci Šťastné pondělí je k vidění na 
internetové televizi Stream a portálu Seznam.cz. Už tři roky jej moderuje, resp. je jeho hlavním 
tvůrcem, novinář Jindřich Šídlo – rodák z Turnova. Novou sezonu v září 2018 zahájil novým studiovým 
pozadím, na kterém jsou obrysy tří měst – vedle Prahy se zde objevil Turnov a Kutná Hora (rodiště 
dalšího spolupracovníka). Tato drobnost turnovské diváky jistě potěšila (pokud si jí všimli :-) ). 
(Medailon Jindřicha Šídla viz Kultura – kulturní osobnosti). 
 
Nová pobočka Žluté ponorky 
3. září byla slavnostně otevřena nová pobočka Žluté ponorky, a to ve druhém patře bývalé 
Integrované střední školy v Alešově ulici, vedle haly TSC. Pobočce se začalo říkat Centrum Dvojka.  
 
Ulice Palackého otevřena 
3. září byla zprovozněna Palackého ulice po několik měsíců trvajících úpravách – historická žulová 
dlažba byla nahrazena asfaltem. Následovaly opravy chodníků, proto byl provoz chodců i automobilů 
ještě nějakou dobu omezen.  
 
Pobočka pošty se přestěhovala 
Pobočka České pošty u nádraží (Pošta 2) k 31. srpnu ukončila provoz v budově U Nádraží 2018 a od 
3. září otevřela nové pracoviště na adrese U Nádraží 1296 v budově vlakového nádraží. (Viz 
Fotokronika). 
 
Nové charitativní obchody 
3. září byly v Turnově otevřeny dva nové charitativní obchody provozované organizací Adra. (Více viz 
Zdravotnictví – Přehled nejdůležitějších událostí).  
 

druh jízdného  základní 

18+  

(dříve 15+)  

ZTP  

ZTP/P  

cestující  
6 – 18 let  

Žák, student  

18-26 let  

osoba 65+  

jednotlivé  12 (10)  0  3  3  3  

sedmidenní  72 (72)  0  18  18  18  

třicetidenní  240 (270)  0  60  60  60  

devadesátidenní  600 (729)  0  150  150  150  

366denní  2000  0  500  500  500  
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Ministr dopravy navštívil Turnov 
10. září navštívil Turnov ministr dopravy Dan Ťok v rámci své cesty do Libereckého kraje. Hlavním 
cílem jeho cesty byla prohlídka míst plánovaných obchvatů. 
 
Setkání se starostou – Hruštice, Károvsko 
17. září se v jídelně základní školy Žižkova konalo další setkání starosty města s místními obyvateli. 
Tématem setkání byly přilehlé Metelkovy, Rývovy a Šetřilovské sady, chodník na Károvsko a situace 
v bytové zóně na Hruštici.  
 
Předvolební setkání – Turnovská volbiéra 
18. září se na Střelnici konalo setkání se zástupci stran kandidujících v komunálních volbách 
v Turnově. Akci uspořádal spolek Radost z Kacanov, od města získal 18 tisíc korun jako příspěvek na 
pronájem Střelnice. (Viz samostatná kapitola Volby). 
 
Pomník kpt. Otakara Jaroše přestěhován 
8. září byl přestěhován pomník odbojáře – kapitána Československé armády Otakara Jaroše (1912–
1943) ze Skálovy ulice k Hotelové škole do ulice Zborovské. Pomník byl instalován na novém kameni, 
protože původní, výrazně větší kámen nebylo možné z důvodu jeho fyzického stavu zachovat.  
Pomník byl zřízen zřejmě před rokem 1968 a stával na rohu Zborovské a Žižkovy ulice. Zřejmě kvůli 
komplikacím s umístěním pomníku v areálu sovětské posádky byl pomník někdy po roce 1974 
přemístěn do Skálovy ulice před budovu sirotčince. V souvislosti s rekonstrukcí objektu na budovu 
městského úřadu bylo rozhodnuto o přemístění pomníku na přibližné původní místo. Pomník na 
mnohem menším kameni byl nově instalován před budovou hotelové školy na pravé straně (původní 
umístění bylo níže – na levé straně u křižovatky se Žižkovou ulicí). (Viz Fotokronika). 
 
Velvyslankyně Srbska v Turnově 
13. září navštívila Turnov radnici velvyslankyně Srbska Vera Mavrić, která přijela v doprovodu konzula 
Stefana Tomaševiće. Velvyslankyně jednala na radnici a při návštěvě firmy Grupo Antolin o možné 
pracovní spolupráci, neboť v Srbsku panuje vysoká nezaměstnanost (11 %) a v Česku pracuje 
v současnosti kolem dvou tisíc Srbů. 
 
Setkání partnerských měst 2018 
Od 26. do 28. září se v Turnově sešli zástupci partnerských měst Turnova – Niesky a Jawora. První den 
společného programu proběhlo jednání, byla zahájena výstava Turnov a jeho proměny a Jawor i jego 
promiany. Představena byla také brožura Turnov a jeho proměny. Následovala procházka městem, 
společenský večer na Střelnici. Druhý den – ve svátek 28. září se zástupci měst sešli v 9 hodin v parku 
u letního kina, kde došlo k odhalení desky česko-polského partnerství, která připomíná sté výročí 
samostatnosti obou národů. Během třídenního putování po Turnovsku delegace navštívily hrad 
Valdštejn, sportovní areál Maškovy zahrady, svijanský zámek a pivovar, nechyběla prohlídka města 
a zúčastnily se také Svatováclavského posvícení na Dlaskově statku.  
 
Pamětní deska Joskovi Smítkovi 
28. září byla na domě v Komenského ulici čp. 690 odhalena pamětní deska legendárnímu horolezci 
Joskovi Smítkovi, který v tomto domě nějakou dobu žil. Záštitu nad akcí převzal horolezec Josef 
Rakoncaj a starosta Turnova Tomáš Hocke, zúčastnili se i Smítkovi kamarádi, horolezci Drahomír 
Macháň, Jiří Čihulka, či například kanoista Vavřinec Hradilek, který ztvárnil Smítku v nedávno 
natočeném filmu Tenkrát v ráji. Vznik desky iniciovali horolezci Karel Vitoušek, Boris Hlaváček 
a podpořilo ji Město Turnov, Horolezecký oddíl Český ráj, Český horolezecký svaz a firma Rock Point. 
(Viz Fotokronika). 
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ŘÍJEN 

Zemřel Josef Kunetka 
1. října zemřel v 87 letech Josef Kunetka, dlouholetý aktivní Turnovák, polistopadový místostarosta 
města, zastupitel a od roku 2013 čestný občan města. Byl iniciátorem mnoha občanských aktivit, 
například tzv. Turnovského hydeparku (2013), kde poskytoval možnost občanům vyjádřit se 
k jakémukoli problému, který ho trápí, a iniciovat jeho vyřešení. V posledních letech se aktivně 
zabýval restituční kauzou šlechtického rodu Walderode na zámek Hrubý Rohozec a další majetek. 
Nárok vznesený dědici posledního majitele považoval za neoprávněný.  
 
Rozšíření centrálního parkoviště Na Lukách 
Na konci října byly dokončeny úpravy centrálního parkoviště Na Lukách, které byly nutné kvůli tomu, 
že se parkoviště nachází na pozemcích tří majitelů – města a firem Dovosstrans a Šafránek – a zvláště 
firma Dovosstrans se rozvíjí a potřebovala více parkovacích míst pro své kamiony. Podle uzavřené 
dohody zůstalo stávající centrální parkoviště rozdělené na dvě půle se samostatnými vjezdy a byla 
upravena horní část autobusového nádraží. Díky zrušení tří nástupních ostrůvků vzniklo 85 nových 
parkovacích míst, což po odečtu těch, které ubyly ve prospěch firmy Dovosstrans, znamená nových 
40 míst. Úpravy provedla firma Eurovia za 1,2 mil. Kč. 
 
Volby 
5. a 6. října se konaly volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny senátu. Senátní volby za oblast 
Mladá Boleslav se týkaly i Turnova. (Viz samostatná kapitola Volby). 
 
Prodejna Billa dostala pokutu 
V říjnu dostala společnost Billa pokutu 290 tisíc korun za to, že v pěti prodejnách (včetně turnovské) 
nekontrolovala těsnost u chladících a mrazících zařízení. Pochybení inspektorát České obchodní 
inspekce považoval za závažné.  
 
Petice za vznik okresu Turnov  
V říjnu byla v Turnově podepisována petice za vznik okresu (viz Turnov – souhrnné zprávy ke konci 
roku). 
 
Pocta Karlu Vikovi 
5. října se v Turnově konalo několik programů spojených s připomenutím osoby malíře a grafika Karla 
Vika u příležitosti 135. výročí narození. (Více viz Kultura – Knihovna). 
 
Nové vedení města 
23. října byla podepsána koaliční smlouva a koaliční prohlášení mezi vítězem voleb Nezávislým 
blokem, sdružením Pro Turnovské občany (PROTO), Českou pirátskou stranou a nezařazenou 
zastupitelkou Janou Svobodovou. Koalice má 19 z 27 mandátů zastupitelstva. 
Ustavující zastupitelstvo se konalo 30. října v 18 hodin na Střelnici. (Podrobné informace o volbách viz 
v samostatné kapitole) 
 
Pocty hejtmana 
28. října se uskutečnilo slavnostní předání ocenění hejtmana Martina Půty. Oceněno bylo tentokrát 
osm osobností, mezi nimi i turnovská rodačka a držitelka ceny města, pěvkyně Marcela Machotková, 
a to za celoživotní přínos v oblasti divadla a operního zpěvu. 
 
Na průtahu městem byla dokončena výměna svítidel 
Během října byla v úseku od Kamence kolem Lidlu, přes most až po kruhovou křižovatku u Bezručovy 
ulice vyměněna svítidla veřejného osvětlení. Umožnila to dotace ze státního rozpočtu ve výši 691 tisíc 
korun. Celkové náklady činily téměř 1,4 milionů korun.  
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Měření kvality ovzduší na Malém Rohozci 
Na konci října proběhlo na Malém Rohozci měření kvality ovzduší, které zajišťoval Zdravotní ústav 
Ústí nad Labem. Pomocí mobilní měřicí jednotky byly měřeny koncentrace látek znečišťujících 
ovzduší, jednalo se o těkavé organické látky (toluen, ethylbenzen, xylen, styren) a dále oxidy dusíku 
(oxid dusnatý, oxid dusičitý), oxid siřičitý, oxid uhelnatý, ozón a prach – suspendované částice frakce 
PM10. Všechny hodnoty se pohybovaly pod stanovenými limity.  
 

LISTOPAD 

Zemřel Martin Beran 
6. listopadu zemřel Martin Beran – nejaktivnější návštěvník snad všech 
turnovských kulturních akcí a milovník a znalec dechovky. Bez Martina 
v publiku budou všechny akce o něco chudší. Pohřeb Martina Berana se 
konal 14. listopadu v turnovské smuteční síni, na poslední cestu ho 
vyprovodil živý koncert Turnovanky před síní. (Viz Fotokronika). 
  
Ocenění v anketě Informační centrum roku 
V anketě Informační centrum roku 2018 se Regionální turistické informační 
centrum Turnov umístilo na prvním místě v Libereckém kraji. 
 
Ocenění turnovského nádraží 
9. listopadu proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o titul Nejkrásnější nádraží roku 
2018. Turnovské vlakové nádraží se letos dostalo mezi 10 finalistů z nominovaných 47 stanic, které 
navrhla veřejnost. Naše nádraží sice nevyhrálo, ale získalo ocenění za příkladnou obnovu objektu 
včetně cenných fresek od Karla Vika a za účelné využití objektu pro potřeby obyvatel města. 
Nejkrásnějším nádražím roku 2018 se staly Blíževedly v Libereckém kraji s celkovým počtem 7 356 
platných hlasů. 
 
Národní potravinová sbírka  
10. listopadu se uskutečnil 6. ročník Národní potravinové sbírky, jejímž hlavním posláním je podat 
pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla, a zároveň upozornit na to, v jaké míře jídlem 
plýtváme. Do akce se pod vedením Českého červeného kříže zapojily všechny velké prodejny 
v Turnově (Billa ve Studentské ulici, Lidl Na Kamenci a Penny Market v Sobotecké ulici). Lidé mohli 
nakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a věnovat je do sbírky. V prodejnách jim byli 
k dispozici školení dobrovolníci.  
 
Den válečných veteránů  
11. listopad se celosvětově připomíná jako Den válečných veteránů. Lidé si na klopy připínají květy 
vlčího máku. Vyjadřují tím úctu těm, kteří bojovali za svobodu za první a druhé světové války nebo 
vojákům působícím v zahraničních vojenských misích. V Turnově se do akce zapojily Městská 
knihovna Antonína Marka, KC Střelnice, Panorama Café, Café Kolej či Partners Market Turnov. Ve 
svých prostorách umístily Zapečetěné pokladničky Paměti národa, kam mohli lidé přispívat na pomoc 
válečným veteránům. 
Připomínkový průvod zorganizovala Základní škola Zborovská – 9. listopadu vyrazil průvod od školy 
k muzeu a na Mariánský hřbitov, kde byl položen věnec k pomníku obětem 1. a 2. světové války. 
 
Delegace z Turnova se zúčastnila oslav dne státnosti Polska 
11. listopadu slavilo Polsko 100 let svého založení. Na oslavy do partnerského města Jawora se 
vypravila i delegace z Turnova v čele s místostarostkami Petrou Houškovou a Janou Svobodovou. 
Oslavy byly velkolepé a účastnilo se jich velké množství místních obyvatel. Z Turnova do Jawora 
doputovala i výstava o proměnách obou měst.  
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Jaroslav Ipser vyznamenán 
11. listopadu byl turnovskému divadelníku, Čmukaři Jaroslavu Ipserovi udělen zlatý odznak J. K. Tyla 
za celoživotní přínos loutkovému divadlu. (Více viz Kultura – Čmukaři). 
 
Setkání se starostou – Bukovina 
14. listopadu se v Domě přírody Českého ráje konalo setkání občanů se starostou. Zúčastnilo se ho 
kolem třicítky občanů. Po představení aktuálních událostí ve městě a blízkých plánů se přítomní 
věnovali konkrétním problémům – dopravnímu značení kolem Domu přírody Českého ráje, místní 
občané bojují s parkováním turistů na loukách kolem příjezdové cesty a nerespektováním zóny se 
zákazem stání. Hojně diskutovaná byla výstavba chodníku ke hřbitovu. Obyvatelé upozorňovali na 
rizika, která stojí za pěší návštěvou hřbitova, ke kterému nevede žádná jiná cesta než frekventovaná 
komunikace I/10. Starosta města vysvětlil možnosti turnovské radnice, v této lokalitě bohužel nemá 
město žádné pozemky, což řešení problému samozřejmě ztěžuje.  
 
Oslavy 17. listopadu 
Žádnými velkými oslavami Turnov svátek Dne boje za svobodu a demokracii nepřipomněl. Pirátská 
strana se s několika příznivci sešla na náměstí u kašny v 16 hodin. O hodinu později se u průchodu 
u obchodního domu Helia na náměstí Českého ráje, tedy v místech, kde v listopadu 1989 ke 
shromážděným občanům hovořil budoucí starosta města Václav Šolc a další, se sešlo asi 20 občanů 
(pravdou ovšem je, že ani jedno z těchto setkání nemělo příliš velkou propagaci). V obou skupinách 
rezonovala nespokojenost s jednáním premiéra Babiše. Město však zdobilo poměrně hodně státních 
vlajek.  
 
Diskuse o podobě prostoru za dívčí školou 
28. listopadu se v sále SUPŠ konala veřejná diskuse, kterou zorganizoval Parlament mládeže. 
Diskutovalo se o podobě území, které se nachází vedle Havlíčkova náměstí za prodejnou Vesna. 
Město pozemek zakoupilo za účelem výstavby parkoviště. (Více viz Školství – ZŠ 28. října). 
 

PROSINEC 

Rozsvícení vánočního stromu: 2. prosince o půl páté večer byl na turnovském náměstí slavnostně 
rozsvícen vánoční strom.  
 
Miminko v babyboxu 
3. prosince o půl druhé odpoledne byla do turnovského babyboxu odložena třídenní zdravá holčička, 
dostala jméno Světlana. Jedná se o první miminko odložené bezpečně do babyboxu v Turnově, a to 
tři roky po jeho instalaci (viz Kronika 2015 – Kalendárium Turnov – srpen). V rámci České republiky je 
to již 179. takto zachráněné dítě. (Viz Fotokronika). 
 
Sousedské setkání 
3. prosince se v Přemyslově ulici konalo Sousedské setkání u příležitosti ukončení opravy vodovodu 
a kanalizace v ulici. V rámci doprovodného programu vystoupily děti z MŠ 28. října, bylo připraveno 
občerstvení a dorazily i Barborky.  
 
Nehoda a zničení plastiky na kruhovém objezdu 
3. prosince došlo kvůli zdravotní indispozici řidiče k dopravní nehodě na kruhovém objezdu spojujícím 
ulice Palackého, Nádražní, Bezručova. Nikdo nebyl zraněn, ale auto, které vjelo přímo doprostřed 
zelené plochy, značně poškodilo plastiku Strážci stromů od Davida Szalaye, která kruhový objezd 
zdobí.  
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Vánoční řemeslnické trhy 
7. a 8. prosince se na náměstí v Turnově konaly vánoční řemeslnické trhy s bohatým kulturním 
programem. (Více viz Kultura – Vánoce.) 
 
Úpravna vody v Nudvojovicích 
12. prosince byla do činnosti slavnostně uvedena úpravna vody v Nudvojovicích poté, co prošla více 
než roční kompletní rekonstrukcí. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili starostové a zástupci 
22 členských obcí VHS. 
Turnov v současnosti zásobují vodou dva zdroje – úpravna vody v Dolánkách, kde se nacházejí studny, 
z nichž voda putuje do vodojemů – jeden je na Károvsku, druhý nad Ohrazenicemi. Druhý zdroj vody 
je v Nudvojovicích, kde se voda do vodojemů čerpá z vrtů.  

 
Pozvedněte slabé 
20. prosince proběhlo v turnovských ulicích 2. kolo charitativní sbírky Pozvedněte slabé, kterou 
organizuje Nadace Euronisa (1. kolo proběhlo v červnu – viz výše). Peníze v ulicích několika měst 
v kraji vybírali studenti, v Turnově to byli studenti gymnázia a střední zdravotnické školy. Výtěžek byl 
během slavnostního večera 5. února 2019 předán při únorovém slavnostním setkání MŠ a ZŠ Sluníčko 
Turnov na pořízení světelných efektů do terapeutické místnosti a organizaci Slunce všem, z. s. na 
nákup vybavení keramické dílny sloužící těžce mentálně postiženým s autismem. Každá organizace 
obdržela 10 000 korun. Celkově 16. ročník sbírky vynesl 130 000 korun, které byly rozděleny mezi 10 
organizací v pěti městech Libereckého kraje.  
 
Cena Euroregionu Nisa 
Těsně před Vánocemi byl Turnov oceněn Cenou Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2018, a to v kategorii 
Nejlepší přeshraniční spolupráce. Cenu získala společně partnerská města Jawor-Turnov-Niesky. 
 
Ve starém kině zemřel člověk 
29. prosince byl policii nahlášen nález mrtvého člověka v budově starého kina na Trávnici. Mrtvým byl 
muž z komunity lidí bez domova, kteří se v kině scházejí. Policie prošetřovala verzi cizího zavinění, ta 
ale nebyla potvrzena.  
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Turnov – souhrnné zprávy ke konci roku 

 
Městský rozpočet 
Celkové příjmy města k 31. 12. 2018 činily 407 822 083,37 Kč, oproti plánovanému rozpočtu byly nižší 
o 8 407 685,63 Kč. 
Celkové výdaje k 31. 12. 2018 činily 451 053 278,64 Kč, oproti plánovanému rozpočtu byly 
nižší o 52 962 602,36 Kč. 
 

STO LET REPUBLIKY 

28. října celá republika slavila své narozeniny. Celý den pršelo a byla velká zima, ale ve většině obcí 
a měst se konaly akce, kterých se účastnilo mnoho občanů. V Turnově se na náměstí i v dešti 
programu účastnilo vždy kolem stovky lidí, další desítky proudily na radnici. Oslav jsem se účastnila 
coby městská kronikářka ve starostově kanceláři nad ukázkami turnovských kronik, o které se lidé 
hodně zajímali. Poté jsem se přemístila do muzea, kde jsme zahajovali dvě výstavy (Konečně ve 
vlastním! a Léta nadějí a ztrát). Zahájení se zúčastnila radní Libereckého kraje pro kulturu Květa 
Vinklátová a starosta města Tomáš Hocke. Atmosféra byla velmi slavnostní. (Viz Fotokronika).  
 
Plán základních aktivit: 

. Reedice reprezentativní publikace o městě 

. Dokument mapující 100 let v Turnově 

. Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ – výtvarná a literární – na téma Turnov 2118  

. Příběhy našich sousedů, Post Bellum  

. Městský ples připomínající rok 1918 s dobovou výzdobou a úpravou sálu (16. 2.) 

. Den vítězství – pátek 4. 5. 2018 – účast armády ČR, pietní akt u pomníku, v jednání je dobová 
bitva  

. Slavnostní koncert k výročí vzniku republiky – 13. 6. 2018 – ve spolupráci s festivalem 
Dvořákův Turnov a Sychrov, koncert Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny  

. Setkání partnerských měst – 28. září 2018 

. 28. říjen 2018 – slavnostní večer v KC Střelnice, předávání ocenění města, koncert 
Podkrkonošského symfonického orchestru s programem ke vzniku republiky 

Další akce: 
. Legiovlak, turnovské nádraží 12. – 17. 6. 2018  
. Všesokolský slet 9. – 10. 6. 2018  
. Výročí 110 let gymnázia  
. Výročí 110 let ZŠ Skálova 

Akce za účasti organizací města: 
. Knihovna A. Marka a Muzeum Českého ráje – cyklus přednášek v Kamenářském domě  
. Kulturní centrum Turnov – zařazení tematického pořadu v rámci dramaturgických řad  
. Středisko volného času Žlutá ponorka – Dětský den (9. 6.) s tématem první republiky a Sokola, 

výzdoba budovy Žluté ponorky, stoletá historie domu v Husově ulici 
. Majáles parlamentu mládeže 
. Turnovské památky a cestovní ruch – uspořádání přednášky pro školy: Jan a TG Masarykové 

a Židé, tematická výstava na hradě Valdštejně, vydání turistické vizitky  
. Městská sportovní Turnov – námět na výstavu mapující turnovská sportoviště 

(Zdroj: zápis z jednání rady města) 
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Program oslav 
13.00 Slavnostní zahájení na náměstí Českého ráje za doprovodu dechové kapely Turnovanky 
a Selské jízdy Český ráj 
13.00–16.00 Kulturní program na náměstí Českého ráje – Turnovanka, Cimbálová muzika Dušana 
Kotlára, Waldovy Matušky (občerstvení zajištěno) 
13.00–16.00 Prohlídka radnice a nové radnice ve Skálově ulici, promítání dokumentu o Turnovu 
a komentované prohlídky 
14.00 Vyhlášení soutěže Turnov za 100 let (radnice) 
15.00 Sázení pamětní lípy (park u letního kina) 
16.00 Vernisáž výstavy „Konečně ve vlastním!“ (Muzeum Českého ráje) 
17.00 Pietní vzpomínka, kladení věnců u pomníku ve Skálově ulici 
18.00–20.00 Slavnostní večer v KC Střelnice: udělení cen města a medaile starosty, Podkrkonošský 
symfonický orchestr – koncert ke 100. výročí založení Československa (skladby B. Smetany, 
A. Dvořáka, J. Suka, V. Blodka), občerstvení po ukončení programu.  
 
Na radnici v ul. A Dvořáka: 
Výstava Turnov za 100 let, práce žáků turnovských škol 
Výstava Proměny Turnova 
Výstava kronik města 
Zpřístupnění kanceláří vedení města 
Fotokoutek – možnost zhotovení originální vzpomínkové fotografie a drobný dárek pro návštěvníky 
Otevřeno bylo i Regionální turistické informační centrum na náměstí, kde si lidé mohli zakoupit 
upomínkové předměty a nově vydanou reedici knihy Turnov / Český ráj 
 
Vlajka pro Masaryka 
Státních vlajek byl tentokrát v ulicích města vidět mnohem více než v jiných letech.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Slavnostní večer na Střelnici a ceny města 
V rámci slavnostního setkání, které se na státní svátek odehrávalo tento rok ve velkém sále Střelnice, 
byly uděleny ceny města. Večerem, jako vždy, provázela Eva Kordová. Kulturní program zajistil 
Podkrkonošský symfonický orchestr se skladbami Smetany, Dvořáka, Suka, Blodka a v přídavcích 
Jaroslava Ježka. Atmosféra byla slavnostní, sál úplně plný a po koncertu následovaly ovace ve stoje. 
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Medaile starosty 
 
V oblasti společenské 
Marie Meixnerová – za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví, výchovu ke čtenářství 
a dlouholeté role Pohádkové babičky. 
 
V oblasti spolkové a práci s mládeží 
Vratislav Bivoj Tomášek – za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v Klubu českých turistů 
a turnovském Junáku a za udržení ducha a demokratických tradic těchto spolků. 
Jiří Barchánek – za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v TJ Sokol Turnov a Klubu Českých 
turistů a za udržení ducha a demokratických tradic těchto spolků. 
 
V oblasti sportu 
Pavel Mikeš – za práci a nadšení, které přinesl jako hlavní organizátor devatenácti ročníků 
mezinárodního mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově. 
 
Zásluhy o demokracii 
Aleš Zemene – za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, signatáři 
a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla jeho osobě 
persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii. 
Josef Tomsa – za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, signatáři 
a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, za činnost, která přinesla jeho osobě 
persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii. 
 
Cena obce za rok 2018 byla udělena Dr. Jindřichu Houžvičkovi, jednateli firmy CRYTUR, spol. s r.o. 
Crytur je jednou z předních světových společností zabývajících se výrobou a zpracováním 
syntetických krystalů se silným zaměřením na specializované aplikace a specifické projekty založené 
na vysokých odborných znalostech a úzké spolupráci ve výzkumu a vývoji. Pod jeho vedením 
společnost navýšila obrat osmkrát. Cryturu se dostává celosvětového uznání jako poskytovateli 
integrovaných řešení založených na krystalech pro vědu a průmysl.  
Jindřich Houžvička poděkoval za ocenění s tím, že úspěšná firma může sídlit jen v úspěšném městě.  
 
Čestným občanem města Turnova se stal Mgr. Dalibor Sehnoutka. Nominace je výrazem hluboké 
úcty k člověku, který patří mezi osobnosti města Turnova, které se dokázaly vzepřít totalitní moci 
a neustoupit od svých názorů a mravních zásad.  
Dalibor Sehnoutka se narodil 20. prosince 1930 v Nymburce v rodině profesora matematiky na 
tamějším gymnáziu. Již od mládí působil ve skautském hnutí a vyznával jeho mravní a etické zásady. 
Po vystudování Filosofické fakulty UK v Praze, obor latina a historie, nastoupil tzv. na umístěnku 
v roce 1955 na střední zemědělsko-technickou školu v našem městě. Jako středoškolský pedagog 
externě učil také na dalších středních školách v Turnově. Na základě svého smýšlení se v roce 1968 
angažoval v Klubu angažovaných nestraníků KAN a snažil se prosazovat zásady skutečné demokracie. 
V Turnově byl KAN založen mezi prvními v zemi. Po vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy 
v srpnu 1968 nesouhlasil pan Sehnoutka s invazí sovětských vojáků. Pro své postoje a jako členu 
KANU mu byla zakázána činnost ve školství, kultuře a veřejné činnosti. Nesměl pracovat a být 
zaměstnán v oblasti okresu Semily. Po složitém hledání zaměstnání začal pracovat v tiskárenském 
podniku Severografia Liberec. Po sedmi letech přešel na pobočku tiskárny v Turnově /dnešní 
Unipress/. Zde pracoval až do důchodového věku jako korektor textů. Pan Dalibor Sehnoutka až po 
roce 1990 zjistil, že byl na seznamu v evidenci EZO – Evidence zájmových osob s dodatkem Blokovaná 
osoba II. stupně nebezpečnosti a zařazen do akce STB Norbert. V této evidenci byl společně s dalšími 
osobnostmi Turnova – Václavem Šolcem, Sergějem Solovjevem a Milanem Brunclíkem. 
(Komentáře k oceněným převzat z www. turnov.cz) 
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Výtvarná soutěž Turnov za 100 let 
V rámci oslav staletého trvání naší republiky byla pro školní děti vyhlášena výtvarná soutěž Turnov za 
100 let, ve které mohly děti přemýšlet nad podobou města v roce 2118. Účastnily se stovky dětí, 
vybráno bylo 21 obrázků, které ve slavnostní den 28. října zdobily schodiště radnice a ve stejný den 
byla vítězům soutěže předána ocenění.  
 
Výročí 110 let existence 
V roce 2018 slavilo turnovské gymnázium 110. výročí své existence. (Více viz Školství). 
 
ZŠ Žižkova – Projekt Ať žije republika! 
Všichni žáci s výjimkou prvňáčků se zapojili do oslav výročí republiky projektem Ať žije republika! 
Vytvořené týmy plnily úkoly z historie, symboliky státu, sportu, ale i přírodovědy. Všichni byli za 
splnění úkolů odměněni plackou vytvořenou pro tuto příležitost. 
Prvňáčci výročí oslavili v rámci svých tříd, ve kterých si vyráběli státní vlajky, zazpívali národní hymnu 
a písničku Ach synku, synku. Do školy přišli v určený den oblečeni ve státních barvách. Celá škola byla 
slavnostně vyzdobena a nechyběly ani dorty pro naši republiku. 
 
Legiovlak 
Ve dnech 12. až 17. června zastavil na turnovském nádraží tzv. Legiovlak – replika třinácti (v roce 
2019) vozů, kterými se čeští legionáři přepravovali napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále 
v letech 1918–1920. V rámci 100. výročí republiky vypravila Česká obec legionářská toto muzeum na 
kolejích po celé republice. Legiovlak se v Turnově zastavil již podruhé a pokaždé vyvolal velký zájem 
návštěvníků. Vlak je velmi pěkně zrekonstruován/postaven a každou skupinu provázel dobrovolník 
v legionářské uniformě – všichni byli velmi dobře informováni. Legiovlak byl zpřístupněn zdarma. (Viz 
Fotokronika). 
 
1. července – 30. září: Valdštejn v době první republiky. Výstava prezentovala podobu hradu 
Valdštejn v době první republiky, a to formou dobových pohlednic, doplněných o stručnou časovou 
osu a zmínku o tehdejších osobnostech, které hrad navštěvovaly. 
 
12. září: Čeští legionáři v Charbinu. Mimořádný cestovatelský klub v kině Sféra. Československý 
legionář a cestovatel Josef Hříbek zasvětil svou celoživotní profesní dráhu práci kantora a ředitele 
pražského gymnázia, aby vychovával a vzdělával mládež, a pomohl tak nově vzniklé Československé 
republice k výchově nové generace. 
 
Přednáškový cyklus k výročí republiky 
Ve spolupráci městské knihovny a turnovského muzea se v Kamenářském domě v muzeu konala série 
přednášek mapujících významná období našich dějin za posledních sto let. Návštěvnost, s výjimkou 
poslední akce, byla velmi nízká (max. 12 lidí), přestože přednášeli excelentní odborníci. 
3. října: Michal Macháček – Osobnost Gustáva Husáka 
10. října: Lenka Holubičková – Pomníky první světové války v Českém ráji 
17. října: Normalizace na Turnovsku – diskuzní pořad s pamětníky minulého režimu. Eva Kordová, 
Milan Brunclík, Otakar Grund, moderoval Jaroslav Kříž 
24. října: Přemysl Houda – Folk – intelektuální protest, nebo masová zábava? 
31. října: Robert Kvaček – Sto let od vzniku republiky 
 
Fotografická soutěž 
Na jaře vyhlásilo Město Turnov soutěž pro amatérské fotografy na téma oslav 100. výročí vzniku 
republiky. Soutěž trvala celý rok, přihlášené práce, kterých se však sešlo velmi málo, hodnotila 
komise, ve které zasedli například fotografové Pavel Charousek a Břetislav Jansa, předseda fotoklubu 
Safír Turnov a Kontaktu – sdružení fotografů Euroregionu Nisa. Slavnostní vyhlášení výsledků 
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a předání ocenění proběhlo 10. února 2019 na radnici. V rámci soutěže bylo uděleno 5 čestných 
uznání, a to Ondřeji Severovi, Jiřímu Huškovi, Zdeňku Dědečkovi, Věře Mühldorfové a Tereze 
Valtrové. V dětské kategorii se na prvním místě umístila Tereza Lendrová, na druhém Václav Čapek 
a na třetím Hana Čapková, která získala i zvláštní ohodnocení za nápad. V kategorii dospělých byli 
oceněni Eliška Čapková z MŠ a ZŠ Sluníčko prvním místem, Martin Švestka druhým a Jiří Pekař skončil 
na třetím místě.  
 
 

OKRES TURNOV 

V roce 2018 se znovu objevila snaha získat pro Turnov status okresního města, který mu byl odebrán 
v 60. letech ve prospěch Semil. Problematika nebyla do konce roku dořešena, v roce 2019 byl vznik 
okresu Turnov zamítnut. Jednalo se o změně názvu okresu tak, aby se v něm mimo Semil objevilo 
i jméno Turnova, a o zřízení poboček některých okresních úřadů v Turnově.  
 
Jednání v Poslanecké sněmovně: 14. března 2018 navštívili starosta Turnova Tomáš Hocke, tajemník 
městského úřadu Miroslav Šmiraus a předsedkyně turnovských Pirátů Daniela Weissová Poslaneckou 
sněmovnu Parlamentu České republiky, kde jednali s předsedou pirátské strany Ivanem Bartošem 
o možném (ovšem v tuto chvíli nepravděpodobném) vzniku okresu Turnov. Bartoš je předsedou 
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vláda nedávno rozhodla, že se celé ORP Turnov 
přesune z okresu Semily do okresu Liberec, zatímco Turnováci preferují vznik samostatného okresu 
Turnov. Výsledkem byla dohoda, že Turnov kontaktuje všechny spádové obce a požádá je 
o stanovisko k novému vývoji. Bartoš nechá zpracovat ekonomickou analýzu varianty vzniku okresu 
Turnov (přesuny agendy, počty úředníků, spádovost). Město pro případné okresní úředníky nabídlo 
objekt čp. 84 ve Skálově ulici, který bude uvolněn po přestěhování úředníků do budovy opraveného 
Skálova sirotčince.  
Rada kraje vznik okresu podpořila: 19. června proběhlo jednání Rady kraje, na kterém byla jednána 
otázka připojení správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Turnov k okresu Liberec, což 
Rada odmítla. Výsledkem byla podpora záměru zřízení samostatného okresu Turnov. 
Petice za vznik okresu Turnov: Během voleb do obecního zastupitelstva, jejichž první kolo se konalo 
5. a 6. října, byly před volebními místnostmi umístěny i petiční archy za zřízení okresu Turnov. Petici 
iniciovalo vedení města, podle starosty Tomáše Hockeho je třeba pod petici získat 10 tisíců podpisů 
a poté prostřednictvím petičního výboru Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR upozornit na 
problematiku připravovaného zákona o územně správním členění státu. V průběhu voleb petici 
podepsaly stovky občanů, nadále byla k dispozici v podatelně Městského úřadu.  
Celkově petici podepsalo přes 7 tisíc občanů, v lednu 2019 byla petice předána do Prahy. Vznik 

okresu Turnov však vláda nepodpořila. (viz Kronika 2019 – Kalendárium Turnov – leden, únor). 
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KDO NÁS OPUSTIL 

Václav Žatečka: 30. ledna 
Josef Kunetka: 1. října 
Martin Beran: 6. listopadu 
 
(Více viz Turnov – Kalendárium). 
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Volby v České republice v roce 2018 

 

Volby prezidenta České republiky 

V lednu proběhla dvě kola prezidentské volby. Miloš Zeman byl zvolen ve druhém kole a 8. března tak 
nastoupil do svého druhého funkčního období. (Viz Fotokronika). 
 
Kandidáti:  

 Jiří Drahoš, prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 
Fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd ČR. Narodil se ve slezském Jablunkově 20. února 
1949. Drahoš získal pod svoji kandidaturu podpisy 142 tisíc občanů. 

 Pavel Fischer, Mgr. 
Bývalý diplomat Pavel Fischer se narodil 26. srpna 1965 v Praze. V minulosti působil jako český 
velvyslanec ve Francii a v Monaku, pracoval také v prezidentské kanceláři za Václava Havla, v 
současné době je ředitelem agentury STEM. Fisherovu kandidaturu podpořilo 17 senátorů. 

 Petr Hannig, Mgr. 
Hudebník Petr Hannig se narodil 20. ledna 1946 v Ústí nad Labem. O vstup do politiky pokoušel 
několikrát. Založil Stranu zdravého rozumu, která dnes působí pod názvem Rozumní, a od roku 2002 
pravidelně kandiduje ve volbách do Sněmovny či Senátu. Hanniga podpořilo 20 poslanců. V mládí 
pobýval v Turnově, kde studoval šperkařskou školu a hrál s místními muzikanty, scházeli se 
v chlapecké škole (podle vzpomínek herce Václava Knopa).  

 Marek Hilšer, MUDr. Bc. Ph.D. 
Lékař a občanský aktivista Marek Hilšer se narodil 23. března 1976 v Chomutově. Vystudoval 1. 
lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní působí jako pedagog a vědecký pracovník. Zúčastnil se 
dobrovolné lékařské práce pro organizaci ADRA v Keni. Hilšer získal podpisy 11 senátorů a posléze 
43 000 občanů. 

 Michal Horáček, Mgr. Ph.D. 
Podnikatel a textař Michal Horáček kandiduje jako nestraník. Narodil se 23. července 1952 v Praze. 
Na počátku roku 1990 založil s kolegy sázkovou společnost Fortuna, kterou prodal v roce 2004. Po 
revoluci vystudoval antropologii na Univerzitě Karlově v Praze.  

 Jiří Hynek, RNDr. 
Jiří Hynek, předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, je oficiálním kandidátem 
strany Realistů. Narodil se 20. prosince 1960 v Ústí nad Labem, je vedoucím delegace České 
republiky v NIAG (Severoatlantická aliance Industrial Advisory Group), členem rady 
resortu Ministerstva obrany pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace a členem české Mensy. Hynek 
získal podporu 22 poslanců. 

 Vratislav Kulhánek, Ing. Dr. h. c. 
Vratislav Kulhánek, bývalý šéf mladoboleslavské automobilky, se narodil 20. listopadu 1943 v 
Plzni. Byl předsedou Českého svazu ledního hokeje a sedm let předsedou představenstva Škoda 
Auto. Kulhánkovu kandidaturu podpořilo 23 poslanců. 

 Miroslav Topolánek, Ing. 
Bývalý premiér Miroslav (sám sebe jmenuje vždy Mirek) Topolánek. Narodil se 15. května 1956 ve 
Vsetíně. Je bývalým senátorem, poslancem ODS a expremiérem.  

 Miloš Zeman, Ing. 
Současný prezident Miloš Zeman je prezidentem od roku 2013. Narodil se 28. září 1944 v Kolíně. Po 
sametové revoluci se stal poslancem, v roce 1993 předsedou ČSSD. Mezi lety 1998 až 2002 byl 
předsedou vlády. Po neúspěšných prezidentských volbách v roce 2003 se stáhl z politiky, do které se 
vrátil až při kampani k prezidentským volbám v roce 2013. Zeman získal 133 tisíc občanů.  
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Volební kampaň 
Kampaň před prezidentskými volbami byla kupodivu velmi mírná. O jednotlivých kandidátech jsme se 
dozvídali (pokud jsme chtěli) hlavně z debat a diskusních pořadů a z jejich vlastních prezentací na 
sociálních sítích. Objevily se i billboardy, ale například turnovské volební stojany na plakáty, které 
byly umístěny na běžných místech ve městě, zůstávaly ještě týden před volbou prázdné. Také 
množství reklamních letáků bylo mimořádně nízké. Prezident Zeman opakovaně prohlašoval, že 
nepovede žádnou kampaň za své znovuzvolení, což se projevilo pouze v tom, že se neúčastnil 
žádných diskusí a debat (zřejmě to byl důvod mírné kampaně – ostatní kandidáti se prostě chovali 
slušně a diskutovali o svých názorech). Inzeráty, billboardy, volební spoty měl. Billboardy s jeho tváří 
a heslem Zeman znovu zaplnily republiku. Do diskusních debat za sebe několikrát poslal svého 
mluvčího Jiřího Ovčáčka. Vzhledem k tomu, že má několik stálých pořadů v soukromých médiích (TV 
Barrandov, rádio Frekvence 1) a pořádá pravidelné vyjížďky do všech krajů České republiky (vše 
hrazeno ze státního rozpočtu, ovšem nezapočítáváno do zákonem omezeného limitu na volební 
kampaně), lze o neexistenci kampaně s úspěchem pochybovat. Zároveň neúčastnit se diskusí se zdá 
být mimořádně zbabělé a také se objevily spekulace, že by tyto debaty vzhledem ke svému 
nedobrému zdravotnímu stavu fyzicky nezvládl. (Viz Fotokronika). 
 
1. kolo 
První kolo volby se konalo 12. a 13. ledna. Voleb se zúčastnilo 61,92 % voličů – celkem 5 148 141 
platných hlasů. Do druhého kola postoupil Miloš Zeman se ziskem 38,56 % a Jiří Drahoš se ziskem 
26,6 %. Ačkoliv současný prezident vyhrál, obecně je tento výsledek považován spíše za prohru, 
protože „protizemanovští“ kandidáti získali dohromady více hlasů než ti „prozemanovští“. Očekávala 
se tvrdá kampaň před druhým kolem a podle zkušeností z minula i neférové útoky. Všichni 
nepostupující kandidáti, s výjimkou Petra Hanniga, vyjádřili svou podporu Jiřímu Drahošovi. 
Do volebního štábu Miloše Zemana nebylo po volbě vpuštěno několik novinářů, mj. ti, kteří zastupují 
kritická média. Všichni novináři museli před zahájením konference čekat na ulici s odůvodněním nízké 
kapacity budovy. V ostatních štábech panovala poněkud slušnější kultura. 
Samotnou volbu narušily dvě události – ta první bezprostředně předcházela zahájení voleb – rozšířila 
se informace, že současný prezident postupuje do druhého kola automaticky, což byla původně slova 
komentátora Jindřicha Šídla, která pronesl ve svém satirickém programu Šťastné pondělí ve zjevném 
vtipu. Ovšem kdosi se toho ujal natolik, že se dokonce letáky s tímto textem objevily v poštovních 
schránkách na Ostravsku. Druhý incident se odehrál ve volební místnosti, kam šek volit prezident 
Zeman a jeho manželka. Vběhla před něj polonahá žena (ukrajinský aktivistka Anželina Diašová 
z hnutí Femen, která opakovaně vykřikovala Zeman – Putin's slut a stejná slova měla napsané na těle.  
 
Výsledky:  
Miloš Zeman: 38,56 % 
Jiří Drahoš: 26,60 % 
Pavel Fischer: 10,23 % 
Michal Horáček: 9,18 % 
Marek Hilšer: 8,83 % 
Miroslav Topolánek: 4,30 % 
Jiří Hynek: 1,23 % 
Petr Hannig: 0,56 % 
Vratislav Kulhánek: 0,47 %  
 
Výsledky v Libereckém kraji:  
Volební účast 60,74 %, tj. 213 570 platných hlasů.  
1. Miloš Zeman: 36,36 % / 2. Jiří Drahoš: 26,55 % / 3. Michal Horáček: 11,41 % /  
4. Marek Hilšer: 9,93 % / 5. Pavel Fischer: 8,73 % / 6. Mirek Topolánek: 4,37 % / 7. Jiří Hynek: 1,35 % / 
8. Petr Hannig: 0,66 % / 9. Vratislav Kulhánek: 0,59 %. 
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Výsledek v Turnově: 
Volební účast: 67,25 %, tj. 7 737 platných hlasů. (celkem odevzdáno 7 765 hlasů, rozdíl činí neplatné 
hlasy).  
1. Jiří Drahoš: 31,25 % / 2. Miloš Zeman: 29,05 % / 3. Michal Horáček: 11,91 % / 4. Pavel Fischer: 
10,23 % / 5. Marek Hilšer: 9,82 / 6. Miroslav Topolánek: 5,13 % / 7. Jiří Hynek: 1,35 % /  
8. Vratislav Kulhánek: 0,65 % / 9. Petr Hannig: 0,58 %. 
 
2. kolo 
Druhé kolo volby českého prezidenta se odehrálo v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna. Obyvatelé 
rozhodovali mezi současným prezidentem Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Volba dopadla velmi 
těsně a prezidentem na dalších pět let se stal Miloš Zeman. Jedinými třemi kraji, kde Miloš Zeman 
prohrál, byl kraj liberecký, kraj středočeský a Praha. Velmi výrazně prohrál při hlasování českých 
spoluobčanů žijících v zahraničích, kde získal pouze 9,72 %. Zajímavé jistě je i to, že Zemanovy 
oblíbené země Čína a Rusko také daly výraznou přednost Jiřímu Drahošovi. (V zahraničí volilo 
17 471 Čechů). Výsledek je v demokratickém zahraničí vnímán spíše negativně, na východ od nás jej 
vítali.  
Brzy po oznámení výsledků došlo k několika incidentům s novináři - příznivci prezidenta Miloše 
Zemana napadli ve volebním štábu novináře ze Seznamu, Novy a České televize. Jednoho z nich 
pěstmi. Moderátorku nezávislé (a kritické) televize DVTV Emu Smetanu slovně napadl premiér vlády 
v demisi Babiš, který ji odmítl odpovědět na otázku, zda změnil svůj postoj k Zemanovi, kterého dříve 
označoval jako muže minulosti. Místo odpovědi urazil na její matku, bývalou političku Moniku 
Pajerovou. Tomio Okamura, poslanec a předseda populistické SPD (podporovaný prezidentem) 
vzkázal stejné televizi, aby ho už otázkami neobtěžoval, že jim již nikdy nebude odpovídat.  
 
Výsledky v České republice:  
Volební účast byla rekordní 66,60 %. Miloš Zeman získal 51,36 % hlasů, Jiří Drahoš 48,63 %. 
O výsledku a dalším směřování České republiky tak rozhodl rozdíl cca 150 000 hlasů.  
Výsledek v Libereckém kraji:  
Volební účast 64,98 %. Vyhrál Jiří Drahoš s 50,59 % hlasů.  
Výsledek v Turnově:  
Volební účast 70,10 %. Vyhrál Jiří Drahoš s 59,25 % hlasů. Největší výhru zaznamenal Jiří Drahoš ve 
volebním okrsku č. 3 – tedy v centru města (66,28 %). Jediným okrskem v Turnově, kde vyhrál Miloš 
Zeman, byl okresek č. 9 s volebním místem v Alešově ulici, kde získal 52,23 %. 
 
Seznam volebních okrsků v Turnově 
Volební okrsek č. 1 – Obchodní akademie a hotelová škola, Zborovská 519, Turnov 
Volební okrsek č. 2 – Základní škola Turnov, 28. října 18, Turnov 
Volební okrsek č. 3 – Základní umělecká škola Turnov, nám. Českého ráje 5, Turnov 
Volební okrsek č. 4 – Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, Turnov 
Volební okrsek č. 5 – Základní škola Turnov-Mašov, U školy 56, Turnov 
Volební okrsek č. 6 – Základní škola Turnov, Alešova 1059, Turnov 
Volební okrsek č. 7 – Základní škola Turnov, Alešova 1059, Turnov 
Volební okrsek č. 8 – Střední odborná škola, Alešova 1723, Turnov 
Volební okrsek č. 9 – Střední odborná škola, Alešova 1723, Turnov 
Volební okrsek č. 10 – Základní škola Turnov, Alešova 1059, Turnov 
Volební okrsek č. 11 – Víceúčelová budova Daliměřice, Hruborohozecká 388, Turnov 
Volební okrsek č. 12 – Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, Turnov 
Volební okrsek č. 13 – Dům přírody, Dolánky 9, Turnov 
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Volby do Senátu  

Ve stejném termínu jako volby do obecních zastupitelstev se konaly volby do 1/3 Senátu 
(27 senátorů). Tentokrát se týkaly i Turnova, který spadá do obvodu Mladá Boleslav. Dosavadní 
senátor PhDr. Jaromír Jermář již nekandidoval, o post senátora se ucházelo 7 kandidátů. S číslem 
jedna jediná zástupkyně Turnova Daniela Weisová za Piráty, dramaturgyně KC Turnov, která skončila 
v prvním kolem na 3. místě se ziskem 14,69 % hlasů. Do druhého kola postoupil MUDr. Raduan 
Nwelati za ODS se ziskem 33,86 % hlasů a Jiří Müller za ANO se 17,9 % hlasů. Na dalších místech 
skončili Josef Nos za SPD (4,47 %), doc. MUDr. DrSc. Ladislav Horák za ČSSD (14,46 %), RSDr. Josef 
Jermář za KSČM (9,74 %) a Miloslav Plch za TOP 09 (4,84 %). 
Volební účast v České republice dosáhla pouhých 42,26 % oprávněných voličů, v obvod Mladá 
Boleslav volilo 45,66 %, v Turnově pak pouhých 44,33 % voličů.  
 
Druhé kolo 12. a 13. října 2018 
Druhého kola se zúčastnilo pouze 16,49 % voličů, v našem obvodu Mladá Boleslav byla účast o málo 
vyšší – 16,64 % oprávněných voličů, v Turnově ovšem nižší – 16,11 %. Vítězem voleb a novým 
senátorem se stal primátor Mladé Boleslavi MUDr. Raduan Nwelati, člen OD, který získal 61,96 % 
hlasů před Jiřím Müllerem za ANO.  
 
Celostátní výsledky 
Volby do Senátu byly nejúspěšnější pro kandidáty ODS, zatímco ČSSD obhájila pouhý 1 mandát ze 13 
obhajovaných. Ve volbách uspěli všichni prezidentští kandidáti, kteří se o Senát ucházeli – už v prvním 
kole to byl Jiří Drahoš (za Prahu 4), ve druhém pak Pavel Fišer (za Prahu 12) a Marek Hilšer (za Prahu 
2). V Senátu nezasedne ani jeden zástupce KSČM. Vládnoucí strana ANO získala pouhý jeden mandát. 
Senát se tak stane silnou protiváhou Parlamentu a vlády.  
 

Volby do obecních zastupitelstev 

5. a 6. října se konaly volby do obecních zastupitelstev. V Turnově se o přízeň voličů ucházelo osm 
subjektů (ANO 2011, Česká pirátská strana, ČSSD, KSČM, Nezávislý blok, ODS, PROTO a Turnovská 
koalice). Všechna uskupení s výjimkou KSČM sestavila plné kandidátky s 27 kandidáty – celkem se na 
nich nacházelo 211 kandidátů. 
 
Předvolební setkání – Turnovská volbiéra 
18. září se na Střelnici konalo setkání se zástupci stran kandidujících v komunálních volbách 
v Turnově. Akci uspořádal spolek Radost z Kacanov, od města získal 18 tisíc korun jako příspěvek na 
pronájem Střelnice. Zástupci všech uskupení představili svůj program a vyjadřovali se k připraveným 
otázkám moderátora Petra Vydry a následně k otázkám z publika. Akci bylo možné sledovat on-line i 
ze záznamu na internetu. Zájem občanů byl poměrně velký. (Viz Fotokronika). 
 
Výsledky v Turnově 
V Turnově se k volbám dostavilo 47,09 % z 11 541 oprávněných voličů. Do zastupitelstva se dostalo 
pět z osmi kandidujících stran či hnutí. Vítězem voleb se stal Nezávislý blok, který získal 29,62 % 
hlasů, na druhém místě skončilo uskupení PROTO se ziskem 16,88 % hlasů, na třetím ANO 2011 
s 16,38 %, dále ODS (14,79 %), Česká pirátská strana (9,57 %), Turnovská koalice (4,94 %), ČSSD 
(4,89 %) a KSČM (2,93 %).  
 
Turnovské ODS chybělo do zisku pátého mandátu pouhých 25 hlasů, tedy stačil jeden volič, který by 
zaškrtl celou kandidátku této strany. Strana uvažovala o požadavku na přepočítání hlasů, nakonec to 
však nepožadovala.  
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Sčítání hlasů trvalo v Turnově mimořádně dlouho, téměř do půlnoci. Stali jsme se tak téměř poslední 
obcí ve státě, která předala volební komisi výsledky. 
Ve všech turnovských volebních místnostech s převahou vyhrál Nezávislý blok. V 10 ze 13 volebních 
obvodů je na posledním místě KSČM. Ve všech turnovských volebních obvodech se Česká pirátská 
strana umístila na 5 místě. 
 
Noví turnovští zastupitelé 
Za Nezávislý blok byli zvoleni: Ing. Tomáš Hocke (počet hlasů 2 339), Eva Kordová (2 039), 
Mgr. Petra Houšková (1 869), PhDr. Hana Maierová (1 828), MUDr. Martin Hrubý (1 748), 
Karel Jiránek (1 748), Ing. arch. Václav Hájek (1 715), Jiří Kos (1 453), Bc. Ondřej Fotr (1 337) 
a Ing. Jiří Kovačičin (1 313). 
Za ANO 2011 byli zvoleni: Mgr. Jana Svobodová (1 402), Ing. Jaroslav Knížek (1 067), 
Ing. Tomáš Roubíček (979), Miroslav Reichl (963) a Ing. Michal Kříž (949). 
Za PROTO byli zvoleni: Michal Loukota (1 345), RNDr. Josef Uchytil DiS. (1 289), Mgr. Pavel Mlejnek 
(1 114), Jiří Mikula (1 106) a Ivan Kunetka (1 088). 
Za ODS byli zvoleni: Mgr. Jaromír Frič (1 418), Ing. Tomáš Špinka (1 163), Mgr. Otakar Špetlík (974) 
a MUDr. Rostislav Polášek (966). 
Za Piráty byli zvoleni: Daniela Weissová (963), Ing. Zbyněk Miklík (850) a David Schindler (647).  
 
Celostátní výsledky 
Voleb se zúčastnilo 47,34 % voličů, což znamená, že více než polovině lidí je jedno, kdo a jak vede 
obec, ve které žijí. Nejnižší volební účast celých voleb zaznamenali v obci Libáň u Jičína, kde přišlo 
volit jen 20,82 % občanů. Velkým překvapení voleb byla výrazná prohra ANO 2011 v Praze, zatímco 
v ostatních krajských městem toto hnutí vítězilo. Jedinou druhou výjimkou je Liberec, kde zvítězilo 
uskupení Starostové pro Liberecký kraj a získalo náskok téměř 11 % před hnutím ANO 2011.  
 
Koalice 
23. října byla podepsána koaliční smlouva a koaliční prohlášení mezi vítězem voleb Nezávislým 
blokem, sdružením Pro Turnovské občany (PROTO), Českou pirátskou stranou a nezařazenou 
zastupitelkou Janou Svobodovou. Koalice má 19 z 27 mandátů zastupitelstva. (Podpis koaliční dohody 
viz Fotokronika).  
 
Nové vedení města 
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, které se konalo 30. října, bylo schváleno nové vedení 
města, které však zůstalo téměř nezměněno. Starostou města byl zvolen Tomáš Hocke, první 
místostarostkou Petra Houšková a druhou místostarostkou Jana Svobodová. Nově byl ustaven třetí 
místostarosta, který je ovšem neuvolněný (nevykonává svůj post v rámci celého pracovního úvazku). 
Stal se jím Jiří Mikula. 
 
Rada města 
Rada má devět členů – tvoří ji za Nezávislý blok Tomáš Hocke, Petra Houšková, Eva Kordová a Hana 
Maierová, za PROTO Jiří Mikula, Michal Loukota a Josef Uchytil, za Piráty Zbyněk Miklík a nezávislá 
zastupitelka Jana Svobodová. 
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Počasí v Turnově 

 
Počasí roku 2018 se nedá charakterizovat jinak než extrémním suchem. Zima byla dlouhá, ale mírná, 
mrzlo až v únoru a březnu, nenapadl téměř žádný sníh. Na jaře skoro nepršelo a už tehdy začal vát 
častý a silný vítr, který neustal po celý rok. Léto bylo mimořádně teplé a v podstatě vůbec nepršelo. 
Sucho bylo v celé republice a výrazně se začaly snižovat zásoby spodní vody. Severovýchodní Čechy se 
střední a jižní Moravou patřily k nejpostiženějším oblastem. V okolí Turnova občas pršelo, ovšem 
městu se déšť vyhýbal, jako by bylo očarované. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1981–
2010 byly všechny měsíce v Turnově srážkově podprůměrné. Nejvíce únor (mínus 65 %), a dále např. 
květen (mínus 65 %) nebo červen (mínus 56 %). 
Také podzim byl suchý a mimořádně teplý. Ještě na konci října jsme sklízeli rajčata a nadprůměrné 
teploty panovaly až do konce roku.  
 
1.–7. ledna: Teploty na začátku roku neodpovídaly polovině zimy, v celém týdnu připomínaly spíše 
brzkému jaru. Přes den ukazoval teploměr od 4 až do 8 °C (c sobotu), přes noc neklesaly pod nulu. 
V pondělí a v sobotu trochu svítilo slunce. V úterý pršelo, ve středu hustě sněžilo, brzy napadlo hodně 
sněhu, ale byl mokrý a hned tál. Večer už pršelo.  
8.–14. ledna: Počasí v podstatě stejné, jako v minulém týdnu, bylo jen pocitově více teplo. V úterý vál 
silný teplý vítr, v dalších dnech poprchávalo, ve čtvrtek byla hustá mlha, a to skoro celý den.  
15.–21. ledna: Teploty klesly pod nulu, po ránu se pohybovaly kolem dvou stupňů pod nulou, přes 
den stoupaly jen kousek nad ní. Pocitově byla větší zima než v předchozích týdnech. V úterý hustě 
sněžilo a vál silný vítr, napadlo hodně – skoro 15 cm sněhu, který se pár dnů držel. Ve čtvrtek večer 
přišel silný vítr, který dosahoval až síly orkánu. V pátek začalo tát. V sobotu a v neděli mrzlo a krásně 
svítilo slunce.  
22.–28. ledna: Začátek týdne byl mrazivý, ranní teploty klesly k 6 °C pod nulu, od úterního večera se 
výrazně oteplovalo, postupně až na 5–7 °C nad nulou. V úterý, ve středu a o víkendu mrholilo a pršelo 
(v noci na pondělí velmi hustě).  
29. ledna – 4. února: První dva dny byly extrémně teplé, zvlášť v pondělí panovalo vyloženě jarní 
počasí – slunce, 10 °C. večer dlouho lilo, v úterý vál silný vítr a postupně se citelně ochlazovalo a ve 
středu ráno lehce mrzlo. Sem tam mrholilo a ve čtvrtek pršelo docela často. Víkend však přinesl 
mimořádně krásné mrazivé počasí plné slunce. 
5.–11. února: Meteorologové varovali před silným mrazem a pondělní ráno tomu odpovídalo. 
Naměřili jsme -7 °C! Už od víkendu však panovalo krásné slunečné počasí, které skončilo ve středu. 
Postupně se oteplovalo, od čtvrtka mrzlo jen lehce a jen v noci, přes den se teploty pohybovaly 1 až 
3 °C nad nulou. Ptáci zpívali, sněženky rašily a zdálo se, že pro letošek zima skončila.  
12.–18. února: Celý týden bylo krásně, po teplejším pondělí klesly ranní teploty na 6-7 stupňů pod 
bod mrazu, přes den bylo až do víkendu krásně slunečno. Teploty nepřesáhly nulu. V pátek lehce 
sněžilo. Sobota byla zatažená, neděle polojasná a teplejší. 
19.–25. února: Zatímco začátek týdne odpovídal počasím tomu předchozímu, postupně se začalo 
výrazně ochlazovat. Ranní teploty klesly od -2,5 °C (v pondělí) přes -6,5 °C (ve středu) až na -13 ° 
(v neděli). Skoro celý týden bylo jasno a svítilo slunce. Teploměr na slunci občas ukazoval i bod dva 
nad nulou. 
26. února – 4. března: Celý týden hodně mrzlo. Ranní teploty klesaly na 15, 16 stupňů pod bod 
mrazu. Přes den nevystoupily výše než na 4–5 stupňů pod bod mrazu. Sluníčko opět svítilo ostošest.  
5.–11. března: Oteplilo se. Od středy teploty ani v noci neklesly pod nulu, ale držely se těsně nad ní. 
Zatáhlo se. V úterý sněžilo a srážky během dne přecházely v déšť a zase se vracely ke sněžení. Ve 
středu byl Turnov zase celý bílý, ale protože denní teploty dosáhly na 5 stupňů nad nulu, sníh zase 
roztál a další dny už bychom jej nenašli ani s lupou. Ve čtvrtek bylo krásně slunečno, ale víkend už byl 
zase celý zamračený. Ovšem o tom, že přichází jaro, už nebylo pochyb.  
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12.–18. března: Až do víkendu se teploty držely nad nulou, během dne stoupaly až k 6, či dokonce 
k 8 stupňům. V pondělí skoro celý den mrholilo a pršelo, večer velmi hustě. Další déšť následoval 
v úterý večer a ve středu ráno. Ve čtvrtek se ochladilo, ale nemrzlo, a bylo krásně slunečno, ačkoliv 
foukal silný a studený vítr. Během pátku se výrazně ochladilo, od ranních osmi stupňů klesla teplota 
během dne na nulu a o víkendu už výrazně mrzlo (-8 °C). V sobotu sněžilo, ovšem nedělní slunečné 
počasí opět nezanechalo po sněhu ani stopu.  
19.–25. března: Mrzlo, až praštělo až do pátku, ale teploty pomalu stoupaly (-9 °C v pondělí, -5 °C ve 
čtvrtek). Dokud mrzlo, bylo jasné slunečné počasí. V pátek po ránu už bylo nad nulou a drobně, ale 
hustě sněžilo. V neděli v podvečer svítilo slunce a teploměr ukazoval 8 stupňů nad nulou.  
26. března – 1. dubna: Ranní teploty se pohybovaly těsně kolem nuly, až v sobotu vystoupaly na 7 °C. 
Slunce svítilo (a hřálo) ve středu, v pátek a v sobotu dopoledne, zatímco ve čtvrtek dopoledne 
a v sobotu odpoledne hustě pršelo.  
2.–8. dubna: Krásný jarní týden. Už v pondělí slunce zářilo celý den a nepřestalo ani v dalších dnech. 
Teploty po ránu stoupaly od 5 k 8 °C a na slunci jsme mohli naměřit až 18 °C! Ve čtvrtek odpoledne 
přišla bouřka, silný vítr a déšť. Pak bylo opět hezky až do nedělního poledne, kdy přišla velmi silná 
dešťová přeháňka a sluníčko se schovalo. Bylo ale teplo – 14 °C. 
9.–15. dubna: V pondělí ráno byla námraza a teplota jen 3 °C., později se oteplilo a prožili jsme 
krásný slunečný den, kdy teploty dosáhly ke 22 °C. V úterý už ranní teploty vystoupaly 
ke 12 °C a denní se zastavovaly kolem dvacítky. A tak to bylo až do pátku, přičemž v úterý a ve čtvrtek 
vál silný vítr. V pátek ráno a večer pršelo, ale jen mírně. V sobotu dopoledne přetrvalo zatažené 
a deštivé počasí, odpoledne se rozjasnilo a do konce týdne bylo slunečno a teplo.  
16.–22. dubna: V noci na pondělí pršelo a celý den bylo zataženo a zima, jen 14 °C. Od úterý se 
oteplilo a po celý zbytek týdne bylo slunečno a horko. V pátek padaly teplotní rekordy a teploměr 
ukazoval až 28 °C. 
23.–29. dubna: V pondělí odpoledne se zatáhlo, přišla krátká průtrž mračen s bouřkou a výrazně se 
ochladilo. V úterý ráno byla nad Turnovem mlha, odpoledne se opět ukázalo slunce a oteplilo se. Ve 
čtvrtek jsme se dočkali pravého aprílového počasí, kdy se slunce s přeháňkami, větrem, a dokonce 
i kroupami střídaly v neuvěřitelně rychlém sledu a bylo chladno, maximálně 13 °C. Od pátku už opět 
horko s teplotami dosahujícími skoro ke třicítce.  
30. dubna – 6. května: Celý týden bylo teplo a horko, ačkoliv středeční ráno naznačovalo změnu, 
která ale nenastala. Teploty přes 20 °C a o víkendu až 30 °C. 
7.–13. května: V pondělí a v úterý byly ranní teploty poměrně nízké (5 a 8 °C), v dalších dnech 
vzrostly na 14 až 16 °C. Bylo teplo, svítilo slunce, ale často se objevoval poměrně silný vítr. Teploty se 
pohybovaly mezi 25 až 30 °C. V sobotu trochu pršelo.  
14.–20. května: V pondělí a úterý bylo stále teplo a slunečno, středa a čtvrtek konečně přinesly tolik 
očekávaný déšť. Ve středu byl déšť mírnější a trvalý a bylo teplo kolem 20 °C. V noci na čtvrtek, ráno 
a večer přišlo několik kratších, ale vydatných lijáků. Pršelo poměrně hodně, ale současnému 
úpornému suchu to asi nezabrání. Pátek už byl bez deště a odpoledne se oteplilo a začalo opět horké 
slunečné počasí, s poněkud větší oblačností, než jsme byli zvyklí v předchozích horkých dnech. 
21.–27. května: Noci byly chladnější, teplota nedosahovala 10 °C. V pondělí bylo kolem 
20 °C a nesvítilo slunce, v dalších dnech se mírně oteplilo a pravidelně svítilo slunce. V noci na středu 
a ve středu v poledne pršelo, ale jen trochu a sucho to nezažehnalo. Na víkend se výrazně oteplilo 
a panovalo slunečné a parné počasí. Teploty dosahovaly, a místy jistě přesahovaly 30 °C.  
28. května – 3. června: V pondělí bylo stále vedro, po republice se šířily bouřky, ale v Turnově 
nespadla ani kapka. K mírnému ochlazení došlo ve středu, kdy se slunce občas schovalo za mrak 
a foukal svěží vítr. V následujících dnech bylo opět horko, každý den meteorologové hrozili bouřkami, 
ale ty se Turnovu opět úspěšně vyhýbaly.  
4.–10. června: V pondělí bylo méně slunce, ale stále horko. V Mašově asi tři minuty pršelo, v centru 
města ovšem nikoliv. Rána následujících dnů byla krásná a svěží s teplotami kolem 14–15 °C. 
Nejchladněji bylo ve čtvrtek, kdy teploměr ukázal 11 °C. Ovšem všechny denní teploty přesahovaly 
25 °C a bylo slunečno. Lehce pršelo jen v sobotu, ovšem spíš než déšť to bylo jen takové mlžení.  
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11.–17. června: Pondělí bylo stále horké a slunečné, bylo dusno. V noci na úterý přišla bouřka 
a konečně se spustil silný déšť. Pršelo i odpoledne. Ve středu přišlo ochlazení a foukal chladný vítr. 
Oteplilo se až ve čtvrtek večer, ovšem páteční ráno bylo mimořádně chladné (8 °C).  
18.–24. června: Až do víkendu bylo teplo s ranními teplotami kolem 15 °C a s denními dosahujícími ke 
30 °C. Po čtvrtečním dopoledni, které bylo velmi horké a dusné, přišel prudký vítr, bouřka, a dokonce 
celých pět minut pršelo! Pozdě večer se ochladilo. Páteční ráno bylo chladnější (9 °C), ale svěží 
a jiskrné. Odpoledne hodně pršelo a výrazně se ochladilo. Víkend byl chladný s ranními teplotami jen 
málo přesahujícími 10 °C. Přes den sem tam pršelo a bylo zataženo. V noci pršelo. Ovšem stále to 
nestačí a sucho je opravdu obrovské.  
25. června – 1. července: Týden byl chladnější, ale příjemný. V pondělí odpoledne pršelo, v úterý 
večer nám nebe připravilo neuvěřitelně krásnou přehlídku mraků – přes Turnov proběhlo několik 
mrakových vln a bylo doopravdy na co koukat. Později opět pršelo. Pršelo i v noci na středu, bylo 
chladněji – ráno jsme naměřili pouhých 10 °C. Ve čtvrtek a v pátek bylo tepleji s teplými večery 
(26 °C). Víkend byl chladnější, teplo bylo jen na slunci, které ale moc nesvítilo, a foukal chladný vítr.  
2.–8. července: Pěkný letní týden s ranními teplotami od 11 do 15 °C a s denními teplotami blížícími 
se 30 °C. Každý den foukal silnější, či slabší větřík. V pátek dopoledne jemně pršelo. Víkend byl opět 
bez deště, slunečný a horký.  
9.–15. července: Pondělí bylo horké a slunečné, sucho je extrémní, začaly opadávat stromy (hlavně 
lípy a břízy), trávníky jsou zrzavé a krajina vypadá jako na poušti, nebo jako na podzim. V úterý se 
ochladilo a bylo zataženo. V 16 hodin přišel velmi silný hustý liják. Pršelo asi hodinu a pak ještě znovu, 
ale už jemněji. Ve středu bylo zataženo a pršelo několikrát. Zdálo by se, že je mokro, ale není – když 
se kopne do záhonu, tak je hlína mokrá jen asi 5 cm do hloubky. Ve čtvrtek bylo chladno, po ránu 
teploměr ukazoval jen 12 °C a přes den nevystoupil výše než na 16 °C. Celé dopoledne pršelo. V pátek 
už bylo tepleji, po ránu 16 °C. Víkend už byl velmi teplý a krásně slunečný.  
16.–22. července: Během týdne se začalo výrazně oteplovat, výjimkou bylo úterý, kdy bylo zataženo 
a chladněji, a středa, kdy bylo sice docela teplo, ale foukal silný vítr. V dalších dnech počasí směřovalo 
k vedrům, která nastala o víkendu a především v dalším týdnu. 
23.–29. července: Zatímco pondělní a úterní počasí bychom nazvali horkým, od středy už bylo nutné 
mluvit o vedru. Slunce žhnulo, nikde ani kapka vody a teploty překračovaly třicítku. V pátek kolem 
poledne začalo bouřit, ale bouřka nepřišla a přesně 30 sekund pršelo – spadly obrovské kapky, bylo 
jich snad jen deset na metru čtverečním. V pátek večer byl mimořádný úplněk – tzv. rudý měsíc. Další 
se objeví až za 105 let (více viz Turnov – kalendárium). V neděli brzy ráno asi deset minut pršelo. 
30. července – 5. srpna: Až do pátku bylo stále horko s teplotami přes 30 °C a sucho. Ve čtvrtek 
chviličku pršelo, ale tak málo, že zeleninové záhony se musely stejně zalít, aby rostliny nezvadly. 
Středa 1. srpna byla dosud nejteplejším dnem – stanice Českého hydrometeorologického ústavu 
odpoledne zaznamenala 36,5°C. Jen o pár desetin stupně nižší teploty byly naměřeny i v dalších 
dnech (31. července, 9. srpna). V pátek v 11 hodin dopoledne přišla velká průtrž mračen, zajímavé 
bylo, že pršelo jen v Turnově a nikde jinde v České republice. Bylo to ojedinělé uskupení bouřkových 
mračen nad Turnovem. Déšť netrval dlouho, ale záhony byly zality. Po dešti se však Turnov proměnil 
v jednu velkou saunu. O víkendu bylo stále horko, v sobotu jsme na terase naměřili 36 °C! V neděli 
bylo méně slunce a ráno chviličku pršelo.  
6.–12. srpna: Noční teploty na začátku týdne výrazně klesly, po ránu jsme naměřili „pouhých“ 12–
13 °C, od středy už ale byly noci opět teplé s teplotami kolem 20 °C. Teploty přes den byly stále 
vysoké. V pátek po ránu asi hodinu hustě pršelo, přes den bylo zataženo a občas mrholilo. Výrazně se 
ochladilo, přes den pouze 25 °C. Víkend byl příjemný, bylo teplo kolem 25 °C a slunečno. Noční 
teploty klesly k 15 °C. V noci na neděli jsme mohli pozorovat roj perseid – byly krásně vidět.  
13.–19. srpna: Horké a suché počasí panovalo dále. V úterý k ránu asi hodinu pršelo a pak mrholilo, 
teploty vystoupaly k 28 °C. Od středy se sluníčko občas schovávalo, ale jinak bylo stále vedro. Je 
potřeba zmínit, že žhnoucí slunce spolu s vysokými teplotami a suchem je velmi zatěžující, když se na 
chvíli schová, přináší to alespoň mírnou úlevu.  
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20.–26. srpna: Horko a sucho trvá, v pondělí k večeru vál silný teplý vítr. Ve středu nesvítilo slunce 
(ale teploty zůstaly vysoké). K pátečnímu ránu pršelo a od 10 hodin dopoledne znovu – hustě asi 
hodinu. Teploty se snížily – po ránu bylo 19 °C, během dne jen 24 °C.  
27. srpna – 2. září: Počasí se začalo blížit k podzimu – slunce svítilo méně a převládalo polojasno. 
Ranní teploty začaly v pondělí nejníže – na 7,5 °C, v dalších dnech se zvyšovaly k 15 °C. Denní teploty 
se pohybovaly od 23 do 25 °C. Slunečné bylo pondělí, středa a neděle. Část čtvrtka propršelo, v pátek 
ráno byla velká mlha, přes den se rozjasnilo. Celá sobota byla deštivá a mokrá. 
3.–9. září: A podzim se opět vzdálil – celý týden byl slunečný s teplotami kolem 25 °C. Jen v pondělí 
k večeru chvíli mrholilo.  
10.–16. září: O podzimu nemůže být ani řeči – počasí připomínalo spíše plné léto. Teploty po ránu 
dosahovaly od 8 °C (v neděli) k 16 °C (v pátek). Přes den šplhaly k 25 °C. Ve středu padaly teplotní 
rekordy – teploměr na slunci ukazoval 30 °C! V pátek v republice pršelo, ovšem u nás jen krátce 
mrholilo po ránu, pak bylo hezky a teplo 
17.–23. září: Stálé horké počasí. Ranní teploty mezi 9 až 15 stupni, denní kolem 25 °C. Úterní večer 
byl mimořádně teplý, ještě ve 22 hodin ukazoval teploměr 20 °C a ve středu teploty opět stoupaly 
k třicítce, ovšem slunce svítilo trochu méně. Večer 24 °C! V pátek kolem osmé večer přišel prudký vítr 
a dešťová smršť. Během ní nám doma napršel (z malé střechy kůlny) plný sud vody, což se za celé léto 
ještě nestalo. V neděli střídavě mrholilo a svítilo slunce a večer přišla opět průtrž mračen se silným 
větrem. 
24. –30. září: Počasí se začalo proměňovat. V pondělí vládl úplný apríl – střídavě mrholilo a pršelo, 
foukal vítr – zkrátka úplná podzimní plískanice. Nejvíce jsme naměřili 14 °C. V úterý bylo příjemněji 
a tepleji, ale ve středu ráno jsme v Turnově poprvé škrábali skla aut! Odpoledne bylo slunečno 
a teplo a 15 °C. V dalších dnech bylo hezky, tepleji, ale teploty už nepřekročily 20 °C. Ranní víkendové 
teploty se blížily k nule.  
1.–7. října: Až do středy bylo počasí podzimní, ranní teploty nízké, odpolední od 8 do 15 °C. Od 
čtvrtka jakoby se vrátilo léto jen s nižšími teplotami. Ráno 5–7 °C, odpoledne kolem dvacítky, na 
slunci se v klidu dalo vydržet v krátkých rukávech. 
8.–14. října: Rekordní týden. Od středy až do konce týdne padaly na desítkách meteorologických 
stanic v republice teplotní rekordy, kdy bylo měřeno i více než 25 °C. V noci na pátek, v půl třetí ráno, 
ukazoval náš teploměr 16 °C. V noci na neděli panovaly v Česku značné teplotní rozdíly. Zatímco ve 
Volarech na Šumavě naměřili nejnižší teplotu minus 4,7 stupně, ve Frýdlantu díky větru teplota 
neklesla pod 16,6 °C. Takové rozdíly byly i v rámci Turnova – v centru jsme naměřili 13 °C, ale 
například v Mašově spadl téměř k nule.  
15.–21. října: V polovině týdne se začalo ochlazovat, ale zatím jen mírně. Celý týden bylo slunečno, 
ale teploty nepřekročily dvacítku a ke konci týdne začala znatelně klesat teplota vzduchu – zatímco 
na slunci bylo stále teplo, bez něj už člověka záblo.  
22.–28. října: Ranní teploty začaly v pondělí na nule, ale už ve středu bylo 9 °C. Denní teploty se od 
těch nočních moc nelišily. V pondělí večer se objevil první déšť, mrholilo i v úterý večer, celou noc na 
středu a na čtvrtek a úplně nejvíc v neděli na státní svátek (jak jsem už někde psala – nejlepší dárek, 
který mohla příroda naší republice sužované suchem darovat). Na svazích kolem Ještědu se poprvé 
objevil sníh. 
29. října – 4. listopadu: V pondělí nepršelo, ráno bylo 6 °C, večer se začalo výrazně oteplovat. V úterý 
ráno bylo 17 °C! Teplý vzduch se přihnal se silným nočním větrem, přes den bylo hezky slunečno. Noc 
na 30. října byla extrémně teplá, na mnoha místech bylo naměřeno i více než 20 °C. Noci s teplotami 
nad 20 °C jsou označovány za tzv. tropické noci. Poslední říjnový den byl o něco chladnější, hlavně po 
ránu, kdy bylo pouhých pár stupňů nad nulou. V dalších dnech ale převládlo teplé a polojasné počasí 
s teplotami 10–12 °C. V pátek večer a v noci na sobotu a po ránu trochu pršelo.  
5.–11. listopadu: Celý týden až do soboty bylo teplo a slunečno – teploty po ránu stoupaly k 10 °C, 
přes den bylo kolem 15 °C. O víkendu bylo teplo, ale slunce už nesvítilo. 
12.–18. listopadu: Začátek týdne byl zatažený s teplotami nad 10 °C. Ve středu se ochladilo, ale svítilo 
sluníčko a bylo moc hezky. Večer už jsme naměřili pouhé 4 °C. První lehký mrazík se objevil v noci na 
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pátek a po ránu mrzlo i o víkendu. Byly to krásně slunečné dny, denní teploty ale stoupaly dost nad 
nulu (5 °C). 
19.–25. listopadu: V pondělí přetrvalo chladné, ale slunečné počasí. V úterý se oteplilo o pár stupňů 
nad nulu, mrazíky už nebyly, zato se schovalo slunce a panovala pravá podzimní plískanice (ovšem 
s minimem srážek). Mrholivé a zatažené počasí trvalo do neděle, kdy znovu vysvitlo slunce.  
26. listopadu – 2. prosince: V pondělí a úterý bylo polojasno a teploty se pohybovaly stupeň dva 
kolem nuly. V noci na středu výrazně svítil měsíc a po ránu mrzlo (5,5 °C pod nulou) a objevila se 
jinovatka. Přes den svítilo slunce a krásné mrazivé počasí panovalo i ve čtvrtek. V pátek také mrzlo, 
ale bez slunce a mráz výrazně polevoval. V sobotu po ránu se poprvé objevil sníh – nebylo ho moc, 
ale střechy, trávníky a stromy byly bílé. Slunce ale nesvítilo a bylo nevlídno. V neděli už mrholilo a po 
sněhu nezbyla ani stopa.  
3.–9. prosince: S výjimkou středy, kdy svítilo slunce, byl celý týden zatažený a mrholivý. Teploty se 
pohybovaly kolem 3 až 5 stupňů nad nulou.  
10.–16. prosince: První polovina týdne byla mokrá a zatažená, teploty těsně nad nulou. V úterý 
sněžilo, chvílemi i hustě, ale sníh hned tál a hned z něj byla břečka. Od středy se objevovalo více 
slunce, ustaly přeháňky a bylo polojasno. Teploty klesly pod nulu.  
17.–23. prosince: Panovalo stále stejné a ne úplně vlídné počasí – teploty kolem nuly, mrholení, 
případně ledové krupičky. Jedinou výjimkou byl čtvrtek – odpoledne chumelilo a nálada připomínala 
Vánoce. Ovšem přes noc sníh roztál a další dny už byly opět deštivé a šedivé s vysokými teplotami 
kolem 5 °C. 
24.–30. prosince: Vánoce na blátě – mrholilo, pršelo, nebo bylo alespoň tmavě zataženo. Teploty 
kolem 6 °C. Na Štědrý den večer se objevily ledové krupičky mírně připomínající sníh. 25. prosince po 
ránu bylo bílo od sněhu, ale sníh hned roztál. V dálce se však objevily bílé krkonošské vrcholky. Po 
zbytek týdne bylo teplo, zataženo a deštivo.  
31. prosince: Poslední den roku 2018 byl krásný, protože svítilo slunce. 2. ledna začalo sněžit.  
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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 1. lednu 2019 bylo v Turnově evidováno 14 019 obyvatel, z nichž bylo 6 726 mužů a 7 293 žen. 
Průměrný věk Turnovanů je 43,69 let. 
 
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 2018 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. V polovině roku 2018 bylo jako poslední přiděleno popisné číslo 2289 s tím, že 
v evidenci není souvislá řada. Z toho důvodu není možné stanovit přesný počet domů na území 
Turnova (údaje poskytl Stavební úřad města). 
 
Klima 
Turnov se nalézá na rozhraní tří jednotek - Mnichovohradišťské kotliny, Vyskeřské plošiny a Libuňské 
brázdy. Osou celého území je řeka Jizera s údolní nivou. Nejnižší nadmořská výška je 243 m u Jizery 
a nejvyšší bod je 420 m u hradu Valdštejn. Roční úhrn srážek činí 743 mm a průměrná roční teplota 
činí 7,7 stupňů Celsia. Trvání slunečního svitu je v průměru 1750 hod./rok, počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 74. 
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Geologie a morfologie 
Území leží v oblasti tvořené kvádrovými pískovci, písčitými slínovci a jílovci svrchně křídového stáří 
a jejich eluvii, štěrkopískovými terasami, sprašovými pokryvy, nevápnitými nivními uloženinami 
a svahovinami. Z geomorfologického hlediska patří Turnov do provincie Česká vysočina, subprovincie 
Česká tabule, oblasti Severočeské tabule geomorfologického celku Jičínská pahorkatina a podcelku 
Turnovská pahorkatina. 
 
Hydrologie 
Turnov je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vod Severočeská křída. Zájmové území 
patří do povodí Labe, dílčího povodí Jizery. V Turnově se do ní vlévá Vazovecký potok, Odolenovický 
potok, Ohrazenický potok, Stebenka, Libuňka, Modřišický potok a další malé vodoteče. Řeka Jizera je 
vodárenským tokem. Je zdrojem pro úpravu pitné vody v Káraném u Prahy, kde je využívána po 
umělé infiltraci přímo pro pitné účely. Pitná voda pro Turnov se čerpá z podzemních zdrojů Dolánky, 
Nudvojovice, Záborčí-Kalich. Komunální odpadní vody jsou prakticky všechny sváděny na čistírnu 
odpadních vod. 
(Charakteristika a statistické údaje v kapitolkách ekonomická sféra, domy, klima, geologie 
a hydrologie jsou převzaty z webových stránek města). 
 
Město Turnov vlastní nebo zřizuje tyto organizace: 
Městské společnosti s ručením omezeným 
Městské společnosti je možno definovat jako výdělečné, tj. podnikatelské subjekty. Stoprocentní 
účast v těchto společnostech má Město Turnov, které také vlastní veškerý jejich majetek 
a společnosti si jej od města pronajímají za úhradu. Rada města plní funkci valné hromady a jmenuje 
jednatele.  

 Městská teplárenská Turnov 

 Technické služby Turnov 

 Turnovské odpadové služby 

 Městská sportovní Turnov  

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

 Vodohospodářské sdružení Turnov 
 
Příspěvkové organizace:  
Tyto organizace zřizuje, zakládá Město Turnov k tomu účelu, aby s jejich pomocí zajišťovalo potřeby 
nezbytné pro město Turnov a jeho obyvatele. Organizace mají svou právní subjektivitu, spravují 
majetek (budovy), který zůstává ve vlastnictví Města Turnova. V čele každé z těchto organizací stojí 
ředitel, který plně odpovídá 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  

 Městská knihovna Antonína Marka 

 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka 

 Základní škola ul. Skálova 

 Základní škola ul. 28. října 

 Základní škola ul. Žižkova 

 Základní škola Mašov 

 Základní škola ul. Zborovská 

 Základní umělecká škola 

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

 Mateřská škola ul. Bezručova 

 Mateřská škola Mašov 

 Mateřská škola ul. Zborovská 

 Mateřská škola ul. Jana Palacha 

 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko  

 Waldorfská mateřská škola 

 Dětské centrum 
 
Organizační složky městského úřadu 

 Sbor hasičů Města Turnova 
 
Orgány města 

 Městská policie 
 
Ostatní 

 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.  
 

http://www.slunickoturnov.cz/
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Město je členem těchto sdružení 
Vodohospodářské sdružení Turnov / Sdružení Český ráj / Euroregion Nisa / Sdružení obcí Libereckého 
kraje / Svaz měst a obcí České republiky / Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska / 
Mikroregion Jizera / Národní síť Zdravých měst ČR. 
 
Městský úřad Turnov 
Městský úřad je orgánem výkonu veřejné správy v příslušném správním obvodu. Tvoří jej starosta, 
místostarostové, tajemník a další pracovníci. V čele úřadu stojí starosta. 
Městský úřad zajišťuje činnosti jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti. V oblasti 
samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města 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. května 111 zaměstnanců, KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 11, FO 8, ORM 
8, OŽP 8, OPŘ 3, OS 10, OD 20, OSV 12, OŠKS 6, ŽÚ 5. Státních úředníků, úřadování, evidence 
a papírování, byť v elektronické podobě, stále přibývá. Radnice převedla jednu pracovnici 
z finančního odboru na městskou policii, aby tam pomohla s vyřizováním papírování a strážníci měli 
více času na svoji práci. 
 
Sídla městského úřadu 
Městský úřad sídlil v roce 2018 naposledy ve čtyřech budovách. V srpnu 2017 byla zahájena generální 
rekonstrukce budovy bývalého Skálova sirotčince ve Skálově ulici čp. 466, která byla dokončena na 
samotném konci roku 2018 a nazvané Nová radnice. V roce 2016 byla prodána jedna ze stávajících 
budovy městského úřadu (bývalý soud ve Skálově ulici čp. 72) Libereckému kraji pro potřeby 
turnovského muzea. Na úplném začátku roku 2019 se úředníci přestěhovali z budov ve Skálově ulici 
(čp. 72 a 84) do Nové radnice.  
 
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: 8 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: 9 pracovníků, vedoucí odboru Zdeněk Hovorka 

 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: 11 pracovníků, vedoucí odboru Mgr. Hana Kocourová 

 SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA: 24 členů, velitel jednotky Martin Bartoníček 
Skálova ulice čp. 72 

 ODBOR DOPRAVNÍ: 18 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 
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Skálova ulice čp. 466 
V rekonstrukci. (Více viz Kronika 2017). Ve stavební buňce před budovou sídlili strážníci Městské 
policie, nebyli odstěhováni kvůli složité instalaci městského kamerového systému. Do budovy se 
přestěhovali všichni úředníci z čp. 72 v lednu 2019. 
 
Budova městské spořitelny čp. 94 

 ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ: 3 pracovníci, vedoucí odboru Petr Weiss 
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Vedení města 

 
Volby do obecních zastupitelstev, na základě kterých pracovalo vedení města až do konce října, se 
konaly v říjnu 2014. V rámci komisí a výborů došlo k drobným změnám oproti předchozímu roku. 
V říjnu se konaly nové volby, z nichž vzešlo nové vedení města. Ustavující zasedání nového 
zastupitelstva se konalo 30. října. Přehledné informace o novém vedení města, komisích a další bude 
uvedeno v kronice za rok 2019. (Podrobnosti k výsledkům voleb viz samostatná kapitola Volby).  
 
Vedení města do konce října 2018 
 
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 v roce 2014 obhájil Tomáš Hocke své starostování v řádných volbách. Po volbách v říjnu 
2018 byl opět zvolen starostou. 
 
Místostarostové města 
Turnov měl dvě místostarostky – Mgr. Petru Houškovou (Nezávislý blok) a Mgr. Janu Svobodovou 
(ANO). Po říjnových volbách zůstali všichni tři ve svých funkcích, na pár měsíců přibyl třetí 
místostarosta, a to Jiří Mikula (PROTO), (viz Kronika 2019).  
 
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. Členové komisí, 
kteří byli jmenováni po říjnových volbách, budou uvedeni v kronikářském zápise za rok 2019. 
 

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předseda Ing. Michal Kříž  
Jaroslav Men, Jana Nalezencová (do dubna 2018), DiS., Daniela Lakatošová (do dubna 2018), Ing. 
Eliška Gruberová, PhDr. Vladimíra Jakouběová (do dubna 2018), Josef Hlubuček, Ing. Tomáš Špinka 
(do dubna 2018), Mgr. David Pešek, Mgr. Martina Marková, Mgr. Jana Svobodová (od dubna 2018). 
 
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 (do 6. 3. 2018), 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 (zemřel 30. ledna), 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.  
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Komise pro rozvoj města, správu majetku a stavební otázky – předseda Ing. Tomáš Hocke  
Ing. Miloslav Šorejs, Václav Hájek, Petr Cuchý, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Zdeněk Romany, 
Ing. Miloslav Carda, Milan Vašák, Martin Krejčí, Ing. Jaromír Pekař, Daniela Weissová, Ing. Pavel 
Marek, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Veselý, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Arch. Boris Šonský, David 
Nalezenec.  
 
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, 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 (do 
července 2018), Ing. Tomáš Špinka, Jiří Šteffan, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, 
Ing. Milan Hejduk, Ing. Lumír Šubert. Lubomír Mráz, Tomáš Mareš (od června 2018).  
 
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. Jana Leitnerová, Mgr. Michal Loukota, 
Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Jaroslava Štoudková, Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, Mgr. Renata Šulcová, 
Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Mgr. Ondřej Illich, Ladislava Grundová.  
 
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, 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 2018 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 vodohospodářský 
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 2018 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 
Jan Lochman – předseda výboru 
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 

Vysvětlivky kNN, kVN = kolektor nízkého napětí, kolektor vysokého napětí 
xxxxxx = osobní jméno chráněné Zákonem o ochraně osobních údajů 
 
Program jednání rady města 10. ledna 
1. Domov se zvláštním režimem Turnov 
2. Bezbariérový přístup do základních škol v Turnově 
3. VHS, Palackého, smlouva o právu provést stavbu 
4. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxx, Károvsko 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu Vodovodní 

a kanalizační přípojka pro pozemek p. č.1363/1, Přemyslova ul., Ing. Chval  
6. Zadávací podmínky VŘ Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici 

v Turnově, ul. 28. října č. p. 812 a č. p. 1335 v Turnově  
7. Zadávací podmínky VŘ Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a č. p. 1055, Turnov  
8. Zadávací podmínky VŘ Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova, č. p. 525  
9. Zadávací podmínky VŘ Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část B  
10. Zadávací podmínky VŘ Kompostárna Turnov - rozšíření plochy  
11. Zrušení zadávacího řízení Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov  
12. Výběr nejvhodnější nabídky Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace 

všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR – část 1 a Zajištění služby externího 
Pověřence pro ochranu osobních údajů – část 2.  

13. Výběr nejvhodnější nabídky Analýza provozování vodohospodářského majetku na území Města 
Turnova po roce 2020  

14. Výběr nejvhodnější nabídky Dodávka a montáž 19 ks parkovacích automatů  
15. Výročí vzniku republiky – přehled akcí 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018 
17. Výsledek VŘ na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy MěÚ Turnov na období 

1. 3. 2018 – 31. 3. 2020 (Roko service plus z Turnova za 2 292 950 Kč vč. DPH) 
18. Projekt na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad (schváleno podání žádosti 

do programu Státního fondu životního prostředí – 69. výzvy, Prioritní osy 3: Odpady 
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifického cíle: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového 
a energetického využití odpadů. Aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, 
třídění a úpravu odpadů.) 

19. Odměny medailistům z MS a ME za rok 2017 
20. Regenerace sídliště u nádraží – VI. etapa 
21. Rozvojové záměry škol – ZŠ Turnov, Žižkova 518 

 
Program jednání rady města 25. ledna 
1. Výběrové řízení – ředitel Dětského centra Turnov, příspěvková organizace 
2. Výběr nejvhodnější nabídky – Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov (vybrána firma 

SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ:48035599 za cenu Kč 16 334 134 s DPH) 
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3. Nákup elektrické energie a zemního plynu pro období 2019–2020 
4. Rozpis čerpání kapitol rozpočtu 2018 správy majetku 
5. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise pro akci: ZŠ Skálova - výměna kotlů 

(odloženo) 
6. Výběrové řízení pro akci Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525  
7. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise na akci: Gymnázium – oprava čelní fasády  
8. Vypsání výběrového řízení na akci: Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní 

a hotelové školy  
9. Výběrové řízení na akci Výměna okenních výplní objektu radnice  
10. Hrad Valdštejn – schválení vybraného zhotovitele (WRAGET SB s.r.o., IČ 03526518 za nabídkovou 

cenu 738 362,- Kč bez DPH (893 418,-Kč vč. DPH) na realizaci části Hrad Valdštejn – obnova 
terasy nad biliárním sálem a firmu Jensovsky, s.r.o., IČ 04124863 za nabídkovou cenu 464 104,- 
Kč bez DPH (561 566,- vč. DPH) na část Hrad Valdštejn – obnova střechy a krovu vstupní brány) 

11. Hrad Valdštejn – pokácení dvou borovic 
12. Kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku Města Turnov – jedle obrovská na Valdštejně 
13. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
14. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

města Turnova 
15. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - Smlouva o poskytnutí vyrovnávací 

platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 
16. Prodloužení smlouvy o symbolickém pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov 
17. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 
18. Výjimka z počtu dětí na třídu pro školní rok 2017/2018 – Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti Kanal. Přípojka pro 

novostavbu RD p. č.710/14 k. ú. Mašov, xxxxxxxxx 
20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu SM, Turnov, xxxxxx p. č. 2872/2-kNN  
21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu SM, 

Turnov, Přepeřská – obnova NN  
22. Smlouva o zřízení věcného břemene STL plynovodní přípojka pro č. p. 2249, Jaspisová, xxxxxxxxx  

 
Program jednání rady města 7. února 
1. Základní škola Mašov – další postup 
2. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 – doplnění informací 
3. Čerpání rezervního fondu a změna limitu pracovních úvazků příspěvkových organizací 
4. Funkční období ředitelů mateřských a základních škol (2012–2018) a záměr dalšího postupu 
5. Darovací smlouvy – obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 
6. Zadávací podmínky VŘ Zpracování projektové dokumentace – Domov se zvláštním režimem 

u Domova důchodců Pohoda Turnov  
7. Zadávací podmínky výběrového řízení Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie, 

Turnov – II. Etapa – část G, H, I  
8. Výběrové řízení na dodavatele akce Vybudování učebny mineralogie a keramiky v SVČ Žlutá 

ponorka, Turnov  
9. Výběr nabídky Zpracování projektové dokumentace – Denní stacionář Mateřské školy a Základní 

školy Sluníčko v Turnově – nástavba  
10. Výběr nejvhodnější nabídky Kompostárna Turnov – rozšíření plochy  
11. Výběr nejvhodnější nabídky Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov  
12. Užívání autobusového stání na terminálu 
13. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
14. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov 
15. Poskytnutí náhradního bydlení nájemníkům z domů čp. 1001, 1002 ul. 5. května Turnov 
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16. Prodej části pozemku pro výstavbu samoobslužné automyčky p. č.3386/1 k. ú. Turnov 
17. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, smlouva o právu provést stavbu 

Chodník Károvsko, Turnov  
18. Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí Posun sjezdu na p. č. 863/1 z komunikace III/2831, 

k. ú. Turnov  
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu SM 

Turnov-Vesecko, Amix Production – kVN  
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Reko RS Turnov-Hruštice, STL plynovod  
21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu SM 

Turnov, Daliměřice parc. č. 698/17-kNN 
22. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene-služebnosti Plynovodní přípojka pro 

pozemek p. č. 1363/1, Přemyslova, Turnov  
23. Smlouva o právu provést stavbu, Profes projekt, Markova ulice 
24. Nádražní ulice, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene České dráhy x Cetin 
25. Zřízení věcného břemene služebnosti k odměřeným částem pozemku p. č. 1986/1 v k. ú. Turnov 
26. Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les 
27. Rozpis akcí na rok 2018 (veřejná zeleň) 
28. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2018 
29. Obecně závazná vyhláška – hazard (nejednalo se) 
30. Pronájem prostor v objektu školy ul. Alešova č. p. 1723 
31. Zásobování vybraných objektů města teplem 

 
Program jednání rady města 20. února 
1. Pronájem vozu na měření rychlosti 
2. Pronájem pozemků 
3. Pronájem parkovacího stání ve Vejrichově ul., Turnov 
4. Prodej projektové dokumentace hřiště s umělou trávou Turnov 
5. Výběr nejvhodnější nabídky – Výměna okenních výplní objektu radnice čp. 1 v Turnově (vybrán 

dodavatel Sava za 806 970 Kč s DPH) 
6. Výběr nejvhodnější nabídky na projekt Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 525 

(nikdo se nepřihlásil) 
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu SM, 

Turnov, Nad Šetřilovskem, 1004/43-kNN  
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu SM 

Turnov, Daliměřice parc. č. 862/29-kNN, 862/30 vodovodní řad, vodovodní a kanalizační 
přípojky, xxxxxxxxx  

9. Žádost o přihlášení sídla firmy na adresu městského bytu Přepeřská 
10. Bufet v Domově důchodců Pohoda – nový provozovatel, nová smlouva 
11. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
12. Hodnotící komise pro ředitele příspěvkových organizací a jednatele obchodních společností za 

2017 
13. Pobočka knihovny Turnov II 
14. Farmářské trhy 2018 (poplatek za 1 den trhů, vždy v sobotu, pro provozovatele trhů zůstává 

i pro rok 2018 ve výši 500 Kč, provozovatel Martin Honzů, Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem) 
15. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – VŘ schodiště na fotbalovém areálu (vybrána firma Stavby 

Havel, Palackého 526, Turnov, IČO: 25465406, za cenu 1 013 016,69 Kč bez DPH) 
16. Greenway Jizera – rozšíření projektové dokumentace (zadáno zpracování firmě Nýdrle 

projektová kancelář, spol. s r.o. za cenu 96 195 Kč vč. DPH)  
17. Projekt přeshraniční spolupráce Turnov – Jawor 

 



Kronika města Turnova 2018  |75 

Program jednání rady města 7. března 
1. Městská sportovní Turnov – ceník koupaliště, investice 2018 
2. Navýšení vstupného na památkovém objektu v majetku Města Turnov (odloženo) 
3. Navýšení ceny parkovného na parkovišti pod hradem Valdštejnem, úprava provozního řádu 

parkoviště 
4. Komise pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace – hodnocení ředitele po 

4 letech (složení komise) 
5. Technické služby Turnov, s.r.o. – VŘ na pořízení nového vozidla – elektromobilu (podání žádosti) 
6. Smlouva s TST – změna cen za svoz separovaných odpadů a dodatek č. 2 smlouvy s Technickými 

službami Turnov, s.r.o. na rok 2018 
7. Výběr nejvhodnější nabídky na projekt Modernizace kotelny ZŠ Skálova, Skálova 600, 511 01 

Turnov (vybrána firma Světlo Turnov, IČ: 25266144 za cenu 1 211 243 Kč bez DPH) 
8. Výběr nejvhodnější nabídky na projekt Opravy místních komunikací v Turnově (vybrána firma 

Colas IČ:26177005 za cenu 875 340Kč bez DPH 
9. Výběr nejvhodnější nabídky na Zpracování projektové dokumentace – Domov se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov (vybrána firma Řezanina & Bartoň IČ:24286923 za 

cenu 988 000 Kč bez DPH) 
10. Výběr nejvhodnější nabídky na projekt Gymnázium – oprava čelní fasády (staženo z jednání) 
11. Výběr nejvhodnější nabídky na projekt Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti 

u obchodní a hotelové školy (staženo z jednání) 
12. Výběrové řízení na Údržbě zeleně v Turnově (řízení zrušeno, bude vypsáno znovu) 
13. Prodej pozemku p. č. 595/2 v k. ú. Malý Rohozec 
14. Prodej části pozemku p. č. 863/8 v k. ú. Turnov 
15. Prodej pozemků 265/2 a 265/3 v k. ú. Turnov (staženo z jednání) 
16. Prodej části pozemku p. č. 698/3 v k. ú. Turnov – ČEPS 
17. Žádost o prodej pozemků 1203/1, 1222 a 1204/1 v k. ú. Turnov 
18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu SM-

Turnov, Koškova p. č.3694/7, xxxxxxxx – kNN  
19. Smlouva o dílo projektová dokumentace divadlo (staženo z programu) 
20. Smlouva o právu provést stavbu, xxxxxxxxxxxxxxx, Bukovina, par. č. 433 
21. Smlouva o dílo Přemyslova ulice Turnov, oprava vodovodu a kanalizace 
22. Rekonstrukce objektu Skálova čp. 466 Turnov (prodloužení stavby do 30. 11. 2018) 
23. Ulice Boženy Němcové, Komenského ulice, projektová příprava, aktuální stav 
24. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018 
25. Mzdové limity městského úřadu a městské policie a limit na občerstvení a dary v roce 2018 
26. Inventarizace 2017 
27. Schvalování účetních závěrek, vypořádání hospodářských výsledků příspěvkových organizací 

2017, čerpání rezervních fondů 
28. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
29. Změna složení komise rady města pro městskou památkovou zónu 
30. Konkurzy na školách, školském zařízení – odvolání ředitele, jmenování členů konkurzní komise 

 
Program jednání rady města 22. března 
1. Výběr nejvhodnější nabídky – Pronájem automobilu na měření rychlosti 
2. Projekt Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově – aktuální informace 
3. Žádost Libereckého kraje ke kofinancování dotace pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. 
4. Jmenování ředitele Dětského centra Turnov 
5. Navýšení vstupného na památkovém objektu hradu Valdštejn v majetku Města Turnov 
6. Výběrové řízení – Dovybavení knihovní pobočky v nádražní budově, Turnov 
7. Výběrové řízení-Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa a část B 
8. Výběrové řízení – oprava střechy na bazénu Výšinka v Turnově (vyhlášení) 
9. Výběrové řízení Výměna oken v BD Bezručova čp. 1054 a čp. 1055, Turnov (zrušeno) 
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10. Výběr nejvhodnější nabídky Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova, čp. 525 (vybrána 
firma Okay Plast, IČ: 60935294 za cenu 3 936 914 Kč bez DPH) 

11. Výběr nejvhodnější nabídky Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 525 (zrušeno) 
12. Výběr nejvhodnější nabídky Gymnázium – oprava čelní fasády (přesunuto na další RM) 
13. Výběr nejvhodnější nabídky Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní 

a hotelové školy (zrušeno)  
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících Přeložka STL plynovodní přípojky pro 
čp. 466, Skálova, Turnov  

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 
Vodovodní řad a vodovodní přípojka, xxxxxxxxxxxx  

16. Nádražní, II/610 – Smlouva o spolupráci zadávání VŘ  
17. Bytová zóna Hruštice, etapa VII., zpracování projektové dokumentace 
18. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
19. Individuální dotace – AC Turnov, z. s.) 
20. Podpora dofinancování speciálního pedagoga, psychologa na základních školách 
21. Výběrové řízení Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, část B  
22. Komise pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace – hodnocení ředitele po 

4 letech 
 

Program jednání rady města 4. dubna 
1. Výroční zpráva Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 
2. Výroční zpráva Technické služby Turnov s.r.o. 
3. Výroční zpráva Turnovské odpadové služby s.r.o. 
4. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka, případně Žluté ponorky 
5. Vyhlášení záměru prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko 
6. Odkup pozemků od soukromých vlastníků Hruštice – Károvsko  
7. Výběr nejvhodnější nabídky Gymnázium – oprava čelní fasády (vybrána firma V a N CL, s.r.o., IČ 

25427385, za cenu 3 868 976 Kč včetně DPH) 
8. Výpůjčka prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov 
9. Výběrové řízení Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 525  
10. Výběrové řízení Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 518 a čp. 525  
11. Výběrové řízení Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy  
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu Vodovodní 

přípojka k pozemku parc. č. 1857/2, xxxxxxxxxx  
13. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro stavbu Rekonstrukce čp. 466, Skálova ulice, Turnov  
14. Nádražní, II/610 – smlouva o provedení stavby 
15. Smlouva o dílo – Projekt Přístavby turnovského divadla 
16. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
17. Rozdělení dotací na obnovu objektů v MPZ Turnov 
18. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
19. Odstoupení člena kulturní komise rady města Turnov 
20. Odvolání členů a jmenování člena komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy rady města 

Turnov 
21. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
22. Vyjmutí bytu v budově Základní školy 28. října 18, Turnov z bytového fondu 
23. Účelový dar – Mikroregion Český ráj (na zajištění provozu cyklobusů, schváleno ve výši 

42 000 Kč) 
24. Síť sociálních služeb regionu Turnovska 2018–2019 
25. Podpora zřízení stomatologické ordinace – JaMa Medical, s.r.o. 
26. Záštita starosty: XXVI. ročník Tatra v Českém ráji a Miss Liberecký kraj 2018 (schváleno, včetně 

finančního daru 8 000 Kč, resp. 5 000 Kč) 
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27. Mediální zpravodajství z Turnova 
28. Změna člena konkurzní komise na Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

 
Program jednání rady města 26. dubna 
1. Žádost o udělení výjimky při financování dispečinku MKDS městské policie 
2. Převedení pracovního místa z městského úřadu na městskou policii 
3. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – ceník vstupného na koupaliště 
4. Prodej pozemku p. č. 1258/7 ul. 28. října, Turnov 
5. Předzahrádka u restaurace Life food 
6. Směna pozemků Hruštice-Károvsko 
7. Výsledek výběrového řízení – Inženýrské sítě v lokalitě Hruštice-Károvsko, část B 
8. Výsledek výběrového řízení – Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá 

ponorka, Turnov 
9. Výsledek výběrového řízení – Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov 
10. Výsledek výběrového řízení – Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní 

a hotelové školy 
11. Výsledek výběrového řízení – Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa a část B 
12. Výsledek výběrového řízení – Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 515 a č. p. 

525 
13. Výsledek výběrového řízení – Bazén Turnov, oprava střešní krytiny 
14. Zrušení zadávacího řízení – Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro 

nemocnici v Turnově, ul. 28. října č. p. 812 a č. p. 1335 v Turnově 
15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby SM, Turnov, 

Malý Rohozec, p. č.424/20-kNN 
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Reko RS Turnov, Hruštice-aktualizace 
17. Smlouva o zřízení věcného břemene Reko MS Turnov-Výšinka-havarijní stav  
18. Smlouva o zřízení věcného břemene Reko SM Turnov-Sobotecká, U Zastávky-NTL plynovod-

havarijní stav  
19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu SM, Turnov, Koškova p. č.1857/2, p. xxxxxx – kNN  
20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

stavby SM Turnov, Luční p. č.3276/71, pan xxxxxx – kNN  
21. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
22. Výsledek výběrového řízení – Dovybavení knihovní pobočky v nádražní budově, Turnov (JPS, 

s. r. o. za 617 087 Kč vč. DPH) 
23. Jmenování do funkce ředitele mateřských škol, základní umělecké školy, střediska volného času 

Žlutá ponorka 
24. Pomník Otakara Jaroše – návrat na původní stanoviště (přesunuto) 
25. Roční hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů 
26. Hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch po 4 letech 

(přesunuto) 
27. Smlouva o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodního řadu a přípojek v Palackého ulici. 

Majitel domu č. p. 193. Přiznáno 250 000 Kč. 
 
Program jednání rady města 16. května 
1. Výroční zpráva společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. za rok 2017 
2. RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. 

3. Schválení zadávací dokumentace na VŘ – malotraktor 
4. Hodnocení jednatelů za rok 2017 
5. Kritéria hodnocení jednatelů s.r.o. na rok 2018 
6. Kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 
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7. Petice občanů města: komunikace Přemyslova – chodníky Náhrada žulové dlažby za betonovou 
zámkovou – nevyhověno) 

8. Pomník Otakara Jaroše – návrat na původní stanoviště 
9. Architektonická studie Pasáže u radnice 
10. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov 
11. Výstavba bytového domu Pod Stránkou, Turnov 
12. Prodej pozemku p. č. 35/10 v k. ú. Mašov u Turnova 
13. Žádost o prodej části pozemku p. č. 259 k. ú. Turnov 
14. Výpůjčka pozemků na Hruštici 
15. Předzahrádky v ul. Nádražní 
16. Doplňující podklady pro vnitrobloky 
17. Zadávací podmínky výběrového řízení Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny 

pro nemocnici v Turnově, ul. 28. října č. p. 812 a čp. 1335 v Turnově  
18. Výsledek výběrového řízení Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ  
19. Průmyslová zóna Vesecko, projektová dokumentace 
20. Projektová dokumentace na chodník Kamenec podél komunikace I/35, komunikace Zelená cesta, 

stezka ve Struhách 
21. Dodatek nájemní smlouvy s firmou BusLine LK s.r.o. 
22. Technické služby Turnov, smlouvy o dílo 
23. Smlouva o dílo – Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov  
24. Smlouva o zrušení věcného břemene vedení vodovodu, pozemek p. č. 2846 k. ú. Turnov 
25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Plynovodní přípojka pro novostavbu RD, 

Kadeřavec p. č.570/1, xxxxxxxx  
26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu Kanalizační 

přípojka, p. č. 2357, 2358, Šlikova ul., xxxxxxxxx  
27. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu SM, Turnov, 

Pekařova ulice obnova kVN, kNN  
28. Dodatek č. 1 na akci Hrad Valdštejn – obnova terasy nad biliárním sálem a obnova střechy 

a krovu vstupní brány 
29. Hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch po 4 letech 
30. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace – Výroční zpráva za rok 2017 
31. Zdravotně sociální služby Turnov – Výroční zpráva pro rok 2017 
32. Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022 
33. Parkovací pruh v Nudvojovické ulici – žádost KAMAX s.r.o. 
34. Smlouva s TST – změna cen za předávání separovaných odpadů zpracovateli 
35. Rozbory hospodaření PO za rok 2017 
36. Přehled dotací administrovaných odborem školství, kultury a sportu v roce 2017 
37. Dotace Liberecký kraj (Oslavy výročí republiky – 50 000 Kč) 
38. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
39. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 
40. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 
41. Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Turnov 
42. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
43. Koncepce sportu 
44. Účelový dar – SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice 
45. Jmenování, odvolání člena školské rady při Základní škole Turnov, 28. října 757, příspěvková 

organizace 
46. Jmenování do funkce ředitele základních škol 
47. Plat ředitelky Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, plat ředitelky 

Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
48. Zdravé město Turnov a MA21 
49. Participativní rozpočet – výsledky hlasování, realizace 
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50. Pronájem objektu Alešova 1723, Turnov – nová smlouva 
51. Smlouva o dílo – dodatek č. 1 – Zvyšování bezpečnosti chodců Husova Turnov  
52. Smlouva o dílo dodatek č. 1 – Modernizace tří bytů Bezručova č. p. 1055 Turnov  

 
Program jednání rady města 31. května 
1. Projektové práce na Park U Nádraží (bazének + prostor před Billou) 
2. Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu (odvolání proti rozhodnutí postavit přechod na 

ostrově) 
3. Bytová zóna Benátky – zadání projektové dokumentace 
4. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – informace o havárii na koupališti 
5. Neinvestiční dotace na projekt Zdravé město Turnov z rozpočtu Libereckého kraje 
6. Prodej pozemků 265/2 a 265/3 v k. ú. Turnov 
7. Výběr nejvhodnější nabídky Údržba zeleně v Turnově 
8. Výběrové řízení Stavební úpravy ploch na autobusovém nádraží Na Lukách Turnov 
9. Výběrové řízení Rekonstrukce městského parku za letním kinem – II. etapa 
10. Zrušení výběrového řízení na akci: Gymnázium – oprava čelní fasády a vypsání nového 
11. Návrh smluvních dokumentů – Cyklostezka Greenway Jizera Turnov – Svijany 
12. Kompostárna Turnov, dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
13. Smlouva o zřízení věcného břemene Optotrasa, Hruštice-Károvsko, rozvojová etapa IV, Turnov 
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti ITC-optický kabel, Turnov, 

5. května – Podchloumek 
15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

stavby SM Turnov, Kadeřavec p. č. 570/1, xxxxxxxxxx – kNN 
16. Individuální dotace Most k naději, z. s. 
17. Nominace zástupců do školských rad krajem zřizovaných škol 
 

Program jednání rady města 6. června 
1. Technické služby Turnov s.r.o. – schválení VŘ na nákup elektromateriálu 
2. Rozvojové projekty města 
3. ZŠ Mašov – další postup 
4. Bytový dům – ul. 5. května představení studií 
5. Omezení tranzitní dopravy 
6. Rozšíření pronájmu pozemku – xxxxxxxxx 
7. Žádost o prodej pozemků na Malém Rohozci 
8. Odkoupení části pozemku p. č. 37/1 k. ú. Malý Rohozec 
9. Nabídka prodeje pozemku p. č. 1126/88 k. ú. Mašov u Turnova 
10. Pronájem a podnájem SŠ Alešova 1723, Turnov 
11. Výběr nejvhodnější nabídky Zpracování projektové dokumentace – ulice Zelená cesta 
12. Výběr nejvhodnější nabídky Zpracování projektové dokumentace – chodník z Kamence k čerpací 

stanici Benzina podél silnice I/35 
13. Výběr nejvhodnější nabídky Zpracování projektové dokumentace – dokončení cyklostezky 

údolím Stebenky 
14. Výběr nejvhodnější nabídky Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 525 
15. Výběr nejvhodnější nabídky Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro 

nemocnici v Turnově, ul. 28. října č. p. 812 a č. p. 1335 v Turnově 
16. Smlouva o dílo údržba městských parků (Technické služby Turnov za 600 tisíc Kč vč. DPH na rok) 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavby 

Turnov-Luční, p. č. 3276/71 k. ú. Turnov, vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxxxxxxxx 
18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

Turnov-Luční, p. č. 3276/14, vodovodní a kanalizační přípojka, xxxxxxxxx 
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

Turnov – Nudvojovice, p. č. 3694/14 k. ú. Turnov, plynovodní a kanalizační přípojka, xxx 
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20. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018 
21. Škodní a likvidační komise 
22. Dodávka páteřního switche pro č. p. 466) 
23. Dodávka softwaru pro MS SQL server 
24. Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 
25. Táborová základna Krčkovice 
26. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s. 
27. Dotace IROP-CLLD na modernizaci základních škol 
28. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
29. Souhlas zřizovatele se zapojením základních škol do projektu Potravinová pomoc dětem 

v Libereckém kraji 4 – pro školní rok 2018/2019 
30. Vyřazování majetku – základní a mateřské školy, Turnovské památky a cestovní ruch, Městská 

knihovna Antonína Marka 
31. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 2018/2019 
32. Inženýrské sítě pro objekt Fokus, Skálova ulice 
33. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací – ZŠ 28. října 18, Turnov 
34. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt Rekonstrukce č. p. 466 Skálova, Turnov 

 
Program jednání rady města 28. června 
1. Kritéria hodnocení jednatele TST, s. r. o. na rok 2018 – doplnění 
2. Přijetí daru od AC Turnov, z. s. – participativní rozpočet 2018 
3. Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko – realizace záměru, dotace z IROP 
4. Záměr vybudování obratiště pro vozy Technických služeb Turnov v ulici Konělupy 
5. Rozšíření nájmu movitého majetku a pozemku pro Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
6. Prodej pozemku parc. č. 2777/2 a pronájem pozemků parc. č. 2781/4 a 2777/1 v k. ú. Turnov 
7. Pronájem pozemků na Malém Rohozci 
8. Výpůjčka části pozemku p. č. 259, k. ú. Turnov 
9. Předzahrádka na náměstí Českého ráje u vinotéky 
10. Dohoda o stavební úpravě bytu č. 6/1 NP v čp. 2047, ul. Žižkova, Turnov 
11. Výběrové řízení – Výměna svítidel veřejného osvětlení podél průtahu 
12. Výběr nejvhodnější nabídky – Zpracování projektové dokumentace – chodník z Kamence 

k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35 
13. Výběr nejvhodnější nabídky – Zpracování studie a projektové dokumentace – chodník od zámku 

Hrubý Rohozec ke kruhovému objezdu Vesecko 
14. Výběr nejvhodnější nabídky – Rekonstrukce městského parku za letním kinem – II. etapa 
15. Výběr nejvhodnější nabídky – Stavební úpravy plochy na autobusovém nádraží Na Lukách 

Turnov 
16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

Turnov, 5. května, plynovodní přípojka k čp. 56, xxxxxxxxx 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě a právu 

provést stavbu Turnov Náměstí Českého Ráje, přívodní kabel elektrické energie, Restaurace 
Korunní princ 

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě a právu 
provést stavbu Turnov, 28. října, plynovodní přípojky k čp. 1390 a čp. 1872, SZŠ a Domov 
mládeže 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 
Vodovodní přípojka pro Plynovou kotelnu Přepeřská p. č. 1986/85.k. ú. Turnov 

20. Smlouva o zřízení věcného břemene STL plynovodní přípojka pro čp. 2285, Karla Drbohlava, 
Turnov-Hruštice, xxxxxxxxxxx 

21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov 
22. Bytová zóna Hruštice, etapa VII., smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, GasNet, s. r. o. 
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23. Výsledek VŘ na dodávku páteřního switche pro čp. 466 
24. Výsledek VŘ na dodávku softwaru pro MS SQL server 
25. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací – ZŠ 28. října 18, Turnov 
26. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – navýšení limitu a úprava sledovaného ukazatele 
27. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – výběrové řízení na pozici jednatele Městské sportovní Turnov 

 
Program jednání rady města 11. července 
1. Navýšení příplatku mimo základní kapitál Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
2. Nový projekt rekonstrukce ZŠ Mašov (staženo z programu) 
3. Odkup části pozemku pod chodníkem parc. č. 2540/2 
4. Záměr pronájmu pozemku p. č. 1427/1, k. ú. Turnov 
5. Pronájem části pozemku p. č. 702/3, k. ú. Daliměřice 
6. Podnájem místnosti č. 306 v čp. 1723 ul. Alešova 
7. Přijetí daru – pozemek parc. č. 841/3 k. ú. Daliměřice 
8. Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny čp. 81 Žižkova Turnov 
9. Dodatek nájemní smlouvy s firmou BusLine LK s.r.o. 
10. Dodatek č. 1 na akci: Výměna okenních výplní na objektu radnice čp. 1 v Turnově 
11. Zastávka Malý Rohozec, smlouvy Liberecký kraj, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a smlouva o právu k provedení stavby 
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

Vodovodní přípojka, Opletalova k čp. 859 na p. č. 1164 
13. Výběrové řízení Dodávka a montáž nábytku do objektu Skálova 466 
14. Prezentace projektu Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov 
15. Zhodnocení pytlového sběru tříděných odpadů – červen 2018 
16. Nařízení města, kterým se stanovují maximální ceny jízdného městské hromadné dopravy ve 

městě Turnov 
17. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 
18. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
19. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – nový ceník služeb a knihovní řád 
20. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – změna zápisu ve školském rejstříku 
21. Změna složení sportovní komise Rady města Turnov 
22. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. – odměna za neobsazené místo (odloženo) 
23. Udělení výjimky na zpracování projektové dokumentace 

 
Program jednání rady města 7. srpna 
1. Návrh obecných vyhlášek o konzumaci alkoholu a pravidla pro pohyb psů 
2. Výběr nejvhodnější nabídky „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Turnově“ 
3. Výběr nejvhodnější nabídky „Zpracování projektové dokumentace – chodník z Kamence 

k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“ 
4. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace 
5. Zadávací podmínky výběrového řízení – Zpracování projektové dokumentace Prodloužení ulice 

Luční 
6. Zadávací podmínky výběrového řízení – zpracování projektové dokumentace – Bytová zóna 

Benátky – inženýrské sítě a komunikace 
7. Zadávací podmínky výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba domu 

s pečovatelskou službou v ulici 5. května v Turnově“ 
8. Odkoupení plynových přípojek u domů čp. 1001 a čp. 1002 5. května Turnov 
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti „Autobusová zastávka 

U Lidlu na průjezdním úseku silnice I/35, ŘSD“ 
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „Plynovodní 

přípojka, dešťová a splašková kanalizace Hotel Šetřilovsko „Zikuda, s. r. 
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11. Smlouva o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení u čp. 1001 a čp. 1002 
5. května Turnov 

12. Technické služby Turnov, smlouva o dílo „Chodník U hodin“ 
13. Komunikace ulice Přemyslova, dohoda s firmou ERMO, s.r.o. 
14. Dohoda o provedení úpravy nájemního bytu č. 24/5NP 
15. Dodatek smlouvy o nájmu – Lékárna pod radnicí s. r. o. 
16. Garáže v ul. 5. května, Turnov 
17. Informace o průběhu jednání ve věci sporu o věcné břemeno k pozemku parc. č. 2544/11 ul. 

Studentská, Turnov 
18. Informace o vrácení části dotace „Integrovaný teminál veřejné dopravy Turnov I. etapa“ 
19. Limity mezd městského úřadu a městské policie – úprava 
20. Směrnice č. 45 Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací zřízených 

a založených městem – úprava 
21. Záštita starosty města – finanční dar na pamětní desku Josefa Smítky 
22. Zhodnocení pytlového sběru tříděných odpadů – červenec 2018 
23. Žádost o udělení mimořádné výjimky při přijetí občana Turnova do Domova důchodců Pohoda 
24. Hroby významných osobností zařazených do seznamu – Vratislav Mareš 
25. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace – knihovna ZŠ Alešova 
26. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace – Pobočka Turnov II 
27. Individuální dotace Český orientační spolek, z. s. 
28. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – nákup malotraktoru 
29. Jmenování jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
30. Zásobování vybraných objektů teplem formou projektu ECP – analýza (staženo) 
31. Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. – mimořádná odměna 
32. Reprezentativní publikace města Turnova – zadání tisku 
33. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu „Kanalizační, 

vodovodní a plynovodní přípojka pro RD na p. č.1706/4 k. ú. Turnov, p. xxxxxxxxx“ 
 
Program jednání rady města 16. srpna 
1. Zelená cesta, projektová dokumentace 
2. Výběr nejvhodnější nabídky – „Dodávka a montáž nábytku do objektu Skálova 466“ 
3. Zásobování vybraných objektů teplem formou projektu EPC – analýza 
4. Finanční dar na vydání knihy Neklidná léta 1938–1945 na Jablonecku a Semilsku 
5. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace – pobočka Turnov II 
6. Gymnázium – vypořádání s CETINem 
7. Dohoda o umožnění přístupu pro stavební techniku a o uhrazení způsobené škody 

 
Program jednání rady města 3. září 
1. Rozšíření smlouvy o výpůjčce s FK Turnov, z. s. 

 
Program jednání rady města 12. září 
1. Schválení ceny tepelné energie za období 9/2017 – 8/2018 
2. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Smlouva o výkonu funkce jednatele 
3. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Výběrové řízení na malotraktor 
4. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Změna sídla společnosti 
5. Geopark Český ráj, o.p.s. – Změna sídla společnosti 
6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018 
7. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele xxxxxxx městem Turnov jako vypravitelem pohřbu 
8. Odpis pohledávek 
9. Prezentace rozpracovaných projektů na výsadbu zeleně v lokalitách: parkoviště Havlíčkovo 

náměstí (za Vesnou), hřbitov Pelešany, ulice Pekařova 
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10. Prezentace rozpracovaných projektů na výsadbu zeleně v lokalitách: parkoviště Havlíčkovo 
náměstí (za Vesnou), hřbitov Pelešany, ulice Pekařova, ulice Skálova 

11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 2019–2021“ 
a schválení hodnotící komise 

12. Výsledek výběrového řízení „Venkovní posilovna pro veřejnost – workout na atletickém stadionu 
v Turnově“ 

13. Výsledek výběrového řízení Bytová zóna Benátky, inženýrské sítě a komunikace – zpracování 
projektové dokumentace 

14. Výsledek výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – novostavba domu 
s pečovatelskou službou v ulici 5. května v Turnově“ 

15. Výsledek výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – prodloužení ulice Luční“ 
16. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov 
17. Žádost o dotaci (IROP) – MŠ Zborovská – oddělení pro děti mladší tří let 
18. Potvrzení kupní ceny pozemek parc. č. 3888/134 k. ú. Turnov – České dráhy 
19. Majetkové vypořádání pozemků Pod Stránkou, Turnov 
20. Odkup pozemků na Daliměřicích pro budoucí komunikaci 
21. Odkoupení pozemku 318/91 k. ú. Turnov – komunikace Durychov 
22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné 

zákazníky – odběratele 
23. Dodatek č. 1 na akci Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá ponorka, Turnov 
24. Dodatek č. 3 na akci Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 525 
25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „SM Turnov, 

Markova – přeložka kVN, kNN“ 
26. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „SM, Turnov, 

p. č.1344/2, k. ú. Turnov, xxxxxxxx – kNN“ 
27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „SM, 

Turnov, Hruštice–Benátky p. č. 2971/2 – kNN“ 
28. Úprava jednotkových cen sazebníku Technických služeb s.r.o. a dodatek ke Smlouvě 

o zabezpečení prací a služeb ze dne 1. 1. 1997 
29. Pozemky bývalého zahradnictví na Daliměřicích 
30. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
31. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace – vyřazení majetku. 
32. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – vyřazení majetku. 
33. Žádosti o dotace IROP_CLLD na modernizaci základních škol 
34. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 
35. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
36. Změny rozpočtu příspěvkových organizací 
37. Zvýšení kapacit Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
38. Medaile starosty 2018 
39. Výběrové řízení „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 518 a čp. 525“ 
40. Bytová zóna Hruštice, část „B“, dodatek smlouvy č. 1 
41. Smlouva o právu provést stavbu, ŘSD, BUS zastávka LIDL 
42. Dotace ze Sportovního fondu města Turnova 

 
Program jednání rady města 20. září 
1. Domov se zvláštním režimem Turnov a demolice domů čp. 1001, 1002 v ul. 5. května 
2. Zadávací dokumentace „Podzemní kontejnery na TKO“ 
3. Žádost o dotaci do IROP–CLLD na projekt „Chodník Nádražní ulice Turnov“ 
4. Pronájem části pozemku p. č. 3856/40, k. ú. Turnov pro umístění billboardu 
5. Pronájem pozemků p. č. 2781/4 a 2777/1, vše k. ú. Turnov 
6. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Komenského ulice 
7. Nádražní ulice, schválení smlouvy o provedení stavby 
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8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „SM, Turnov, 
p. č.1344/2, k. ú. Turnov, xxxxxxxxxxx – kNN“ 

9. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako vypravitelem pohřbu 
10. Kácení dřevin rostoucích mimo les – novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny v návaznosti 

na novelu stavebního zákona 
11. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizace 
12. Žádost o přijetí finančního daru – Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov 

 
Program jednání rady města 3. října 
1. Prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
2. Úprava jednotkových cen sazebníku Technických služeb s.r.o. a dodatek ke Smlouvě 

o zabezpečení prací a služeb ze dne 1. 1. 1997 
3. Plán zimní údržby pro období 11/2018–03/2019 
4. Prodej pozemku parc. č. 2777/2 v k. ú. Turnov 
5. Podnájem parkovacího stání v Jiráskově ulici, Turnov 
6. Aktualizace smlouvy o pronájmu pozemku s Pohřební službou Křelina, s.r.o. 
7. Zadávací podmínky „Demolice objektů čp. 1001, čp.1002, Turnov, ul. 5. května“ 
8. Zadávací podmínky – Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže radnice 

v Turnově 
9. Zadávací podmínky „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 

Turnov“ 
10. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace, žádost občanů 
11. Směrnice č. 49 „Zásady a postupy zadávání zakázek Městem Turnov“ 
12. Dodatek č. 1 Smlouva o dílo na akci „Venkovní posilovna pro veřejnost – workout na atletickém 

stadionu v Turnově“ 
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti + Smlouva o právu provést stavbu Greenway 

Jizera, Liberecký kraj 
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu „Vodovodní 

přípojka, ul. Palackého (A. Horákové), xxxxxxxxxx“ 
15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a právo provést stavbu 

Turnov, Na Lukách, přípojka el. energie pro areál spol. PERISINALE, a.s. 
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby „SM Turnov, 

kynologické cvičiště – kNN“ 
17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést 

stavbu „C–Fiber–MTCZ, Optická trasa č. 27, Turnov, Granátová a 28. října“ 
18. Dodatek ke smlouvě o dílo Rekonstrukce čp. 466 a dodatek ke smlouvě o dílo přípojky Fokus 
19. Navýšení příplatku mimo základní kapitál Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
20. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů 
21. OŠKS – Žádost o výjimku z počtu dětí 
22. OŠKS – Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace 
23. Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace 
24. Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace 
25. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Výběrové řízení na malotraktor 
26. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Sokolovna Mašov 
27. Záštita starosty nad akcí – 110 let založení Gymnázia v Turnově 

 
Program jednání rady města 17. října 
1. Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Zelená cesta“ 
2. Zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka údolím Stebenky“ 
3. Prodej částí pozemků k. ú. Daliměřice 
4. Výběrové řízení – Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko 
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5. Výsledek výběrového řízení „ Podzemní kontejnery na TKO“ 
6. Zrušení výběrového řízení „ Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 518 a čp. 525“ 
7. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Gymnázium – oprava čelní fasády 
8. Dopravní terminál – stanovení výše poplatku za vjezd 
9. Hrad Valdštejn – žádost o pokácení dvou borovic 
10. Návrh na uzavření smíru se společností Jirop trade s.r.o. 
11. Převedení nájemní smlouvy – ordinace praktického lékaře v čp. 2047, u. Žižkova, Turnov 
12. Prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor – čp. 94 a 72 
13. Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov – změna smluvních závazků 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo stavby „Rekonstrukce městského parku za letním kinem – 
II. etapa“ 

15. Parkoviště autobusové nádraží, dodatek č. 1 
16. Chodník Mašov, Sobotecká ulice, dodatek č. 1 
17. Nádražní ulice, smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora a smlouva 

o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
18. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Sobotecká ulice II. část 
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM–

Turnov, Brigádnická p. č. 2575/1 – kNN“ 
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM–

Turnov, Daliměřice, p. č.862/7 – kNN“ 
21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM–

Turnov, Dolánky p. č. 452/2 – kNN“ 
22. Limity mezd městského úřadu a městské policie – úprava 
23. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
24. Výtěžek městského plesu 2019 
25. Program regenerace MPZ Turnov – 5 etapa – koncept 
26. Změna sledovaných ukazatelů – Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 
27. Kapacita MŠ – Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
28. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů – Mateřská škola Turnov, 28. října 757 

a Mateřská škola Turnov, Bezručova 590 
29. Jmenování vedoucího obecního živnostenského úřadu 
30. Smlouva o dopravní obslužnosti linka Bukovina 
31. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo stavby „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici 

Přemyslova“ (část I. etapa, podél hřbitovní zdi) 
 

Program jednání rady města 7. listopadu 
1. Rozdělení kompetencí ve vedení města 
2. Komise rady města, jmenování předsedů a jmenování komisí 
3. Obsazení dozorčích rad obchodních společností města 
4. Městská teplárenská Turnov, s.r.o. – výroční zpráva 2017/18 a zápis ze schůze dozorčí rady 
5. Prodej pozemku p. č. 2531/8 a části pozemku 2531/3 k. ú. Turnov 
6. Výběr nejvhodnější nabídky – Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže 

radnice v Turnově“ 
7. Výběrové řízení „Podzemní kontejnery na TKO“ 
8. Cyklostezka Greenway Jizera Turnov – Svijany – Smlouva o nájmu pozemku 
9. Greenway Jizera – Smlouva o smlouvě budoucí Směnné pozemky Luka 
10. Chodník Turnov, Sobotecká ulice IV. etapa a část B, dodatek č. 2 
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM, 

Turnov, Dolánky p. č. 452/2 – kNN“ 
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících „Přeložka STL plynovodní přípojky pro 
objekt divadla čp. 670, ul. Trávnice, Turnov“ 



Kronika města Turnova 2018  |86 

13. Odkup pozemku parc. č. 695/162 k. ú. Daliměřice 
14. Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Péče o závěsné nádoby 

s letničkami v letech 2019 – 2021 
15. Výběr zhotovitele projektové dokumentace Park U Letního kina, 2. etapa – umění 
16. Čerpání rezervního fondu – Základní umělecká škola Turnov 
17. Splátky dluhu 
18. Farmářské trhy 2019 
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících „Přeložka STL plynovodní přípojky pro 
objekt Domov se zvláštním režimem, ul. 5. května, Turnov“ 

 
Program jednání rady města 29. listopadu 
1. Komise rady města 
2. Vodohospodářské sdružení – analýza cenotvorby vodného a stočného 
3. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
4. Roční hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. 
5. Prodej pozemku pro výstavbu samoobslužné myčky a parkovacích míst 
6. Prodej pozemku parc. č. 1258/7, 28. října čp. 1329, Turnov 
7. Výběr nejvhodnější nabídky „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže 

radnice v Turnově“ 
8. Výběr nejvhodnější nabídky „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 518 a čp. 

525“ 
9. Výběr nejvhodnější nabídky „Demolice objektů čp. 1001, čp. 1002, Turnov, ul. 5. května“ 
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemku – Občanské sdružení Svobodná škola umění 
11. Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce pozemku pro SDH Mašov 
12. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce čp. 466, Skálova ulice, Turnov“ 
13. Dopravní terminál – prodloužení smluv 
14. Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova 
15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí k pozemku 

p. č.3888/134 k. ú. Turnov 
16. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci „Technické 

zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední 
škole“ 

17. Stížnost paní xxxxxxxxxxxxx, Turnov 
18. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – dodatek ke smlouvě 
19. Členové do školské rady při základních školách 
20. Kronikářský zápis 2017 
21. Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – Zdravotně sociální služby Turnov, Dětské 

centrum Turnov, p. o., Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, p. o. 
22. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel 

 
Program jednání rady města 5. prosince 
1. Investiční priority města 2019–2023 
2. Návrh úpravy systému parkování v Turnově – k 1. diskuzi 
3. Zvýšení ceny pronájmu za obřad na objektu hrad Valdštejn 
4. TJ Turnov, multifunkční sportoviště Turnov, Daliměřice 
5. Výběr dodavatele – Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko 
6. Směrnice č. 49 „Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov“ 
7. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj 
8. Komenského ulice, zpracování projektové dokumentace 
9. Bytová zóna Benátky, zpracování projektové dokumentace 
10. Pronájem části pozemku p. č. 995/2, k. ú. Turnov na vybudování obratiště 
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11. Žádost o prodej pozemku p. č. 736/33 k. ú. Daliměřice 
12. Pronájem pozemků na fotbalové hřiště pro Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu „SM, Turnov, Mašov parc. č. 316/3 – kNN“ 
14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti „Dešťová 

kanalizace pro Bytový dům, Žižkova ul.“ 
15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti „Vodovodní 

přípojka pro p. č. 862/7, Daliměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ 
16. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti „Vodovodní a kanalizační přípojka k objektu čp. 

166 Trávnice, p. č. 330 k. ú. Turnov, p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM, 

Turnov, Brigádnická parc. č. 2575/1, p. xxxxxxxxxxxxxxxxx – kNN“ 
18. Navýšení ceny stravy z Krajské nemocnice Liberec pro Zdravotně sociální služby Turnov od 1. 

ledna 2019 
19. Žádost o čerpání rezervního fondu – Základní škola Mašov, příspěvková organizace 
20. Vyřazení majetku příspěvkových organizací 
21. Valná hromada Městské sportovní Turnov, s.r.o. – smlouvy a další 
22. Škodní a likvidační komise 
23. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. 
24. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018 
25. Návrh rozpočtu na rok 2019 
26. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020–2022 

 
Program jednání rady města 13. prosince 
1. Prezentace studie „Obnova zeleně urnového háje, Hruštice“ 
2. Výběrové řízení na akci: Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové 

školy 
3. Výběrové řízení na akci: ZŠ 28. října – sanační práce v části suterénu 
4. Výběrové řízení na akci: Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží 
5. Výsledek výběrového řízení – Podzemní kontejnery na TKO 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM, 

Turnov, Komenského, Švermova, Rokycanova – kNN“ 
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Osvětlení areálu společnosti KAMAX, 

s.r.o. Vesecko“ 
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti „SM, Turnov, Koškova p. č. 3610/4 – kNN“ 
9. Plán inventur na rok 2018 
10. Nákup elektromobilu – výsledek výběrového řízení a nákup užitkového vozidla Multicara 
11. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 
12. Smlouva POST BELLUM, o.p.s. 
13. Žádost o čerpání rezervního fondu – Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  
14. Změna závazného ukazatele příspěvkových organizací Mateřská škola Turnov – Mašov, p. o., 

Waldorfská mateřská škola Turnov, p. o.  
15. Smlouva o dílo – „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 518 a čp. 525“  
16. Komise rady města, doplnění členů  
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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 25. ledna 
Program 
1. Úvod 
2. Architektonická studie Revitalizace parku u nádraží (bazének)  
3. Domov se zvláštním režimem  
4. Prodej pozemků Šetřilovsko – výběrové řízení (odročeno) 
5. Rozšíření městského kamerového systému – 4. etapa (schváleno podání žádosti o dotaci) 
6. Směna pozemků CRYTUR s.r.o. Turnov  
7. Modernizace základních škol v Turnově, výsledek žádosti o dotaci v IROP  
8. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017  
9. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018  
10. Příspěvky občanů 
11. Přestávka 
12. Městské organizace – smlouvy SGEI  
13. Projekt na vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad (schváleno podání žádosti 
o dotaci na ministerstvo životního prostředí) 
14. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera  
15. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.  
 
Podrobnosti: 
2. Schválena architektonická studie 
3. V březnu 2016 byla podána žádost o dotaci na výstavbu Alzheimer centra u Domova důchodců 
Pohoda, o jejíž přidělení bylo město nyní informováno. 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.  
 
Z jednání zastupitelstva 20. února 
Program 
1. Úvod 
2. Výroční zpráva Městské policie a Policie ČR za rok 2017 
3. Dostavba Městského divadla v Turnově  
4. Prodej pozemků Šetřilovsko  
5. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 
Turnova  
6. Nádražní ulice, smlouva o spolupráci, Liberecký kraj  
7. Odkoupení pozemků p. č. 3276/72 a 3276/73 k. ú. Turnov, ul. Luční  
8. Slunce Všem, z. s. – žádost o prodloužení termínu splatnosti poskytnuté zápůjčky ve výši 200 tis. Kč  
9. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města Turnov  
10. Příspěvky občanů 
11. Přestávka 
12. Individuální dotace FK Turnov, z. s. 
13. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018  
14. Projekt přeshraniční spolupráce Turnov –Jawor  
15. Kontrolní výbor 
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Podrobnosti: 
9. Kvůli novele zákona o hazardních hrách došlo k úpravě turnovské vyhlášky, resp. nahrazení 
vyhlášky č. 7/2012 novou. Variantou bylo zrušení vyhlášky a uvolnění hazardního trhu ve městě, 
úplný zákaz hazardu (bylo odsouhlaseno např. v Jablonci nad Nisou), schválit novou vyhlášku, která 
bude říkat, že je v Turnově povoleno současných 5 herních míst a za určitých podmínek může přijít 
další provozovatel a ucházet se u zastupitelstva o povolení dalšího místa či povolit existenci pouze 
kasin. Byla schválena varianta nové vyhlášky. V současnosti fungují (a jsou povoleny) tyto hazardní 
provozovny: 1. Palackého 572 / 2. Nádražní 1123 / 3. Palackého 216 / 4. Náměstí Českého ráje 136 / 
5. Sobotecká 595. Očekává se jejich zvýšení o dvě další místa.  
 
Z jednání zastupitelstva 22. března 
Program 
1. Úvod 
2. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města Turnov (Více viz 
Turnov – Souhrnné informace k začátku roku) 
3. Občanská vybavenost Turnov II.  
4. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018  
5. Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov – schválení spolufinancování Města Turnov, individuální 
dotace FK Turnov, z. s. (Schválena 40% finanční spoluúčast města) 
6. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova  
7. Příspěvky občanů 
8. Přestávka 
9. Finanční dary z výtěžku 9. městského plesu (Více viz Turnov – Kalendárium) 
10. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy o.p.s. (Schváleno 70 000 Kč na podporu činnosti)  
11. Individuální dotace – AC Turnov, z. s. (Schváleno 400 000 Kč na Memoriál Ludvíka Daňka) 
12. Rozdělení dotací z kulturního fondu  
13. Rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón  
14. Kontrolní výbor  
 
Podrobnosti: 
3. Otevření pobočky Městské knihovny v objektu střední školy v Alešově ulici. (Více viz Kultura –
knihovna). Dále využití prostor v objektu školy Alešova čp. 1723 pro organizaci kroužků a zájmových 
aktivit (pro základní školu) 
 
Z jednání zastupitelstva 26. dubna 
Program  
1. Úvod 
2. Zpráva o činnosti jednotky sboru hasičů Města Turnov za rok 2017 
3. Stanovení počtu členů ZM na volební období 2018–2022  
4. Územní členění státu – aktuální informace 
5. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka v Turnově 
6. Výběrové řízení na rekonstrukci střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 525 – závazek rozpočtu 
2019 
7. Přemístění plechových garáží ze sídliště Přepeřská a prodej pozemků pod nimi – nové usnesení 
8. Směna pozemků – parkoviště, autobusové nádraží Turnov 
9. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince 
10. Příspěvky občanů 
11. Přestávka 
12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu  
13. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 – II. výzva  
14. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity  
15. Rozdělení dotací na obnovu objektů v MPZ Turnov  
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16. Rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón  
17. Obecně závazná vyhláška – noční klid  
18. Zpráva o činnosti DR VHS  
 
Podrobnosti: 
3. Počet členů turnovského zastupitelstva zůstane v příštím volebním období stejný – 27 zastupitelů. 
(Města od 10 do 50 tisíc obyvatel mohou mít 15–35 zastupitelů).  
5. Bylo schváleno zadání dvou architektonických studií nové budovy knihovny ve Skálově ulici od 
dvou ateliérů a ve dvou verzích: pouze knihovna a knihovna společně se Střediskem volného času 
Žlutá ponorka. K rozšíření zakázky o hodnocení stavu bývalého kina na Trávnici chyběly dva hlasy. 
6. Oprava střech Základní školy Žižkova byla odložena z důvodu nepodání přihlášek do výběrového 
řízení 
 
Z jednání zastupitelstva 31. května 
Program  
1. Úvod 
2. Analýza provozování VH majetku na území města Turnova po roce 2020 – prezentace 
3. Pomník Otakara Jaroše – návrat na původní stanoviště  
4. Individuální dotace Vodohospodářského sdružení Turnov  
5. Prodej pozemků bytová zóna Hruštice – Károvsko 
6. Prodej pozemků Komerční bance, a.s. parc. č. 265/2 a 265/3 v k. ú. Turnov  
7. Projekt Nové radnice – zpráva o aktuální situaci  
8. Výběrové řízení na akci „Gymnázium – oprava čelní fasády“, závazek rozpočtu 2019  
9. Příspěvky občanů 
10. Přestávka 
11. Koncepce sportu 2018–2020 (neschváleno) 
12. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.  
13. Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Turnov  
14. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci  
15. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost  
16. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity  
 
Podrobnosti: 
3. Schválen návrat pomníku Otakara Jaroše do prostoru bývalých kasáren, soudobě před objekt 
Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy ve Zborovské ulici, kde byl historicky 
umístěn. 
 
Z jednání zastupitelstva 28. června 
Program  
1. Úvod 
2. Táborová základna Krčkovice – studie 
3. ZŠ Mašov – další postup  
4. Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko – realizace záměru, dotace IROP  
5. Regenerace panelového sídliště U Nádraží, Turnov – 6. etapa  
6. Prodej části pozemku p. č. 698/3 v k. ú. Turnov – ČEPS, a.s.  
7. Prodej pozemku p. č. 35/10 v k. ú. Mašov u Turnova  
8. Prodej pozemku p. č. 863/14 (p. č. 863/8) v k. ú. Turnov  
9. Postup prodejů pozemků ve vnitroblocích  
10. Vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů na Výšince  
11. Odkup pozemku p. č. 37/4 včetně pomníku v k. ú. Malý Rohozec  
12. Uzavření kupní smlouvy na odkup komunikace v prům. zóně Turnov  
13. Směna pozemků – parkoviště u autobusového nádraží na Lukách v Turnově  
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14. Směna pozemků Hruštice – Károvsko  
15. Výměna svítidel podél průtahu městem  
16. Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022  
17. Bytový dům – ul. 5. května představení architektonických studií  
18. Individuální dotace Most k naději, z.s.  
19. Příspěvky občanů 
20. Přestávka 
21. Kofinancování příplatku mimo vlastní kapitál Krajská nemocnice Liberec, a.s., Rekonstrukce 
oddělení ARO Panochova nemocnice Turnov  
22. Účelový dar – Mikroregion Český ráj – cyklobusy (schváleno 42 000 Kč na provoz turistických 
autobusů, dříve 40 000 Kč) 
23. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018  
24. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017  
25. Závěrečný účet města Turnov za rok 2017  
26. Obecně závazná vyhláška města Turnova č. X/2018 o regulaci provozování některých hazardních 
her a území města Turnov  
27. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu města Turnov na 
rok 2018  
28. Koncepce sportu (schválena) 
29. Individuální dotace Geopark Český ráj, o.p.s. (schváleno 50 000 Kč na podporu činnosti) 
30. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

 
Z jednání zastupitelstva 16. srpna 
Program  
1. Úvod 
2. Prezentace studie „Řešení území interakčního prvku IP 2 Hruštice – Károvsko“ (Park Hruštice = 
Městské sady Hruštice)  
3. ZŠ Mašov – další postup  
4. Regenerace panelového sídliště U nádraží – Turnov, 6. etapa  
5. Informace o vrácení části dotace „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa“ 
6. Obecně závazná vyhláška města Turnova č. X/2018 o regulaci provozování některých hazardních 
her na území města Turnov  
7. Mikroregion Jizera – schválení závěrečného účtu za rok 2017  
8. Individuální dotace Český orientační spolek, z. s.  
9. Příspěvky občanů 

  
Podrobnosti:  
8. Český orientační spolek, z. s. pořádal finálové kolo Světového poháru v orientačním běhu 
2018, které se odehrály 6. října v okolí hradu Valdštejna. Požádal o dotaci na 30 000 Kč. 
ve výši 30 tis. Kč. Dohromady se odehrály připravovány 4 závody: dne 4. 10. 2018 knockout sprint 
(Praha), dne 5. 10. 2018 sprintové štafety (Praha), dne 6. 10. 2018 middle (Turnovsko) a dne 7. 10. 
2018 sprint, finále SP (Mladá Boleslav). 
 
Z jednání zastupitelstva 20. září 2018 
Program 
1. Úvod – Zpráva starosty o stavu města 2014–2018 
2. Rekonstrukce Nádražní ulice od hotelu Beneš do Ohrazenic, ulice Palackého – aktuální informace 
3. Hrad Valdštejn – žádost o zařazení akce do Programu záchrany architektonického dědictví 2019 na 
Ministerstvu kultury  
4. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – (350 000 Kč na prodloužení kanalizace 
v Palackého ulici) 
5. Odkup pozemku parc. č. 1756 k. ú. Turnov  



Kronika města Turnova 2018  |92 

6. Odkup části pozemku pod chodníkem parc. č. 2540/2  
7. Přijetí daru - pozemek parc. č. 841/3 k. ú. Daliměřice  
8. Prodej pozemku parc. č. 2777/2 v k. ú. Turnov  
9. Výstavba domova se zvláštním režimem a demolice domu čp. 1001 a čp. 1002  
10. Vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů na Výšince  
11. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.  
12. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018  
13. Odpis pohledávek  
14. Příspěvky občanů 
15. Přestávka 
16. Obecně závazné vyhlášky města  
17. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova  
18. Žádost o dotaci do IROP – CLLD na projekt „Chodník Nádražní ulice Turnov“  
19. Žádost o dotaci do IROP – MŠ Zborovská, oddělení pro děti mladší tří le  
20. Žádost o dotaci do IROP – CLLD na modernizaci základních škol  
21. Rozdělené dotací ze sportovního fondu – II. výzva  
22. Zpráva o uplatňování Územního plánu Turnov  
23. Čestné občanství a cena obce 2018 
24. Zpráva o činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 2015–2018  
25. Kontrolní výbor  
 
Podrobnosti: 
9. Schválená demolice domů čp. 1001 a 1002, měla by proběhnout v roce 2019 za cenu 600 000 Kč.  
Důvodem je plánovaná výstavba Alzheimer centra.  
16. Přijaty nové vyhlášky: Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství a podmínky užívání 
zařízení města sloužících potřebám veřejnosti a Vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2013 
 
Nové upořádání stolů při jednáních zastupitelstva 
Od tohoto zasedání zastupitelstva bylo na návrh zastupitele Josefa Uchytila změněno uspořádání 
stolů, u kterých sedí zastupitelé, tak, aby žádný zastupitel neseděl zády k veřejnosti (a kamerám). 
Dříve zastupitelé seděli u stolů uspořádaných do čtverce, přičemž zády se ocitali opoziční zastupitelé. 
Nyní jsou stoly uspořádány do tvaru písmene U a strana k obecenstvu zůstává otevřená.  
 
Z jednání zastupitelstva 30. října 2018 – Ustavující jednání nového zastupitelstva 
Program  
1. Úvod 
2. Ověřování platnosti voleb 
3. Představení jednotlivých zastupitelů 
4. Složení slibu jednotlivých zastupitelů 
5. Schválení programu jednání, volba návrhové a volební komise 
6. Volba starosty města 
7. Počet místostarostů 
8. Volba místostarostů města 
9. Stanovení počtu členů rady města 
10. Volba ostatních členů rady města 
11. Další volby a jmenování – finanční výbor, kontrolní výbor, oddávající, volby Rady sdružení VHS 
Turnov, do DR VHS Turnov, do DR KNL, a. s. 
12. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města 
13. Příspěvky občanů 
14. Podněty a informace 
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Z jednání zastupitelstva 29. listopadu 2018 
Program  
1. Úvod 
2. Prezentace projektu Dostavby turnovského divadla a rekonstrukce čp. 151  
3. Zastupování města v jiných organizacích, kde je Město Turnov členem  
4. Prodej pozemku p. č. 2777/2 v k. ú. Turnov  
5. Majetkové vypořádání pozemků Pod Stránkou, Turnov  
6. Odkoupení pozemků od soukromých vlastníků Hruštice-Károvsko 
7. Odkup pozemků na Daliměřicích pro budoucí komunikaci  
8. Žádost o dotaci do OPŽP – Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova  
9. Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov – schválení dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Turnov  
10. Kupní smlouva k pozemku parc. č. 2546/14 v k. ú. Turnov – Povodí Labe, státní podnik  
11. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci „Technické zhodnocení 
sportovních povrchů na hřišti při obchodní akademii, hotelové škole a střední škole“  
12. Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Turnov, Mašovská ulice 
13. Příspěvky občanů 
14. Přestávka 
15. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel  
16. Program regenerace městské památkové zóny Turnov, 5. etapa, 2019–2023  
17. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
18. Splátky dluhu – vyřešení soudní žaloby jedné z občanek 
 
Podrobnosti:  
3. Ing. Tomáš Hocke – Sdružení obcí Libereckého kraje  
PhDr. Hana Maierová – Svaz měst a obcí ČR – komise pro cestovní ruch  
Mgr. Petra Houšková – Mikroregion Jizera, SMO ČR – školská komise, MAS Český ráj – programový 
výbor  
Mgr. Jana Svobodová – Mikroregion Český ráj, Sdružení Český ráj, Geopark Český ráj, Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji  
Jiří Mikula – Svaz měst a obcí ČR – regionální rozvoj, finanční otázky 
 
Z jednání zastupitelstva 13. prosince 2018 
Program 
1. Úvod 
2. Investiční priority města 2019–2023  
3. Návratná finanční výpomoc Městské sportovní Turnov, s. r. o. na rok 2019  
4. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018  
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období let 2020–2022  
6. Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2019  
7. Prodej pozemku parc. č. 2531/8 a části pozemku p. č. 2531/3 v k. ú. Turnov  
8. Greenway Jizera – smlouva o smlouvě budoucí směnné – pozemky Luka  
9. Dotace na obnovu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj  
10. Pozvánka na Valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s.  
11. Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2019  
12. Příspěvky občanů 
13. Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Komenského ulice  
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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 2018 (v závorce uveden stav k 31. prosinci 2017). 
V obvodu obce s rozšířenou působností je evidováno 31 302 (29 549) osobních vozidel, 3 616 (3 525) 
nákladních vozidel, 6 453 (6 726) motocyklů, 72 (71) autobusů, 285 (260) traktorů, 5 129 (4 927) 
nákladních přívěsů. Řidičů, resp. řidičských průkazů odbor evidoval 21 730 (za rok 2017 uvedeno 
21 596), (v minulé výroční zprávě uvedeno 28 093 za rok 2017). 
 
Přestupky a pokuty 
V roce 2017 bylo řešeno 9 657 (10 656) 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 416 mil. Kč, plnění ve výši 408 mil. Kč, tj. nižší o 8 mil. Kč, 
rozpočtované výdaje ve výši 504 mil. Kč, plnění ve výši 451 mil. Kč, tj. úspora činí 53 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 
personální a organizační změny. Prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení rady 
a zastupitelstva.  
V průběhu roku 2018 nastoupilo na Městský úřad do hlavního pracovního poměru 9 a odešlo 
17 zaměstnanců.  

Obecní živnostenský úřad 

Ke konci roku 2018 došlo k nárůstu podnikatelů oproti loňskému roku o 2,4 % na 7 695 subjektů.  
byl počet živností v Turnově 14 341 (zvýšen o 2 779 oproti loňskému roku, z toho 1 398 na základě 
jednoho registračního formuláře). 
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Odbor přestupkového řízení 

Odbor přestupkového řízení řeší přestupky ve věcech, které úřad spravuje, ale i ostatní přestupky, 
pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány (zákon o zbraních, rybářství, 
elektronických komunikacích, na ochranu zvířat proti týrání ad.). V roce 2018 byly uloženy pokuty ve 
výši 162 500 Kč, z nichž bylo zaplaceno pouze 27 200 Kč. 
V průběhu roku došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno 589 přestupků + 116 přestupků převedeno ke 
zpracování z roku 2017 (tj. nárůst o proti předchozímu roku o 173 přestupků). Nejvíce (51 %) bylo 
přestupků proti občanskému soužití. 

Odbor rozvoje města 

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

Odbor správní 

Odbor má na starosti vedení matrik, evidence obyvatel, agendu občanských průkazů a cestovních 
dokladů a spadá pod něj i oddělení krizového řízení a požární ochrany. V odboru pracovalo 
9 zaměstnanců – 2 v oddělení matrik, 2 v oddělení evidence obyvatel, 3 v oddělení občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 2 v oddělení krizového řízení a požární ochrany.  
 
Oddělení matriky 
Matriční úřad Turnov je největší matrikou okresu Semily a vedl v roce 2018 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, v Kamenářském domě v areálu muzea a synagoze (není příliš využívána), na hradě 
Vranov na Malé Skále. Obřad je možné realizovat i na jiném, snoubenci vybraném místě. V roce 2018 
proběhlo 183 svatebních obřadů, 16 na Hrubém Rohozci, 52 na Valdštejně, 44 v Turnově, 32 na Malé 
Skále a 39 na ostatních místech.  
 
Vítání občánků 
Odbor organizoval slavnostní vítání občánků, které proběhlo v roce 2018 čtyřikrát, a to v Hotelové 
škole. Pozváno bylo 145 dětí, zúčastnilo se 107. 
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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 2018 celkem 14 019 občanů ČR a 340 
cizinců s trvalým pobytem. Úřední adresu (na Městském úřadě v ulici Antonína Dvořáka 335) mělo 
v evidenci obyvatel celkem 321 občanů města. Narodilo se zde 123 dětí, zemřelo 177 obyvatel, 
přistěhovalo se 384 lidí a odstěhovalo 339.  
 
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 2018 oddělení zpracovalo 4 027 žádostí na úseku občanských průkazů a 2 393 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 2018: V roce 2018 na území ORP Turnov nebyla řešena žádná mimořádná ani 
krizová situace. 
 
Požární ochrana 
Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města Turnova. (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, 6. etapa  
. Výměna svítidel veřejného osvětlení na průtahu městem  
. Fotbalové hřiště s umělou trávou 
. Zvyšování bezpečnosti chodců, ulice Husova Turnov 
. Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov 

 
Komunikace 
. Rozšíření kompostárny: 3 671 tis. Kč, Eurovia CZ, a.s. Liberec 
. Úprava autobusového nádraží Na Lukách: 1 566 tis. Kč, Eurovia CZ, a.s. Liberec 
. Oprava silnic Bukovina „Na Hranici“, chodník Výšina u čp 1904–1908, nájezd na most ČD za TS, 

Myšina: 983 tis. Kč, Colas CZ, a.s., Praha 
. Rekonstrukce chodníku Nádražní – u hodin: 480 tis. Kč, Technické služby Turnov s.r.o. 
. Rozšíření parkování na sídlišti Výšinka, ul. Diamantová: 189 tis. Kč, Technické služby Turnov s.r.o. 
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. Rekonstrukce chodníku a komunikace U lékárny, Ant. Dvořáka: 183 tis. Kč, Technické služby 
Turnov s.r.o. 

. Dodávka a instalace 6 nových parkovacích automatů: 815 tis. Kč, WSA doprava a parkování, 
Radonice 

. Úprava dvora u čp. 1294 U Nádraží (koordinace činností, kontrola stavby, zajišťování materiálu), 
Prima kámen Plus, s.r.o., Turnov 

. Palackého ulice, stavba KSS LK (koordinace činností, kontrola stavby), Firesta Brno 

. Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova, Turnov: 1073 tis. Kč, 1. Jizerskohorská stavební 
společnost s.r.o. 

. Zastávkový přístřešek u I/10 Bukovina: 116 tis. Kč, mmcité1 a.s. a Technické služby Turnov s.r.o. 
 

Městské organizace, nebytové prostory a radniční budovy, opravy 
. ZŠ Skálova – výměna oken ve 3. NP: 1 854 tis. Kč. SAVA, s. r. o., Semily / Výměna 14 ks oken 

v 1. NP: 142 tis. Kč, Jan Konejl Trident, Turnov / Výměna kotlů: 1 467 tis. Kč, Světlo Turnov, s. 
r. o. / Výměna a doplnění osvětlení: 196 tis. Kč, Elektrodružstvo Turnov / Výměna kabiny 
výtahu v kuchyni: 43 tis. Kč, Vytservis Mšeno / Broušení parket: 65 tis. Kč, Lukáš Jakeš, Česká 
Bělá 

. ZŠ Žižkova – výměna oken (4., 3. a 2. NP): 2 820 tis. Kč, OKAY Plast, s. r. o., Sobotka / Dlažba 
na chodbě ve 2. NP školičky: 178 tis. Kč, Instav Jablonec nad Nisou / Výměna linolea 
v přírodopisu a kreslírně: 157 tis. Kč, Josef Lejsek, Přepeře 

. DD Pohoda + ubytovna čp. 1335 – Plynofikace kotelen: 3 034 tis. Kč, VK INVESTING, s. r. o., 
Jaroměř 

. Žlutá ponorka, mineralogická dílna: 2 010 tis. Kč, Instav Jablonec nad Nisou 

. Plavecký bazén Výšinka – výměna střešní krytiny: 953 tis. Kč, W.H.A. systém, s. r. o., Šumperk 

. Radnice – výměna oken na čp. 1: 803 tis. Kč, SAVA, s. r. o., Semily / Instalace klimatizace na 
stavebním odboru: 178 tis. Kč, A-Z Chlazení, s. r. o., Hradec Králové 

. Ubytovna 28. října čp. 1335 – výměna 6 ks oken + 1 balkonová sestava: 132 tis. Kč, Jan Konejl 
– Trident, Turnov 

. Hrad Valdštejn – obnova terasy a střechy nad pokladnou: 937 tis. Kč, Jensovsky, s. r. o., 
Praha, WRAGED SB, s. r. o., Praha / Oprava fasády: 129 tis. Kč, Pavel Bažant, Chloumek / 
Obnova střechy nad WC: 80 tis. Kč, Jensovsky s.r.o., Praha 

. Gymnázium – výměna kotle v kuchyni: 227 tis. Kč, Světlo Turnov, s. r. o. 

. OAHŠ – sanace jedné šatny: 209 tis. Kč, Tria Stav, s. r. o. + Complet San, s. r. o., Liberec / 
zateplení stropu nad aulou: 56 tis. Kč, Izolace – IZOTOM, Polná 

. MŠ J. Palacha – Výměna osvětlení ve 4 třídách: 110 tis. Kč, Elektrodružstvo Turnov 

. MŠ Kosmonautů – Výměna rozvodů vody v suterénu: 100 tis. Kč, Světlo Turnov s.r.o. 

. MŠ Zborovská – Oprava venkovních schodů: 79 tis. Kč, FaD KOVO s.r.o., Turnov 

. Synagoga – Sanační omítky: 177 tis. Kč, Pavel Bažant, Chloumek 

. SŠ Alešova – Audio-video systém - el. zámek: 148 tis. Kč, Miloš Rejman – REMI, Turnov 

. Radnice čp. 335 – Výměna tří střešních oken v kanceláři 317: 110 tis. Kč, Truhlářství Brodský + 
Ladislav Pohořelý / Oprava reliéfu na fasádě čp. 1: 172 tis. Kč, Vyhlídko s.r.o. + Michaela 
Mrákotová 

. Bazén Výšinka – Injektáž zdiva v šatnách: 53 tis. Kč, Pavel Bažant, Chloumek / Výměna 1 ks 
kotle: 122 tis. Kč, Světlo Turnov s.r.o. / Oprava bazénové technologie: 106 tis. Kč, Městská 
sportovní 

. ZUŠ – Datové rozvody ve 2. a 3. NP: 181 tis. Kč, Miloš Rejman – REMI, Turnov / Restaurace 
U Meha – Výměna kotle: 79 tis. Kč, Světlo Turnov s.r.o. 
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Bytové zóny  
Byla zahájena příprava PD pro další etapu výstavby inženýrských sítí pro městské pozemky na Hruštici 
(Bytová zóna Hruštice, etapa IV, část „b“. Bylo realizováno zasíťování pozemků určených pro výstavbu 
rodinných domů. Zhotovitel: Eurovia CZ, a.s., Liberec, Cena: 3 596 tis. Kč). 

Odbor školství, kultury a sportu 

Činnost odboru byla zajišťována pěti pracovníky. Dva pracovníci zajišťovali především státní památkovou péči. 
Dva pracovníci pak úsek školství a sportu na úseku samosprávy. V úseku dotací z rozpočtu města a kultury byl 
přijat 1. 4. 2016 nový, pátý referent, jehož agendou je kompletní vyřízení dotačního řízení u dotací z rozpočtu 
města Turnov dále organizace kulturních akcí.  

Školství v oblasti samosprávy 
Odbor se staral o agendu všech škol a školských zařízení, které zřizuje a spravuje Město Turnov. 
Evidoval, koordinoval a kontroloval jejich činnost. Zajišťoval základní informovanost o turnovském 
školství, připravoval zápisy do mateřských a základních škol. Vedle toho připravil i několik kulturních 
a společenských akcí (loučení s předškoláky, mikulášská nadílka, vítání prvňáčků ve školách, cykly 
přednášek a promítání filmů v rámci výchovy k vlastenectví v květnu a říjnu, apod.) 
 
Školství v oblasti samosprávy 
Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Turnov na obědy pro sociálně slabší žáky na 
základních školách v celkové výši 25 000 Kč. 
Školství v oblasti státní správy 
Odbor rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 38 škol a školských zařízení správního obvodu Turnov ve 
výši přes čtvrt miliardy Kč na přímé neinvestiční náklady. Školám poskytoval i metodickou pomoc. 
 
Dotace 
Odbor administroval následující dotační programy 

. Kulturní fond, celkem 675 500 Kč ve dvou kolech rozdělování, 33 žádostí, dotace byla vrácena 
1 příjemcem v plné výši z důvodu neuskutečnění projektu a čtyři žádosti byly odmítnuty. 

 Volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolní aktivity, celkem 70 000 Kč. Z tohoto 
dotačního programu bylo uspokojeno 6 žádostí, 1 žádost byla zamítnuta. 

 Zahraniční spolupráce – celkem 39 890 Kč. Z tohoto dotačního programu bylo uspokojeno 
5 žádostí. 

 Individuální dotace, celkem 34 766 097 Kč. V rámci individuálních žádostí bylo uspokojeno 
13 žadatelů.  

 Sportovní fond, celkem 158 000 Kč. Ze sportovního fondu bylo uspokojeno ve dvou kolech 
rozdělování 22 žádostí, 2 žádosti byly zamítnuty. 

 Z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností byly zpracovány 4 žádostí včetně jejich vyúčtování a celkem byla čerpána částka 
736 000 Kč. Z dotací byly podpořeny tyto akce: restaurování sochy Panny Marie Immaculaty 
v k. ú. Sekerkovy Loučky, restaurování oltáře a interiéru kapličky sv. Jana Nepomuckého 
v k. ú. Volavec, udržovací práce na venkovské usedlosti č. p. 19 (dle prací v příloze č. 2) v k. ú. 
Přepeře. Jeden žadatel nebyl v rámci programu uspokojen. 

 Z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací bylo vyčerpáno 250 000 Kč, 
které byly použity na výměnu okenních výplní na objektu radnice čp. 1. 

 Obecně prospěšná činnost. V rámci dotací bylo rozděleno 150 000 Kč pro 12 žadatelů. 

 Obnova objektů v městské památkové zóně. 11 žadatelům bylo rozděleno 243 000 Kč. Byly 
podpořeny akce: Výměna špaletových oken na objektu č. p. 255 Tázlerova ul., výměna výlohy 
na objektu č. p. 279 Hluboká ul., výměna 2 ks oken na č. p. 397 Trávnice, provedení omítek, 
soklů a ostění u č. p. 85 Skálova ul., výměna vstupních dveří v objetu č. p. 299, Antonína 
Dvořáka, výměna oken ve 2 NP domu č. p. 131 Jiráskova ul., výměna vstupních dveří a výlohy 
na objektu č. p. 480 Krajířova ul., oprava fasády objektu č. p. 333 ul. Antonína Dvořáka, 
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výměna střešní krytiny na č. p. 88 Skálova ul., výměna oken na č. p. 155 Tázlerova ul., výměna 
oken na č. p. 156 ul. Trávnice. 

 
Sport 
Na dotacích bylo pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5 994 482 Kč, a to 15 sportovním 
subjektům, dále byla financována akce Nejlepší sportovec Turnova 80 000 Kč, na projekt Trenér-
učitel 60 000 Kč, v rámci individuálních žádostí o dotaci bylo přiděleno 30 000 Kč na Světový pohár 
v orientačním běhu, 50 000 Kč na Krajský všesokolský slet, 400 000 Kč Memoriál Ludvíka Daňka 
a 7 320 097 Kč na výstavbu fotbalového hřiště s umělou trávou, na odměny medailistů ME a MS bylo 
rozděleno 22 000 Kč, provozní příspěvek pro MST 7 800 000 Kč a investiční příspěvek MST 
2 000 000 Kč.  
 
Památková péče 
Památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávní a státní správy.  

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 21 541 přijatých písemností, odesláno bylo 36 330 
písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, obyčejné 
zásilky ad.).  

 Zaevidováno 139 nálezů (40 z nich vyřízeno) a 18 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 2018 zajišťovala firma Pamico Czech, s. r. o. 
Mobilní komunikace 
Mobilní komunikaci i v roce 2018 zajišťovala na základě smlouvy společnost T-Mobile. 
Výroční zpráva odboru obsahuje podrobné informace o všech technologiích zajišťujících chod úřadu.  

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. 
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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 2018 
1. ledna začala platit novela stavebního zákona. 

 V roce 2018 bylo zahájeno 1 207 správních řízení a rozhodnuto bylo o 1 049 podáních.  

 Při přidělování čísel popisných se od 1. 7. 2010 důsledně dodržuje číselná řada a nejsou již 
přidělována čísla popisná po odstraněných objektech (tato čísla popisná jsou rušena). Od května 
2017 jsou objektům zdarma přidělován smaltované cedule čísel popisných a evidenčních. V agendě 
čísel popisných bylo v roce 2017 přiděleno v městě Turnov 13 čísel popisných pro rodinné 
domy, 2 čísla popisná pro ostatní stavby a 3 čísla popisná byla zrušena.  

 V roce 2018 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 67 stavebních povolení a ohlášení se 
vznikem 77 bytů v rodinných domech v celkové orientační hodnotě nákladů 265 milionů Kč. 

  
 Na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) byla vydána 

4 stavební povolení se vznikem 5 bytů (vše v bytových domech) v hodnotě 9 milionů Kč. 

 Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) bylo v roce 2018 vydáno 
7 stavebních povolení s orientační hodnotou staveb 67 milionů Kč. Na rekonstrukce, nástavby, 
přístavby nebytových objektů bylo vydáno 17 stavebních povolení v hodnotě staveb 261 milionů Kč. 

 Na ostatní stavby (komunikace, bazény atd.) bylo vydáno 10 stavebních povolení a ohlášení 
v hodnotě 34 milionů a na jejich rekonstrukce 28 stavebních povolení v hodnotě 171 milionů Kč. Ve 
statistice nejsou vedeny inženýrské sítě, z důvodu, že nevyžadují stavební povolení, ale pouze územní 
souhlasy nebo rozhodnutí. 

 Celkem za rok 2018 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 159 stavebních povolení 
a ohlášení na stavby vykazované pro Český statistický úřad v orientační hodnotě 863 mil Kč (Více 
informací, včetně přehledu nejvýznamnějších staveb, 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 2018 tvořilo hasičský sbor města 24 hasičů. Byla povolána KOPIS HZS Liberec 
k 134 mimořádným událostem, toho bylo 39 dopravních nehod silničních, 1 dopravní nehoda ostatní, 
2 dopravní nehody železniční, 6 úniky plynu/aerosolu, 1 únik ropných produktů, 54 požáry, 
18 případů technické pomoci, 10 plané poplachy. 
Cvičení Integrovaného záchranného systému 
23. března se na zimním stadionu v Maškově zahradě odehrálo taktické cvičení Integrovaného 
záchranného systému (hasiči, policie, zdravotníci). Cvičení simulovalo zásah při úniku nebezpečné 
látky. Postižené představovali studenti hotelové školy. (Viz Fotokronika). 
Den požární bezpečnosti 
V rámci Dne požární bezpečnosti, který se konal 13. dubna, uspořádala hasičská stanice kraje 
v Turnově Na Lukách den otevřených dveří. Jednalo se vlastně spíš o hodinu otevřených dveří, neboť 
přijít si prohlédnout techniku, se kterou pracují, mohli lidé jen od 15 do 16 hodin. Ovšem po 
telefonické domluvě mohly stanici navštívit i místní školy se svými žáky, a to v dopoledních hodinách. 
(Nová termokamera – Viz Fotokronika, prosinec). 

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. Podrobnosti z jejich činnosti, jsou-li známy, viz Kultura – turnovské spolky. 
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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). 
 
Velké množství požárů: V parném létě, které v roce 2018 panovalo, mělo na svědomí násobný nárůst 
požárů v kraji. Zatímco v roce 2017 vyjížděli profesionální hasiči Libereckého kraje k 699 požárům, 
v létě roku 2018 zaznamenali 1 194 výjezdů. Celkový počet výjezdů v kraji vyšplhal k číslu 5 762, 
z turnovské stanice HZSLK se jednalo v rámci území ORP o 383 výjezdů. 
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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 2018 pracovalo v turnovském oddělení 18 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, 
2 strážníci byli zařazeni na pozice pořádkové a dohlížecí služby a velitel městské policie.  
 
Statistika činnosti za rok 2018: V činnosti již tradičně převládala dopravní problematika, opět byla 
velmi využívána internetová komunikace s občany, za rok 2018 bylo evidováno 956 e-mailů s žádostí 
o pomoc či radu. Byly přijaty téměř tři tisíce telefonátů na tísňovou linku 156. Rok 2018 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. Zvyšující se agresivita byla zaznamenána i na odboru sociálních věcí města 
Turnova, úřadu Práce, Fokusu a dalších organizací, které se zabývají sociální problematikou. 
Strážníkům v činnosti pomáhal služební pes.  
 
Program primární prevence: I v roce 2018 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: Od července 2017 sídlili městští strážníci ve stavebních buňkách před budovou 
ve Skálově ulici čp. 466. Původně sídlili v jejím přízemí při pohledu na budovu v přízemí vlevo. Během 
druhé poloviny roku byla podoba Skálova sirotčince přestavěna na nové sídlo městského úřadu, které 
bylo v lednu 2019 zprovozněno jako tzv. Nová radnice. Strážníci se přemístili zpět, a to do pravé části 
přízemí se zvláštním vchodem z boku budovy.  
 
Městský kamerový systém: Je postupně navyšován počet kamer, aby byla obsažena většina 
problematických míst ve městě. V říjnu byla na sídlišti Výšinka instalovaná nová kamera městského 
kamerového systému, jehož pomocí Městská policie kontroluje pořádek a bezpečí ve městě. Jedná se 
již o 23. kameru v turnovských ulicích. Kamery jsou pořizovány díky dotacím z ministerstva vnitra. 
 
V roce 2018 bylo ve městě 15 kamer, a to v těchto lokalitách: 1. náměstí ČR / 2. náměstí Havlíčkovo / 
3. náměstí B. J. Horáčka / 4. ulice Palackého I / 5. ulice Palackého II / 5. ulice Nádražní / 6. ulice 
J. Palacha / 7. ulice Skálova / 8. ulice Hluboká / 9. nádraží BUS / 10. lokalita Výšinka / 11. lokalita 
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atletického stadionu / 12. ulice Sobotecká – zimní stadion / 13. ulice Tázlerova / 14. hala TSC / 
15. ulice Granátová. 
 
Zdroj: Výroční zpráva předložená zastupitelstvu města v únoru 2019. 
 

Policie České republiky, Územní odbor Semily, Obvodní oddělení 

Adresa: Žižkova 1871 
Vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský 
Počet policistů: V roce 2018 pracovalo v turnovském oddělení 25 policistů (jako ideální je stanoven 
počet 28).  
 
Kriminalita ve městě 
V roce 2018 bylo na svěřeném území evidováno celkem 341 trestních událostí, což bylo nejméně 
méně za posledních 14 let. Objasněno 191 případů, což znamená 56,01 %. Pokles kriminality na 
úrovni trestných činů je patrný v celé České republice. Podíl trestné činnosti páchané u nás na 
celkové kriminalitě v okresu Semily je 39,24 %. Z celkového objemu dokumentované trestné činnosti 
se jich na území města Turnov odehrálo 257, což činí 74 %. Zbylé množství tedy připadne na zbytek 
svěřeného území. 
Bylo zaznamenáno 64 prostých krádeží (jízdní kola na ulici, krádeže v prodejnách, kapesní krádeže…). 
Dále bylo zaznamenáno 68 vloupání do objektů, z toho 70 % na území města. Bylo ukradeno pouze 
6 automobilů. Za rok 2018 bylo zaznamenáno 34 násilných trestných skutků s objasněností 67,64 % 
(úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, domácí násilí, týrání, vydírání, znásilnění nebo 
loupeže.) Za rok 2018 byly celkem 4 osoby-násilníci vykázány z domácnosti v rámci řešení domácího 
násilí. 
(Kompletní statistický přehled různých druhů kriminálních aktivit viz výroční zpráva). 
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Školství – školní rok 2017 / 2018 
 

V kronice pro rok 2018 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2017/2018. 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 2018/2019, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2018. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2019. 
 
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 2017/18 pro základní a střední školy v našem kraji byla následující: 

 Začátek školního roku připadl na čtvrtek 4. září 2017 

 Ředitelské volno: 29. září 2017 

 Podzimní prázdniny připadly na středu a čtvrtek 26. a 27. října 2017 

 Vánoční prázdniny trvaly od 23. prosince do 2. ledna 2018 

 Konec 1. pololetí: 31. ledna 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 2. února 2018 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 
26. února do 4. března 2018 

 Velikonoční prázdniny byly ve čtvrtek 29. března (navázal na ně státní svátek) 

 Zápis do 1. ročníků proběhl na základních školách v Turnově od 1. do 30. dubna 2017. 
Slavnostní zápis se uskutečnil ve středu 4. dubna 2017 

 Zápisy dětí do mateřských škol proběhly 10. května 2017 

 Hlavní letní prázdniny trvaly od soboty 30. června do neděle 2. září 2018. Školní rok 
2018/2019 začal 3. září 2018. 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství 

 
Nový školní rok 2017/2018 
4. září 2017 byl v České republice zahájen nový školní rok. V Turnově je osm mateřských škol, které 
navštěvovalo celkem 525 dětí. Celková kapacita turnovských mateřských škol je 556 dětí. 
Do lavic turnovských základních škol usedlo v září 2017 celkem 167 prvňáčků (v šesti turnovských 
školách). Celkem navštěvovalo turnovské školy 1900 žáků. Celková kapacita základních škol je 2248 
míst. 
Střední školy v Turnově (ve spádových obcích jiné nejsou) navštěvovalo 1304 studentů. Celková 
kapacita středních škol je 1903 míst. 
 
Zápisy do škol 
Od školního roku 2017/2018 začala platit novela školského zákona, která posunula lhůtu pro zápis 
žáků k povinné školní docházce na pozdější termín od 1. do 30. dubna. Dříve se děti zapisovaly už od 
15. ledna do 15. února. Změna přinese výhodu dětem, pro které i dva měsíce zpoždění mohou 
znamenat výrazný mentální posun směrem ke schopnosti nastoupit do školy. Ministerstvo si od 
změny slibuje, že ubyde tzv. odkladů, kdy děti nastupují do školy až o rok později, protože na zápise 
ještě nejsou uznané za dostatečně způsobilé do školy nastoupit.  
 
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 zřizovaných 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 pouhé 3 500. 
 
Příspěvky na obědy pro chudé děti 
Ve školním roce 2017/2018 se 62 škol (20 nově) zapojilo do projektu potravinové pomoci 
Libereckého kraje. V jeho rámci bylo zajištěno teplé jídlo (oběd) pro 1 226 dětí. Projekt je zajištěn 
financemi Ministerstva práce a sociálních věcí. Celkové náklady projektu činí 6 629 494 Kč. Ve školním 
roce 2015/2016 se zapojilo 23 škol z Libereckého kraje, projekt podpořil 373 dětí. Následující školní 
rok 2016/2017 projekt pomohl 976 dětem ze 43 škol. 
 
Den dobrých skutků: 27. listopadu 2017 proběhl Mezinárodní den dárcovství (Giving Thuesday). Do 
akce se zapojily Základní školy ve Skálově ulici a v ulici 28. října. Děti do školy přinesly svou oblíbenou 
hračku, kterou prostřednictvím ADRY věnovaly do veřejné sbírky.  
 
Ocenění pedagogů 
26. března 2018, u příležitosti Mezinárodního dne byli městem tradičně ocenění vybraní učitelé, kteří 
svým přístupem k žákům a způsobem výuky vynikají mezi ostatními. Setkání s diskusí a předáním 
symbolického ocenění (květina, pamětní list a kniha o TGM) se zúčastnili také ředitelé škol.  
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Oceněni byli tito pedagogové: Zdeňka Svobodová z MŠ 28. října / Mgr. Irena Skalská ze ZŠ Skálova / 
Mgr. Hana Bubáková ze ZŠ 28. října / Mgr. Olga Tomsová ze ZŠ Žižkova / Mgr. Helena Novotná ze ZŠ 
Zborovská / Mgr. Lenka Součková ze Základní umělecké školy Turnov. 
 
Projekt příběhy našich sousedů 
12. dubna 2018 proběhla v sále šperkařské školy prezentace šesti studentských skupin, které v rámci 
projektu Příběhy našich sousedů, organizovaném organizací Post Bellum, půl roku pracovaly každý 
s jedním pamětníkem, jehož příběh pak převedly do krátké reportáže doplněné životopisem, 
obrazovým materiálem, a právě závěrečnou prezentací. Zpovídaní byli: kazatel Jednoty bratrské 
Ondřej Halama (Gymnázium Turnov), divadelník Miloslav Holas (ZŠ Skálova), loutkoherec Jaroslav 
Ipser (ZŠ 28. října), Karel Šírek (ZŠ Žižkova), Jana Hyblerová (ZŠ Skálova) a Jaroslava Svatošová 
(Gymnázium Turnov). Porota vyhodnotila jako nejlepší příběh Jany Hyblerové, shodou okolností 
babičky sbormistra a hudebního skladatele Martina Hyblera, který se sborem Carmina vystoupil 
v rámci kulturního programu. Odpolednem provázel moderátor Petr Vydra.  
Jednotlivé osudy v podobě všech shromážděných materiálů jsou zpřístupněny na stránkách pořádající 
organizace a v digitální databázi Paměť národa. Vytištěné materiály jsou uloženy v archivu 
turnovského muzea. (Viz Fotokronika). 
 
Majáles 
16. května se konaly studentské oslavy Majálesu. Do oslav, které byly uplynulých 27 let v režii 
studentů šperkařské školy, se tentokrát zapojily ostatní turnovské školy a celou akci zaštítil Parlament 
mládeže. Odpoledne prošel městem studentský alegorický průvod v převlecích připomínajících éru 
sta let naší republiky. Průvod vyústil v letním kině, kde až do noci probíhala hudební, divadelní 
a taneční vystoupení žákovská, studentská i profesionální. Součástí programu, oslavujícího svobodu, 
bylo také setkání s bývalým disidentem Františkem „Čuňasem“ Stárkem. (Viz Fotokronika). 
 
Výsledky maturit 
V letošních státních maturitních zkouškách uspělo méně studentů než loni, přičemž z matematiky, 
která měla nejhorší výsledky, propadlo 22,3 % studentů! V didaktickém testu z českého jazyka jich 
propadlo 10,4 procenta (tj. 6 488 studentů). Zdá se, že model státních maturit, kdy žáci ze všech 
maturitních škol skládají stejné testy, příliš nefunguje.  
 
Naše odpadky nejsou pro skládky – sběr papíru a baterií 
Ve školním roce 2017/2018 se do soutěže ve sběru starého papíru a baterií zapojily všechny 
turnovské školy (papír sbíraly všude, baterie jen v ZŠ Skálova a v ZŠ Mašov). Celkem sesbíraly 63 026 
kilogramů starého papíru a 387 kilogramů použitých baterií. Na prvním místě se v soutěži umístila ZŠ 
Mašov, jejichž žákům se podařilo nasbírat 134,6 kg papíru na jednoho žáka. Na druhém místě 
skončila ZŠ 28. října a na třetím ZŠ Skálova.  
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Mateřské školy 

 
Základní informace 
V Turnově je osm mateřských škol (28. října, Alešova, Bezručova, Mašov, Zborovská, J. Palacha, 
Kosmonautů, Waldorfská). 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 škola a Základní škola Sluníčko.  
Ve spádové oblasti Turnova je 22 mateřských škol. Celkový počet míst v mateřských školách 
Turnovska je 1 210, počet dětí byl 1 104. 
 
Povinná mateřská škola 
Od roku 2017 začala platit povinnost absolvovat poslední ročník v mateřských školách – tedy 
docházet poslední rok před nástupem do základní školy do předškolního zařízení. Změna si klade za 
cíl, aby všechny děti byly před nástupem do prvních tříd základní školy zvyklé na kolektiv a připravené 
školu absolvovat. Potřeba se týká zejména dětí z vyloučených či nižších sociálních skupin, které děti 
do mateřských škol (často z finančních důvodů) neposílaly a děti tak hned v úvodu povinné školní 
docházky měly horší startovací pozici, kterou špatně doháněly. Poslední ročník mateřských škol bude 
zdarma.  
 
Školkovné 
Pro školní rok 2017/2018 byla výše úhrady za měsíční návštěvu mateřské školy, tzv. školkovné, 
stanovena pro každou školu jinak v rozmezí 315 až 450 Kč měsíčně. 
 
Počet žáků ve školním roce 2017/2018 (2016/2017): Celkem 525 dětí. 

 MŠ 28. října: 72 (74), kapacita: 74, nově přijatých: 21 

 MŠ Alešova: 50 (52), kapacita: 52, nově přijatých: 18, odmítnuto: 0 

 MŠ Bezručova: 62 (65), kapacita: 65, nově přijatých: neuvedeno 

 MŠ Mašov: 45 (45), kapacita: 45, nově přijatých: 18, odmítnuto: 3 

 MŠ Zborovská: 92 (92), kapacita: 92, nově přijatých: 36, odmítnuto: 19 

 MŠ Jana Palacha: 51 (54), kapacita: 54, nově přijatých: 14, odmítnuto: 9 

 MŠ Sluníčko: běžná 104 (104), kapacita: 104 

 MŠ Sluníčko speciální: 20 (16) 

 MŠ Waldorfská: 50 (50) ve dvou třídách, kapacita: 50, nově přijatých: 23 
 
Soukromé školky 
V roce 2018 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.  
 



Kronika města Turnova 2018  |109 

Miniškolka Spirálka: Miniškolka uprostřed Turnova (Antonína Dvořáka čp. 2243) vznikla k 1. lednu 
2014. Miniškolku provozuje firma Spirála Turnov. Kapacita školky je 25 dětí ve věku od dvou let.  
 
Miniškolka Náruč: Už v dubnu 2010 otevřeli miniškolku v turnovské Náruči, která je stále činná. Sídlí 
v budově sokolovny a je otevřena dětem ve věku cca 2,5–3 roky. Stravu dětem připravují rodiče.  
 
Přehled akcí ve školním roce 2017/2018  
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
 
Mateřinka – festival mateřských škol 
20. a 21. března proběhl v Městském divadle 17. ročník festivalu Mateřinka. Na něm se se svými 
vystoupeními představují turnovské i mimoturnovské mateřské školy. Festival každoročně pořádá 
Středisko volného času Žlutá ponorka. Letošního ročníku se zúčastnily MŠ Zborovská s představením 
Sněhuláci, MŠ Tatobity s Včelími medvídky, MŠ Pěnčín s vystoupením Dítka a kvítka, Pěvecký sbor 
Karmínek, MŠ 28. října s Indiánským příběhem, MŠ Alešova s Červenou Karkulkou a MŠ Svijanský 
Újezd s vystoupením Zelená je tráva, fotbal to je hra! (Viz Fotokronika). 
 

Mateřská škola 28. října 

Adresa: 28. října 757 
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Svobodová (do 31. 7. 2018, jako ředitelka od roku 2000)  
Mgr. Lenka Dékány (od 1. 8. 2018) 
Charakteristika: Mateřská škola je umístěna v centru města. Sídlí v třípodlažní budově od roku 1945 
a je nejstarší mateřskou školou ve městě. Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle věku. V přízemí 
sídlí nejmladší Medvídkové, uprostřed Berušky a v horním patře předškolní Sluníčka.  
V suterénu je kuchyň s provozními prostorami. Z chodby suterénu je možné dostat se na malou školní 
zahradu. Škola má aktivní vitrínku v ulici 5. května.  
 
Školní vzdělávací program: Český rok, vycházející z tradic českého národa. Děti jsou vedeny k tomu, 
aby se naučily pojímat zdraví jako hodnotu, která umožňuje vést plnohodnotný život. Vzdělávání je 
rozděleno do bloků: Babí léto – Uvědomění si podzimu jako období zrání, sklizně, proměn v přírodě. 
Adaptace na nové prostředí / Podzim na strakaté kobyle jede – Prožívání podzimního období 
v barvách a kvalitě jiné nálady, jiného světla / Den se krátí, světla ubývá – Prožitek zkracujícího se 
dne, prožitek vzájemnosti, soucítění a ohleduplnost / Ten vánoční čas – Prožitek adventního času, 
vnitřní ztišení a prostor pro blízkost druhých. Vánoce jako symbol příchozího nového života / Už je 
zima, už je mráz, kam se ptáčku, podět máš? – Doznívání zážitku Vánoc a Nového roku jako symbolu 
optimizmu a radosti naplněného očekávání / Na Hromnice zimy polovice – Prožitek vrcholné zimy, 
probouzející se síly země. Masopust – symbol radosti, živelnosti, sebevyjádření / Přišlo jaro do vsi – 
Nálada probouzení nové činorodé síly. Vítání jara / Hřej sluníčko, hřej – Prožívání změn v probouzející 
se přírodě. Kvalita nového života – rašení, bujení / Vítej máji – Prožívání vztahu k nejbližší osobě 
(mamince), starost o ni, péče, poděkování. Vnímání ozdravných sil země – otvírání studánky / Léto, 
milé léto, cos nám přineslo? – Prožívání vrcholících sil léta v přímém kontaktu s přírodou, vnímání 
proměn, síla léčivých schopností bylin, vrcholící léto na loukách a zahrádkách. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Otevřeny byly tři třídy, které navštěvovalo 72 žáků. Nově bylo přijato 
21 dětí, 18 jich odešlo do základní školy. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků 
a 4 nepedagogičtí. (Údaje ve výroční zprávě si mírně odporují).  
Fotografie Tříkrálového průvodu dětí viz Fotokronika, leden. 
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Mateřská škola Alešova – Dřevěnka 

Adresa: Alešova 1140  
Ředitelka: Naděžda Dovolilová 
Charakteristika školy: Budova školy byla postavena účelově pro mateřskou školu. Škola je menší, 
spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části města Turnova za sídlištěm u nádraží s možností 
vycházek do přírody i do vilové zástavby. Přízemní budova je postavena ze dřeva a pro svůj vzhled 
dostala název „Dřevěnka“. Skládá se ze dvou tříd, herny, šatny, školní kuchyně a skladových prostorů. 
Ve školce je třída Berušky pro menší děti a druhá třída Motýlkové pro děti od 4,5 do 6 let. 
Problémem školy je nedostatek prostoru. Součástí školy je i školní jídelna s kapacitou 59 jídel.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky je 50 dětí, starají se o ně 4 pedagožky. Škola zaměstnává 
tři provozní zaměstnance a 1 školního asistenta. Nově přijatých bylo 18 dětí, 16 jich odešlo do 
základních škol. 
 

Mateřská škola Bezručova – Zámeček 

Adresa: Bezručova 590 
Ředitelka: Mgr. Jana Dontová 
Charakteristika školy: Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěna ve 
starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní 
školní kuchyně. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje 
využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena několika herními prvky.  
Školka měla ve sledovaném školním roce 4 třídy (3 běžné, 1 speciální): Nově byla zřízena 2. třída 
rozdělením početné skupiny Motýlků. Broučci (3–5 let), Motýlci (4–6 let) a Žabky (speciální třída pro 
děti s vadami řeči).  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 65 dětí, školu navštěvovalo 56 dětí v běžných třídách, 
6 dětí ve speciální třídě, celkem 62 dětí. O děti se staralo 6,5 pedagogů (z toho dva speciální 
pedagogové) a 3,5 nepedagogických pracovníků. 16 dětí odešlo do základní školy.  
Skutečně zdravá škola: 15. června se na školní zahradě konala slavnost, při které byl škole udělen 
bronzový certifikát společnosti Skutečně zdravá škola. Certifikát získala jako první turnovská škola.  
 
Kompletní přehled aktivit ve školním roce 

 Září–listopad: 10 lekcí – předplavecký kurz 

 Říjen–květen: Flétničky – doplňující program v rámci ŠVP pro nadané děti / Kroužek Angličtiny – 
mimo ŠVP / Kroužek „Jogínci“. 

 Září: Den mobility / Schůzka s rodiči celá MŠ – 6. 9. 2017 / Krátké vystoupení dětí na slavnostním 
otvírání nového hřiště na Daliměřicích – 14. 9. / Orientační běh ZŠ Alešova – předškoláci – 26. 9. 

 Říjen: Ve spolupráci s rodiči výstava „Podzimníčci“ / Logopedická poradna s Mgr. Vackovou / 
Návštěva Hasičů – 13. 10. 

 Listopad: Městské divadlo „O chytré koloběžce“ – 6. 11. / Tradiční pečení svatomartinských 
rohlíčků – 10. 11. / Setkání prvňáčků v MŠ – hravé odpoledne pro bývalé absolventy – 22. 11. / 
Logopedická poradna s Mgr. Vackovou – 29. 11. 

 Prosinec: Návštěva Mikuláše v MŠ – 4. 12. / Vánoční vystoupení Motýlci v TJ Daliměřice – 14. 12. 
/ Vánoční besídka s dílničkou Žabky a Rybky v MŠ – 14. 12. / Logopedická poradna 

 Leden: Návštěva Tříkrálových koledníků ze třídy Žabek v celé v MŠ – 5. 1. 2018 / Logopedická 
poradna s Mgr. Vackovou – 10. 1. / Divadelní představení v MŠ „ Rodinka Palečkovic aneb jak 
vyzrát na bacily“ – 16. 1.  

 Únor: Děti ze ZŠ Alešova, Masopust u Billy – 21. 2. / Lyžařský výcvik v Bedřichově – 5. 2. až 9. 2. / 
Logopedická poradna s Mgr. Vladislavovou – 14. 2. / Návštěva ZŠ Žižkova – 22. 2. 
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 Březen: Logopedická poradna s Mgr. Vackovou – 7. 3. / Vítání Jara, vynášení Zimy Morany k řece 
Jizeře – 21. 3. / Divadelní hudební představení v MŠ „Cesta kolem světa“ – 23. 3. 

 Duben: Městské divadlo „Hastrman Tatrman“ – 4. 4. / Den otevřených dveří v MŠ – 11. 4. / 
Návštěva městské knihovny s předškoláky – 13. 4. / Návštěva Hasičů s Broučky – 13. 4. / 
Logopedická poradna s Mgr. Vackovou – 18. 4. / Orientační běh v zámecké zahradě s p. 
Zakouřilem – 18. 4. / Školní atletický trojboj – 19. 4. / Ekologický program v MŠ „Zvířátka“ – 27. 
4. / Čarodějnické dopoledne na školní zahradě – 26. 4. 

 Květen: Návštěva u p. včelaře Šritra v Turnově s předškoláky – 3. 5. / Zápis do MŠ – 9. 5. / První 
polodenní výprava na hrad Kost, údolí Plakánek – 9. 5. / Focení předškoláků na pamětní listy – 
11. 5. / Slavnost s rodiči na školní zahradě s Broučky – 15. 5. / Druhá polodenní výprava na 
zámek Mnichovo Hradiště a koňskou farmu Ptýrov – 17. 5. / Logopedická poradna 
s Mgr. Vladislavovou – 22. 5. / Třetí polodenní výprava do Bozkovských jeskyní – 23. 5. / Čtvrtá 
polodenní výprava na Drábovnu a Malou Skálu – 30. 5. / Focení kolektivů na školní zahradě – 
31. 5. 

 Červen: Den Dětí „Stopovaná“ – 1. 6. / Hravé odpoledne v MŠ pro nové Broučky – 5. 6. / 
Slavnostní rozloučení předškoláků s představiteli města v ZUŠ – 5. 6. / Pátá polodenní výprava 
„Postojná“ – 7. 6. / Slavnostní rozloučení s předškoláky na školní zahradě – 13. 6. / Dopolední 
výlet do Dolánek a Zrcadlovou kozu – 19. 6. 
 

Mateřská škola Mašov  

Adresa: U Školy 85, Mašov 
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková (do 31. 7. 2018, v mašovské škole od roku 1988, ředitelkou 26 let). 
Věra Nejedlová (od 1. 8. 2018) 
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 a vystavuje práce dětí. Součástí školy je i školní kuchyně, která 
vaří i pro blízkou ZŠ Mašov. 
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. Stručný popis: Mateřská 
škola má ve svém logu sluníčko s paprsky, které určuje záměr školního vzdělávacího programu. 
Sluníčko v nás probouzí radost, úsměv a pohodu z každodenního pobytu v mateřské škole. Sluníčko se 
směje jako paní učitelka, která je klidná a usměvavá kamarádka dětí, připravená kdykoli pomoci, 
tvořivá a nápaditá. Sluníčko svými paprsky vtahuje všechny děti po celý rok do všech činností, které 
naše mateřská škola nabízí. Sluníčko se dívá na děti, které jsou zdravé, všestranně rozvinuté, tvořivé, 
samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, spolupracují se svými kamarády, jsou uctivé 
k dospělým, umí krásně mluvit a jsou připravené na vstup do základní školy.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 45 dětí byla stoprocentně naplněna, přijato bylo 18 dětí, 
do základních škol odešlo 16 dětí. 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.  
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Děti navštěvovaly čtyři třídy: Berušky – předškolní děti, Kopretiny – logopedická třída, Slůňata 
a Sluníčka. Součástí školy je logopedická třída zaměřená na nápravu řeči.  
Počet dětí a zaměstnanců: Školu navštěvovalo 86 dětí ve čtyřech třídách. Škola měla celkem 
14 zaměstnanců, z toho 9 pedagogů.  
Logopedická třída: Škola zřizuje speciální logopedickou třídu a zajišťuje dětem a jejich rodičům 
spolupráci s klinickým logopedem, SPC pro vady řeči v Liberci. Pro každé dítě je vypracován 
individuální plán zahrnující prvotní diagnostiku a specifickou individuální péči. Rodičům je jednou za 
dva týdny umožněna konzultace v logopedické poradně, kde se pod vedením speciálního pedagoga 
učí s dítětem pracovat. 
 

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 školu navštěvovalo 51 dětí. 
Škola měla celkem 8 zaměstnanců (7 úvazků), z toho 4 pedagogické. 
Vzdělávací program: Děti se učí podle programu Podzim, zima, jaro, léto v pohádkách a písničkách. Je 
zaměřen na přírodu (živou i neživou), svět kolem nás, svátky, tradice, roční období, sportovní aktivity, 
hygienu, zdraví atd., a na komplexní přípravu dítěte na vstup do ZŠ. Vše probíhá hravou formou, 
dostupnou pro každé dítě. Velký důraz je kladen na rozvíjení komunikativních dovedností 
a schopností dětí. 
 

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.  
 
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 4 děti. 

 Dvě třídy základní školy speciální, kapacita 18 
dětí, docházelo 14.      

Počet zaměstnanců: Celkem ve škole pracovalo 32 zaměstnanců, z nichž 24 bylo pedagogických.  
 
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 
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logopedická cvičení, muzikoterapie, rehabilitace a další specifické činnosti. Děti se co nejvíce zapojují 
do běžných aktivit školy – divadla, tvořivá odpoledne, výtvarné soutěže.  
 
Běžné třídy mateřské školy 
Běžné třídy mateřské školy pracují podle Školního vzdělávacího programu Sluníčko. Škola se v tomto 
roce výrazně zaměřila na ekologickou výchovu. Děti měly možnost navštěvovat výuku hry na 
zobcovou flétnu – Hravé pískání, výtvarný či keramický kroužek. 
 
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. 
(Fotografie k výročí republiky byla převzata z webu www.turnovsko.info, více viz Fotokronika). 
 

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. 
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. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracují 4 učitelky. Kapacita školky je 50 dětí, navštěvovalo ji 
50 dětí. Nově přijato bylo 23 dětí, do základních škol odešlo 14 dětí.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):   
Z aktivit, které škola pořádá pro děti, rodiče i veřejnost většinou odpoledne, večer či o víkendu: 

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

 Jablíčková slavnost (česání jablíček, pečení štrůdlu) 

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

 Adventní slavnost (nedělní odpoledne s adventní spirálou a zažehnutím prvního vánočního 
světýlka, anděl vede děti cestou z větviček a červených jablíček) 

 Vánoční slavnost (děti hrají v kostýmech svým rodičům hru O narození děťátka) 

 Masopust (karnevalová veselice v kostýmech ve spolupráci ZŠ Skálova ul.) 
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 Vynášení Mořeny (koná se dopoledne, vynášení za doprovodu rodičů, kteří mohou přijít) 

 Semínková slavnost (děti po projití temnou zemí dostávají od matičky Země semínka obilí 
a zasejí si je do květináčků) 

 Studánková slavnost (návštěva studánky, děti ji vyčistí, zazpívají jí, najdou poklad a setkají se se 
studánkovou vílou) 

 Velikonoční slavnost (vystoupení dětí pro rodiče, hledání velikonočního vajíčka, občerstvení 
připravené rodiči na zahradě školy) 

 Den otevřených dveří (školka je po celý den otevřená pro veřejnost) 

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

 Celodenní výlet za účasti rodičů, s obědem v restauraci 

 Rozloučení se školáky (odpoledne s předáváním osobních básniček dětem, dárků, divadlem 
školáků pro rodiče, ohněm a opékáním, spaním ve školce). 

 
Skutečně zdravá škola 
Celostátní projekt Skutečně zdravá škola je komplexním programem kvalitního školního stravování 
a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si je vychutnat a věděly, odkud jídlo 
pochází a jak vzniká. V Turnově jsou do projektu zapojeny tři školy. Turnovská waldorfská škola 
získala v letošním roce bronzový certifikát ve zdravém stravování. Tento certifikát se podařilo získat 
jen 33 mateřským školám v republice z celkových 339 mateřských, základních a středních škol s 56 
281 dětmi, žáky a studenty, které jsou do projektu zapojeny. Velkou zásluhu na udělení certifikátu má 
ve waldorfské škole její kuchařka Lucie Bučková.  
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Základní školy 

 
Základní informace 
Ve městě je šest základních škol zřizovaných Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, 
ZŠ Žižkova ul., ZŠ Mašov, ZŠ Zborovská a Mateřská škola a Základní škola Sluníčko v ul. Kosmonautů).  
Město zřizuje i Základní uměleckou školu. 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 2 964 žáků, z toho 322 prvňáčků. 
 
Spádovost škol 
V roce 2016 byla upravena vyhláška, která určuje příslušnost dětí do jednotlivých škol podle toho, 
kde bydlí. Zamezilo se tak přetlakům na straně jedné a nedostatku žáků na straně druhé. Přednost 
vždy dostávají děti, které spadají k dané škole.  
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 2017/2018 
Od školního roku 2017/2018 začala platit novela školského zákona, která posunula lhůtu pro zápis 
žáků k povinné školní docházce na pozdější termín od 1. do 30. dubna. Dříve se děti zapisovaly už od 
15. ledna do 15. února. Změna přinese výhodu dětem, pro které i dva měsíce zpoždění mohou 
znamenat výrazný mentální posun směrem ke schopnosti nastoupit do školy. Ministerstvo si od 
změny slibuje, že ubyde tzv. odkladů, kdy děti nastupují do školy až o rok později, protože na zápise 
ještě nejsou uznané za dostatečně způsobilé do školy nastoupit.  
Slavnostní zápis se v Turnově ve všech školách konal 4. dubna. (Slavnostní zápis do ročníku 
2018/2019, který se konal v roce 2018, viz Fotokronika). 
 
Počty žáků v jednotlivých školách na začátku školního roku (v závorce srovnání s minulým školním 
rokem). Údaje se mohou lehce odlišovat od výročních zpráv, protože počet žáků během roku může 
mírně kolísat. 
Celkem: 1 900 žáků, neobsazeno 308 míst. 

 ZŠ Skálova: Nastoupilo 52 prvňáků. Celkový počet žáků 502 (466), kapacita školy je 680 žáků 

 ZŠ 28. října: Otevřeny byly 3 první třídy. Nastoupilo 49 prvňáků. Celkový počet žáků 600 (594), 
kapacita školy je 600 žáků.  

 ZŠ Žižkova: Otevřeny byly 3 třídy. Nastoupilo 50 prvňáků. Celkový počet žáků 637 (650), kapacita 
školy je 670 žáků 

 ZŠ Mašov: Otevřena byla 1 třída. Nastoupilo 13 prvňáků. Celkový počet žáků 87 (90), kapacita 
školy je 90 

 ZŠ Sluníčko přípravná: Celkový počet žáků: 4 (3), kapacita 6 žáků.  

 ZŠ speciální Sluníčko: počet žáků 14 (18), kapacita 18, celkem 2 třídy 

 ZŠ Zborovská: počet žáků celkem: 56 (62), kapacita školy je 150 žáků. Nastoupili 2 prvňáčci. 
 

Základní škola 28. října  

Adresa: 28. října 18  
Ředitel: Mgr. Jaromír Frič (znovu potvrzen ve funkci v konkurzu v květnu 2018) 
Charakteristika školy: Škola přivítala své žáky poprvé 23. 6. 1882, kdy byla v budově nově 
vystavěného Skálova sirotčince ve Skálově ulici zřízena měšťanská škola dívčí. Dne 28. října 1934 byla 
slavnostně zpřístupněná nově postavená budova školy v ulici 28. října, kde škola sídlí dodnes. 
Škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Škola není zřizována jako specifická s konkrétním 
zaměřením, vzdělávací program je vytvořen pro všeobecné vzdělávání.  
Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem 
a pozemkem školní družiny. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu s kapacitou 590 jídel a školní družinu 
pro 140 žáků.  
 
Vzdělávací program: (Rozvržení hodin jednotlivých předmětů a jednotlivých tříd bylo uvedeno 
v kronice za rok 2014.)  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2017/18 měla škola 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 594 
žáků. Škola měla celkem 61 zaměstnanců, z toho 46 pedagogických pracovníků a 15 
nepedagogických. Týdně se odučilo 736 hodin.  
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Zájmové kroužky na škole: 
I. stupeň:  
anglický jazyk / výtvarný kroužek / hra na flétnu / sborový zpěv / dramatická výchova / informatika / 
hra na kytaru / keramika / pohybové hry / příprava na přijímací zkoušky do primy z matematiky a 
českého jazyka. 
II. stupeň:  
informatika / sportovní hry / plavání / posilování / robotický kroužek / psaní na klávesnici / keramika 
/ hra na kytaru / sborový zpěv / příprava na přijímací zkoušky z M, Čj / dramatický kroužek. 
 
Výstup na Eiger: Ve čtvrtek 21. června se žáci školy pokusili o zdolání jednoho z velmi obtížných 
vrcholů Alp – Eigeru. Schodiště školy se stalo simulátorem horské túry a každý si zvolil své tempo a cíl, 
kterého chtěl dosáhnout. Nejlepšího výsledku dosáhl David Pham (6. B), který během 4,5 hodiny 
zdolal 166 kol, což odpovídá výstupu do výšky 1 185 m a délce téměř 21 km. 
(Fotografie z akcí na připomínku výročí republiky a fotografie ze setkání se starostou (listopad) viz 
Fotokronika). 
 

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). Od září 2018 jsou 
školní družina a dvě třídy umístěny v čp. 1723 (Alešova ulice) v prostorách OHŠ. 
Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. První žáci vstoupili 
do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna 1908. 
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro 
udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku. Jako jediná základní škola v Turnově učí 
matematice podle metody profesora Hejného.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2017/2018 školu navštěvovalo 503 žáků (v minulém roce 
455 žáků). Počet tříd byl 20. Na 1. stupni bylo 10 tříd a na 2. stupni 10. Na odloučeném pracovišti 
Alešova 1059 je 8 tříd 1. stupně. Škola zaměstnávala 63 zaměstnanců. Ve škole se vzdělávalo 50 tzv. 
integrovaných dětí, tedy s nějakou formou handicapu. Pedagogických zaměstnanců bylo 44 (z toho 
4 vychovatelky školní družiny, 1 vedoucí vychovatelka školní družiny a 6 asistentek pedagoga se 
sníženými úvazky).  
 
Rekonstrukce: Pokračovala výměna historických oken v budově ve Skálově ulici (II. patro) / 
rekonstrukce parket a nové osvětlení v budově ve Skálově ulici / nový nábytek do učeben v budově 
ve Skálově ulici / nový nábytek do 1. tříd v budově v Alešově ulici / přesun školní družiny do prostor 
střední školy v Alešově ulici / zřízení zázemí pro ŠPP v prostorách bývalého bytu školníka / výmalba 
učeben ve Skálově i Alešově ulici.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: (výběr):  
Každý ročník během roku absolvuje řadu přednášek, exkurzí, výletů a dalších aktivit, jejichž podrobný 
přehled je uveřejněn ve výroční zprávě školy. 
Vítání sv. Martina: 11. listopadu 2017 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). 
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Masopust v Alešově ulici: 21. února se konala tradiční oslava masopustu, kterou pro veřejnost 
připravily děti a učitelky z Alešovy ulice. Masky tentokrát nenavštívily mladší děti v místních školách, 
ale vyrazily k prodejně Billa, kde se jejich veselím mohla nakazit široká veřejnost. Akce se zúčastnilo 
kolem dvou stovek dětí. (Viz Fotokronika) 
26. března: Ďábel Valdštejn aneb Pozoruhodný osud vévody frýdlantského. Pořad o nadčasové 
osobnosti Albrechta z Valdštejna z různých a méně známých úhlů pohledu se slovem i hudebním 
doprovodem a písněmi Josefa Pepsona Snětivého, šéfredaktor nakladatelství Čas, edice Český Čas. 
Základní škola Turnov II, Alešova ulice, od 18.00 hodin. 
Oborové dny: Ve školním roce 2017/2018 byly ve škole zavedeny tzv. Oborové dny pro žáky 6.–8. 
tříd. Na začátku školního roku si žáci vybrali jeden ze dvanácti nabízených oborů, v něm pak pracovali 
a na konci března prezentovali své výsledky před ostatními. Příklady oborů: Český ráj, Novináři, Z pole 
na stůl, Psi, Móda, Jak se žije cizincům, v angličtině o památkách Turnova, Sklářství, Netradiční sporty 
a Pythagorova věta ve výtvarném umění. 
 
Oslava 110. výročí školy 
V týdnu od 21. do 26. května proběhly ve škole oslavy 110. výročí založení školy se spoustou aktivit 
pro žáky, učitele i veřejnost. Na přípravě se podíleli žáci i učitelé. (Viz Fotokronika). 

. 21. května: představení o historii školy zpracované zábavnou a velmi překvapivou formou 
s překvapením v závěru. Městské divadlo 

. 23. května: týmové soutěže v různých disciplínách pro organizace i firmy 

. 24. května: přednáška Davida Marka o historii školy 

. 26. května: Škola hrou – celodenní oslavy se soutěžemi v duchu první republiky, prohlídky 
školy, otevřena věž školy, občerstvení, možnost zakoupení nových školních triček a mikin. 
Byla připravena profi fotobudka, kde si návštěvníci mohli pořídit vlastní památeční fotografie. 

 
Den otevřených dveří pro žáky budoucích 6. tříd v budově ve Skálově ulici se konal 17. října. Příchozí 
si užili netradiční hru ke 100 letům republiky, a tak se zábavnou formou seznamovali s vyučujícími 
druhého stupně a s prostorami školy. 
Svatý Martin v Turnově: Už popáté přijel 9. listopadu 2018 do Turnova Martin na bílém koni. Akci 
pořádá ZŠ Skálova, pobočka Alešova. I v letošním roce na oslavu příjezdu zazněly písně spojené 
s tímto svátkem, které zazpíval sbor 1. a 2. stupně školy v Alešově a Skálově ulici. Sbor oblečený 
v bílém symbolizoval sníh, který si letos asi dá načas. Mezi diváky přišly také postavy, které se 
objevují mezi svatým Martinem a Štědrým dnem – svatí Mikuláš, Ondřej, Kateřina, Barbora či Josef 
s Marií. Postavy na závěr vyrazily mezi lidi s košíčky plnými svatomartinských rohlíčků. 
(Fotografie z prvního školního dne v Alešově ulici viz Fotokronika, září). 
 

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 nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží 
z kuchyně OHŠ Turnov. Škola je úplnou základní školou pro 1. až 9. ročník.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: K 30. 9. 2017 měla škola 631 žáků v 27 třídách. Jedním ze zaměření školy 
je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – podpůrná opatření personálního 
charakteru – pedagogická intervence pro 13 žáků, předmět speciálně pedagogické péče pro 5 žáků, 
asistent pedagoga pro 2 žáky. Ve školním roce 2017/2018 byli integrováni: 1 žák s tělesným 
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postižením (má asistenta pedagoga), 2 žáci s mentálním postižením, 6 žáků s vadami řeči (jeden má 
asistenta pedagoga), 2 žáci sluchově postižení, 16 žáků s SPU. Většinu z integrovaných žáků tvoří žáci 
se specifickými poruchami učení – především dyslexií.  
Pedagogický sbor tvořil ředitel, 2 zástupkyně ředitele a 44 učitelů vč. 2 výchovných poradců (pro 1. 
a pro 2. stupeň), 5 vychovatelek a 1 vychovatel školní družiny, 1 vedoucí školního klubu (knihovnice), 
2 asistentů pedagoga. (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: Bylo vymalováno několik učeben a dokoupeny lavice, židle a nábytek do tříd.  
V červenci 2018 byla vyměněna okna v 1.–3. patře hlavní budovy školy. Problémy se střechou na 
hlavní budově přetrvávají. Bohužel výběrové řízení na jaře 2018 nedopadlo – nepřihlásil se žádný 
zájemce o realizaci akce. V budově školičky byla položena v přízemí a 1. patře nová dlažba.  
Setkání se seniory: Dubnové setkání seniorů na ZŠ Žižkova je už tradicí, stejně jako program, který si 
pro seniory připravují místní žáci. Letos hosty přišli pozdravit skřítek Školníček a víla Žlutěnka. Přivedli 
s sebou i dva recitátory a pěvecký sbor Zpívánky. Recitátoři se zamysleli, jak je to mezi babičkami 
a vnoučátky, a nad smyslem pro humor, lidským porozuměním a během dějin. Děti ze sboru ukázaly, 
co zpívají dnes, a potom se vrátily ke starým osvědčeným melodiím. 
Školní jarmark: 19. května. Tradiční akce pro rodiče a přátele školy. Téma: zvíře. (Viz Fotokronika).  
Ocenění v soutěži Náš svět: Žáci školy se umístili mezi pěti nejlepšími kolektivními pracemi (bez 
určení pořadí) ve 45. ročníku literární soutěže Náš svět, kterou pořádá Talentcentrum Národního 
institutu pro další vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci 2.–9. ročníků školy 
společně pracovali na almanachu Zvíře v nás. Cenu převzala 11. května devítičlenná delegace školy na 
knižním veletrhu Svět knihy. Kniha obsahuje téměř 400 stran textů a ilustrací. Je doplněna 
namluvenou digitální prezentací. Z vybraných básní a ilustrací vzniklo i malé leporelo.  
1. června byli, v rámci vyvrcholení projektu, pasování dva žáci školy, a to Monika Duffková a Timon 
Drahoňovský z 8. ročníku, pasováni na rytíře Řádu krásného slova. Slavnostní akt se odehrál 
v Zrcadlové kapli Klementina. Před čtyřmi lety byla za Liberecký kraj pasována Martina Kněbortová, 
před dvěma lety Nikol Hanzlová, obě žákyně ZŠ Žižkova.  
 

Základní škola Mašov 

Adresa: U Školy 56 
Ředitelka: Mgr. Renáta Šulcová (od 1. 8. 2012, znovu potvrzena v květnu 2018) 
Charakteristika školy: Základní škola pro 1. až 5. třídu se nachází na okraji města Turnova. Jedná se 
o budovu s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, 
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.  
Od roku 2017 se intenzivně řeší příprava na rekonstrukci školy, nebo její přístavbu. Rozpočet, který 
zpracovala firma na základě studie, však překročil zastupitelstvem schválenou částku a bylo nutné 
celý projekt rekonstrukce projednat znovu. Ani v roce 2018 tak stavba nebyla zahájena.  
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala 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 2017/18 navštěvovalo školu 90 žáků. Pracovalo zde pět 
pedagogů na plný úvazek, jeden učitel ICT na částečný úvazek, 1 učitelka anglického jazyka na 
částečný úvazek, 2 vychovatelky v družině (1,5 úvazku) a 2 provozní zaměstnanci. 
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Přehled zájmových kroužků: Počítače / Sportovní kroužek I. a II. / Základy hry na flétnu  / Výtvarný 
kroužek I. a II. / anglická konverzace pro žáky 4. a 5. ročníku. 
(Ve výroční zprávě je uveřejněn přehled všech aktivit školy.) 
 

Základní škola Zborovská  

(dříve Speciální škola Turnov, ZŠ Sobotecká, od 2015 ZŠ Zborovská) 
Adresa: Zborovská 519  
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková (znovu jmenována v květnu 2018) 
 
Charakteristika školy: Škola byla zřizována Libereckým krajem, od 1. ledna 2015 se jejím zřizovatelem 
stalo město Turnov, od školního roku 2014/2015 se vyučuje v nových prostorách v budově Obchodní 
a hotelové školy ve Zborovské ulici.  
Škola zajišťuje následující činnosti: základní školu praktickou, základní školu speciální 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 Turnov v ulici 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.  

 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. 

 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2017/2018 měla škola 9 pedagogů, 1 vychovatelku školní 
družiny, 3 asistenta pedagoga, 2 provozní zaměstnance na zkrácený úvazek – uklízečku, hospodářku 
školy. Školu navštěvovalo 56 dětí. Do prvního ročníku byl přijat jeden žák.  
 
Zájmové kroužky: Po mnohaletých zkušenostech škola neprovozuje žádné zájmové kroužky (žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami nechtějí zůstávat odpoledne ve škole, nemají smysl pro 
pravidelnou návštěvu kroužku, další komplikací je dopravní obslužnost do okolních vesnic). Do školy 
dojíždějí žáci i z okresů Mladá Boleslav a Jičín. 
 
Akce pořádané školou:  

 Projektové dny s aktuální tematikou např. Vánoční tradice a zvyky, Dejte vejce malovaný, Den 
čarodějnic, Den dětí, Den matek a projektové dny zaměřené na primární prevenci sociálně-
patologických jevů jako K nám drogy nepatří, Kdo si hraje, nezlobí.  

 Den otevřených dveří  

 Odborné exkurze pro žáky osmých a devátých ročníků, návštěvy odborných učilišť, podniků 
a provozoven v Turnově a okolí, např. Kovovýroba Sedmihorky 

 Projekt Ekoškola – čtvrtá obhajoba titulu byla úspěšná 

 Zapojení do projektů organizací Sever, Divizna,  

 Školní výlet Sedmihorky spojeno s ekovýchovou, Středisko ekologické výchovy Český ráj 

 Bruslení na zimním stadionu v Turnově 

 Sběr druhotných surovin a jejich důsledné třídění 

 Sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení 
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Ekozahrada: Školáci společně založili školní zahradu, na kterou získali příspěvek ve výši 10 000 Kč od 
společnosti IKEA, která je partnerem pražského vzdělávacího centra Tereza. v rámci výzvy Velké 
změny začínají od nejmenších se turnovští přihlásili s projektem Děti a příroda patří k sobě a byli 
úspěšní. 
(Fotografie z uctění památky obětí první světové války viz Fotokronika, listopad). 
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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 1 304 studentů (loni 1 265). 
 
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 zřizovaných 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 pouhé 3 500. 
 
Počty studentů: 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 220 (197). Kapacita školy je 250 studentů 

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

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 136 (loni 115), 24 (27 VOŠ). 
Kapacita střední školy je 200 studentů, VOŠ 24 studentů 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 539 (558). 
Kapacita školy je 1 003 studentů. 

 

Gymnázium Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra (znovu jmenován 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. 
V současnosti existuje víceletá (osmiletá) a čtyřletá forma studia s následnou specializací na 
technické, přírodovědné, nebo humanitní zaměření. Gymnázium spravuje školní knihovnu s 6 500 
svazky beletrie a 16 500 svazky odborné literatury. Součástí budovy je i malý bazén, který je jediný 
interiérový v Turnově. Spravuje ho Městská sportovní Turnov a je přístupný i veřejnosti.  
Gymnázium Turnov je Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje (celoživotního vzdělávání dospělých) a je jedním ze zakladatelů Vzdělávacího 
centra Turnov, o. p. s. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Škola vznikla v roce 1908, 
do nové budovy se stěhovala v roce 1930 a od roku 1990/91 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 353. Do prvních 
ročníků obou forem studia bylo přijato po třiceti studentech. Bylo odučeno 581 hodin. 
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Ve škole pracovalo celkem 45 pracovníků. Pedagogů bylo 33 (22 s plným úvazkem, 11 s částečným).  
Maturity: Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci státních maturit. 
Maturitní zkoušky skládalo 59 studentů (čtyřleté studium – 29, víceleté studium – 30). 
S vyznamenáním je složilo 18 z nich, neprospěl 1 student.  
 
Z akcí ve školním roce: 
Výročí 110 let existence 
V roce 2018 slavilo turnovské gymnázium 110. výročí své existence. 13. října proběhl vrchol veřejných 
oslav – sraz absolventů, jednotlivé kolektivy obsadily všechny restaurace v Turnově tak, jak je tomu 
ostatně každých 10 let, kdy se absolventi setkávají. Oslavy byly zahájeny 10. března abiturientským 
plesem na Střelnici, během léta proběhlo několik koncertů kapel spjatých s gymnáziem. 8. září bylo 
uvedeno literárně-dramatické féerie Skleněné oko (autorsko-interpretační kus pánů Jaroslava Rudiše, 
Aleše Hozdeckého a Jindřicha Svobody – ti jako spolužáci z maturitního ročníku 1991 založili dočasný 
divadelní soubor TLDS – SUD (Turnovsko-lomnická divadelní společnost – Sport, Umění, Děvčata) 
zpočátku zaměřenou na originální interpretaci cimrmanovských děl). (Viz Fotokronika, říjen). 
 
Koncert pro pedagogy: 12. října proběhl v kostele v Přepeřích koncert pro bývalé i současné 
pedagogy gymnázia, na kterém vystoupili přední čeští hudební umělci – Jiří Stivín a Robert Hugo. 
Koncert byl jen pro zvané. 
(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). 
 
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 98 

 Hotelnictví, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 80 

 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 111 

 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 71  

 Obráběč kovů, tříleté denní. Počet žáků 18 

 Nástrojař, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 55 

 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 7 

 Jemný mechanik – optik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet 26 

 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 73 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od spojení celkem 1 003 žáků, ve sledovaném 
období školu navštěvovalo 539 žáků. Ve škole pracovalo 80 zaměstnanců, z toho bylo 51 pedagogů 
a 21 provozních zaměstnanců.  
 
Uplatnění absolventů (přepis z výroční zprávy školy): 
Absolventi maturitních oborů Cestovní ruch, Hotelnictví a Obchodní akademie převážně pokračují 
dále ve studiu. Převládají vysoké školy s ekonomickým zaměřením, často i v návaznosti na svá studijní 
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zaměření, tj. veřejná správa, cestovní ruch a gastronomie. Menší část absolventů pokračuje na 
jazykových školách nebo na školách v zahraničí. Absolventi oboru Strojírenství ve většině případů 
vstupují do praxe a ihned získávají pracovní místo. 
Vzhledem ke stále se rozrůstajícímu cestovnímu ruchu v Českém ráji, Krkonoších a Jizerských horách 
nacházejí absolventi gastronomických oborů zaměstnání v restauracích a pohostinských 
provozovnách v Turnově a v širokém okolí. Přínosem pro jejich uplatnění je absolvování 
Barmanského kurzu, Kurzu studené kuchyně, Cukrářského kurzu, Kurzu o kávě, Vykrajování ovoce 
a zeleniny, které pro žáky naše škola organizuje. Absolventi oboru Jemný mechanik – optik často 
pokračují v nástavbovém studiu nebo nacházejí zaměstnání v průmyslových podnicích.  
Absolventi oborů Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů nacházejí dobré uplatnění především 
ve strojírenských firmách v celém regionu. Jedná se například o firmy Sklostroj Turnov CZ, s. r. o, 
Kamax, s. r. o., Turnov, Charvát Axl, a. s., Semily, ONTEX CZ, s. r. o., Turnov, Grupo Antolin Turnov, s. 
r. o., Šroubárna Turnov, Mahle BEHR Czech, s.r.o., Mnichovo Hradiště, VYVAPLAST, s.r.o. Turnov 
a další. Část absolventů učebních pokračuje dále ve studiu na našem maturitním oboru Strojírenství. 
 
Kurzy a semináře organizované pro žáky školy: Kurz cukrářských technologií / Seminář o čokoládě / 
Seminář o pivu / Základní barmanský kurz / Carvingový kurz / Seminář o kávě. 
  
Rekvalifikační kurzy pro veřejnost: Škola je místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra 
vzdělanosti Libereckého kraje a je členem Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. 
Kurzy: Základy obsluhy osobního počítače / Kovoobráběčské práce / Obsluha CNC strojů / Kuchařské 
práce / Obchodní korespondence. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a absolvují řadu exkurzí, a to podle oborů svého studia.  
 
Spolek absolventů a přátel školy: Se začátkem školního roku 2017/2018 byl založen nový spolek. 
Prezidentem spolku je absolvent školy Lukáš Bělohradský. 
První ročníky oborů: cestovní ruch 30 studentů, obchodní akademie 30 studentů, hotelnictví 26 
studentů, nástrojař žáků, jemný mechanik – optik (také naplněno), strojírenství 23 žáků.  
Maturity: Celkem maturovalo 92 studentů, uspělo jich 53, z toho tři maturovali s vyznamenáním. 
(Předávání maturitních vysvědčení viz Fotokronika, červen). 
Centrum odborného vzdělávání: Při budově školy 
v Alešově ulici vyrůstá centrum odborného 
vzdělávání za 50 milionů korun. To bude sloužit 
především zájemcům o strojírenské obory a bude 
jedním z mála špičkově vybavených pracovišť 
v Libereckém kraji. (Viz Fotokronika, červen). 
Škola městu: 14. září uspořádala škola na náměstí 
akci Škola městu. V 10 hodin byla akce zahájena, v 11 
hodin proběhl oblíbený běh číšníků, který jsme ve 
městě už dlouho neviděli. V dalším programu se 
prezentovaly jednotlivé obory, včetně 
gastronomických. (Viz Fotokronika). 
Den otevřených dveří: 5. prosince se v obou budovách školy konal Den otevřených dveří. 
Návštěvníkům se prezentovaly následující obory: Budova Alešova 1723 u nádraží – prezentace oborů: 
studijní obory – strojírenství, učební obory – jemný mechanik (optik), strojní mechanik, obráběč kovů, 
nástrojař, kuchař-číšník, pivovarník-sladovník. Budova Zborovská 519 – prezentace oborů: studijní 
obory – obchodní akademie, hotelnictví, cestovní ruch. Zájemci si mohli prohlédnout i objekt Domova 
mládeže v ulici 28. října 584. (Fotografie ze Dne otevřených dveří, který se konal v únoru 2018 viz 
Fotokronika). 
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Kompletní přehled akcí (převzato z výroční zprávy): 

 Září 2017: občerstvení, raut Šroubárna Turnov pro 500 osob / občerstvení, oslava narozenin, 
Nemocnice Turnov / občerstvení, schůzka Komise komunitního plánování, Město Turnov / 
rodinná oslava / AMOS Jablonec nad Nisou – prezentace školy, barm. vystoupení žákyň 3H. 

 Říjen 2017: soutěž běh číšníků / soutěž v čepování piva, Žatecký pivovar cup – v rámci Veletrhu 
For Gastro & Hotel 2017, naši žáci celkové 2. místo v soutěži pivních specialistů / účast na soutěži 
RIO MARE – 3 žáci 3H / občerstvení Město Turnov, cestovatelská přednáška / ochutnávka vín, 
Znovín Znojmo, občerstvení / občerstvení pro Spokojený domov, o. p. s. / prezentace školy, 
míchané nápoje Educa Liberec. 

 Listopad 2017: Burza škol – carving, flambování, míchání nápojů, raut pro VIP, ukázka tabule / 
exkurze do hotelu Four Season Prague, žáci 1H, 2H / účast na workshopu pro pedagogické 
pracovníky – Hotel Voroněž Brno, organizováno CBA – vyučující odborných gastronomických 
předmětů / občerstvení na sportovní den školy v hale TJ / organizace DOD v gastro části, ukázky 
a občerstvení pro zájemce o studium, pečení cukroví / pečení perníků / banket pro ZŠ Turnov, 
prezentace školy – zajistili žáci 2H + vyučující. 

 Prosinec 2017: vánoční tabule v hale školy / barmanský kurz pana Smolného / 2 bankety pro ZŠ 
Turnov, prezentace školy – žáci 2H + vyučující / projektový týden – v rámci SEG, tabule 
a slavnostní obědy pro VIP. 

 Leden 2018: 2 bankety pro ZŠ Turnov, prezentace školy, žáci 2H + vyučující / sommelierský kurz / 
DOD – ukázky dovedností, prezentace školy a občerstvení v gastro části. 

 Únor 2018: banket pro ZŠ Turnov, prezentace školy, žáci 2H + vyučující / přednáška o zdravé 
výživě pro žáky, p. Ing. Hladík Countrylife s. r. o., žáci 3H, 2H a 2KČ / soutěž Carmel Cup Mladá 
Boleslav, účast 4 žáci 2H a 3H – barmani, pekařská soutěž – 1. místo v pečení chleba žákyně 2H. 

 Březen 2018: příprava velikonoční tabule / soutěž pro žáky - velikonoční pečení, výstava výrobků 
/ raut pro firmu VYVA PLAST Turnov / raut pro soukromou osobu. 

 Duben 2018: raut pro Granát Turnov – galerie / ochutnávka vín Znovín Znojmo, občerstvení / 
příprava občerstvení – akce Příběhy sousedů, Město Turnov / svatba / organizace praxí, 
závěrečných zkoušek, příprava a organizace maturitních zkoušek. 

 Květen 2018: občerstvení Město Turnov, cestovatelská přednáška / občerstvení pro maturitní 
komise / maturitní zkoušky Hotelnictví. 

 Červen 2018: závěrečné zkoušky oboru kuchař – číšník / kontrola praxe žáků / svatba / grilování 
v přírodě 1H a 2H / exkurze do gastronomických zařízení v Turnově – 2H / exkurze do Sklárny 
a minipivovaru Novosad v Harrachově – 2H a 3H. 

 Průběžně: v průběhu celého školního roku organizace a zajištění provozu školní restaurace / 
tematická výzdoba školy v průběhu školního roku – slavnostní tabule pro významné dny, svátky / 
půjčování inventáře klientům / příprava volebních místností. 
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Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola  

Adresa: Skálova 373 
Ředitelka: Ing. Jana Rulcová (znovu potvrzena k 1. 8. 2014) 
Charakteristika školy: Odborná škola pro úpravu drahokamů byla slavnostně otevřena 8. listopadu 
1884. V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia (Vyšší odborná škola – tříletý program, titul 
DiS.) a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, čtyřletý bakalářský 
studijní program (titul Bc.) Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.  
Škola v současnosti zahrnuje střední školu, vyšší odbornou školu a domov mládeže. 
 
Vzdělávací program: Škola nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v oborech 
Design grafické a plastické rytiny, Umělecké kovářství a zámečnictví, design kovaných předmětů, 
Zlatnictví a design šperků, Design a zpracování drahých kamenů, Design litých objektů a v rámci VOŠ 
tříleté denní studium 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. 2018 byl stav žáků 136 v šesti třídách. Na vyšší 
odborné škole k 30. 6. 2018 studovalo celkem 24 žáků ve čtyřech třídách. Na škole pracovalo 
v přepočtu na úvazky 27,60 pedagogů, 8,61 nepedagogických pracovníků a 5,81 pracovníků v domově 
mládeže.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr): 
Studenti se účastní odborných praxí, restaurují předměty v řadě muzejních institucí po celé republice. 
Škola pro studenty organizuje řadu odborných přednášek. (Pro představu je jejich kompletní přehled 
uveden v Kronice 2013, témata se opakují, kompletní přehled prezentačních akcí školy v Kronice 2014).  
 
Reprezentativní výstava 
Od března do konce května se v galerii paláce České spořitelny v Rytířské ulici v Praze konala 
reprezentativní výstava, na které se škola prezentovala šperky a předměty z období od založení školy 
v roce 1884 po padesátá léta minulého století (kolekce je s menšími přestávkami vystavována 
v Klenotnici muzea). Pražská kolekce vznikla ve spolupráci muzejního kurátora M. Cogana a kurátorky 
České spořitelny Duni Panenkové. 
Den otevřených dveří: 17. listopadu pořádala škola den otevřených dveří, který přilákal kolem dvou 
stovek návštěvníků, převážně zájemce o studium a jejich rodiče. Po prohlídce školy a dílen se více než 
40 z nich pokusilo zvládnout talentové zkoušky nanečisto a sedm po jejich zvládnutí rovnou podalo 
přihlášky ke studiu. 
 

Střední zdravotnická škola  

Adresa: 28. října 1390 
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková (od 1. 9. 1996, znovu jmenován 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Škola začala v Turnově působit v roce 1961, kdy došlo k reorganizaci okresů 
a v jejím důsledku byla zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do semilského okresu. Škola zásobuje 
středním zdravotnickým personálem širokou spádovou oblast Libereckého kraje i krajů sousedních 
(Královéhradecký, Středočeský), neboť v Libereckém kraji je osm státních nemocnic a bezpočet 
privátních zdravotnických zařízení, zatímco zdravotnické školy jsou v kraji pouze dvě. 
Škola je umístěna v budově postavené v 80. letech 20. století. V roce 2012 došlo k rozsáhlým 
stavebním úpravám.  
Součástí areálu je také domov mládeže (130 lůžek, počet ubytovaných ve školním roce byl 59) 
s přilehlým víceúčelovým hřištěm. Celý areál se nachází ve výhodné poloze v sousedství Panochovy 
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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 přibyl obor 
Masér sportovní a rekondiční (čtyřleté denní s maturitou).  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 250 žáků. Počet pedagogů na škole byl 20,21 pracovních 
úvazků. Školu navštěvovalo 220 žáků.  
 
Kompletní přehled aktivit pro studenty viz Výroční zpráva školy.  
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Ostatní vzdělávací instituce 

Vzdělávací centrum Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitelka: PaeDr. Jaroslava Dudková 
Charakteristika: Vzdělávací centrum Turnov je obecně prospěšná společnost založená Městem 
Turnov a turnovskými středními školami. Úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci 
a Úřadem práce v Semilech. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání, nabízí jazykové 
a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT, 
jazyků, managementu a komunikace, rekvalifikační kurzy a programy univerzity třetího věku. 
Spolupracuje na mezinárodních projektech celoživotního vzdělávání. Vzdělávací centrum sídlí v levém 
křídle budovy gymnázia v Turnově. V roce 2018 pokračovalo centrum ve své běžné činnosti. (Pro 
představu viz předchozí ročníky kroniky. Více informací k roku 2018 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 na jaře 2018) 
Charakteristika školy: Základní umělecká škola Turnov byla založena v prosinci 1945 jako Městská 
hudební škola. Do roku 2001 bylo sídlo školy v Husově ulici čp. 77 a od roku 2001 škola sídlí na 
náměstí čp. 5. Školu zřizuje Město Turnov. Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury. 
Žáci ji navštěvují v odpoledních hodinách po dopoledním povinném vyučování v základních školách.  
 
Vzdělávací obory: Obory: hudební (oddělení klávesové, smyčcové, dechové a ostatní nástroje, sólový 
zpěv, pěvecké sbory, hudebně-teoretické předměty, hudební soubory), výtvarný, taneční (balet), 
literárně-dramatický. Škola nabízí vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale zařadila 
i novější druhy umění (populární hudbu, jazz, folk). Žáci měli možnost účinkovat v orchestrech 
a pěveckých sborech Karmínek, 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 395 žáků (+ 2 dopělí), v kolektivní výuce 98 žáků, 
výtvarný obor 71 žáků, literárně-dramatický 53 žáků a taneční 73 žáků (stav k 1. 9. 2017). Na škole 
působilo 39 zaměstnanců, z toho 35 pedagogických, většina na neúplný úvazek.  
 
Hudební nástroje: Škola disponuje hudebními nástroji, které využívají studenti školy ke svému studiu. 
Každým rokem škola opravuje, nebo vyměňuje zastaralé či poškozené nástroje. Byla prohlubována 
spolupráce s houslařem Jaroslavem Kohoutem, Josefem Hlubůčkem a panem Janem Provazníkem pro 
zaručení kvalitnějšího servisu smyčcových nástrojů a vyhledávány kvalitnější opraváři nástrojů 
dechových. 
 
Výběr z akcí: 
3. února: 3. reprezentační ples ZUŠ na Střelnici – žesťový soubor a předtančení žáků tanečního 
oboru, Big Band ZUŠ a dechový orchestr Turnovanka 
7. února: Koncert ve škole. Orchestry ZUŠ Turnov a ZUŠ Semily 
24. dubna: Turnovský kos 2018. 19. ročník pěvecké soutěže jednotlivců o nejlepšího turnovského 
zpěváka 
12. prosince: Vánoční koncert ZUŠ Turnov 
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Interpretační hudební dílna mladých 2018 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ 2017/2018 vyhlášené MŠMT ČR v oboru sólový a komorní zpěv 
Interpretační dílna mladých, 19 ročník  
13. mezinárodní hudební festival a interpretační kurzy B. Martinů a L. Janáčka v oborech housle, 
viola, viloncello, kontrabas, klavír a sólový zpěv. Festival byl zorganizován ve spolupráci s konzervatoří 
Brno a Vysokou školu ve finských Helsinkách 30. 6. – 8. 7. 2018 
Turnovské kytaření, 13. ročník ve spolupáci s konzervatoří J. Ježka v Praze 
20. ročník přehlídky Zpíváme si pro radost. 
Letní hudební tábor Pleskoty 2018, 18. – 26. 8. 2018, 68 dětí 
Pravidelné žákovské koncerty: každý 3. čtvrtek v měsíci v koncertním sále ZUŠ 
Závěrečné koncerty školy: 4. 6. v Městském divadle / 5. 6. v Městském divadle / 23. 5. závěrečné 
vystoupení LDO v Městském divadle / 25. 6. v sále SUPŠ – Karmínek, Turnováček a Carmina  
(Převzato z výroční zprávy školy, v ní uveden i přehled všech akcí i úspěchy v soutěžích). 
 

Středisko volného času Žlutá ponorka  

Adresa: Husova 77  
Ředitel: Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil (od 1. 8. 2012, znovu potvrzen 2018) 
Charakteristika: Žlutá ponorka je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jejím zřizovatelem je 
Město Turnov. Žlutá ponorka vznikla v roce 1993.  
 
Místa činnosti: Většina kroužků probíhá mimo hlavní budovu Žluté ponorky, významné je rozšiřování 
aktivit v Turnově II (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.  
Ve školním roce 2017/2018 bylo otevřeno 56 zájmových kroužků, které navštěvovalo 680 klientů, 
z toho 29 kroužků v estetickém oddělení (299 klientů), 17 kroužků ve sportovním oddělení (257 
klientů), 4 v přírodovědném oddělení (33 klientů) a 7 nezařazených kroužků (91 klientů). 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Interních zaměstnanců je 6, tři pedagogové a tři nepedagogové. Činnost 
kroužků zajišťuje velké množství externích zaměstnanců (31 pedagogických a 47 nepedagogických, 
někteří z nich pouze jednorázově). Hlavní oddělení: Estetické oddělení (vedoucí Lada Capoušková), 
Sportovní oddělení (vedoucí Jan Kovář), Přírodovědné oddělení (vedoucí Tomáš Zakouřil), 
Volnočasový klub (vedoucí Monika Brodská). 
 
Počty akcí a účastníků: Zájmové kroužky: 56, 680 klientů / Akce pro veřejnost 39, 4 669 klientů / 
Soutěže a přehlídky: 16, 2 451 klientů / Pobytové akce a tábory: 12, 273 klientů / Jiné akce: 17, 1 426 
klientů / Dopravní hřiště Turnov: 39 dnů, 989 klientů. 
 
Nová pobočka Žluté ponorky: 3. září byla slavnostně otevřena nová pobočka Žluté ponorky, a to ve 
druhém patře bývalé Integrované střední školy v Alešově ulici čp. 1723, vedle haly TSC. (Viz 
Fotokronika). 
Nová učebna mineralogie a keramiky: Přes prázdniny probíhaly v budově Žluté ponorky stavební 
úpravy za cca 2 miliony korun, z nichž vzešla nová učebna, která slouží mineralogickému 
a keramickému kroužku. Současně vznikla i venkovní pergola a byla upravena zahrada, skrz kterou 
vede nová cesta pro vozíčkáře (z parku). Úpravy prováděla firma INSTAV Stavební Práce s.r.o. 
z Jablonce nad Nisou. 
Restaurant day: 6. října byla veřejnosti představena nová učebna mineralogie a keramiky. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout i nově upravenou zahradu. Akce byla spojená s dílnami pro děti, 
divadýlkem a zajímavým jídlem ve spolupráci se spolkem ZaZemí. 
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Lampionový průvod: 3. listopadu prošel městem tradiční průvod s lampiony, kterého se zúčastnilo 
kolem osmi set dětí s rodiči. Námětem letošního ročníku byly Staleté kořeny a pravda. Českou historií 
účastníky provedli Cyril a Metoděj a během putování účastníci potkali české historické osobnosti – 
Jana Husa, Jana Amose Komenského a Tomáše Garrique Masaryka. Putování zakončili zpěvem 
národních písní, včetně národní hymny, kterou zazpíval dětský pěvecký sbor Turnováček. 
 
Přehled dalších akcí a aktivit v roce 2018 (výběr):  
6. února: Podvečer s deskovými hrami 
8. února: Korálkování. Výtvarná dílna pro dospělé 
11. února: Velký rodinný karneval na Střelnici (viz Fotokronika) 
6. března: Podvečer s deskovými hrami 
22. března: Velikonoční věncování. Tvořivá dílna pro dospělé 
19. dubna: Malba grafickou barvou. Tvořivá dílna pro dospělé 
9. května: Dvoudenní kurz keramiky – struktury přírody. Kurz keramiky zaměřený na využití 
přírodních materiálů k vytvoření zajímavých struktur povrchu. Kurz vedla zkušená lektorka Dana 
Kupkárová 
17. května: Landart – umění v přírodě. Tvůrčí výtvarná dílna pro dospělé 
9. června: Den dětí s Ponorkou. Park za letním kinem. (Viz Fotokronika). 
5. června: Úsměvy Mony Lisy – vernisáž výstavy účastníků výtvarných kurzů olejomalby 
9. června: Den dětí s ponorkou. 4. ročník oslavy Dne dětí (bez ohledu na věk). V parku za letním 
kinem spousta atrakcí a programu 
9. září: Parkour workshop – u haly TSC, odpolední trénink s profesionály ze skupiny Obstacle 
movement  
25. září: Vernisáž výtvarných kurzů pod vedením lektorky Veroniky Štětinové Stonjekové. Pobočka 
Turnov II  
6. října: Restaurant day a otevření rekonstruovaných prostor. Během prázdnin byly v rámci dotaci 
EU obnoveny učebny mineralogie a keramiky a zahrada. Během slavnostního dne byly připraveny 
dílny pro děti a občerstvení, které nachytal spolek ZáZemí 
18. října: Kouzlo grafické barvy. Výtvarná dílna pro dospělé 
3. listopadu: Lampionový průvod na téma Stoleté kořeny. Začátek i konec průvodu byl tradičně 
v letním kině 
29. listopadu: Adventní věncování. Výtvarná dílna pro dospělé 
4. prosince: Mikulášská besídka irských tanců. Tradiční setkání členů kroužku irských tanců, jejich 
přátel a milovníků irských tanců.  
5. prosince: Mikulášská nadílka v ponorce. Rodinné setkání s Mikulášem a čertem pro děti  
11. prosince: Vánoční dílna – studený porcelán. Tvořivá dílna pro dospělé 
 

Parlament mládeže 

Koordinátoři: Bára Havlátová, Tomáš Zakouřil.  
Předsednictvo: Pavlína Zakouřilová, Nataniel Mansfeld, Lukáš Moudrý 
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.  
Počet členů: ve školním roce 2017/2018 měl parlament 26 členů ze ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ 
Žižkova, gymnázia, SUPŠ, OHŠ a SZŠ. 
Školní stravování: Jedním z témat jednání byly školní jídelny a obecně školní stravování. Parlament 
uspořádal anketu a debatu se zástupci jídelen (kuchařky, vedoucí). Řešilo se např., že kuchařky nenosí 
síťky na vlasech, chybí ubrousky u okýnka a jsou podávány tvrdé, nebo rozvařené brambory 
(brambory je možné získat jen od jednoho dodavatele – Batlička). Bylo zaznamenáno zlepšení na ZŠ 
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28. října – začala být vařena i jídla, která si děti navrhly samy. Bez problému se vaří i pro děti, které 
nemohou všechny suroviny a mají speciální dietu (třeba bezlepkovou a další). 
Kampaň Co si uvaříš, to si sníš: Kuchyň na ZŠ Skálova, představení zdravých receptů pro mládež. 
Majáles: Akce se konala pod záštitou Parlamentu, připojily se školy ZŠ 28. října, ZŠ Skálova, SUPŠ 
a gymnázium. Program s průvodem vyvrcholil v letním kině a účastníci ji hodnotili jako povedenou. 
Do příště je potřeba vychytat mouchy a například zabránit vnášení alkoholu. Jedním s tématem bylo 
upozornění na nadužívání plastů.  
Zasedání: 14. listopadu se na radnici konalo zasedání parlamentu. Jednalo se např. o termínu příštího 
Majálesu, či o návrhu, aby na kulturních akcích města u stánků s občerstvením byly používány pouze 
ekologické tácky, kelímky atd., namísto jednorázových plastových. Schůzku navštívila místostarostka 
Petra Houšková a v závěru přijeli zástupci parlamentu mládeže z Mladé Boleslavi. 
Veřejná diskuze: 28. listopadu se v učebně chemie na ZŠ 28. října konala veřejná debata, kterou 
inicioval Parlament mládeže. Tématem diskuze bylo využití plochy, kterou město vykoupilo 
v sousedství ZŠ 28. října a plánuje ji využít na zřízení veřejného parkoviště. Proti tomuto záměru 
vystoupili především rodiče dětí ze školy z důvodu obavy zvýšené prašnosti a hlučnosti 
v bezprostředním okolí školy. (Viz Školství – ZŠ 28. října). 
Setkání parlamentů: 14. listopadu se na turnovské radnici sešly Parlamenty mládeže měst Turnov 
a Mladá Boleslav. Mladí zastupitelé mládeže spolu diskutovali o organizačních záležitostech, 
financování a projektech. Dalším tématem byl rozhovor o středních školách v obou městech a na 
základě čeho si žáci 9. tříd vybírají školy k následujícímu studiu. 
Bez obalu, bez odpadu – na Vánoční trhy nádobíčko s sebou: Studenti z Parlamentu mládeže 
vyhlásili v rámci konání vánočních trhů kampaň na omezení spotřeby jednorázových kelímků na 
horké nápoje, kterou nazvali Nádobíčko s sebou! S několika prodejci domluvili, že budou přinesené 
kelímky kupujících respektovat. Podle vlastních zkušeností kronikářky s tím nebyl problém u žádného 
stánku. To, co ještě před rokem vyvolávalo podiv, začalo být v posledních měsících považováno za 
„občas k vidění“. Zatím však stále převažují konzumenti využívající jednorázové obaly. Co je však 
určitě dobře, je skutečnost, že obaly už byly v naprosté většině papírové, ne plastové. 
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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) 
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 

 Adra 

 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 2018 byla schválena částka 1 100 000,- Kč, zůstatek z minulého roku 
725 573 Kč. Na sociální služby 1 100 000,- Kč a na sociální oblast 600 000,- Kč. Na březnovém jednání 
zastupitelstva města byly finance rozděleny následujícím způsobem.  
 
Sociální oblast 
Celkem žádáno 611 500,- Kč, rozděleno 485 000,- Kč 

 Centrum pro rodinu Náruč – příspěvek na zajištění projektu na podporu rodin s dětmi: 
400 000 Kč  

 Fokus Turnov – Vstříc potřebným (dovybavení výtvarné dílny pro pracovní terapii): 2 000 Kč 

 Sbor Jednoty bratrské v Turnově – podpora práce s rodinami: 70 000 Kč  

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – Výlet po Českém ráji: 6 000 Kč  

 Zdravý zoubek – nákup kartáčků: 7 000 Kč  
 
Sociální služby 
Celkem žádáno 995 750,- Kč, rozděleno 472 000,- Kč. 

 „D“ občanské sdružení – Občanská poradna Turnov: 40 000 Kč  

 Centrum Lira – Poskytování preventivní sociální služby raná péče, provozní náklady. 27 000 Kč 

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

 Fokus Turnov – Podpora samostatného bydlení: 100 000 Kč 

 Fokus Turnov – Sociálně terapeutické dílny: 100 000 Kč 

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

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

 Most k naději – Terénní program pro lidi ohrožené drogou: 50 000 Kč 

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

 Slunce všem – Odlehčovací služby: 10 000 Kč 

 Spokojený domov – Osobní asistence v ZŠ speciální třídě pro zdravotně handicapované žáky, 
občany Turnova: 40 000 Kč  

 Spokojený domov – Odlehčovací služby: 5 000 Kč 
Individuální dotace 2018 

. Hospic sv. Zdislavy – na činnost: 70 000 Kč  
 
Chřipková epidemie 
Na začátku února zasáhla Liberecký kraj chřipková epidemie a epidemie respiračních onemocnění. Byl 
vyhlášen zákaz návštěv v nemocnici a v domově pro seniory Pohoda. Liberecký kraj patřil k nejvíce 
zasaženým. Byly vyhlášeny zákazy návštěv v Domově pro penziony Pohoda i v nemocnici. Protože 
chřipka ustupovala jen velmi pomalu, trvaly zákazy velmi dlouho. V Pohodě chřipkovému zákazu 
předcházel zákaz kvůli šířícímu se střevnímu onemocnění, obyvatelé domova byli bez návštěv téměř 
přesně dva měsíce.  
 
Nové sanitky 
V září bylo pro Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje zakoupeno deset nových vozidel – 
sanitek Mercedes-Benz Sprinter v celkové hodnotě 41,5 milionů korun. Liberecký kraj na nákup 
přispěl částkou 28,3 mil. korun. 
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Oblečení pro seniory zdarma 
1. října měli turnovští senioři v rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů možnost získat zdarma jeden 
kus oblečení v turnovských charitativních obchůdcích, které provozuje organizace ADRA v Nádražní 
ulici a v pasáži Kinských v Hluboké ulici. 
 
Poradna pro neslyšící 
V listopadu byl zahájen provoz Poradny pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v Domově pro seniory 
Výšinka (Granátová 1897). Poradna je určena široké veřejnosti. Dosud museli lidé navštěvovat 
poradnu v Semilech. Poradna je otevřena jen párkrát v roce – pro poskytnutí odborného poradenství 
či pomoci s naslouchacími pomůckami se to však jeví jako dostatečné.  
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Zdravotnické a sociální organizace působící v Turnově 

 

Adra 

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující 
pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které 
působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992. 
ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací založené Církví adventistů sedmého dne. Církev 
pravidelně přispívá na její rozvoj. Posláním ADRA Česká republika je pomáhat lidem, jejichž život 
nebo majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě a nouzi nebo jejichž základní lidská práva a svobody 
nejsou respektovány. Usilujeme o dosažení reálné, pozitivní a udržitelné změny v jejich životech. 
Pomáháme lidem bez rozdílu rasy, pohlaví a vyznání. (Charakteristika převzata z webových stránek 
organizace). 
V Turnově organizace dosud provozovala několik kontejnerů na sběr starého a nepotřebného 
textilu/oblečení. V roce 2018 svou činnost významně rozšířila. Turnovští pracují pod pobočkou ADRA 
Liberec. Hlavními představiteli pobočky (a Adry v republice vůbec) jsou manželé Michal a Milena 
Čančíkovi. Zejména M. Čančíková se věnuje i organizaci dění v Turnově.  
Turnovští hokejisté podpořili Adru: 17. února, před prvním utkáním play-off, věnovali hokejisté 
organizaci ADRA šek v hodnotě 4 000 Kč. Ke sportovcům se přidali i fanoušci, kteří měli možnost 
přispět do zapečetěných pokladniček. Získané finanční dary se použijí na rozvoj dobrovolnictví 
u seniorů na Turnovsku. V průběhu dalších domácích zápasů mohli návštěvníci přinášet také hračky, 
knížky, dárkové, sportovní potřeby nebo kvalitní oblečení. Dané věci putovaly do nově vzniklého 
charitativního obchůdku ADRA v Nádražní ulici. (Viz Fotokronika). 
Nové charitativní obchody: 6. dubna byl v turnovské Nádražní ulici otevřen charitativní obchod 
humanitární organizace ADRA. Ta otevřela na Moravě už 18 takových obchodů, v Čechách je ten 
turnovský první. Do obchodu mohou lidé přinášet cokoliv, co jim doma přebývá, nebo co chtějí 
darovat, a tyto předměty jsou za nízké ceny prodávány dál. Slavnostního otevření obchodu se 
zúčastnilo na osmdesát hostů, včetně turnovského starosty Tomáše Hockeho, který přestřihl pásku, 
a ředitele organizace ADRA Radomíra Špinky. 
3. září následovalo otevření dalších dvou nových charitativních obchodů, a to v Pasáži Kinský (mezi 
Hlubokou ulicí a ulici Ladislava Petrnouška) a v Krajířově ulici blízko křižovatky s Palackého ulicí. (Viz 
Fotokronika, duben, srpen, září). 
Vznik dobrovolnického centra: Charitativní organizace Adra iniciovala vznik dobrovolnického centra 
pro turnovské seniory. 2. září proběhlo zaškolení dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat seniorům – dělat 
jim společnost, zajít na nákup, vyjít si s nimi na pivo apod. 
V červenci byly ve městě umístěny dva kontejnery na kvalitní použitý textil, který mohli občané 
dodat, aby mohl být následně prodán za charitní cenu v obchůdku. Kontejnery byly umístěny 
u supermarketu Billa na sídlišti u nádraží a u čerpací stanice Kontakt v Průmyslové ulici. 
Ke konci roku pracovalo v Adře 19 dobrovolníků – jako prodavači v charitativních obchodech. Od 
ledna budou tito dobrovolníci docházet jako společníci do domovů opuštěných lidí.  
Ze skříně do skříně: 21. a 22. listopadu organizovala ADRA v Nádražní ulici bazar věcí, který by se měl 
nadále konat jednou za měsíc. Prioritně je určena maminkách, které zde mohou prodat nebo koupit 
oblečení na děti, za mírný poplatek mají k dispozici i občerstvení a hlídání dětí. (Viz Fotokronika). 
Den dobrých skutků: 27. listopadu proběhl Mezinárodní den dárcovství (Giving Thuesday). Do akce 
se zapojily Základní školy ve Skálově ulici a v ulici 28. října. Děti do školy přinesly svou oblíbenou 
hračku, kterou prostřednictvím ADRY věnovaly do veřejné sbírky.  
SWAP: 19. a 20. prosince proběhl tzv. Swap – zájemce v obchůdku zaplatil 90 Kč a zmohl si z něj 
odnést cokoli.  
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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 (starší údaj) 
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 2018 organizace provozovala osm ambulantních zařízení v těchto obcích: Liberec, Česká Lípa, 
Nový Bor, Semily, Turnov, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a Jablonec nad Nisou.  
Počet klientů: V roce 2018 se turnovská pobočka starala o 20 klientů, z toho 14 uživatelů a 6 blízkých 
(3 klienti se léčili ze závislosti na výherních automatech a 2 na on-line sportech). Ve všech pobočkách 
bylo klientů 206 (z toho 133 uživatelů). Z celkového počtu 133 uživatelů jsme registrovali 60 uživatelů 
drog (44 pervitin, 12 kanabinoidy, 1 extáze, 3 léky), 45 osob s problémem závislosti na alkoholu a 28 
osob s nelátkovým typem závislosti.  
(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).  

Centrum pro rodinu Náruč 

Adresa: Skálova 540 (v budově sokolovny) 
Statutární zástupce: Tereza Linhartová (od 24. 8. 2017) 
Charakteristika: Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena 
v roce 2000, je členem Sítě mateřských center a nositelem ocenění Společnost přátelská. Činnost se 
dělí na tři části – rodinné centrum, centrum podpory náhradní rodinné péče a miniškolka.  
K 24. 8. 2018 došlo ke změně právní subjektivity – ze zapsaného spolku se stal zapsaný ústav.  
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.  
 
Z aktivit v roce 2018 (výběr): 
Pravidelná setkání celiaků – jednou měsíčně 
18. února: Dětský karneval a narozeninová párty. 18. narozeniny Náruče 
23. února, 27. dubna, 25. května: Bleší trh 7lets. Pravidelný Bleší trh pořádaný skupinou 7LETS 
(turnovská místní směna). K obchodování je použita vlastní měna Ráj Český (tzv. RájČe) nebo dle 
dohody 
15. května: Mezinárodní den rodiny. Den otevřených dveří 
12. listopadu: Martinská světýlka. Tradiční podzimní akce pro rodiče s nejmenšími dětmi s výrobou 
lampiónků 



Kronika města Turnova 2018  |137 

3.–6. prosince: Mikulášská nadílka. Miniškolku, dopolední i odpolední kurzy navštívillaskavý Mikuláš 
a anděl  
17. prosince: Vánoce zdravěji. Jak si užít svátky hojnosti zdravěji? Tipy na „zdravé“ vánoční cukroví. 
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 2018 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: Žižkova 2031 (od června 2017) 
Předsedkyně: Ing. Romana Lakomá. Vedoucí poradny: Bc. Ludmila Guzýová 
Charakteristika: Liberecké občanské sdružení bylo založeno v roce 1998. Od 13. ledna 2014 působí 
liberecká občanská poradna i v Turnově. V kraji působí na sedmi místech (v Liberci, Jablonci nad 
Nisou, Frýdlantu, České Lípě, Novém Boru, Turnově a Jilemnici). Poskytuje bezplatné odborné sociální 
poradenství v občanskoprávních záležitostech, například z oblasti rodiny a mezilidských vztahů, 
pracovního práva, ochrany spotřebitele, dluhového poradenství, tj. objasňuje práva a povinnosti 
dlužníků a věřitelů, poradí s problematikou exekucí a insolvenčního práva – oddlužení atd. Služba je 
nejen bezplatná, ale i anonymní, diskrétní a nezávislá. Poradna poskytuje služby každému, kdo se 
z nějakého důvodu ocitne v obtížné životní situaci, kterou nedokáže řešit vlastními silami. Provozní 
doba turnovské poradny je 4 hodiny dvakrát do měsíce (každé druhé pondělí od 10.30 do 14.30).  

Dětské centrum Turnov 

Adresa: Kosmonautů 1641 
Ředitelka: Marie Macháčková (do června 2018), Bc. Eva Havlištová (od července 2018)  
Charakteristika: Dětské centrum Turnov je příspěvková organizace města Turnova, která poskytuje 
komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami od 2 do 26 let, které pro trvalé 
změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou ambulantních, denních 
a týdenních cyklů a může být hrazena ze zdravotního pojištění. V dopoledních hodinách slouží 
především pro děti z MŠ a ZŠ Sluníčko.  
Přehled služeb:  
Rehabilitační péče byla poskytována klientům základní školy speciální a mateřské školy speciální na 
základě doporučení odborného lékaře (ortopeda nebo neurologa). U dětí starších 10 let je možná 
pouze konzultace nebo zácvik rodičů.  
 
Výměna na ředitelském postu 
S koncem června 2018 odešla dosavadní ředitelka Marie 
Macháčková do důchodu, nahradila ji Bc. Eva Havlištová. 
Marie Macháčková působila v Dětském centru v ulici 
Kosmonautů od roku 1994, kam nastoupila nejprve jako 
vedoucí centra a poté se ujala i funkce ředitelky. 
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Benefiční koncert na Troskách 
25. srpna proběhl čtvrtý ročník benefičního koncertu pro dobrou věc v rámci Hradozámecké noci. 
Vystoupily čtyři kapely velmi tvrdého ražení: Diligence (moderndeath metal), Elysium (core/death 
metal), Another Project (tekkmetal), Purnama (death/black metal) a na závěr proběhla ohňová show. 
Výtěžek z akce byl určen do Dětského centra Sluníčko v Turnově.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec 

Vedoucí: Tomáš Hendrych 
Dobromysl je realizátorem dobrovolnického programu v rámci zmíněného zdravotnického zařízení. 
Svou činnost zahájila v září roku 2008. Smyslem její činnosti je podpořit pacienta v oblasti jeho 
psychických a sociálních potřeb a eliminovat tak negativní pocity doprovázející pobyt v nemocnici.  

D.R.A.K., zapsaný spolek 

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

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.  

Hospic svaté Zdislavy, o. p. s. 

Adresa: Pod Perštýnem 321/1, Liberec 
Ředitelka: Taťána Janoušková 
Organizace sídlí v Liberci a stará se o umírající osoby z Libereckého kraje. Jejím posláním 
je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, 
sociální, psychologické a duchovní podpory. V roce 2016 byl zahájen provoz nového lůžkového 
hospice s 28 lůžky v Liberci. Organizace provozuje rodinné pokoje při nemocnicích v Turnově 
a v České Lípě. 
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Panochova nemocnice Turnov 

Jednatel společnosti: MUDr. Richard Lukáš, PhD. (od 1. 1. 2018)  
Náměstek pro operativní řízení zdravotní péče nemocnice Turnov: MUDr. Martin Hrubý 
Provozní manažer nemocnice Turnov: Mgr. Otakar Špetlík (od 1. 1. 2015) 
Hlavní sestra nemocnice Turnov: Mgr. Eva Krejčí 
Adresa: 28. října 1000 
Charakteristika: Panochova nemocnice byla nástupnickou organizací Městské nemocnice Turnov 
a vznikla k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2014 se stala součástí Krajské nemocnice v Liberci. Oficiální 
název již tedy není „Panochova nemocnice“, ale Krajská nemocnice Liberec – Nemocnice Turnov. 
Počet lůžek: V turnovské nemocnici bylo v roce 2018 11 zdravotnických zařízení se 176 lůžky (125 
akutních a 15 intenzivních a 36 lůžek následné péče). 
 
Dobrovolnické centrum Dobromysl (viz Dobromysl). 
 
Oddělení turnovské nemocnice: (v závorce uveden primář/ka a vrchní sestra) 
Interní MUDr. Iva Bartošová (pověřená vedením oddělení), Eva Kubíková (40 standardních lůžek, 
4 monitorovaná, 2 urgentní) / 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 / Klinická 
biochemie a hematologie RNDr. Petr Brzák, Bc. Jitka Peničková / 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 
MUDr. Martin Hrubý, zástupce primáře / Gynekologie (14 standardních lůžek, 1 nadstandardní pokoj) 
/ Oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů, IBD Centrum (MUDr. Lenka Nedbalová, 
Miloslava Petráková). 
 
Z činnosti v roce 2018: 
Biblioterapie pro seniory: 17. ledna se na oddělení následné ošetřovatelské péče turnovské 
nemocnice konalo první setkání nové části projektu Aktivně proti stáří. Pod vedením knihovnice Evy 
Kordové a odborné pracovnice PaedDr. Ivany Vacardové a s podporou primáře oddělení následné 
péče MUDr. Daniela Pospíšila se zde setkali a po celý rok setkávali pacienti nemocnice, kterým 
aktivita nabízí zážitkovou psychoterapii a aktivizaci pomocí četby. Setkávání probíhalo dvakrát 
měsíčně, přibližně jednou měsíčně bylo doplněno odpolední akcí – cestopisnou přednáškou, 
promítáním, setkáním s hosty apod.  
Nová lůžka: V červnu přibylo do nemocnice 128 nových polohovacích lůžek v ceně 8,5 milionů korun. 
Slavnostního předání se zúčastnil i starosta města s radním Knížkem a Křížem. Nová nemocniční lůžka 
byla pořízena v rámci dotačního programu Návazná péče. Celkem v rámci dotačního programu 
Návazná péče v letošním roce dojde na investice za téměř 40 milionů Kč. Nemocnice kromě 
zmiňovaných nemocničních lůžek pořídila ventilátory na oddělení ARO, skiagraf a pojízdný rentgen. 
Do konce roku bude ještě nainstalován moderní přístroj CT od firmy Siemens. (Viz Fotokronika).  
Den zdraví: 6. září se v turnovské nemocnici konal Den zdraví připravený nemocnicí ve spolupráci 
s Městem Turnov. V odpoledních hodinách se mohl kdokoli zúčastnit skupinových prohlídek 
operačních sálů a dalších částí nemocnice, připraveny byly ukázky irských tanců, jógy či brazilského 
bojového umění s prvky tance a akrobacie a hudební vystoupení. Na programu se účastnila i Žlutá 
ponorka a Informační centrum. (Viz Fotokronika). 
Nové CT: 21. srpna byl do provozu uveden nový přístroj – CT špičkové úrovně. Primářka 
radiodiagnostického oddělení turnovské nemocnice Zuzana Marková prohlásila, že podobně velké 
české nemocnice takto špičkový přístroj nemají. Oproti původnímu CT umožňuje při samotném 
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vyšetření získat podrobnější informace. Zařízení je také výrazně šetrnější k pacientům, dávka záření je 
minimální. 
Lékárna v nemocnici: Od září se stala provozovatelem lékárny opět nemocnice. Vystřídala tak 
nájemce – firmu Dr. Max, která provozuje lékárny po celé republice. (Viz Fotokronika). 
 
Příspěvek na rekonstrukci ARO  
Zastupitelé města odsouhlasili příspěvek ve výši 3,4 milionů korun na rekonstrukci turnovského ARO, 
Turnov přispívá z pozice akcionáře Krajské nemocnice Liberec, jejíž je turnovská nemocnice součástí. 
Turnov také přispívá částkou ve výši 7,3 milionu ročně po dobu 19 let na nový liberecký pavilon 
urgentní medicíny, resp. na modernizace v nemocnici. 
V rámci rekonstrukce ARO bude zřízen dosud chybějící prostor pro izolaci infekčních pacientů, bude 
zlepšeno zázemí personálu a lékárna. Nové prostory by měly vzniknout v nástavbě nad oddělením 
následné péče odhadované v různých variantách na 50 až 80 milionů korun.  
Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky nemocnice.  

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 Zborovská).  
Zpráva je zpracovaná za školní rok 2017/2018. 
V Turnově zaměstnávala organizace 5,5 pracovníků. 
Nabízené služby: individuální diagnostická vyšetření, posouzení školní připravenosti, doporučení 
individuální a skupinové integrace, besedy a odborná sdělení pro učitele a rodiče.  
Psychologické: krizové intervence, metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence, 
prevence sociálně patologických jevů, pořádání odborných seminářů 
Speciálně pedagogické: metodická vedení dyslektických asistentek, návštěvy a konzultace na školách, 
sociometrická šetření třídních kolektivů, letní tábor pro děti s dyslexií, kurz rozvoje grafomotoriky, 
kurz edukativně stimulační (pro předškolní děti), kurzy rozvoje pozornosti, hravé čtení, náprava 
dyslektických obtíží.  

Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené  

Adresa: Jeronýmova 517 (v budově knihovny) 
Kontaktní osoba: Helena Kroupová (za Tyfloservis Liberec o.p.s.), Jana Boudová ze SONS v Jablonci 
nad Nisou 
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.  
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec 

Adresa odloučeného pracoviště Turnov: Žižkova 2030 
Vedoucí poradny: Mgr. Ivo Lánský 
Charakteristika: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací 
Libereckého kraje. Jako odborné pracoviště spadá do sítě zařízení Centra intervenčních 
a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Hlavní sídlo organizace je v Liberci, Tanvaldské ulici, 
odloučené pracoviště v Turnově bylo zřízeno v Žižkově ulici v budově penzionu pro seniory, další 
pracoviště je v Semilech. Organizace se ve velké míře věnuje žadatelům o adopci dětí či 
o pěstounskou péči. Konzultace a péče jsou bezplatné.  
Statistika: V organizaci pracovalo celkem 14,71 zaměstnanců v přepočtených úvazcích. V Turnově 
(v závorce číslo za celou organizaci) bylo registrováno 100 (834) nových případů, celkový počet 
vedených případů byl 194 (1 816), bylo odvedeno 1 773 (18 091) intervencí a 118 (926) případů bylo 
uzavřeno.  
V roce 2018 se otevřelo celkem 5 skupin Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči, z toho dvě 
zaměřená pouze na adoptivní rodiče, jedna pouze na pěstouny, dvě pro pěstouny na dobu určitou. 
Nových případů celkem 41, vedených 65. Počet konzultací 2 303 se 117 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. 
(Na webu zveřejněna výroční zpráva za rok 2016, na žádost o informace není reagováno, pokud se 
situace nezmění, nebude organizace v dalších ročnících kroniky zaznamenávána).  

Spirála Turnov 

Adresa: Dělnická 243, Semily, pobočka Turnov: Antonína Dvořáka 2243 
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. 
Organizace nevyvíjí žádnou veřejně zaznamenatelnou činnost, webové stránky již několik let nebyly 
aktualizovány, ačkoliv jinak funguje. Do dalších ročníků kroniky nebude zaznamenávána.  

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 podle údajů z roku 2017 je jich nejméně 270, podle 
zprávy pro okresní výbor v Liberci (OVSPCCH) bylo v turnovské pobočce 85 kardiaků, 32 diabetiků, 
153 ostatních, z toho 134 členů starších 80 let. Před Vánocemi navštěvují nemocné a postižené členy 
s dárkem a přáním. 
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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:  
V lednu se konala vycházka do Železného Brodu a návštěva Mini muzea skleněných betlémů. Účast 
45 členů. 
V březnu vyjelo 45 členů do libereckého divadla na představení Králova řeč.  
V dubnu se konala výroční členská schůze, na kterou dorazilo 152 členů. Ve stejném měsíci vyrazilo 
34 členů do Lomnice nad Popelkou a místní muzeum s přednáškou Zdeňka Mrkáčka.  
V květnu se uskutečnila přednáška cestovatelky Pavly Bičíkové o Albánii. Byly uspořádány tři výlety 
Českým rájem pro jednotlivé penziony. Konala se také vycházka do malé botanické zahrady p. 
architekta Halamy v Blatcích u Rovenska.  
V červnu výlet do Liberce a Hrádku nad Nisou, setkání s místními členy spolku a procházka kolem 
jezera Kristýna na Trojmezí. 
O prázdninách odjelo 64 členů na různé ozdravné pobyty do lázní v Čechách i na Slovensku.  
V září proběhl odpolední výlet do Dětenic (45 členů) a celodenní výlet do zámku Veltrusy 
a nelahozevského muzea Antonína Dvořáka (45 členů). 
V říjnu 27 členů navštívilo představení Benátská noc v libereckém divadle a 31 členů vyrazilo do 
železného Brodu na exkurzi do firmy Detesk.  
V listopadu 45 členů shlédlo představení Bohéma v libereckém divadle. 19 členů se vydalo na výlet do 
Bělé u Turnova a zpět kolem Stebenky do Turnova.  
V prosinci proběhlo předvánoční posezení u Karla IV s kulturním vystoupením žáků ze ZŠ Žižkova. 
Zúčastnilo se 121 členů.  
Zdroj: Výroční zpráva. 

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 2018 devět klientů (sedm mužů a dvě ženy).  
 
Týdenní rozvrh  
Pondělí: Výtvarná dílna, nácvik sebeobsluhy  
Úterý: Cvičení – chodící pás, masážní pás, pohybová činnost, vycházky po  
okolí, nácvik sebeobsluhy  
Středa: Vaření, nácvik přípravy jednoduchých pokrmů za pomoci  
asistentek, nakupování, úklid domácnosti, nácvik sebeobsluhy  
Čtvrtek: Zpěv, tanec, poslech hudby, nácvik sebeobsluhy  
Pátek: Ergoterapie a pracovní činnost, nácvik sebeobsluhy  
Centrum denních služeb může na základě poptávky zajistit i fakultativní služby. 
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Rok 2018 (výběr) 
Modrý den: 5. a 10. 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. Proběhl maškarní festival.  
Návštěva hejtmana: 28. září navštívil Centrum denních služeb hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta.  
Mikulášská nadílka: Mikuláš dorazil do CDS 30. listopadu. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

Spokojený domov 

Adresa: Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště (v podkroví domu Ludmila, od roku 2016); Turnov: 
Zborovská 519 
Ředitelka: Bc. Kamila Sedláková; vedoucí turnovského pracoviště: 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 2018 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 2018 pomohli členové zůstat v domácím prostředí 234 lidem v 74 obcích. Poskytli 
jim 32 229 hodin. Na cestách k nim strávili 5 779 hodin, ujeli u toho 180 685 km. 
Ke konci roku 2018 pracovalo v organizaci 55 zaměstnanců, z toho 4 muži. 38 osob pracovalo na 
hlavní pracovní poměr a 17 na dohody mimo pracovní poměr. 
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. 
 
Alzheimer centrum: 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. Během roku 2018 byla stavba připravována, 
demolice byla zahájena na začátku roku 2019. 
 
Poplatek za pobyt v Centru denních služeb: Zvýšené mzdové a provozní náklady byly hlavním 
důvodem ke zdražení pobytu pro seniory v centru denních služeb, tzv. domovince, v Domově 
důchodců Pohoda. Radní města odsouhlasili zvýšení denní sazby ze 100 na 120 korun. 
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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 a dům s pečovatelskou 
službou na Výšince). 

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

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

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

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

 
Počet zaměstnanců: V zařízeních pracovalo celkem 87 zaměstnanců (v roce navýšení limitu 
zaměstnanců z 90 na 95). Průměrný plat ve Zdravotně sociálních službách Turnov byl v roce 2018 
25 250,- Kč (navýšení přišlo až na konci roku). 
 
Počet klientů ke konci roku:  

Domov důchodců Pohoda: Kapacita DDP 71 + 5 odlehčovací služby / Skutečný počet obyvatel 
70+5 OS / Průměrný věk 85,6  
Pečovatelská služba – počet klientů dle úseků: Centrum denních služeb: 16/ Terénní pečovatelská 
služba: 80 / Úsek Výšinka 70 / Úsek Žižkova 86. 
 
Přehled akcí (výběr):  
Zákaz návštěv: Od 22. ledna do 19. března platil v Domově Pohoda u nemocnice zákaz návštěv 
z důvodu zvýšeného výskytu střevních onemocnění. O něco později se k tomuto nebezpečí přidala 
ještě chřipková epidemie, která letos trvala velmi dlouho. Proto museli obyvatelé domova téměř dva 
měsíce vydržet bez návštěv.  
Nový vůz: 8. března byl zástupcům Domova důchodců Pohoda předán zcela nový vůz značky Dacia 
Dokker. Vůz obdržel domov zdarma na podporu své činnosti, zaplatili jej sponzoři v rámci projektu 
Sociální automobil, se kterým přišla už v 90. letech poděbradská reklamní agentura Kompakt. Pro 
turnovskou organizaci je to již druhý vůz, který zdarma získala. (Viz Fotokronika). 



Kronika města Turnova 2018  |145 

Nová kotelna: V září byla v Domově důchodců Pohoda dokončena nová plynová kotelna se čtyřmi 
kondenzačními kotly. Náklady na její zřízení dosáhly 3,2 milionů korun, spravuje ji Městská 
teplárenská. Dosud byl domov vytápěn dálkově z areálu nemocnice.  
Den otevřených dveří: 10. října na všech pracovištích organizace (Domov důchodců Pohoda, 
Centrum denních služeb Domovinka, DPS Žižkova a DPS Výšinka).  
Vánoční trh: Od 11. do 21. prosince se v Domově důchodců Pohoda již podesáté konal vánoční trh 
s rukodělnými výrobky tamních klientů. Kupující mohli zakoupením výrobku podpořit místní seniory.  
Dnes v 9:00 hodin byl zahájen v Domově důchodců Pohoda. 
 
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 
 Turnovské odpadové služby 
 Městská sportovní Turnov (viz Sport) 
 Kulturní centrum Turnov (viz Kultura) 

 
Sdružení obcí 

 Vodohospodářské sdružení 
 

Městská teplárenská Turnov, s. r. o.  

Adresa: Kosmonautů 1559, Turnov, 511 01 
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 2017/2018: Společnost vytvořila historicky druhý nejvyšší provozní zisk – 3,18 milionů korun. 
Průměrný náklad na vytápění bytu činil 7 632 Kč, vč. DPH, což je o 4 144 Kč méně, než v roce 2008. 
Průměrná tepelná spotřeba bytu byla 13,57 GJ/byt. 
 
Cena tepla: Cena tepla zůstala stejná jako v předchozím roce, a to 489 Kč/GJ bez DPH.  
Počet zaměstnanců: stav k 31. 8. 2018: celkem: 9 (z toho muži 7, ženy 2, dělníci 5).  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, vztahuje se vždy k sezoně, v tomto případě k sezoně 2017/2018.  
Ve výroční zprávě je uvedena historie společnosti.  
 

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 
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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.  
 
Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2018 
Vybudování nového chodníku v ulici Alešova (Město Turnov, 424 000 Kč) / Rozšíření parkovacích míst 
na sídlišti Výšinka (Město Turnov, 156 000 Kč) / Oprava místních chodníků a komunikací A. Dvořáka - 
u lékárny (Město Turnov, 151 000 Kč) / Výměna svítidel veřejného osvětlení v Turnově (Město 
Turnov, 1 129 000 Kč) / Oprava chodníku Nádražní ulice v Turnově – U hodin (Město Turnov, 397 000 
Kč) / Opravy komunikací po překopech (Zikuda – vodohospodářské stavby s. r. o., 89 000 Kč) / Opravy 
překopů v komunikacích ve městě (SČVAK Turnov, 123 000 Kč) / Oprava komunikace v areálu 
turnovské nemocnice (Krajská nemocnice Liberec, a. s., 55 000 Kč) / Opravy komunikací pro Obec 
Malá Skála (Obec Malá Skála, 158 000 Kč) / Vybudování nového veřejného osvětlení parkoviště 
autobusové (Eurovia Liberec, 107 000 Kč) 
 
Střediska společnosti 
(Pro představu o činnosti středisek viz předchozí ročníky kroniky, pro informace o roku 2018 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 2018 je zajišťovalo 2 695 zdrojů 
– lamp. Mezi nejvýznamnější zakázku střediska patřila výměna svítidel na průtahu městem. Bylo zde 
nahrazeno 99 kusů starých svítidel novými a moderními LED svítidly.  

 Čistota města 
Společnost zajišťuje úklid města (ruční i strojové) a zajišťuje úklid i pro okolní obce, a to 
v Ohrazenicích, v Kacanovech, v Karlovicích a v Bílé. Uklízí i v areálech firem Kamax, Preciosa, 
Šroubárna Turnov a Sklostroj.  
Během zimního období bylo spotřebováno celkem 95 tun posypové soli a 167 tun inertního materiálu 
(drť, písek). 

 Hřbitovy: 
Středisko zajišťuje sedm hřbitovů na katastru města (Bukovina, Hruštice, Hruštice – Urnový háj, 
Mariánské náměstí, Mašov, Nudvojovice, Pelešany). Na výše uvedených hřbitovech je umístěno 3 297 
hrobů, z toho 2 815 placených, 482 neplacených nebo opuštěných. Provozuje i Kolumbárium na 
Mariánském náměstí, kde je umístěno 96 skříněk na urny. Všechny jsou v současné době využívány. 

 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. Společnost zajišťuje svoz a likvidaci komunálního 
a separovaného odpadu (v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích), provoz sběrného dvora 
v prostoru průmyslové zóny na Vesecku, provoz kompostárny na Malém Rohozci, svoz bioodpadu 
a přepravu odpadu velkoobjemovými kontejnery. 
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 Odpady 
V roce 2018 byl zajišťován pravidelný vývoz těchto odpadových nádob: 285 kusů nádob o objemu 
1 100 litrů / 273 kusů nádob o objemu 240 litrů / 3 631 kusů nádob o objemu 110 litrů / 2 100 kusů 
odpadových pytlů. Za rok 2018 bylo svezeno celkem 6 230 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 47 kusů velkoobjemových kontejnerů.  
Kompostárna: Bioodpad se sváží od roku 2016. V roce 2018 bylo ve městě rozmístěno 1 298 kusů 
popelnic na bioodpad zpracováno 3 299 tun bioodpadu. Vyrobený kompost byl prodán pod 
obchodním názvem Turnovský kompost – organické hnojivo, za rok 2018 bylo prodáno 1 612 tun.  
Sběrný dvůr: Na Vesecku je k dispozici občanům města (pro jinak neumístitelný odpad zdarma, jinak 
za poplatek) a za poplatek občanům z okolních obcí. Je zde možno odevzdat jak komunální a stavební 
odpady, tak i separované odpady. Pokles zájmu o výkup vytříděných surovin, zejména plastů, 
pokračoval.  
Tříděný odpad: Na území města je vybudovaná síť 64 separačních míst, na kterých je rozmístěno 
celkem 321 kusů kontejnerů. Další kontejnery jsou umístěny u místních firem a okolních obcí, kde je 
rozmístěno 190 kusů. Celkem společnost zajišťovala svoz 493 kusů kontejnerů. Za rok 2018 bylo 
vyseparováno celkem 952 tun druhotných surovin.  
Motivační systém třídění odpadů: V roce 2018 se do separace zapojilo celkem 1 350 
občanů, kteří takto vytřídili celkem 22 732 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. Celkové výnosy v roce 2018 
byly 301 tisíc korun. 
 

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, Ing. Michal Kříž (od 1. 4. 
2017 do 30. 10. 2018), Jiří Mikula (od 31. 10. 2018) a Milan Hejduk. Semily, Jilemnice, Rokytnice nad 
Jizerou a Lomnice nad Popelkou po dvou). Členskými obcemi ke konci roku 2018 byla města Turnov, 
Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami / a obce 
Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, 
Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko. 
Cena vodného a stočného pro rok 2018 nebyla zvýšena: vodné 54 Kč/m3 (2017: 54 Kč/m3) a stočné 
51,30 Kč/m3 (2017: 51,30 Kč/m3), včetně daně.  
Počet zaměstnanců: Ke konci roku 2018 zajišťovalo činnost organizace osm zaměstnanců (ředitelka 
organizace, manažer organizace, dvě ekonomické pracovnice 
(ekonomika, účetnictví, majetek) z toho jedna vykonává částečně také pozici asistentky, tři 
investiční technici, (technická a ekonomická příprava staveb, realizace staveb, podklady pro 
sestavování žádostí o dotace,…). 
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Přehled hlavních aktivit v roce 2018: 
V roce 2018 zrealizovalo VHS opravy a investice v celkovém součtu 221 milionů korun.  
Přehled hlavních aktivit v Turnově (celkem 94, 4 mil. Kč): 

 Oprava a dostavba sítí Palackého ulice (3, 4 mil. Kč) 

 Oprava redukční šachty Lámaná u zámku H. Rohozec (0, 3 mil. Kč) 

 Oprava sítí Komenského ulice (0, 2 mil. Kč) 

 Výstavba věžového VDJ, vodovody Vesecko (28, 7 mil. Kč) 

 Rekonstrukce ÚV Nudvojovice (37, 4 mil. Kč) 

 Rekonstrukce sítí Nádražní ul. I. etapa, část - Turnov (15, 4 mil. Kč) 

 Rekonstrukce sítí Přemyslova ulice ( 7 mil. Kč) 

 Výstavba sítí Hruštice – Károvsko (0, 8 mil. Kč) 

 Další drobné stavby a opravy, nákup čerpadel a zařízení, projektová příprava, rušení septiku,… ( 
v součtu vše celkem 1, 2 mil. Kč)  

(Přehled všech akcí i v ostatních obcích je uveden ve výroční zprávě.)  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, www.turnovskovakci.cz a internet 
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Turnovské 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.  

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 v roce 2016) 
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.  

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). 

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.  
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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 (od 2003) 
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 

Dovosstrans 

Adresa: Sokolovská 377/141 Praha-Libeň (sídlo), Trávnice 680 Turnov (provozovna) 
Jednatelé: Jiří Lednej, Dušan Lednej 
Firma, zaměřená na mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu, byla založena v Turnově Jiřím 
Lednejem v roce 1991. Své zkušenosti firma získala především v náročných přepravách pro severské 
státy a státy bývalého Sovětského svazu, včetně jeho nejvýchodnější části i humanitárními 
přepravami do států bývalé Jugoslávie v době jejich válečného konfliktu. Od roku 1996 se postupně 
všechny přepravy orientovaly na západ a sever Evropy, s největším objemem přeprav pro Velkou 
Británii. V současné době firma disponuje těmito vozy:  25 tahači (DAF 105.460 XF EURO 5, DAF 
106.510 XF EURO 6), solo valníky DAF CF a LF, návěsy s třístranným shrnováním  
(d. 13,66 m. š. 2,48 m, v. 2,80 m.) /34 Ewp-25t), chladírenskými návěsy (d. 13,40 m, š. 2,48 m., v. 
2,70m.) /33 Ewp-22,5t), valníkovými vozidly DAF 65 CF (d. 8,10 m. š. 2,48 m, v. 2,80 m) /20 Ewp-10t/ 
a chladírenským vozem DAF 55 LF (d. 7,40 m. š. 2,48 m, v. 2,60 m) /18 Ewp-8t/.  

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). 

Duvemaro – Kovovýroba, s. r. o.  

Adresa: Vesecko 485 
Jednatel: Zdeněk Vegner 
Obor činnosti: Kovové stavební prvky, spojovací materiál 
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Výrobky: klempířské prvky, plechy, střešní krytiny, doplňkové střešní prvky, fólie, izolace, hřebíky, 
nýty, krycí kloboučky, nářadí.  
6. června bylo vyhlášeno exekuční řízení, společnost se dostala do úpadku.  
Historie firmy viz v Kronice 2017. 

Granát, družstvo umělecké výroby 

Adresa: Výšinka 1409 (od roku 1960)   
Předseda družstva: Pavel Tvrzník (od 29. 4. 2016) 
Obor činnosti: šperky, šperkové kameny, upomínkové předměty, těžba českých granátů 
Výrobky: největší výrobce granátových šperků, fazónové šperky, broušení šperkových kamenů 
Družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. Družstvo provozuje 
prodejny v Praze (3), v Liberci, Turnově, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Na náměstí 
Českého ráje provozuje galerii Granát s ukázkami broušení granátu a výstavami obrazů. 
DUV Granát vydává již několik let reprezentační kalendář. Vyrábí trofeje pro ceny Zlatý slavík.  
Firma roku: V září se stalo družstvo vítězem krajského kola soutěže Firma roku 2018 Libereckého 
kraje a postoupilo tak do celostátního finále, jehož výsledky byly slavnostně oznámeny na pražském 
Žofíně 12. prosince. 
Šperk roku 2018: Již tradičně, v rámci velké výstavy Hodiny a klenoty, která se koná v září v Praze na 
výstavišti, byly vyhlášeny výsledky soutěže Šperk roku 2018 – Czech open. Vítězným šperkem 
v kategorii Komerční šperk se stala souprava s českými granáty designéra Karla Merty nazvaná 
Kuličky. Na druhém místě stejné kategorie se umístila Hana Stehlíková se soupravou nazvanou 
Hvězdičky.  

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

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.  
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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 
Den pro rodinu: (Viz Fotokronika, srpen). 

Komerční slévárna šedé a tvárné Turnov 

Adresa: Přepeře 326, Přepeře 
Statutární ředitel: Ing. Marco Kyncl 

Firma byla před privatizací v roce 1997 součástí státního podniku Sklostroj, který je společně 

s firmami EMHARD, BDF a HEYE světovým výrobcem sklářských linek na výrobu obalového skla. 

Slévárna pro tyto sklářské stroje vyrábí odlitky hydraulických, pneumatických a vysoce namáhaných 

strojních dílů ze šedé a tvárné litiny. Samozřejmostí je dodávat k těmto linkám i sady sklářských 

forem z materiálu BT3. Tento materiál byl spolu s technologií výroby forem licencí zakoupen od 

anglické firmy BRK. 

Od roku 1999 se slévárna zaměřila na komerční dodávky odlitků v kusových, malosériových a středně 

sériových zakázkách s maximální orientací na zákazníka s jeho termínovými a jakostními požadavky. 

 V tomto roce byla nainstalována nová formovací linka FORMTEC Air Impec (vstřelování písku 

vzduchem s dolisováním), která umožnila zvýšení kapacity slévárny (třísměnný provoz) a zvýšila 

přesnost formování. Realizací této investice se snížila fyzická zátěž pracovníků, zlepšilo se pracovní 

prostředí a podstatně se zvýšila produktivita práce. Používá rámy 650 x 550 x 150 / 150 a 650 x 550 

x 150 / 200. Dále byla instalována nová vstřelovačka jader s technologií COLD-BOX, jež umožňuje 

výrobu velmi tvarově i pevnostně náročných jader. V roce 2003 byla instalována nová 

středofrekvenční elektrická pec ABB-1000 kg, která nahradila tavení v kupolní peci. Nová pec zvýšila 

kapacitu tavení slévárny, z tohoto důvodu se zkrátily dodací lhůty a zlepšila se kvalita výrobků. 
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Instalací automatické přípravny jádrového písku pro COLD-BOXová jádra a vstřelovacího automatu na 

výrobu jader s objemem 25 litrů v roce 2005 se vytvořily předpoklady pro další inovaci výrobků, 

možnost výroby složitých odlitků, navýšení podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou a tím zlepšení 

postavení na celoevropském trhu. Jedná se o tenkostěnné odlitky s minimalizováním nákladů na 

materiál a opracování. 

Udržení výše přidané hodnoty i přes zdražující se vstupní suroviny umožní další investice do rozvoje 

a udržení ziskovosti firmy. Dále byl implementován informační systém OPTI v. 7 zastřešující 

celopodnikové řízení (řízení výroby, zakázek, odbytu, nákupu, skladového hospodářství, technologie 

výroby, atd.). Tento systém umožnil zlepšit plánování výroby jednotlivých zakázek a sledování celého 

průběhu výroby. (Historie převzata z webových stránek firmy). 

KV Final 

Adresa: Doubí 44, Čtveřín. Závod Ralsko: Kuřívody 618, 47124 Ralsko 
Jednatelé: Ing. Oldřich Vlček (nar. 1955, od roku 2006), Ing. Ondřej Vlček (nar. 1982, od roku 2010), 
Ing. Oldřich Vlček (od 2010).  
Hlavními činnostmi firmy KV Final jsou konstrukce a vývoj, výroba lisovacích nástrojů, výroba 
lisovaných obráběných a svařovaných dílů pro automobilový průmysl. 
Firma KV Final byla založena v roce 1991 v Turnově, od roku 1999 sídlí na adrese v Doubí. V roce 2015 
byl otevřen závod v Ralsku a v dalších letech probíhalo rozšiřování závodu. V roce 2018 byla 
rozběhnuta výroba v novém výrobním závodu ve Spartanburgu v USA.  

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.  

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 
Jednatel: Thierry Navarre, ředitel turnovského závodu: Jiří Lukeš 
Firma byla založena v Belgii v roce 1979, dnes se jedná o koncern, který má 18 poboček ve třinácti 
evropských zemích a patří k největším světovým výrobcům hygienických potřeb, které vyrábí pro 
mnoho prodejních značek. V roce 1997 otevřel turnovskou pobočku na Vesecku. 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. 
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Pamico Czech 

Adresa: Sobotecká 565, 511 01 Turnov 
Majitelé: Michal Nožička, Pavel Guman 
Turnovská firma vznikla v roce 2006, zabývá se poskytováním telekomunikačních služeb (připojení 
k internetu, telefony, kabelové televize), výrobou a údržbou sítí a elektronických zařízení.  
V únoru 2018 společnost koupila, jako své budoucí sídlo, nevyužívanou budovu bývalého Telecomu 
na Havlíčkově náměstí čp. 111. 
Koupě budovy Telecomu na Havlíčkově náměstí 
Budova čp. 111, která vyrostla na konci 70. let na místě krásného roubeného domu, jednoho 
z posledních ve městě (jeho replikou je Kamenářský dům v zahradě u muzea, který byl postaven 
v roce 2010), byla již několik let téměř prázdná. V roce 2008 do ní muzeum přestěhovala z jablonecké 
fary rozsáhlé Scheybalovské sbírky a několik měsíců zde provádělo jejich soupis, než byly o rok 
později stěhovány do muzejních depozitářů. Mimo to v několika kancelářích sídlí společnost Cetin 
(Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – nástupce Telecomu). Několik let se řešilo, co si 
s prázdnou budovou v centru města počít. V únoru 2018 budovu koupila právě od společnosti Cetin 
společnost turnovská Pamico Czech, která poskytuje telekomunikační služby, a bude ji využívat pro 
svou vlastní činnost a zázemí. Dosud má kanceláře v bývalé Maškově vile u zimního stadionu.  

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, po volbách v říjnu 2018 třetím místostarostou města 
(na tuto funkci rezignoval v dubnu 2019).  
Prodejny (aktuální ke konci roku 2018): 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, Nádražní 621 Železný 
Brod, Masarykovo náměstí 243 Mnichovo Hradiště (s cukrárnou), Na Labi 197 Malá Skála, Spálená 16 
Praha, Milady Horákové 5 Praha. 

Pivovar Rohozec 

Adresa: Malý Rohozec, čp. 29 
Předseda představenstva: František Jungmann, sládek: Zdeněk Reska 
Pivovar byl založen kolem roku 1846 Ferdinandem Ungerem. V roce 1948 byl pivovar v Malém 
Rohozci znárodněn a stal se součástí národního podniku Severočeské pivovary. Poté byl krátce 
samostatným, aby se posléze stal provozovnou trutnovského pivovaru a následně součástí 
Východočeských pivovarů Hradec Králové. 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. 
Nová plnící linka: V březnu byla spuštěna nová plnící linka na plechovky, která za hodinu dokáže 
naplnit až 15 tisíc plechovek. Jednalo se o zatím největší investici v novodobé historii pivovaru.  
Nové pivo-nepivo: V létě nabídl pivovar nové nízkokalorické pivo (resp. nízkokalorický nápoj) s chutí 
pomela. Tzv. radlery (v podstatě mixy piva a limonády v poměru zhruba půl na půl) jsou v dnešní 
době velmi oblíbené u turistů či řidičů. Název nového ovocného piva je R-MIX POMELO. 
Úspěch na Žatecké Dočesné: Na začátku září se v Žatci odehrál 61. ročník tradiční oslavy sklizně 
chmele. Její součástí je i jedna z nejvýznamnějších degustačních soutěží v ČR. Pivovar Rohozec získal 
tři ocenění – získal první místo za tmavou třináctku v kategorii speciálních piv a dvě třetí místa za 
řezanou jedenáctku a výčepní černé pivo X. 
Pivo roku 2018: 8. listopadu se v Ostravě konalo vyhlášení 28. ročníku soutěže Pivo roku, kterou 
organizuje Sdružení přátel piva. V kategorii Pivovar roku se Pivovar Malý Rohozec umístil na druhém 
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místě (v loňském roce na prvním). Soutěž je i degustační a na rozdíl od ostatních soutěží, v této se 
angažují i neodborníci. Pivo Tmavá třináctka se umístilo na 1. místě v kategorii tmavých piv. Druhé 
místo v kategorii Polotmavé pivo obsadila rohozecká řezaná jedenáctka. Na třetích místech umístilo 
pivo Rohozec Y v kategorii Světlé výčepní pivo, Rohozec 12 v kategorii Světlý ležák a Rohozec 13 
v kategorii Světlý speciál. 
Rok 2018: Pivovar celkem uvařil 681 686 hektolitrů piva, což je o téměř sedm procent více než loni. 
K úspěchu přispěl mj. také úspěch nového balení nepasterovaného piva v plechovkách. Dařilo se také 
exportu a podařilo se stabilizovat prodej sudového piva pro restaurační zařízení. 
Slavnosti piva Rohozec: (Viz Fotokronika). 
Rohozecké prázdniny 
11. července: Wanastowi vjecy (revival) & Adaptace 
3. srpna: Gorale (Čechomor Revival) & Rouden Band. Koncert  
17. srpna: Vltava & Jarret. Koncert  
31. srpna: Těsně vedle & John Silver. Koncert  
22. září: Loučení s létem – lidová zábava s rohozeckým pivem na turnovském náměstí  
 
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. 

Tiskárna Polygraf, s. r. o.  

Adresa: Modřišice 156 
Jednatel: Daniel Vomáčka (do 30. dubna 2019), 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 
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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.“ 

Sempra Turnov, s. r. o. 

Adresa: Vrchhůra 213, Turnov 
Jednatel: Dušan Louda (od 15. prosince 2010) 
Stanice byla založena v roce 1949 v objektu statku v Borčicích na Turnovsku, kde probíhalo soukromé 
šlechtění Ing. J. Součka, a to především zeleniny. V roce 1998 byla založena společnost s ručením 
omezeným SEMPRA TURNOV s.r.o. Společnost obhospodařuje celkově cca 100 ha polí, pěstuje 
jahody na Vrchhůře, provozuje sad ve Svijanském Újezdě, kde pěstuje odrůdy Discovery, 
Bohemia, Rubín, Golden a Idared. Kromě oblíbených jahod, firma pěstuje a maloodběratelům nabízí 
i ovocné stromky (jablka, třešně a višně v podobě oček a roubů), kmín a japonské topoly. Na polích 
pěstuje i řepku olejnou odrůdy Lagoda a pšenici. (Historie viz Kronika 2017). 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.  

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

Resim, s. r. o.  

Adresa: Nudvojovice 2257 (od 19. srpna 2014), dříve Nádražní 1062 
Jednatelé: Ing. Marek Špika, Josef Vlk 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. 
25 let od založení firmy: V roce 2018 si firma připomínala 25. výročí své existence. V současnosti se 
firma věnuje především robotickým aplikacím. Výrobky společnosti zvyšují efektivitu výroby v mnoha 
zemích Evropy, Asie, Afriky i Ameriky. 

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 
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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, Guillaume Bernard Pasquier (od roku 2015), Jindřiška Vymazalová (od roku 
2017) 
Obor činnosti: stavebnictví 
Výrobky: systémy upevnění pro opláštění staveb, systémy upevnění pro ploché střechy, pro 
transportní průmysl, systémy upevnění konstrukčních dřevostaveb, technika závěsů dveří a oken, 
průmyslové systémy a výroba oken, upevňovací prvky pro výrobce elektrických a elektronických 
zařízení. Firma je součástí švýcarského konsorcia s padesátiletou tradicí, v České republice působí od 
roku 1995 a v Turnově na Vesecku otevřela provoz v roce 2008.  
Počet zaměstnanců: cca 100 (turnovská provozovna, starší neověřený údaj). 

Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.  

Adresa: Přepeřská 210   
Jednatelé: Ing. Martin Gold, Ing. Milan Večeřa, Petr Vild, IEn. (od r. 2014) 
Obor činnosti: strojírenství 
Výrobky: vybavení skláren, sklářské linky, stroje a sklářské formy pro výrobu obalového skla, řídicí 
systémy a pohony, hydraulické lisy.  
Počet zaměstnanců: cca 230 

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 2018 180 osob.  

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. 

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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Vizí tohoto projektu a jím ustaveného Centra je zařadit se do roku 2018 mezi pětici nejlepších 
výzkumných a vývojových center se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v Evropě 
a participovat v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. Ze stávajících organizací můžeme 
jmenovat například ESA (European Space Agency), se kterou spolupracujeme na řadě projektů. 
Hlavním cílem Regionálního centra speciální optiky a optoelektronických systémů je výzkum a vývoj 
v oblasti asférické a free form optiky, přesného měření a následný transfer do průmyslové praxe. 
10. listopadu: Den otevřených dveří. Prohlídky pro veřejnost od 10.00 do 14.00 hodin, pro školy (po 
předchozím objednání) v pátek 9. listopadu od 8.00 do 14.30 hodin. 

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).  

Trima, s. r. o.  

Adresa: Nudvojovická 1681, člen skupiny Dietze + Schell 
Jednatelé: David Rozum, Rainer Landwehr, Ing. Ladislav Hovorka (od 1. 9. 2018) 
Obor činnosti: strojírenský a sklářský průmysl 
Výrobky: vývoj a konstrukce strojů na výrobu skleněného vlákna 
Od roku 1991 Trima vyrábí stroje pro navíjení, převíjení a další speciální účely pro sklářský a textilní 
průmysl, obchoduje se zahraničím. 

Unipress, s. r. o.  

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

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, 
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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. 

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, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Hodně staví 
i v Turnově.  
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Kultura, spolky a zájmové organizace 

 
Turnov je město, ve kterém se během roku odehrává velká řada kulturních akcí a pořadů, od 
nepaměti zde funguje mnoho spolků a občanských sdružení a Turnov patří k opravdu kulturním 
obcím. V následující kapitole přinášíme přehled organizací, které se o kulturu ve městě starají, a co 
nejúplnější přehled kulturních akcí, které ve městě v roce 2018 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 2018 bylo v rozpočtu města vyčleněno 660 000 Kč. Z minulého roku zůstalo nevyčerpáno 
50 243 Kč. V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci z kulturního fondu bylo doručeno 
v řádném termínu pro podávání žádostí celkem 37 žádostí, ve druhém kole jedna.  
Roční dotace ve dvou kolech byly rozděleny takto:  

 Přímé dotace – 262 000 Kč  

 Příspěvky na činnost spolků – 11 500 Kč  

 Příspěvky na akce a publikace – 370 000 Kč 

 Publikační činnost – 35 000 Kč 
 
Akce s přímou podporou 

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

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

. 25. mezinárodní šperkařské sympozium: 30 000,- Kč, Pořadatel Muzeum Českého ráje  

. Turnovská Bohéma – činnost spolku: 12 000 Kč 

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

. Funkin´ Turnov: 30 000 Kč. Pořadatel Wisemusic, s. r. o.  

. Modrý kocour: 85 000 Kč. Pořadatel Modrý kocour, z. s. 

. Hudební festival Dvořákův Turnova Sychrov (63. ročník): 55 000 Kč. Pořadatel Spolek přátel 
hudebního festivalu 
 
Podpora činnosti spolků 
Pekařova společnost Českého ráje (4 000 Kč) / Nothingham: 3 500 Kč / Pěvecký sbor Antonín 
Dvořák (4 000 Kč)  
 
Kulturní akce 

 Junák – český skaut: Betlémské světlo: 2 300 Kč 

 Klub přátel železnic Českého ráje: Filmová hudba – koncert Podkrkonošského symfonického 
orchestru: 5 200 Kč 

 Lédl Jazz Q (Turnovská Bohéma): Neformjazzfest: 16 500 Kč 

 Muzeum Českého ráje v Turnově: Edukativní dílny: 19 000 Kč 

 Pěvecký sbor Antonín Dvořák (Turnovská Bohéma): Vánoční koncert: 6 600 Kč 

 SDH Bukovina u Dolánek: Posezení při dechovce: 6 500 Kč 

 Jana Zajícová: Výstava Fotograf Českého ráje Oldřich Kočí: 2 750 Kč 
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 Mgr. Bára Havlátová: Turnovský majáles: 16 000 Kč 

 Zdeněk Buchta: Graffiti Jam Turnov: 7 500 Kč 

 Pavel Koreček: Turn-off Rock fest: 23 000 Kč 

 Spolek IMUZA: Koncert k Vánocům 27 650 Kč 

 Spolek IMUZA: Koncert k letnímu slunovratu: 16 000 Kč 

 Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji: Festival na Jizeře: 39 000 Kč 

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

 Spolek přátel muzea: Letnice na statku u Dlasků, 24. ročník řemeslnických trhů: 84 000 Kč 

 Spolek přátel muzea: Výtvarný salon: 19 000 Kč 

 Společnost bloumající veřejnosti: Premiéra divadelního představení Chvála bláznovství: 
10 000 Kč 

 SunDisk: Festival Dolánky: 59 000 Kč 
 

Publikační činnost 
. Marie Špačková – CD Do třetice v Českém ráji aneb takhle my si tu žijem: 7 000 Kč 

(nerealizováno) 
. Profilové CD Lédl Jazz Q: 7 000 Kč (nerealizováno opakovaně) 
. Muzeum českého ráje v Turnově: Muzejní čtvrtletník: 10 500 Kč 
. Občanské sdružení Paměť Českého ráje: Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám: 10 500 Kč 

 
Dotace na obecně prospěšnou činnost 
Pro rok 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obecně prospěšné činnosti částka 
150 000 Kč. Bylo doručeno 13 žádostí, komise navrhla vyhovět 12 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: 8 000 Kč 

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

 Český svaz chovatelů Turnov I – na činnost spolku: 23 000 Kč  

 Český svaz včelařů – na činnost spolku: 10 000 Kč 

 Klub přátel železnic Českého ráje – na činnost spolku: 20 000 Kč  

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

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

 Spolek rodáků a přátel Turnova – příspěvek na činnost: 15 000 Kč  

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

 TJ Český ráj – na činnost spolku: 20 000 Kč  
Dotaci neobdržela: Střední zdravotnická škola. 

 
Rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 
Pro rok 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a mimoškolní aktivity částka 120 000 Kč. Bylo doručeno celkem 7 žádostí, komise pro volnočasové 
aktivity dětí mládeže doporučila všechny.  

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

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

 Junák – Mikulášská taškařice: 3 000 Kč 

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

 Povyk – Letní příměstský tábor 2. 7. – 31. 8. 2018: 2 000 Kč 

 Sportinline – Pavel Hlubuček – Dětský přebor odpoledne s bruslemi (1.–30. 5, 80 účastníků): 
20 000 Kč 

 TSC Turnov – Sportovní letní sportovní tábor judo pro 25 dětí: 5 000 Kč 
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Příspěvky na zahraniční spolupráci 
Pro rok 2018 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 za účasti žáků 

z Niesky a z Topolčan, 21.–22. 6. 2018: 8 680 Kč 
. TJ Sokol Turnov – Mezinárodní soustředění mládeže za účasti mládeže z města Niesky: 8 350 Kč 
. TJ Sokol Turnov – Reciproční návštěva z družebního města Niesky (5. a 6. května 2018): 4 430 Kč 
. HC Turnov 1931: Spolupráce s Alvestou SK – přátelská utkání a společné tréninkové jednotky. 

7 230 Kč  
. Musica Fortuna – Mezinárodní družba spřátelených pěveckých sborů ‚Švýcarsko Spiez: 11 200 Kč 
 

Regenerace městských památkových zón  
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
 
Příspěvky na opravu nemovitostí v městské památkové zóně 
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
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Přehled nejvýznamnějších akcí  

Většina kulturních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – kulturních organizací. Kulturní 
a společenské akce pořádají i jiné subjekty – např. firmy či školy a také spolky v okrajových částech 
města – informace o nich jsou uvedeny u těchto subjektů v příslušných kapitolách. 
 
Modrý kocour 2018 
Modrý kocour, multižánrový divadelní festival, je stále úspěšnější akcí, která přitahuje k Turnovu 
pozornost divadelního publika z celé republiky. Letos jich dorazilo více než 2 300! Festival je 
postupovou přehlídkou. Turnovský soubor Kámoš Drámoš získal cenu Shootingstar (vycházející 
hvězda). K postupu na celostátní přehlídku Divadelní piknik Volyně bylo vysláno 
BroukovcovoKamdivadlo z České Kamenice s komediální fraškou Meier Müllerová Schulz, na Mladou 
scénu v Ústí nad Orlicí míří objev Modrého kocoura posledních let, pražské divadlo OLDstars, které 
přivezlo provokativní text Bez vody. (Viz Fotokronika). 
 
Program 23. ročníku festivalu 
21. února:  
19.30–21.00 U kočičí bažiny / Rádobydivadlo Klapý. Divadlo, KC Střelnice 
22. února 
9.00–17.30 Divadelní dílna 
Herecká dílna, vede Michal Samir / Zrcadlový sál KC Střelnice Turnov 
18.30–19.15 Prasklo to… / Hawa Drama, komedie / 40 min. / Městské divadlo 
19.30–21.00 C, komedie / 85 min. / KC Střelnice 
21.30–22.30 Klozet / Společnost bloumající veřejnosti, drama / 55 min. / Městské divadlo 
22.30 Rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací / KC Střelnice 
23. února  
10.00–11.30 Mučedník / OLDstars, drama / 90 min. / KC Střelnice 
10.00–11.00 Limpopo / Společnost Dr. Krásy, pohádka / 50 min. / Městské divadlo  
13.00–14:00 trinidad Scorpion Moruga / [:Tadam:], / 60 min. / KC Střelnice 
14.00–15:00 Rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací / 60 min. / KC Střelnice 
15.30–16.30 O, komediální drama / 50 min. / KC Střelnice 
17.00–18.15 Meier Müllerová Schulz / Broukovcovo Kamdivadlo, komedie / 70 min. / Městské 
divadlo 
18.45–19.15 Google Shakespeare / Stopa, komedie / 30 min. / KC Střelnice 
20.00–20.30 Slavnostní zahájení 23. ročníku festivalu, 30 min. / Městské divadlo 
20.30–21.30 Pan P není kretén / Anička a letadýlko, komedie / 60 min. / Městské divadlo 
22.00–23.30 rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací / Klubovna KC Střelnice 
23.00 koncert / Mutanti hledaj východisko, koncert / hlavní sál KC Střelnice 
00.00 přátelské posezení, kavárna KUS a předsálí KC Střelnice 
24. února 
10.00–10.45 Pinocchio / Toy Machine, loutkové divadlo / 45 min. / hlavní sál KC Střelnice 
11.00–12.00 Gould-wariacje! / Walny teatr Warszawa, loutkové divadlo / 60 min. / Městské divadlo  
13.00–14.00 Rösnerovo oko aneb nutkání souložit se sochami / Antonín Puchmajer D. S., experiment 
/ 60 min. / hlavní sál KC Střelnice 
14.30–15.00 V takový nečas / Taneční a pohybové studio Magdaléna, taneční a pohybové divadlo / 
20 min. / Městské divadlo 
15.30–16.30 Bez vody / OLDstars, drama / 60 min. / hlavní sál KC Střelnice 
17.00–17.45 Mé tělo hraje tělo / D.R.E.D., experiment / 45 min. / Městské divadlo 
19.30–20.30 Ty, který lyžuješ / Bílé divadlo Ostrava, experiment / 45 min. / hlavní sál KC Střelnice 
21.00–22.00 Dopis poslaný poštou / Divadlo Kámen, experiment / 60 min. / Městské divadlo 
22.30–00.00 rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací / Klubovna KC Střelnice 

http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/dilny.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
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http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
https://www.facebook.com/mutantihledajvychodisko/
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
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http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
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00.00 DJ Ventolin a velmi přátelské posezení, přátelské posezení a dj session / kavárna KUS a předsálí 
KC Střelnice 
25. února 
10.00–10.45 Pověsti české / Toy Machine, loutková pohádka / 45 min. / hlavní sál KC Střelnice  
11.00–11.45 Strašidlo cantervilské / Kámoš drámoš Turnov, komedie / 40 min. / Městské divadlo 
13.00–14.45 Hamleteen / Za oponou / 100 min. / hlavní sál KC Střelnice 
15.00–16.30 Země pokladů / Adivadlo Havlíčkův Brod, komedie / 90 min. / Městské divadlo 
16.30–17.30 Rozbor inscenací, diskuze poroty a tvůrců inscenací / 60 min. / Klubovna KC Střelnice 
17.30 Slavnostní zakončení festivalu, hlavní sál KC Střelnice 
 
Turnovský drahokam 
16. až 18. března se v Turnově konal 28. ročník loutkářské přehlídky, která je krajskou soutěžní 
přehlídkou s postupem na národní přehlídku Loutkářská Chrudim. 
Festival navštívilo téměř 1 200 diváků a vystoupilo zde 11 souborů z Libereckého 
a Královéhradeckého kraje s 13 inscenacemi. Pořadatelsky přehlídku zajišťovalo bezplatně 10 členů 
Loutkářského souboru Na Židli. 
Odborná porota nominovala na národní přehlídku Loutkářská Chrudim inscenaci Bůh ví, jak to bylo 
v podání Rudy Hancvencla ze souboru Vozichet Jablonec nad Nisou. Na tutéž přehlídku doporučila do 
užšího výběru inscenace O lidech – v hlavní roli zvířata souboru Za dveřmi ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 
a O slepičce a kohoutkovi divadla Na kliku Liberec. O držiteli Putovní ceny dětského diváka rozhodla 
svým hlasováním dětská divácká porota, které se nejvíce líbila pohádka Co viděly vlaštovky souboru 
Šíro z Lázní Bělohrad.  
Porota udělila dalších osm cen: Věře Motyčkové, divadlo Na kliku Liberec, za komické herectví v 
inscenaci O slepičce a kohoutkovi / Matěji Bereckeiovi, divadlo Na kliku Liberec, za komické herectví v 
inscenaci O slepičce a kohoutkovi / Rudovi Hancvenclovi, Vozichet Jablonec nad Nisou, za originální 
zpracování biblického příběhu / Aleně Tomášové a Romaně Zemenové, ZUŠ Turnov, za příkladné 
vedení dětských souborů / Souboru Za dveřmi ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, za zpracování společensky 
závažného tématu v inscenaci O lidech – v hlavní roli zvířata / souboru ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, za 
přirozený projev a nadsázku v inscenaci Z.I.P. Agentura / Souboru Šíro Lázně Bělohrad za hudební a 
zvukovou složku v inscenaci Co viděly vlaštovky / Divadlu Na kliku Liberec za využití skládacího kola 
jako inspirativního prvku v inscenaci O slepičce a kohoutkovi. 
(Viz Fotokronika). 
Pátek 16. března 
O vykutáleném štěstí – Divadýlko Matýsek, Rynoltice 
Sobota 17. března 
Slavnostní zahájení 
Co viděly vlaštovky – Šíro, Lázně Bělohrad 
Neposlušná kůzlátka – lidový loutkář Jiří Polehňa, Hradec Králové 
Bajaja – Mravenci, ZUŠ Turnov 
Jak se hledají princezny – Ani muk, ZUŠ Turnov 
O lidech – hrají zvířata – Za dveřmi, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 
Bůhví, jak to bylo – Vozichet, Jablonec nad Nisou 
Neděle 18. března 
O slepičce a kohoutkovi – Divadlo na kliku, Liberec 
To jsou věci v moři klidu – Vozichet, Jablonec nad Nisou 
Z.I.P. agentura – Z.I.P., ZUŠ Chlumec n. C. 
Za pohádkou pohádka – Blechy, Jaroměř 
Myšistroj – Maminy, Jaroměř 
Za všechno můžou prasátka – Blechy, Jaroměř 
Slavnostní zakončení s předáním cen 
 
 

http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
http://www.festival-modry-kocour.cz/2018/anotace.html
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Turnovský štěk 
15. března proběhl v divadle 17. ročník oblastní přehlídky dětských divadelních souborů Turnovský 
štěk 2018, jehož diváci zhlédli devět soutěžních a dvě inspirační představení. Odborná porota (ve 
složení Dáda Weissová, Darina Martinovská a Pavlína Kordová) na krajskou přehlídku do Svitav 
doporučila představení Bořivoj a blecha Fló souboru AD/Háďata, Jak se pěstují hvězdy souboru 
Šumák, Bajaja souboru Mravenci a Jak se hledají princezny souboru Ani Muk. 
 
Neform Jazz fest 
16. a 17 března se v KC Střelnice konal 19. ročník jazzového festivalu. Vystoupili Duo BigBand s hosty, 
moderní jazzový big band sestavený ze studentů jazzové katedry VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka 
a vedený profesorem Milanem Svobodou, slovenské trio Talent Transport a legendární formace 
Energit v čele s kytaristou Lubošem Andrštem. 
 
Turnovská mateřinka 
17. ročník oblastního festivalu mateřských škol z Turnova a okolí se konal 20. a 21. března 
v městském divadle.  
 
Noc s Andersenem 
23. března se konal 18. ročník celostátní knihovní slavnost Noc s Andersenem. Letošním tématem 
byla knížka Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka, která byla poprvé vydána před 65 lety. 
Program včetně přespání se tentokrát uskutečnil na šesti místech, tomu ale předcházel společný 
program. Pohádkové postavy prošly městem v čele s královnou a králem, doprovázela je dechovka 
Jindřicha Bady, Rytíři turnovského meče, Trubači Českého ráje a Mažoretky Perličky. Na náměstí je 
přivítal starosta města a proběhla ohňová show, v divadle se uskutečnil Pohádkový kongres 
a představení O pejskovi a kočičce a poté se děti rozešly na spací místa, kde následoval další program 
a společně strávená noc. Během průvodu byl v městském parku vysazen strom Pohádkovník, 
tentokrát jako Strom republiky pro připomínku 100. výročí vzniku naší republiky. (Viz Fotokronika). 
 
Velikonoce na Dlaskově statku 
31. března proběhla na statku oslava Velikonoc.  
Program: 
10.15 Říkanky s Evou Kordovou 
10.45 Folklorní soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou 
11.00 Vynášení Smrti do Jizery – folklorní soubory Nisanka a Jiskra  
12.30 Divadlo Cirkus Žebřík s představením „Hmyzí cirkus“  
13.30 Folklorní soubor písní a tanců Jiskra z Plzně, tradiční folklor jihozápadních Čech 
z národopisných oblastí Plzeňsko, Chodsko a Žinkovsko  
14.15 Divadlo Cirkus Žebřík s představením „Loutky, které nikde nechtěli“  
15.15 Portrait, bluegrassová skupina z Prahy 
 
Zpíváme si pro radost 
24. března proběhl ve velkém sále KC Střelnice 20. ročník postupové přehlídky a festivalu Zpíváme si 
pro radost. V médiích bylo uvedeno, že se jednalo o 20. ročník akce, jako soutěžní ho pořádala ZUŠ 
Turnov popáté. Zúčastnily se sbory Bonifantes Pardubice, Červánek Dačice, Javořičky Plzeň, Karolka 
Liberec, Turnováček Turnov a Vlčí máky Hradec Králové. 
 
Turnovský kos 
264 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. 
 
Zahájení turistické sezóny v Českém ráji – Za pověstmi Českého ráje 
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28. dubna proběhl 15. ročník zahájení letní turistické sezony. Během pochodu z Maškovy zahrady 
přes Nudvojovice, Přepeře a Modřišice si účastníci mohli vyzkoušet své znalosti Českého ráje, setkali 
se s postavami z českorajských pověstí a za úspěšné splnění všech úkolů obdrželi zajímavé ceny 
(hlavní cenou byl let balonem od společnosti Baart, s. r. o. a letní tábor od Ara tábory, s. r. o. Akci 
pořádá organizace Turnovské památky a cestovní ruch. (Viz Fotokronika). 
Program v Maškově zahradě: 
12.00 TaPŠ ILMA – taneční vystoupení 
12.30 NAJLA - orientální studio s tradicí 
12.45 Ukázka výcviku služebních psů celní správy 
13.45 Dětský pěvecký sbor Karmínek 
14.00 Příchod krále Granáta s královnou a družinou 
14.30 Losování soutěžních kupónů o zajímavé ceny 
15.00 Ukázka výcviku služebních psů celní správy 
16.00 Předpokládaný konec programu  
 
Turnovská muzejní noc – 18. května 
. Muzeum Českého ráje v Turnově: 16.00–22.00 hodin. Tvůrčí dílny pro veřejnost (výroba 

mandaly, tisk na plátno a papír, vaření tradičních pokrmů), promítání filmových snímků z cest po 
Tibet / 16.00–20.00 Workshop tibetských tanců pro veřejnost pod vedením skupiny Khaita – 
radostné tance (Mezinárodní komunita Dzogčhenu Kunkyabling a člen Mezinárodní taneční rady 
CID UNESCO), taneční vystoupení / 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu – Mgr. 
Bc. Helena Heroldová, Ph.D. / 17.00 Vernisáž výstavy Luminiscence – Cesta světla / 18.30–16.00 
Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu (výstavní sál) – kurátorka výstavy Mgr. Bc. Helena 
Heroldová, Ph.D. / 19.00 Komentovaná prohlídka expozice mineralogie a geologie – Mgr. Jan 
Buba / 20.00 Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu (Klenotnice) – tibetoložka PhDr. 
Zuzana Ondomišiová, Ph.D. / 21.00 Komentovaná prohlídka výstavy Luminiscence – Cesta světla 
(Mgr. Jan Bubal) / 21.30–22.00 Mineralogická dílna a hrátky se světlem (Mgr. Jan Bubal) / 22.00 
Komentovaná prohlídka výstavy Luminiscence – Cesta světla (Mgr. Jan Bubal). 
Stanoviště koloběžek – možnost zapůjčení koloběžky a dopravy do dalších objektů s programem 
Turnovské muzejní noci. 

. Dlaskův statek v Dolánkách: Expozice otevřena do 23.00 hod. 
Stanoviště koloběžek – možnost zapůjčení koloběžky a dopravy do dalších objektů s programem 
Turnovské muzejní noci. 

. Dům přírody v Dolánkách: Expozice otevřena do 23.00 hod. 

. Hvězdárna Turnov: pozorování oblohy, projekce filmů s hvězdářskou tématikou ad. 
 

IMUZA – oslavy Slunovratu 
16. a 17. června zorganizovala turnovská umělecká iniciativa iMuza oslavy letního slunovratu. 
Odehrávaly se v Dolánkách na místě bývalého koupaliště. V sobotu 16. června od 19 hodin proběhlo 
nevšední hudebně-dramatické představení Harlekin skladatele K. Stockhausena v jedinečném 
provedení skvělého klarinetisty Karla Dohnala. V neděli od 6 hodin ráno, po východu slunce, byl 
odehrán koncert orchestru TOS pod vedením Martina Hyblera a sólistů – flétnistky Melanie Sabel, 
kytaristy Štěpána Matějky a houslistek Jany Kubánkové a Barbory Sulkové.  
V rámci doprovodného programu se konala i výtvarná dílna – plenér, kde si mohli účastníci vyzkoušet 
malbu obrazů pod širým nebem pod vedením akademického malíře (v sobotu v 16 hodin), v neděli 
mohli zájemci vyslechnout povídání turnovské přírodovědce a znalce naší krajiny Zdeňka Mrkáčka 
o přírodě okolo nás.  
 
Kytara v Českém ráji 
12. května proběhl 13. ročník kytarového festivalu pořádaného Základní uměleckou školou. Hlavním 
hostem byl kytarový virtuos Lubomír Brabec, který odehrál svůj recitál v Městském divadle.  
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Staročeské řemeslnické trhy – Letnice u Dlasků 
Na 26. a 27. května připadl termín konání jedné z největších kulturních akcí Turnova – Staročeských 
řemeslnických trhů, které se ale z důvodu výstavby horolezecké expozice nemohly konat na ve svém 
tradičním prostoru městského parku a muzea. Proto bylo vedením muzea rozhodnuto o zrušení trhů 
a konání podobné akce na Dlaskově statku a v jeho okolí s názvem Letnice u Dlasků. Nicméně Letnice 
získaly i podtitul 24. ročník řemeslnických trhů a celkově si byly obě akce velmi podobné. Bylo to sice 
dost matoucí, ale návštěvníci na statek dorazili v počtu necelých 4 tisíc. Po oba dny panovalo 
mimořádně horké počasí, atmosféra ale byla příjemná.  
 
26. 5. 2018 
9.30 Dechová hudba Turnovanka 
11.00 Loutkové divadlo Buchty a loutky, představení Tři malá prasátka 
12.30  Ponožky pana Semtamťuka, jazz, folk, hospodskej šraml, worldmusic, western…, Beroun 
14.30 HRDZA, worldmusic, Prešov 
16.00  Loutkové divadlo Buchty a loutky, představení Neposlušná kůzlátka 
17.30 Pilgrim Pimple, alternative, Praha 
27. 5. 2018 
10.00 Hudba u města Vídně, staropražské písně, Jablonec nad Nisou 
11.30 Studio Damúza, představení Medvědí princ 
13.00  Mackie Messer Klezmer Band, worlmusic, Turnov 
14.30 Studio Damúza, představení Trpasličí pohádka 
16.30 FLERET, folk-rock, Vizovice 
18.00 Waldovy Matušky, Kacanovy-Turnov 
 
Mistr tradiční rukodělné výroby 
Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje letos získali na základě nominací 
z turnovského muzea Hana Kristel z Bítouchova u Semil za provozování barvířského řemesla a Ivana 
Válková ze Stružince u Lomnice za tradiční zpracování ovčí vlny. Na Seznam nemovitých statků lidové 
kultury bylo zapsáno Venkovské ochotnické divadlo LK. Ceny byly předány v květnu na Letnicích na 
Dlaskově statku.  
 
Dvořákův Turnov a Sychrov 
Od 9. do 17. června probíhal 63. ročník festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 
Od roku 2017 se do festivalu zapojila města Železný Brod a Český Dub, a tak se koncerty odehrávají 
v několika městech regionu.  
Vrcholný koncert se odehrál v Turnově v divadle 14. června, a to Pěvecký recitál Gabriely Beňačkové 
a Jakuba Pustiny, který uspořádalo město Turnov v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky. 
. 9. června: Sdružení hlubokých žesťů aneb pozounová a tubová skupina České filharmonie. 

Zámecká galerie Státního zámku Sychrov 
. 11. června: Skety (vokální hudební skupina). Městské divadlo Železný Brod 
. 12. června: Pěvecký recitál Luďka Veleho. Kulturní centrum Golf Semily 
. 14. června: Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku republiky pod záštitou Města Turnov – 

Pěvecký recitál Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny. Městské divadlo Turnov 
. 15. června: Dvořákovo klavírní kvarteto. Městské divadlo Turnov 
. 16. června: Závěrečný koncert Interpretační hudební dílny mladých. Městské divadlo Turnov 
. 17. června: Koncert písní Josefa Kainara. Podještědské muzeum Český Dub 

 
Krajský všesokolský slet 
10. června se v Turnově konal Krajský všesokolský slet. (Více viz Sport – Přehled nejvýznamnějších 
událostí). 
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Legiovlak v Turnově  
Ve dnech 12.–17. června zastavil na turnovském nádraží Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích. 
(Více viz Turnov – Kalendárium). 
 
Tatra v Českém ráji  
16. června se jel již 26. ročník jízdy historických motocyklů a automobilů s názvem Tatra v Českém 
ráji, kterou pořádá Tara Veteran Car Club Semily. Program jízdy byl zahájen výstavou veteránů na 
Husově náměstí v Lomnici nad Popelkou, odkud vyjížděla jednotlivá vozidla na 95 kilometrů dlouhou 
trať přes Jičín, Mladějov, Sobotku, hrad Kost, zámek Svijany, zámek Sychrov, Hodkovice nad 
Mohelkou a Turnov až do cíle v rekreačním středisku ve Vesci pod Kozákovem. V regionu Turnovska 
byl připomenut zakladatel motocyklové výroby v Turnově a ve Svijanech Josef Žďárský. 
 
Funkin´ Turnov 18 
29. června: Funkin´ Turnov 2018. 14. ročník akce. Vystoupily kapely The Cooks, Vanua2, Brass 
Avenue, Hard to Frame. Vystoupila i pořádající kapela Funk Corporation. 
 
TURNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2018 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku (Viz Muzeum Českého ráje) 
Řemeslné soboty v muzeu (Viz Muzeum Českého ráje) 
Mineralogické úterky (Viz Muzeum Českého ráje) 
Rohozecké prázdniny (Viz Pivovar Rohozec) 
(S)tvořitelna 
Prázdninové programy na Valdštejně (Viz Valdštejn) 
Programy v restauraci BBejby (Viz BBejby) 
 

PRÁZDNINY 

Každotýdenní nabídka  
Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů (od 14.00 hodin), prohlídka hradu Valdštejna s loupeživým 
rytířem, komentovaná prohlídka galerie Granát, řemeslné dílny v BBejby, Český ráj – známý 
a neznámý (multimediální projekce P. Bičíkové v Domě přírody vždy od 18.00 hodin). 
Úterý: Den s mineralogem v Muzeu Českého ráje (9.00–17.00 hodin), prohlídka synagogy a židovské 
čtvrti (od 10.00 a 14.00 hodin), promítání krátkých filmů v Domě přírody. 
Středa: Prohlídky turnovských kostelů (od 14.00 hodin), prohlídka hradu Valdštejna s princeznou 
(dětská prohlídka s hledáním pokladu od 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. 
Čtvrtek: Prohlídka hradu Valdštejna s loupeživým rytířem, loutkové divadlo a dílny pro děti 
v restauraci BBejby. 
Pátek: Komentovaná prohlídka galerie Granát a „kamenářská“ prohlídka města (od 14.00 hodin), 
promítání filmů z Českého ráje v Domě přírody, večery s hudbou a divadlem před Střelnicí. 
Sobota: Jízdy historických vlaků, prázdninové řemeslné soboty v Muzeu Českého ráje (10.00–17.00 
hodin), poslechové večery před Střelnicí. 
Neděle: Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích, loutkáři hrají pro děti na Dlaskově statku. 
 
Magický Turnov 
Noční prohlídky Turnova za svitu svící – zahrnovaly zákaznické centrum DUV Granát na náměstí 
(Galerie Granát) a synagogu. 11. července, 25. července, 22. srpna. (Viz Fotokronika, srpen). 
 
Jízdy historických vlaků 
Vlaky vyjížděly každou prázdninovou sobotu na trasu Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět 
a Turnov – Semily a zpět.  
Motorovým vlakem Českým rájem: Jízdy vlakem taženým legendární lokomotivou řady T 334 
„Rosnička“. Jízdy se konaly 5. 7., 14. 7., 28. 7., 11. 8. a 25. 8. 
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V Rovensku pod Troskami, Turnově a v Semilech navazoval na motorový vlak vyhlídkový historický 
autobus, který zajížděl na zajímavá místa po okolí 
Parním vlakem Českým rájem + Loutkářský vlak: Vlak s historickými vagony tažený parní 
lokomotivou řady 310 „Babička“. Jízdy se konaly: 7. 7., 21. 7., 4. 8. a 18. 8. V době pobytu vlaku 
v Rovensku pod Troskami, Turnově, Semilech a v Malé Skále se v divadelním voze hrála loutkové 
divadelní představení: 7. 7. – Past na Kašpárka (lidový loutkář Jiří Polehňa) / 21. 7. – Pohádky 
o pejskovi a kočičce (LS Na Židli Turnov) / 4. 8. – Perníková chaloupka (LS Na Židli Turnov) / 18. 8. – 
Červená karkulka (LS Na Židli Turnov).  
 
Parním vlakem Českým rájem  
Jízdy parního vlaku taženého turnovskou lokomotivou řady 310.  
Dopoledne: Turnov – Rovensko pod Troskami – Turnov. Vlak zastavoval ve všech zastávkách na trase. 
Odpoledne: Turnov – Semily – Turnov. Vlak zastavuje ve všech zastávkách na trase.  
K vlaku byl připojen speciální divadelní vagon, ve kterém v zastávkách na trase hrálo pro děti divadlo 
loutkářský soubor Na Židli. 
 
Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skále 17. ročník v kostele sv. Josefa 
14. července: Jana Heryánová (soprán), František Lamač (housle), Zbyňka Šolcová (harfa) 
4. srpna: Adamusovo trio 
11. srpna: Jakub Pustina (tenor), Marta Vašková (klavírní doprovod) 
25. srpna: Jana Kubánková (houslistka České filharmonie), Martin Hybler  
 
Festival na Jizeře 
Série kulturních akcí, které se odehrávaly v letním kině, pořadatelem není KC Turnov 
7. června: Michal David Open air tour. Velký a hojně navštívený koncert českého popového zpěváka 
17. června: Festival na Jizeře – Filumena Marturano. Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních 
rolích slavné tragikomedie 
22. června: Čechomor. Koncert slavné folkrockové kapely 
2. srpna: Festival na Jizeře – Caveman. Legendární divadelní představení v Turnově již podruhé 
a opět beznadějně vyprodané 
24. srpna: Festival na Jizeře – Michal Hrůza a kapela Hrůzy. Koncert turnovského rodáka a slavného 
zpěváka 
 
Turn-off rock fest 2018 open air 
7. července se konal 3. ročník rockového festivalu, a to již podruhé v areálu hasičů Na Lukách. 
Dorazilo kolem tisícovky návštěvníků. Vstup zdarma. Festival pořádá tým, v jehož čele stojí David 
Koreček z místní kapely AnarchiA.  
 
Kámen a šperk v Českém ráji 
Tato akce se již v Turnově nekonala.  
 
Dolánky 2018 
21. července: Hudební festival na břehu Jizery. Vystoupily skupiny: Minus 123 minut, Suákata 
(Kolumbie), Znouzecnost, Echt!, The Scoffers, Manu Destra, Nautica, Tamdoletma, Pól McKántry. 
 
TURN-OFF Rockfest 2018 open air 
7. července proběhl 3. ročník festivalu. Vystoupily Ty Krávo / Refresh Robot / Dangar Six / Seven / 
Rain / AnarchiA / Roxor / Tixtide. Akce se konala na turnovském autobusovém nádraží. 
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Filmový víkend 2018 
10.–12. srpna: Víkendový maraton v Letním kině. Promítalo se šest letošních filmových blockbusterů. 
Promítání začínalo v 9 hodin a trvalo téměř do rána. (Viz Fotokronika). 
Zabijácká noc – Sicario 2: Soldado / Deadpool 2/ Ready player one: Hra začíná 
Dobrodružná noc – Jurský svět: Zánik říše / Tomb Raider / Avengers: Infinity war 
 
Benefiční koncert na Troskách 
25. srpna proběhl čtvrtý ročník benefičního koncertu pro dobrou věc v rámci Hradozámecké noci. 
Vystoupily čtyři kapely velmi tvrdého ražení: Diligence (moderndeath metal), Elysium (core/death 
metal), Another Project (tekkmetal), Purnama (death/black metal) a na závěr bude fire show. Výtěžek 
z akce byl určen do Dětského centra Sluníčko v Turnově.  
 
Básníci ticha 
1. září se před KC Střelnicí konal 7. ročník festivalu Básníci ticha. Představuje zajímavé domácí 
i zahraniční interprety, stojící mimo pozornost mainstreamových médií. Vystoupily skupiny: Nauzea 
Orchestra, Kalle, Modré hory, Eturnity, Furt rovně, Budoár staré dámy. (Viz Fotokronika). 
 
Loutkářská pouť na Dlaskově statku – Ve statku i na pouti. 28. září se na Dlaskově statku konala 
pestrá přehlídka loutkářských souborů, seznámení s obřady a obyčeji, kterými naši předkové děkovali 
za výdobytky úrody. Dožínková slavnost. Koncertní vystoupení Mackie Messer Klezmer Band. 
Oslava 40. výročí založení Loutkářského souboru Na Židli z Turnova. 
Program 
10.30 Loutkářský soubor Srdíčko Jičín, Bubák Kája 
12.00 Folklorní soubor Šafrán Jablonec nad Nisou – Dožínková slavnost 
13.30 Loutkářský soubor Vozichet Jablonec nad Nisou – Ruda Hancvencl, V jednom lese, v jednom 
domku  
14.30 Loutkářský soubor Šíro Lázně Bělohrad, Čertovské pohádky 
15.30 Loutkářský soubor Maminy Jaroměř, O draku Bazilíškovi  
16.30 Loutkářský soubor Čmukaři Turnov, Jak se víla… 
 
Kulturnov 
22. září se konal 2. ročník festivalu turnovské kultury (proběhly již celkem tři ročníky – první byl 
označen jako nultý).  
Program festivalu: 
14:00 Společnost bloumající veřejnosti & Magda Brožková 
14:15 Waldovy Matušky & Ondřej Halama  
14:15 Babička a Bráška králík – div. soubor U kafíčka, Akademie třetího věku 
15:00 start Běhturnov 
15:00 výtvarná dílna pro děti  
15:10 Pohovka – Petr Vydra s Martinem Hyblerem a Janou Kubánkovou  
16:15 Turnovanka & Bangladéžo  
16:15 Jak se hledají princezny – loutková pohádka div. souboru Ani Muk 
17:15 Dojička – divadelní představení Klubu českých turistů Sokol Turnov  
17:30 Adina Atlas a Peprmintová Slunce 
18:45 Ba Naopank  
18:45 Klub začínajících autorů 
20:00 Jazz Kvintet Turnov Pepy Uchytila & The Boband  
20:00 autorské filmy  
20:40 Dekanémor – div. soubor Kámoš Drámoš ZUŠ Turnov  
21:15 losování dvojic 
21:30 Big ´O´ Band 
23:00 afterparty s překvapením 



Kronika města Turnova 2018  |172 

 
Recitační soutěž Poetika 2018 
6. až 8. listopadu se konal 22. ročník recitační soutěže. Její vyvrcholení v podobě Galavečeru Poetika 
bylo věnováno Martinu Beranovi, který dosud nevynechal ani jeden ročník. Martin zemřel dva dny 
před konáním této akce. 
Soutěže se zúčastnilo kolem stovky mladých recitátorů. Na Galavečeru Poetiky patřila zajímavým 
a úspěšným recitátorům první části programu. Vystoupili Tadeáš Šich, Elen Drahoňovská, Filip Mráz, 
Barbora Rákosová, Barbora Šimůnková, Jakub Mikolášek, Hana Čapková a s vlastní tvorbou Ulyana 
Pestová a Vojtěch Franců. V další části večera vystoupil písničkář Mirek Kemel se svou kapelou, 
básnířka Barbora Řiháková se slam poetry, který je specifickým stylem básnického přednesu. 
V závěrečné části večera vystoupila kapela Končina.  
 
Otevření knihovní pobočky 
3. prosince byla v budově turnovského nádraží otevřena pobočka knihovny Antonína Marka. (Více viz 
Knihovna).  
 

VÁNOCE 

Ježíškova vánoční pošta: Od 3. do 17. 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 a potvrzení o předání dopisu Ježíškovi  
  
Vánoční strom: Letošní vánoční strom, douglaska tisolistá, vyrostl v Metelkových sadech, byl starý 
přibližně 20 let a vysoký 13,5 metru. Podle sdělení radnice rostl na nevhodném místě a nehodil se do 
koncepce obnovovaných sadů. Na náměstí byl osazen 26. listopadu. (Viz Fotokronika). 
Rozsvícení vánočního stromu: 2. prosince o půl páté večer byl na turnovském náměstí slavnostně 
rozsvícen vánoční strom. V kulturním programu, kterým provázela Eva Kordová, vystoupil nejmladší 
soubor ZUŠ Turnov Karmínek pod vedením Jindřicha Bady. Z ochozu radnice zazněly fanfáry a vánoční 
melodie Jiřího Richtera. Vystoupily také adventní postavy ze ZŠ Žižkova pod vedením Jany Kepkové. 
(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 patnácté, 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.  
 
Vánoční řemeslnické trhy 
7.–8. prosince proběhly na náměstí vánoční trhy s tradičním prodejem řemeslného zboží, 
s charitativními stánky, občerstvením a doprovodným kulturním programem, který je tradičně tvořen 
turnovskými vystupujícími. S konáním trhů jsou tradičně spojena dopravní omezení – neprůjezdná 
Skálova ulice a zastavěná komunikace před Českou spořitelnou. V rámci rozsvícení stromu bývá také 
krátkodobě uzavřeno pro dopravu náměstí Českého ráje a Turnovákům se tak nabízí jedinečná 
možnost procházet se po náměstí bez nebezpečí srážky s auty. (Viz Fotokronika). 
Program: 
V Kamenářském domě během obou dnů probíhala vánoční dílna s výrobou vánočního zvonečku 

 Pátek 7. prosince na náměstí:  
Vystoupení škol – ZŠ Mašov, ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova, ZŠ 28. října a ZUŠ Turnov. 
Kostelíčkový sbor Železný Brod 
Saša Niklíčková – písničkářka 
Turnovanka 
Slávek Janoušek – folkový písničkář 
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 Pátek 7. prosince v muzeu:  
Malé velké divadlo Brno – O Červené Karkulce 
Malé velké divadlo Brno – O pekařském štěstí 

 Sobota 8. prosince na náměstí:  
Stráníci – folková skupina z Krušných hor 
Provaz – pěvecký sbor z Kacanov 
Lucie Redlová a Garde – písničkářka z Valašského Meziříčí 
Ivo Cicvárek a Velký svět – písničkář z Brna 
Vánoční Textová dílna – Ježíšku, přines! – veselé i smutné vánoční písničky 
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční v podání PS Antonín Dvořák 

 Sobota 8. prosince v muzeu:  
Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky – O Popelce, O Šípkové Růžence, Vánoce – jak je přežít a ještě si 
je užít?  
 
Starostův čaj: Už potřetí se na náměstí během prvního dne vánočním trhů podával tzv. starostův 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 32 440 Kč.  
 
Stánek pro dobrou věc 
Tentokrát tradiční Stánek pro dobrou věc převzalo pod svou záštitu skautské středisko Štika Turnov. 
Skauti vyráběli vánoční dárky a z jejich prodeje podpořili tři děti – chlapečka s dětskou mozkovou 
obrnou a epilepsií (na zakoupení pomůcek na přesuny mezi domovem a venkovními prostorami), 
chlapečka s MCM (na ušití pevných ortopedických bot) a chlapce, kterému zemřeli rodiče a žije se 
svou babičkou (na notebook). Během vánočních trhů se podařilo shromáždit 75 550 Kč. Další peníze 
ještě přibývaly, takže rodinám tří chlapců bylo rozděleno téměř sto tisíc korun. Přispěly i děti z 5. B ZŠ 
Žižkova, které mezi sebou vybraly 3 tisíce korun. Peněžní dary byly předány 23. prosince na náměstí 
během rozdávání betlémského světla.  
 
Hvězda pro valdštejnskou jedli 
Jedle u vstupu na most k Valdštejnu se v posledních měsících a letech již několikrát stala předmětem 
debat o jejím pokácení. Tomu zatím zabránil tlak veřejnosti. Jednou z hlavních organizátorek odporu 
proti pokácení je řezbářka Iveta Sádecká ze Svobodné školy umění v Mašově. Toto uskupení 
iniciovalo i výzdobu jedle betlémem a dřevěnými hvězdami a vyzvalo veřejnost, aby se k výzdobě 
jedle připojili.  
 
Betlémské světlo: 23. prosince se na náměstí rozdávalo světlo z Betléma, které k nám tentokrát 
přicestovalo z Lince, kam dorazilo z Betléma. Betlémské světlo rozváží po světě skauti. Do Turnova ho 
přivážejí od roku 2002. Setkání na náměstí od roku 2012 doprovází i skautský živý betlém 
a vystoupení skautského sborečku. Během setkání je předáván i výtěžek ze Stánku pro dobrou věc 
(viz výše). (Viz Fotokronika). 
 
2. prosince: Eva a Bohuslav Lédlovi. Kostel sv. Mikuláše. Koncert turnovských hudebníků  
9. prosince: Vánoční koncert skautského sboru. Bukovina u kaple 
9. prosince: Boni Pueri – koncert slavného českého chlapeckého sboru. Chrám Narození Panny Marie  
9. prosince: Vánoční koncert pěveckého sboru Musica Fortuna v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
na Vyskři 
9. prosince: Vánoční koncert pěveckého sboru Carmina v kostele sv. Jiří v Přáslavicích 
11. prosince: iMUZA: Koncert k Vánocům. Vánoční skladby v podání dětského pěveckého sboru 
Carmina, pěveckého sboru Musica Fortuna a orchestru Turnovské orchestrální sdružení ve spolupráci 
s profesionálními umělci z Liberce a Prahy. Dirigent Martin Hybler. Součástí koncertu byla také 
výtvarná dílna pro děti i dospělé pod vedením akademického malíře Vladimíra Vély. KC Střelnice 
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12. prosince: Vánoční koncert ZUŠ Turnov v divadle 
13. prosince: Musica fortuna. Tradiční vánoční koncert v divadle 
23. prosince: Jakub Pustina. Široký repertoár klasických duchovních písní za doprovodu elektrických 
varhan. Kostel svatého Františka z Assisi  
23. prosince: Betlémské světlo a skautský betlém na náměstí 
24. prosince: Turnováček, Carmina a Dechový orchestr. Vánoční koncert v kostele Panny Marie 
Turnov 
26. prosince: Funky Xmas – Funk Corporation. Tradiční vánoční koncert 
26.–31. prosince: Vánoční prohlídky na zámku Hrubý Rohozec. Povídání o zvycích poslední šlechtické 
rodiny 
1. ledna: Novoroční ohňostroj v Turnově Na Lukách 
16. prosince: Skautské vánoční zpívání na Valdštejně 
22. prosince: Vánoce s vévodou. Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Povídání 
o historii i Vánocích spojené se zdobením stromečku. Na Valdštejně 
24. prosince: I Dilettanti – vánoční koncert. Koncert souboru I Dilettanti z Liberce. Na Valdštejně 
26. prosince: Musica fortuna. Vánoční koncert. Na Valdštejně 
26.–31. prosince: Vánoční prohlídky na zámku Hrubý Rohozec. Povídání o zvycích poslední šlechtické 
rodiny 
29. prosince: Vánoční varhanní koncert Radka Rejška. Na Valdštejně 
1. ledna: Novoroční koncert manželů Lédlových s netradičními písněmi J. Kainara. Na Valdštejně 
5. ledna: Tříkrálový koncert. Koncert tradičního valdštejnského hosta – Hradeckého komorního 
tucteta. Na Valdštejně 
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Plesy 

13. ledna: 10. volej&basket báll. Hrál orchestr Ladislava Bareše. KC Střelnice  
17. února: Ples absolventů a přátel OAHŠ. Hrál orchestr Ladislava Bareše. Moderoval herec Miroslav 
Šimůnek. KC Střelnice 
3. února: Hasičský ples v mašovské sokolovně. Hráli Veselí pozůstalí 
3. února: 3. reprezentační ples ZUŠ na Střelnici. Program: 19.30 – 20.00 pedagogové školy, 20.00 
zahájení plesu, 20.00 žesťový soubor a předtančení žáků tanečního oboru, Big Band ZUŠ a dechový 
orchestr Turnovanka 
16. února: Městský ples na Střelnici. Hrál orchestr Ladislava Bareše. Výtěžek plesu byl použit na 
podporu setkávání dětí a mládeže se seniory a jejich společných aktivit na oddělení následní péče 
v turnovské nemocnici a v Domově důchodců Pohoda 
17. února: Ples absolventů a přátel OAHŠ na Střelnici. Hrál orchestr Ladislava Bareše, moderoval 
herec Miroslav Šimůnek 
17. března: Hasičský bál. SDH Bukovina, hudbu zajistila kapela Zadar 
1. prosince: Lyžařský ples. Pořadatel lub lyžařů. Hudba Levou rukou. KC Střelnice 

Další akce  

17. března: Payya Matys & Tribal Force. Koncert v Refresh klub Turnov (Koňský trh, čp. 201). 
Multižánrová show 
26. března: Ďábel Valdštejn aneb Pozoruhodný osud vévody frýdlantského. Pořad o nadčasové 
osobnosti Albrechta z Valdštejna z různých a méně známých úhlů pohledu se slovem i hudebním 
doprovodem a písněmi Josefa Pepsona Snětivého, šéfredaktor nakladatelství Čas, edice Český Čas. 
Základní škola Turnov II, Alešova ulice, od 18.00 hodin 
28. dubna: Český ráj dětem, 15. ročník. Zahájení turistické sezony v Českém ráji v rámci hry „Za 
pověstmi Českého ráje“ Start: Sportovně rekreační areál Maškova zahrada Turnov 8.15–11.00, cíl: 
tamtéž. Program v areálu Maškovy zahrady: od 12.00 kulturně sportovní program včetně 
nafukovacích atrakcí / 14.00 příchod krále Granáta s královnou a družinou / 14.30 losování 
o zajímavé ceny z účastníků pochodu. 
30. dubna: Čarodějnice Na Lukách. Pořádala Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů Turnov  
2. dubna: Velikonoční mše v kostelíku sv. Václava na Bukovině. Sloužil vikář Václav Vlasák. 
30. září: Spanilá jízda motocyklů na podporu The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), což je 
celosvětová charitativní akce na podporu výzkumu léčby rakoviny prostaty a mužského duševního 
zdraví (prevence sebevražd)  
5. října: Pocta Karlu Vikovi. Odhalení pamětní desky na domě Karla Vika v Komenského ulici 
s doprovodným programem. Program: v 16.00 hodin – odhalení pamětní desky. V 17.00 hodin – 
zahájení komorní výstavy Pavel Piekar – Po stopách Karla Vika (linoryty, dřevoryty.), výstavní sálek 
knihovny A. Marka. V 18.00 hodin – pocta Karlu Vikovi, dětské oddělení knihovny. Účinkují: Vlastislav 
Hnízdo – průvodní slovo, Pavel Piekar, grafik a předseda SČUG Hollar. Hudební doprovod Jana 
Kubánková, housle, Martin Hybler, klavír. 
13. října: Oslavy 110 let gymnázia. Vystoupily Big band ZUŠ, Tamdoletma a duo Nika. KC Střelnice  
13. října: Jóga v Turnově. Propagační jóga setkání, host Václav Krejčík, známý propagátor jógy. Aula 
hotelové školy ve Zborovské ulici 
4. listopadu: Parkour workshop. Odpolední trénink s profesionály ze skupiny Obstackle movement. 
Hala TSC Turnov II  
12. listopadu: Nebát se poezie v parku a malování na chodníku. Další setkání s poezií pro všechny 
dobrovolné milovníky poezie, hravých veršů, doplněné venkovní ilustrací. Tradičně se již zapojují žáci 
ZŠ Skálova a studenti šperkařské školy SUPŠ Turnov. Konalo se dobrovolně v rámci festivalu poezie 
2018 
24. listopadu: Metalová noc v Turnově. Klub Refresh (Koňský trh čp. 201). Kvůli přestavbám v clubu 
Magic byli pořadatelé nuceni akci přesunout o pár bloků dál do clubu REFRESH. Při příležitosti akce 
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bude kapela AnarchiA křtít své nové CD Oheň v duši! 
Vystoupily kapely: F. A. King (crossover ze Železného Brodu), V.A.R. (metal-thrash z Liberce), AnarchiA 
(metal-rock z Turnova + křest nového CD Oheň v duši!), Dangar Six (rock-metal z Jablonce nad Nisou), 
Rockotéka.  
 

Turnovské kulturní osobnosti 

Petr Vydra  

Moderátor, klubový komik a dramaturg Petr Vydra se 
narodil v Turnově 6. ledna v roce 1972. Stále žije v Turnově. 
Vystudoval herectví na DAMU, studium dokončil v roce 
1995, a pokračoval v dramaturgii tamtéž (2002). V letech 
1994–1995 pracoval v Městském divadle v Mladé Boleslavi, 
v roce 1996 v divadle F. X. Šaldy, v letech 1999–2000 
v Dejvickém divadle. Od roku 1995 působil jako asistent na 
Katedře Autorské Tvorby a Pedagogiky na DAMU. Petr 
Vydra je i autorem několika her. Od roku 2002 začal působit 
i jako moderátor na pražském radiu Classic. 
Petr Vydra se proslavil především svými výstupy v one man show Na stojáka a v Comedy clubu (živá 
představení vysílaná on-line), v Turnově často moderuje kulturní akce (např. divadelní Pohovku).  
Objevil se ve dvou dílech seriálu Vyprávěj a 1. díle seriálu Kapitán Exner. Hrál ve filmech Malostranské 
humoresky (1995), Revizor (divadelní záznam, 1998), Návrat idiota (režie Saša Gedeon, 1999), Trapný 
večer (divadelní záznam, 2000), Padesátka (r. Vojtěch Kotek, 2015) a Trojí život (r. Jakub Sommer, 
2018). V televizi Prima účinkoval v zábavné show Partička.  
(Info z různých internetových zdrojů, foto z www.youtube.cz) 

Jindřich Šídlo  
Novinář, redaktor a politický komentátor Jindřich 
Šídlo se narodil 21. října 1972 v Turnově. Vyrůstal 
v Praze, ale část dětství trávil v Turnově, kam jezdil za 
prarodiči. Jeho dědeček byl dlouholetých ředitelem 
dívčí školy a významným občanem města. Vzpomínal 
na něj v rámci projektu Dětství v socialismu (text 
uložen v muzeu, 
http://www.detstvivsocialismu.cz/dedecek-meho-
detstvi-jindrich-sidlo). Jindřich Šídlo vystudoval 
žurnalistiku v bakalářském studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, dokončil ji v roce 1995. 
Pokračoval v magisterském oboru masová komunikace, které ale nedokončil. Pracoval v několika 
novinách a časopisech – Český deník (od 1992), týdeník Respekt (9 let), Mladá fronta Dnes (2001–
2005), Hospodářské noviny (vedoucí redaktor domácího zpravodajství (2005–2009, znovu od roku 
2010 – později i ve funkci šéfredaktora). Od května 2009 řídil domácí zpravodajství České televize 
a byl jejím hlavním politickým analytikem. 1. září 2016 odešel do nově vzniklé redakce 
videozpravodajství portálu www.seznam.cz. Od té doby uvádí pravidelný (1x týdně) satirický politický 
pořad Šťastné pondělí. V září 2018 se na pozadí studia za moderátorem objevila pozadí tří měst – 
Prahy, Kutné Hory a Turnova, jedná se o rodiště tří spolutvůrců pořadu.  
V roce 2007 získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky za svou žurnalistickou práci, zejména 
zaměřenou na oblast lidských práv. V roce 2013 vyhrál Novinářskou cenu v kategorii Nejlepší 
komentář – psaná žurnalistika za svůj text „Kam Petr Nečas v neděli určitě nepojede, i když by měl“. 
Ve stejném roce byl také v anketě Tweet roku zvolen „Osobností roku“ českého Twitteru. 
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Jindřich Šídlo je od roku 2012 ženatý s novinářkou Terezou Šídlovou (1982), rozenou Nosálkovou, se 
kterou má tři dcery. (Zdroj: www.wikipedie.cz, foto www.csfd.cz, foto studia Šťastného pondělí 
převzato z www.seznam.cz).  
 

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, v roce 2018 byla prodána), 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). 
V roce 2018 uspořádalo KC Turnov přes 900 akcí.  
 
Hlasy a ohlasy Turnovska 
Kulturní centrum zajišťuje i vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska, kterému nikdo neřekne 
jinak než HOTy. Od roku 2014 vychází v novém formátu, v nákladu 7 550 ks a je distribuován zdarma 
do všech domácností města 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.  
 
Kavárna KUS 
Kavárna slouží nejen jako doprovodný gastroprovoz pro kulturní akce. V dubnu přestala být nabízena 
polední obědová menu.  
 
Pronájmy 
Všechny prostory kulturního centra jsou pronajímány dalším subjektům k pořádání kulturních jiných 
akcí. 
Na Střelnici se v roce 2018 formou pronájmu konalo 12 plesů, 5 firemních večírků, 7 odborných 
seminářů, výroční schůze družstva Granát, 2 školení volebních komisí, 19 lekcí tanečních, 
4 prodloužené a 2 věnečky. Dále se zde konala 2 vyhlášení Nejlepšího sportovce roku (okresu Semily 
a města Turnova), 11 zasedání městského zastupitelstva, 2 festivaly (Modrý Kocour a Zpíváme si pro 
radost), Národní kolo soutěže Základních uměleckých škol ve zpěvu, oslavy 110 let Gymnázia Turnov, 
Slavnostní večer k výročí 28. října, odpoledne pro seniory, šachový turnaj, 4 dopoledne byly věnovány 
vítání občánků, konaly se zde 3 burzy sběratelů, 5 koncertů, 3 divadelní představení, 2 módní 
přehlídky, prodej oděvů a předvolební debata. Kino si pronajali na svoje přednášky 2 cestovatelé 
a Klub českých turistů. V klubovnách proběhlo 26 seminářů, školení a přednášek, 8 akcí výkupu zlata 
a starožitností, pravidelná výuka autoškoly, klubovnu využil též lyžařský klub. Šachový klub sem 
přesunul svoje ligové zápasy. Pokračuje výuka italštiny. V zrcadlovém sále se tančily orientální tance 
pro děti i dospělé a cvičilo se zde několik druhů jógy pro všechny věkové skupiny, trénovaly zde 
mažoretky, probíhala zde výuka tance shuffle a další pohybové aktivity.  
V Městském divadle uskutečnili jiní pořadatelé 29 divadelních či koncertních vystoupení pro školy 
i veřejnost, proběhlo zde 6 přehlídek (Modrý kocour, Turnovský drahokam, Turnovský štěk, 
Mateřinka, Turnovské kytaření a Pidipiknik). ZUŠ a ZŠ 28. října zde uspořádaly své tradiční akce – 
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vánoční a závěrečné koncerty, koncerty hudebních dílen a festivalové koncerty, ZŠ Skálova využila 
divadlo pro oslavy výročí školy. Proběhla zde tradiční akce Městské knihovny – Slavnost abecedy 
a čtení, knihovna rovněž využila prostory divadla k doprovodnému programu Noci s Andersenem. 
Gymnázium zde předalo studentům maturitní vysvědčení. Proběhla zde také schůze místní 
organizace Rybářského svazu. Divadlo samozřejmě slouží i pro zkoušky ochotnických souborů, těch 
bylo v tomto roce 27.  
Letní kino jsme pronajali pro konání Majálesu a na 4 akce Festivalu na Jizeře (2x koncert, 2x divadelní 
představení). 
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
O chod organizace se stará 14 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), 
104 diváků 

 Turnovské hudební večery (viz Spolky – Kruh přátel hudby), 8 koncertů s 1 281 návštěvníky 

 Malá (domácí) scéna, 6x, 453 diváků 

 Turnovské kulturní léto + nově sobotní poslechové večery před kavárnou KUS, 11 pořadů, 
695 diváků 

 Adventní koncerty: 4 koncerty, 533 diváků 

 Velké koncerty: 5x, 3 165 diváků 

 Malé koncerty: 7x, 758 diváků 

 Sdružení Napříč (Písničkářky Napříč, Festival Napříč): 3x, 194 diváků 

 Funkin´ Turnov, 1x, 221 návštěvníků 

 Neform Jazz Fest, 2x, 130 návštěvníků 

 Galavečer Poetika, 1x, 95 návštěvníků 

 Ostatní pořady, 10x, 1 820 návštěvníků 

 Kulturnov, 1x, 430 návštěvníků 
Celkem: Proběhlo 60 hudebních pořadů, které navštívilo 9 879 diváků.  
 
 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV (KCT) – STŘELNICE 
 
Přehled vlastních akcí:  
Hlavní sál 
Podrobnosti o akcích, profily hudebníků, divadelníků a dalších jsou zveřejňovány v Hlasech a ohlasech 
Turnovska. 
. 24. ledna: Nová partička. Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Jakub Kohák, Michal 

Novotný, Marian Čurko 
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. 10. února: M.T.O. Universal Praha (malý taneční orchestr) – Maškarní bál pro dospělé. Hosté si 
užívali vystoupení Františka Skály, Tomáše Hanáka, Zdeňka Lhotského, Lenky Vychodilové 
a dalších známých umělců, kteří průběh večera zpestřili písněmi od Elvise Presleyho a Toma 
Jonese přes Franka Sinatru a Pavla Lišku až po Janu Kratochvílovou a Hanku Zagorovou 

. 11. února: Velký rodinný karneval na Střelnici 

. 14. února: Nejlepší sportovec města Turnova – vyhlášení ankety 

. 3. března: Nový erotický ples. Dle pořadatelů akce není v žádném případě vulgární záležitostí, 
nýbrž večerem plným dobré muziky a zábavy. Erotika je zde zastoupena maximálně ve 
striptýzových vystoupeních, travesti show a akrobatické vystoupení. K tanci hrála hudební 
skupina Koneckonců z Jilemnice 

. 8. března: Písničkářky napříč žánry aneb Muzikantky – Dámy – Ženy. 5. ročník akce. Vystoupily 
místní písničkářka Payya Matys, STINKA – Hana Lundiaková s kapelou, Jitka Šuranská, jedna 
z největších osobností tuzemské world music, tentokrát se svým novým společným projektem 
s kytaristou Petrem Uvírou.  

. 31. března: Barbora Poláková. Koncert zpěvačky a herečky 

. 7. dubna: LEV-H-ART. Koncert. Malá (domácí) scéna 

. 11. dubna: O literatuře – Ivana Myšková 

. 14. dubna: Tamdoletma & Snap Call. Jedna z akcí v rámci Oslav 110. výročí turnovského 
gymnázia 

. 21. dubna: Monty (hudební skladatel, textař a multiinstrumentalista) 

. 27. dubna: Havárna & Za-Beat! Koncert dvou kapel 

. 2. května: O literatuře – Aleš Palán. Novinář, publicista a spisovatel s moderátorem Petrem 
Vizinou  

. 4. května: Podkrkonošský symfonický orchestr. Výběr toho nejlepšího z latinskoamerické hudby 
posledního století.  

. 19. května: Vítáme do života – s knížkou do života. Tradiční vítání nových občánků města 
Turnova je ve spolupráci knihovny s matrikou městského úřadu obohaceno v rámci projektu 
S knížkou do života dalšími dárky, včetně dárkového poukazu knihovny pro děti a rodiče. 

. 19. května: Jazz Kvintet Turnov & Bluenight. V rámci oslav 110 let turnovského gymnázia. Jazz 
Kvintet Turnov byl založen v roce 1995. Postupem času se z pětičlenného obsazení vyklubal 
největší kvintet ve střední Evropě, žánrově lavírující od dixielandu přes tradiční swing, 
mainstream jazz až po jazzrock. BlueNight je na Jablonecku poměrně známým souborem, který 
v minulosti úspěšně prošel řadou talentových soutěží, za zmínku stojí především vítězství 
v republikovém finále Dětské Porty 2017 

. 6. července: Damúza Praha – Houpací pohádky. Co všechno může vidět malé růžové 
velblouďátko, podívá-li se na svět z výšky? Co může zažít během jedné nečekané noční jízdy po 
obloze, vyhoupne-li se na rožek měsíce? Divadelní představení.  

. 7. července: Poslechový večer. Madonna – Ray of Light 
13. července: Bachtale apsa. Koncert romské kapely v čele se skvělým Máriem Bihárim 
14. července: Poslechový večer. Sting – Brand new day 

. 20. července: Jarret – koncert folkrockové skupiny z Liberce. (Viz Fotokronika). 
21. července: Poslechový večer. Chuck Berry – The Definitive Collection 
27. července: Ruda Hancvencl – Bůhví, jak to bylo. Nejdřív nebylo nic… Divadelní představení 

. 28. července: Poslechový večer. The Doors – The Doors 

. 3. srpna: Squadra Sua – Bomberos. Hasičská groteska a ohnivý pouliční slapstick o třech 
klaunech, kterým velí hlavně voda a hrdinské heslo „Bližnímu ku pomoci“. Rodinné představení 
pro všechny, kdo kdy chtěli být hasičem.  

. 4. srpna: Poslechový večer – The Cure – Kiss me, kiss me, kiss me  

. 10. srpna: FD Band. Koncert turnovské kapely. (Viz Fotokronika). 

. 11. srpna: Poslechový večer – Bob Marley – Exodus 

. 18. srpna: Poslechový večer – Johnny Cash – American IV: The Man Comes Around 

. 25. srpna: Poslechový večer – Radiohead – KID A 



Kronika města Turnova 2018  |180 

. 14. září: Benefiční dvojprogram Loutna česká a Loutna.cz. Benefice v rámci senátní kampaně ve 
prospěch azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi. Kostel sv. Františka z Assisi 

. 22. září: Kulturnov – oslava turnovské kultury. 3. ročník 
8. října: Brouk v hlavě. V hlavních rolích pražští herci Filip Blažek a Jitka Schneiderová 

. 11. října: Taneční pro manželské a přátelské páry. 1. lekce. Kurz pod vedením Petra Mertlíka 
13. října: Oslavy 110 let gymnázia. Vystoupily Big band ZUŠ, Tamdoletma a duo Nika 

. 24. října: Olympic – Permanentní tour 2018. Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy 
české hudební scény 

. 25. října: Oslava mezinárodního dne seniorů – komponovaný program zajištěný Libereckým 
krajem. Vystoupila cimbálovka Dušana Kotlára. Senioři měli vstup zdarma a bezplatné 
občerstvení. Oslavy se účastnili krajští politici 

. 28. října: Slavnostní večer k 100. výročí vzniku republiky (více viz – Oslavy republiky) 

. 31. října: Jakub Smolík s kapelou – koncert zpěváka oblíbeného především ženami střední 
generace 

. 16. listopadu: Čerti z Rakouska míří do Turnova. Rakouští čerti – krampusové, dětská 
diskotékaza doprovodu Minnie a Mickey Mouse, pekelná show 

. 20. listopadu: Pavel Šporcl – Gipsy Fire 2018. Koncert houslového virtuosa s cikánskou kapelou 

. 23. listopadu: Napříč fest 2018. Minifestival, na kterém vystoupili Next Phase & Marie 
Puttnerová, James Harries z anglického Manchesteru (jako první na světě natočil své oficiální 
album na mobilní telefon), Krausberry, blues-rocková a hard rocková skupina. Večerem provázel 
Ondřej Halama 

. 11. prosince: iMUZA: Koncert k Vánocům. Vánoční skladby v podání dětského pěveckého sboru 
Carmina, pěveckého sboru Musica Fortuna a orchestru Turnovské orchestrální sdružení ve 
spolupráci s profesionálními umělci z Liberce a Prahy. Dirigent Martin Hybler. Součástí koncertu 
byla také výtvarná dílna pro děti i dospělé pod vedením akademického malíře Vladimíra Vély. 

. 22. prosince: Tamdoletma a Znouzecnost. Tradiční předvánoční koncert skupiny Tamdoletma ve 
velkém sále Střelnice 

 
Letní programy před KC Střelnice od 19.00 hodin, vstup volný  
(viz přehled akcí výše) 
 
KUS – Kulturní kavárna 
. 10. ledna: O literatuře – Karol Sidon. Beseda s vrchním zemským a bývalým vrchním pražským 

rabínem a spisovatelem, který publikuje pod pseudonymem Chaim Cigan. (Viz Fotokronika). 
. 12. ledna: Dědkové. Rockové a bigbeatové hity sedmdesátých a osmdesátých let v podání kapely 

z Kacanov 
. 24. ledna: Koncert na podporu Jiřího Drahoše. Organizátorem a zároveň vystupujícím byl 

turnovský zastupitel a hudebník Josef Uchytil a kapela DuogigBand s dalšími hosty 
. 14. února: Jan Burian. Host Petra Viziny 
. 24. března: Nothingham a Ondřej Halama. Koncert u příležitosti neformálních oslav 110. výročí 

založení turnovského gymnázia 
28. března: O literatuře – Emil Hakl, moderuje Petr Vizina 

. 5. května: Traffic Jam & The Peanuts. V rámci letošních oslav 110 let turnovského gymnázia 
Traffic Jam z Turnova a blues/funk rocková kapela The Peanuts ze Semil  

. 16. června: Písničky Napříč – Michail Bystrov a Pranic. Michail Bystrov je pražský překladatel, 
novinář se zaměřením na hudební publicistiku, básník a také písničkář hrající blues a folkrock 

. 8. září: Skleněné oko a Indies disco – Oslavy 110 let gymnázia 

. 17. října: O literatuře – Jakub Szantó. Český novinář, televizní reportér a od roku 2013 
zahraniční zpravodaj České televize na Blízkém východě, držitel Ceny Ferdinanda Peroutky 

. 2. listopadu: Hitfakers, Soundfall & WE2. Trojkoncert 

. 10. listopadu: Ba naopank. Koncert 
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. 17. listopadu: Snap Call. Koncert poprvé v nové sestavě.  
21. listopadu: O literatuře – Petr Hruška. Básník, scénárista, literární historik a vědec 

. 19. prosince: O literatuře – Pavel Kosatík, novinář, scénárista a spisovatel. Za rok 2009 získal 
novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.  

. 26. prosince: Funky Xmas – Funk Corporation. Tradiční vánoční koncert 
 
Kavárenský kvíz 
Již druhým rokem probíhaly pravidelné soutěžní pořady v restauraci – v pěti kolech moderátor 
pokládá otázky z pěti tematických kategorií a jednotlivé týmy, mající max. 4 hráče, sbírají body za 
správné odpovědi. Vítězný tým si odnáší vstupenky na akce Kulturního centra a 2. a 3. tým dostává 
slevu na útratu ještě ten večer.  
4. ledna / 1. února / 1. března / 5. dubna / 3. května / 4. října / 1. listopadu / 6. prosince. 
 
Fotoklub Safír na Střelnici:  
Fotoklub Safír vystavuje již několik málo let ve spolupráci s KC Turnov, a to na třech místech – ve 
foyer Střelnice, v kavárně KUS a na chodbě (nově opravené) nádražní budovy (od vchodu vlevo 
směrem k prostorám knihovny). Přehled výstav viz Fotoklub Safír. 
 

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 2018 ho navštívilo 7 664 diváků. 
Celková návštěvnost kina v roce 2018: 573 představení, která navštívilo 30 904 diváků, v průměru 
tedy 53,93 diváků na jedno představení.  
Nejnavštěvovanějším filmem byl snímek Bohemian Rhapsody, který navštívilo 1 549 diváků. 
 
Speciální promítací akce 

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

 Promítání pro školy (2 466 žáků na 28 představeních) 

 Filmový klub (957 diváků) 
 
AKCE V KINĚ (výběr) 
. 20. ledna: Opera v kině Sféra – Richard Wagner – Lohengrin. Záznam opery ze Semperoper 

v Drážďanech. V hlavní roli Anna Netrebko 
. 28. února: Balet v kině Sféra – Zimní pohádka. Přímý přenos baletu 
. 9. března: Balet v kině Sféra – Mikhail Baryshnikov – Prostor. Baletní film, duet pro světově 

proslulého tanečníka Mikhaila Baryshnikova a Anu Lagunu 
. 24. března: Opera v kině Sféra – Giacomo Puccini – Bohéma. Přímý přenos opery v nastudování 

Opéra Bastille v Paříži 
. 21. dubna: Opera v kině Sféra – Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna. Přenos z opery 

Teatro alla Scala v Miláně 
. 12. června: Balet v kině Sféra – Petr Iljič Čajkovský – Labutí jezero. Přímý přenos baletu 

15. října: Balet v kině Sféra – Mayerling. Královský balet z Londýna – záznam 
. 3. listopadu: Opera v kině Sféra – Giuseppe Verdi – Nabucco 
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. 13. listopadu: Balet v kině Sféra – Bajadéra 

. 3. prosince: Balet v kině Sféra – Louskáček 

. 15. prosince: Divadlo v kině Sféra – Hamlet. Přenos z britského National Theatre do kina Sféra 
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Cestovatelský klub:  
. 17. ledna: Madeira – Dovolená v ráji. Cestovatel Tomáš Hájek 
. 31. ledna: Špicberky. Cestovatelka Radka Staňková 
. 7. února: Autostopem po Sýrii. Cestovatel Libor Drahoňovský 
. 21. února: Zemí škipetarů aneb vítejte v Albánii. Cestovatel Luboš Vránek 
. 7. března: Palestina – země nezemě. Cestovatel Jiří Kalát 
. 21. března: Rusko a Mongolsko. Fotograf Pavel Svoboda 
. 4. dubna: S Čapkem krajinou Amundsena. Průzkumná expedice po stopách Karla Čapka 

proběhla v termínu od 11. do 20. března 2016. Cestovatel Jiří Krása 
. 25. dubna: Thajsko 
. 9. května: Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela. Patrik Kotrba 
. 19. září: Čína, s batohem po Sečuánsku. Petr Kvarda a Pavel Chlum 
. 10. října: Kanada 

24. října: Makedonie 
. 6. listopadu: Florida a havaj na Havaji 
. 12. listopadu: Norsko s Michalem Přikrylem 
. 28. listopadu: Rhodos 
. 5. prosince: Himálajský úsměv. Nová humorná cestovatelská projekce Karla Štěpánka 

z desetiměsíční cesty po Indii 
. 12. prosince: Rusko a jeho řeky. Cestovatel Marek Šimíček 

 
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 
 
Divadelní programy:  

 Pravidelné promítání pro školy – proběhlo 25 představení, která navštívilo 4 009 diváků 

 Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – proběhlo 8 představení, která navštívilo 1 660 
diváků 

 Poetika – dvě představení, 180 diváků 

 Abonentní představení – 10 představení, 1 709 diváků 

 O literatuře – 8 pořadů, 450 diváků 

 Pohovka – 8 představení se 749 diváky 

 Turnovské kulturní léto + Vánoční trhy – proběhlo 8 akcí, ca 570 diváků 

 Kavárenský kvíz – 8 večerů, 260 návštěvníků 
CELKEM: 99 představení a 12 749 diváků.  
 
Přehled představení a akcí v roce 2018  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
9. ledna: Garderobiér. Divadlo Mladá Boleslav 
22. ledna: Commedia Finita. Divadelní společnost Karla Soukupa – Kateřina Macháčková, Lucie 
Kožinová, Valerie Zawadská a Anna Kulovaná 
23. ledna: Pohovka – Pavlína Wolfová. Setkání se známou moderátorkou 
24. ledna: Dvakrát Kateřina. Harfenistka Kateřina Englichová a pěvkyně Kateřina Kněžíková 
27. ledna: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – Čertův švagr. Divadelní společnost Julie 
Jurištové 
1. února: Zamilovaný sukničkář. Divadelní společnost Háta 
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10. února: Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla. Pohádka v podání Divadélka 
Andromeda 
14. února: Turnovský hudební večer – Výroční koncert komorního orchestru 
15. února: Pohovka – Otakar Brousek ml. Setkání se známým hercem ze známé herecké rodiny. 
Provedl Milan Schejbal 
19. února: Moje malá úchylka. Pražské A studio rubín 
10. března: O princezně, Luciášovi a makových buchtách. Pohádka divadla CZiDivadlo Praha  
14. března: Turnovský hudební večer – Klavírní recitál Pavla Zemena. Turnovský hudební večer.  
21. března: Pohovka – Jan Čenský. Moderuje Josef Klíma 
14. dubna: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – Jak se krotí princezna 
17. dubna: Jméno. Konverzační situační komedie. Západočeské divadlo, Cheb 
18. dubna: Turnovský hudební večer – Jiří Bárta a Terezie Fialová 
19. dubna: Pohovka – Aneta Krejčíková, herečka. Hudební doprovod Ondřej Halama 
3. května: Hanako. Premiéra turnovského představení. Herci Artuš Hašek, Theresia Anna Hakenová, 
Karolína Janatková a samozřejmě Petr Haken. Hudební doprovod Martin Hybler.  
14. května: Pohovka – Petr Kostka, známý herec 
16. května: Turnovský hudební večer – Československé komorní duo – vystoupení Pavla Burdycha 
a Zuzany Berešové 
17. května: Nezmaři. Koncert slavné folkové kapely 
22. května: Osiřelý západ. Divadelní představení pražského Divadla Kašpar  
19. června: Už nikdy sám. Divadelní představení Divadla kalich se slavným Pavlem Liškou. (Bylo 
zrušeno pro nemoc) 
22. září: O chytré kmotře lišce. Divadlo Andromeda. Představení pro děti 
24. září: Maryša. Divadlo Petra Bezruče Ostrava 
25. září: Můžem i s mužem. Autorské představení Víta Karase a Kateřiny Krobové 
26. září: Bohemia balet – Kytice. Bohemia balet Taneční konzervatoře hlavního města Prahy 
5. října: Vztahy na úrovni. Divadelní společnost Háta. Komedie ze zákulisí vysoké politiky 
8. října: O životě jedné republiky. Společné představení základních uměleckých škol Libereckého 
kraje k oslavám 100. výročí vzniku Československa. Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou ve 
spolupráci s dalšími devíti základními uměleckými školami v Libereckém kraji, Libereckým krajem 
a pod záštitou náměstka hejtmana Petra Tulpy připravily jedinečné divadelní představení inspirované 
událostmi a zajímavými okamžiky uplynulého století.  
13. října: O Sněhurce. Romantický pohádkový muzikál. Divadlo Kapsa Andělská Hora 
13. října: Musica Fortuna & Sound Agreement. Koncert pěveckého sboru s hostem ze Švýcarska 
z města Spiez  
15. října: Pohovka – Sandra Pogodová. Česká herečka, průvodce Petr Vydra 
26. října: Pokrevní bratři. Turnovská Společnost bloumající veřejnosti. Jak si poradí s normálním 
životem v přiděleném bytě dva chlapíci, kteří doposud žili v ústavu? Hrají: Jakub Chundela, Petr 
Hofhans, Bára Halamová a Matěj Hajn. 
29. října: Václav Havel – Asanace. Klicperovo divadlo Hradec Králové 
30. října: Cesta kolem světa. Travesti show 
31. října: Láska opravdivá. Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá založili v roce 2009 Jaroslav 
Černocký a Jan Špaček s cílem oživit kdysi bohatou a dnes skomírající tradici interpretace skladeb pro 
mužský sbor. Těleso funguje při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty brněnské Masarykovy 
univerzity a jeho členy jsou vesměs studenti či absolventi brněnských vysokých škol 
6. listopadu: Cestovatelský klub – Forida a Havaj na Havaji 
13. listopadu: Pohovka – Pavlína Filipovská. Zpěvačka. Provázel Josef Klíma. Hudební doprovod Na 
vlastní uši band (J. Klíma, P. Půta, A. Seidl).  
14. listopadu: Doktor v nesnázích. Situační komedie o průměrném plastickém chirurgovi, který čelí 
kuriózním situacím v ordinaci své soukromé kliniky. Zájezdové představení pražských herců 
15. listopadu: Poutníci. Česká bluegrassová skupina, která vznikla v roce 1970.  
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19. listopadu: Drůbeží nářez. Třetí divadelní hra z pera turnovského souboru Nakafráno (Kateřina 
Hofhansová, Michaela Kunetková, Alena Tomášová a Romana Zemenová) 
22. listopadu: Už nikdy sám! Inscenace Divadla Kalich v čele se známými filmovými herci Pavlem 
Liškou, Zuzanou Bydžovskou a Josefem Poláškem 
24. listopadu: Zlatovláska. Divadlo Pohádka Praha 
24. listopadu: J. K. Tyl – Chudý kejklíř. Ochotnický soubor Máj 1867 z Tatobit 
27. listopadu: Thelma a Selma 
29. listopadu: Turnovský hudební večer – Walter Hofbauer. Čtyřiadvacetiletý trumpetista je od roku 
2014 stálým hráčem Symfonického orchestru Českého rozhlasu 
4. prosince: Vrabčák a Anděl – dvě velká jména světového šoubyznysu. Hudební drama, pohrávající si 
s osudy, milostným příběhem a historií přátelství Edith Piaf a Marlene Dietrich Hrály: Hana Holišová, 
Markéta Sedláčková, Katarína Mikulová, Ivana Vaňková, Andrea Zelová, Barbora Remišová, Alan 
Novotný, Robert Jícha.  
8. prosince: Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – Pekelná pohádka. Divadýlko Mrak 
10. prosince: Pohovka – Feng-Yün Song & Daniela Fischerová. Hudební doprovod Pavel Půta a Andy 
Seidl 
12. prosince: Vánoční koncert ZUŠ Turnov 
13. prosince: Musica fortuna. Tradiční vánoční koncert  
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. 
 
Výstavba Horolezecké expozice 
Na přelomu května a června 2017 byla zahájena přestavba budovy bývalé galerie, kde je umístěn 
velkorozměrný obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, na novou expozici horolezectví. Budova 
galerie, která spojovala Boháčkův dům s expozicemi s budovou bývalé věznice, kde jsou depozitáře 
muzea, byla postavena na místě bývalého vězeňského dvora v 70. letech 20. století v rámci Akce Z. 
Novou podobu budovy i vnitřní expozice navrhli architekti Radim Babák a Ondřej Tobola z ateliéru 
Hippos design z Prahy, stavbu provedla firma Termil z Jablonce nad Nisou, interiér pak firma M plus 
z Prahy. Specificky řešený interiér navozující atmosféru skla a výstupů jako subdodávku provedla 
firma Makak z Jablonce nad Nisou. Autoři expozice jsou muzejní historici Alžběta Kulíšková a David 
Marek. V roce 2017 došlo k demolici budovy, zbourána byla většina zdí s výjimkou stěny s obrazem, 
který byl po dobu výstavby zastavěn speciálním krytem (který byl odstraněn až v dubnu 2019). 
Během roku 2018 probíhala výstavba nové budovy a úpravy okolí. V roce 2019 následovaly práce 
v interiéru. Cena za výstavbu expozice překročila 40 000 000 korun. Finance byly získány v rámci 
evropské dotace pro přeshraniční spolupráci mezi Libereckým krajem, Muzeem Českého ráje 
v Turnově a městem Bad Schandau. Stavba pokračovala ještě v roce 2019 a expozice byla slavnostně 
zpřístupněna 7. září 2019. (Průběh stavby viz Fotokronika). 
 
Personalistika: 
V roce 2018 pracovalo v MČR Turnov 32 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci 
na úseku vedlejší hospodářské činnosti, 4 pracovní místa byla obsazena s podporou Úřadu práce 
a 2 pracovní místa vytvořena na dobu určitou v rámci projektu Brána do světa sbírek. 
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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, 
v současnosti nevyužívaná – připravuje se kompletní rekonstrukce 

   
Stálé expozice:  
Ke konci roku 2018 bylo veřejnosti přístupných 7 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. Nově přibyla expozice Luminiscence – Cesta 
světla ve sklepení pod budovou čp. 70. Galerie byla ke konci roku změněna na staveniště – stavbu 
horolezecké expozice. Kamenářský dům je využíván na krátkodobé výstavy.  
 
Statistické údaje:  

 Počet návštěvníků muzea: 46 914 osob  

 Počet výstav: 17  

 Počet sympozií a seminářů: 1 

 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 122 

 Počet záchranných archeologických výzkumů: 354 
 
Přehled výstav:  
Výstavy probíhaly ve výstavním sále ve 3. patře budovy a v kamenářském domě. Příležitostné výstavy 
probíhají na Dlaskově statku, v Klenotnici. Prostor galerie přestal být využíván v souvislosti 
s výstavbou expozice horolezectví. 
 

. Výstavní sál 
18. ledna – 18. února: Udělej si sám, kutilství v Československu před rokem 1989. Výstava zapůjčená 
z Muzea kutilství v Polné (viz Fotokronika)  
28. února – 27. května: Příběh Tibetu (viz Fotokronika) 
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18. května – 30. prosince: Světélkování aneb Luminiscence čili Studené světlo (ve sklepení muzea), 
(viz Fotokronika) 
6. června – 8. července: Posedlost šperkem. Výstava prací ze šperkařských sympozií v Turnově, 
Erfurtu a Kremnici (viz Fotokronika) 
17. července – 9. září: Liberecko ve stínu sopek 
20. září – 21. října Extáze svatého Františka v obrazech Jana Jiřího Hertla a Pavla Roučky 
21. června – 28. října: Od obilky ke chlebu. Mlýny a mlynářství v Pojizeří (viz Fotokronika) 
28. října – 30. prosince: Československo – léta nadějí a ztrát. Klenotnice 
28. října – 30. prosince: Konečně ve vlastním! Turnov na cestě k republice. Výstavní sál 
8. listopadu – 30. prosince: Václav Plechatý – dřevořezby. Kamenářský dům 

. Kamenářský dům 
Do 21. ledna: Loutky ze staré půdy. Výstava historických loutek ze sbírky manželů Jiráskových 
8. února – 29. března: Výtvarný salon dětí a mládeže Jawor–Turnov (viz Fotokronika) 
8. dubna – 10. června: Najdi si svého dědečka (viz Fotokronika) 
15. června – 28. října: Od obilky ke chlebu 
8. listopadu – 30. prosince: Václav Plechatý – dřevořezby (viz Fotokronika) 
 
Akce v muzeu 
15. června: Muzejní noc v muzeu a na Dlaskově statku 
23. května: 23. května 1618 – začátek třicetileté války. Přednáška pro veřejnost  
 
26.–27. května: Letnice na Dlaskově statku – Staročeské řemeslnické trhy 
Z důvodu výstavby horolezecké expozice se nemohla konat tradiční kulturní akce na konci května – 
Staročeské řemeslnické trhy. Muzeum místo ní nachystalo zmenšenou variantu na Dlaskově statku 
(kde bylo podium pro koncerty a vystoupení) a na přilehlé louce směrem k Abelovu mlýnu (kde byl 
rozmístěn řemeslnický trh). Akce byla nazvaná Letnice na Dlaskově statku. Konala se o posledním 
květnovém víkendu za parného počasí, návštěvnost nebyla vysoká, ale ti, co přišli, byli docela 
spokojení s klidnou atmosférou akce. (Viz Fotokronika). 
Program: 

 26. 5. 2018 
9.30: Dechová hudba Turnovanka 
11.00: Loutkové divadlo Buchty a loutky, představení Tři malá prasátka 
12.30: Ponožky pana Semtamťuka, jazz, folk, hospodskej šraml, worldmusic, western…, Beroun 
14.30: HRDZA, worldmusic, Prešov 
16.00: Loutkové divadlo Buchty a loutky, představení Neposlušná kůzlátka 
17.30: Pilgrim Pimple, alternative, Praha 
 

 27. 5. 2018 
10.00: Hudba u města Vídně, staropražské písně, Jablonec nad Nisou 
11.30: Studio Damúza, představení Medvědí princ 
13.00: Mackie Messer Klezmer Band, worlmusic, Turnov 
14.30: Studio Damúza, představení Trpasličí pohádka 
16.30: FLERET, folk-rock, Vizovice 
18.00: Waldovy Matušky, Kacanovy-Turnov 

 
5.–15. června: Mezinárodní šperkařské symposium 
 
Publikační činnost 

 Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2018. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, náklad 3 000 ks. 
ISSN: 1801–4054 
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Přednášky k výročí republiky 
Ve spolupráci s Městskou knihovnou se v Kamenářském domě v muzeu konala série přednášek 
mapujících významná období našich dějin za posledních sto let. Návštěvnost, s výjimkou poslední 
akce, byla velmi nízká (max. 12 lidí), přestože přednášeli excelentní odborníci 
3. října: Michal Macháček – Osobnost Gustáva Husáka 
10. října: Lenka Holubičková – Pomníky první světové války v Českém ráji 
17. října: Normalizace na Turnovsku – diskuzní pořad s pamětníky minulého režimu. Eva Kordová, 
Milan Brunclík, Otakar Grund, moderoval Jaroslav Kříž 
24. října: Přemysl Houda – Folk – intelektuální protest, nebo masová zábava? 
31. října: Robert Kvaček – Sto let od vzniku republiky 
 

Dlaskův statek 
Od března: výstava Hospodářův rok 
3. února: Masopust na Dlaskově statku (viz Fotokronika) 
31. března: Velikonoce na Dlaskově statku 
13.–16. června: Řezbářské sympozium na Dlaskově statku (viz Fotokronika) 
28. října: Posvícení – Na pouti i ve statku (viz Fotokronika) 
15. června: Muzejní noc v muzeu a na Dlaskově statku 
26.–27. května: Letnice u Dlasků (náhrada Staročeských řemeslnických trhů), (viz Fotokronika) 
21. a 22. července: Dny lidové architektury 2018. Program s komentovanými prohlídkami nové stálé 
expozice Hospodářův rok a ukázkami práce vybraných řemeslníků, např. opracování dřeva teslicí, 
předení na kolovratu, zdobení medového perníku. 
28. září: Loutkářská pouť na Dlaskově statku 

 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, ve 13.00 a v 15.00 hodin. 
1. července: Jak se Honza naučil bát, hráli BOĎI Jaroměř 
8. července: Pohádky o pejskovi a kočičce, hrál LS Na Židli Turnov 
15. července: O slepičce kropenaté, hrál LS Na Židli Turnov 
22. července: Tři prasátka a vlk, hrál LS Na Židli 
29. července: O zakleté labuti, hrál LS Spojáček Liberec 
5. srpna: Co viděly vlaštovky, hrál LS Šíro Lázně Bělohrad 
12. srpna: Červená Karkulka, hrálo Divadlo Bořivoj Praha 
19. srpna: O slepičce a kohoutkovi, hrálo divadlo Na kliku Liberec 
26. srpna: Perníková chaloupka, hraje LS Na Židli Turnov 
5. srpna: Co viděly vlaštovky, hrál LS Šíro Lázně Bělohrad 
12. srpna: Červená Karkulka, hrálo Divadlo Bořivoj Praha 
19. srpna: O slepičce a kohoutkovi, hrálo divadlo Na kliku Liberec 
26. srpna: Perníková chaloupka, hrál 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.  
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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 2018 
V roce 2018 disponovala knihovna celkem 57 539 svazky, z toho naučná literatura tvořila 14 889 
svazků. Knihovna odebírala 143 titulů periodik.  
Registrovaných uživatelů bylo 2 113, z toho 599 uživatelů do 15 let. Knihovna zaznamenala 73 415 
výpůjček. Knihovnu navštívilo celkem 65 568 osob. Knihovna uspořádala 532 kulturních 
a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které navštívilo 16 136 lidí osob.  
 
Zaměstnanci: 
V knihovně pracovalo 10 zaměstnanců.  

 Jaroslava Černá – pobočka Turnov II (plný úvazek)  

 Mgr. Bára Havlátová – ICM (poloviční úvazek, nyní na MD)  

 Eva Hůlková – oddělení pro děti a mládež (plný úvazek)  

 Eva Kordová – kulturní a vzdělávací činnost (plný úvazek)  

 Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž – ředitel organizace (plný úvazek)  

 Irena Laurynová – zástupce ředitele, katalogizace (poloviční úvazek)  

 Pavlína Skálová – oddělení pro dospělé (plný úvazek)  

 Vladislava Skálová – oddělení pro dospělé (plný úvazek)  

 Ivana Zábranská – oddělení pro dospělé, sklad (poloviční úvazek)  

 Bc. Lucie Zoulová – Informační centrum pro mládež (plný úvazek) 
Činnost poboček zajišťují tři externistky.  

 Blažena Dolanská – pobočka Výšinka  

 Eva Havlová – pobočka Mašov  

 Kateřina Kopecká – pobočka Malý Rohozec 
 
Zájmové kroužky 

 Virtuální univerzita třetího věku 

 Turnovský granátek: Čtenářský klub pro děti, který vede Eva Kordová. Pravidelná setkávání 
nad novými knížkami, společném čtení, tvůrčím psaní a dramatizaci textu 

 Čtenářský klub – setkání čtenářů nad oblíbenými knihami na dané téma 

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

 Klub začínajících autorů pod vedením Pavlíny Skálové, provd. Lodeové 
  
Hlavní budova a pobočky:  

 Hlavní budova – Konrádova vila, Jeronýmova čp. 517 
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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. Od 3. prosince přemístěna do budovy vlakového nádraží 

. pobočka Turnov II – oddělení pro dospělé, Nádražní ulice 1297 (budova tzv. Drahstavu, 
1. patro). Od 3. prosince přemístěna do budovy vlakového nádraží 

. pobočka Výšinka, Granátová ulice č. p. 1897, 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 

  
Přehled akcí v roce 2018 (výběr): 
 
Biblioterapie pro seniory: 17. ledna se na oddělení následné ošetřovatelské péče turnovské 
nemocnice konalo první setkání nové části projektu Aktivně proti stáří. Pod vedením knihovnice Evy 
Kordové a odborné pracovnice PaedDr. Ivany Vacardové a s podporou primáře oddělení následné 
péče MUDr. Daniela Pospíšila se zde setkali a po celý rok setkávali pacienti nemocnice, kterým 
aktivita nabízí zážitkovou psychoterapii a aktivizaci pomocí četby. Setkávání probíhalo dvakrát 
měsíčně, přibližně jednou měsíčně bylo doplněno odpolední akcí – cestopisnou přednáškou, 
promítáním, setkáním s hosty apod.  
 
Čteme všichni, vypráví jen někdo: Na začátku dubna proběhlo v Turnově místní kolo 15. ročníku 
přehlídky v umění vyprávět, která je určena pro děti, mládež i dospělé od 6 do 18 let. Zapojeno je 
také rodinné vyprávění rodičů s dětmi. V roce 2018 byla prohlídka tématem přiblížena ke 100. výročí 
vzniku samostatného československého státu, ale také na významné literární osobnosti století – 
Josefa a Karla Čapka v rámci Roku bratří Čapků. Turnovského kola se zúčastnilo 85 vypravěčů ve věku 
od 6 do 18 let. Odborná porota do regionálního kola poslala 48 účastníků, kteří se utkali spolu 
s dalšími 15. května v městské knihovně v Semilech. 
 
Setkání studentů Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V): 13. května se přibližně 230 studentů 
Univerzit třetího věku sjelo do Turnova na pravidelné každoroční setkání. V prostoru KC Střelnice byl 
nachystán kulturní a diskusní program. Účastníci byli seznámení s dějinami města, čehož se ujal 
ředitel knihovny Jaroslav Kříž. Odpoledne se účastníci vypravili za poznáním města a jeho okolí. 
Turnovská městská knihovna je už šest let konzultačním střediskem Univerzity třetího věku, která 
nabízí virtuální studium v rámci Provozně ekonomická fakulty České zemědělské univerzity v Praze. 
Celý projekt běží už desátým rokem a formou online kurzů nabízí vzdělání seniorům v malých 
městech.  
 
Pocta Karlu Vikovi: 5. října se v Turnově konalo několik programů spojených s připomenutím osoby 
malíře a grafika Karla Vika u příležitosti 135. výročí narození. Na jeho domě v Komenského ulici byla 
odhalena pamětní deska. Ve výstavním sále knihovny byla uspořádána také komorní výstava Po 
stopách Karla Vika – Karel Vik a Pavel Piekar. (Pavel Piekar je současným předsedou Sdružení českých 
umělců a grafiků Hollar, u jehož zrodu Vik kdysi stál). Program byl doplněn večerním pořadem 
připraveným PhDr. Vlastislavem Hnízdem, DrSc. s hudebním doprovodem flétnistky Moniky Szantó. 
Akci uspořádala Městská knihovna Antonína Marka v Turnově ve spolupráci s SČUG Hollar a Městem 
Turnov. Akci finančně podpořila Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji. Zúčastnily se jí 
i vnučky Karla Vika, Ing. Milena Jeřábková a Ing. Jiřina Komárková. (Viz Fotokronika). 
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Střípky z Ráje 
6. října, v rámci akce Netradiční knihovna, proběhlo slavnostní vyhlášení druhého ročníku literární 
soutěže Střípky z Ráje, na které se podílejí turnovská knihovna a tiskárna Apromotion. Práce ze 
soutěže byly vydány v drobné knížečce nesoucí stejné jméno. Do soutěže bylo přihlášeno 49 děl na 
stanovené téma Český ráj.  
 
Otevření knihovní pobočky 
3. prosince byla v budově turnovského nádraží otevřena pobočka knihovny Antonína Marka. 
Kmotrem otevření byl herec, moderátor, milovník vlaků a nádraží Tomáš Hanák. Slavnostní otevření 
doprovodily hry s klaunem, aktivity pro děti a občerstvení zdarma. Pobočka knihovny na nádraží je 
v provozu každý všední den. V průběhu prosince byla registrace pro nové čtenáře zcela zdarma. Od 
začátku roku 2019 zde probíhaly kulturně-vzdělávací aktivity v podobě přednášek, besed ad. 
Turnovská pobočka je první knihovnou na nádraží v republice. (Viz Fotokronika). 
 
VÝSTAVY 
Do 5. února: Ivana Michálková, ateliér AMI a Dům řemesel v Kryštofově údolí 
Pejsek a kočička. Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ 28. října a mateřských škol 
5. dubna: Malíř a spisovatel Josef Čapek. Zahájení výstavy prací Josefa Čapka 
10. dubna: Pohádkový podvečer – Tři podještědské pohádky 
22. dubna: Dílna proutěná, bubáková a čarodějnická. Lektorky Lenka Bendáková, Eva Šrajerová 
a Simona Bakešová 
do 30. listopadu: Karel Čapek, spisovatel, novinář, publicista. Výstava z dokumentů Památníku bratří 
Čapků ze Strže je věnována významné osobnosti století v rámci Roku bratří Čapků a 100. výročí vzniku 
samostatné československé republiky 
Listopad: Pavel Piekar – Po stopách Karla Vika. Komorní výstava barevných a černobílých dřevořezů 
a linorytů 
Listopad: Co vidíme v lese. Výstava nejlepších prací z výtvarné soutěže mateřských škol Turnova 
a okolí 
 
AKCE 
. 16. ledna: Pohádkový podvečer – Zimní pohádky. Divadlo Rolnička 
. 21. ledna: Zimní dílna – drátková a plstěná. Lektorky Eva Šrajerová, Simona Bakešová a Lenka 

Bendáková 
. 23. ledna: Sedm perel astronomie. Přednáška astronoma, fotografa a cestovatele Petra Horálka 

z Hvězdárny v Úpici 
. 11. února: Dílna kožená, dopravní a návrhářská 
. 13. února: Pohádkový podvečer. Chameleon Leon. Se svými loutkami vystoupila herečka Darina 

Martinovská 
. 13. března: Pohádkový podvečer – hrajeme si s pohádkou s loutkovým souborem Čmukaři ve 

znamení improvizace pohádek 
18. března: Dílna pohádková, deštníková, recyklační. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
zaměřená nejen na přípravu pohádkové Noci s Andersenem, téma Pohádky o pejskovi a kočičce 

. 20. března: Island – po stopách horkých pramenů. Cestovatelé Petra Kvarda a Pavel Chlum. 
Pobočka knihovny v Mašově. Klubovna hasičské zbrojnice Mašov  

. 3. dubna: Literární večer – spisovatelka Hana Marie Körnerová. Hudební doprovod na kytaru 
Petr Kostka 

. 13. května: Dílna mýdlová a kytičková – dárečky a přáníčka pro maminky 

. 14. května: Ten píše to a ten zas tohle – literárně-hudební pořad. Cimrmanolog a umělec slova 
psaného, mluveného i zpívaného Miloň Čepelka a hudebník a spisovatel Josef Pepson Snětivý 
představili své knihy Nebožtík na rynku a Ženy, které rozdávají adventní věnce 

. (S)tvořitelna& Literární piknik. Odpolední program pro celou rodinu. 11. července, 25. července, 
8. a 22. srpna od 15.00 do 18.00 hodin 
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. 16. září: Dílna podzimní – houbová, skřítková, maková. Lektorky Eva Šrajerová, Lenka 
Bendáková a Simona Bakešová 
3. října: Svaž si svoji knihu – výtvarný workshop pod vedením lektorky Kamily Vítové 
6. října: Netradiční knihovna 2018 – již tradiční akce se konala v rámci Týdne knihoven a nabídla 
odpolední program pro celou rodinu, tj. divadlo pro rodiče s dětmi, burzu knih a také slavnostní 
vyhlášení 2. ročníku literární soutěže Střípky z ráje. Akce bohužel mnoho návštěvníků 
nepřilákala.  

. 7. října: Výtvarná dílna – dýňová, provázková a lampiónová 

. 10. října: Studium v Austrálii – cestovatel Petr Bičík 

. 25. října: 3 000 km Tureckem. Cestovatel Pavel Bičiště 

. 11. listopadu: Dílna listopadová loutková. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na téma 
loutek, divadla a listopadových nápadů 

. 13. listopadu: Kozákov – Příběh hory. Uvedení nové knihy o Kozákově vydané u příležitosti 90. 
výročí otevření Riegrovy chaty na Kozákově a 130. výročí založení KČT Semily. Knihu představil 
její editor Slavomír Říman 
15. listopadu: Himálajský úsměv. Cestovatelská show Karla Štěpánka z cesty po Nepálu a Indii 

. 20. listopadu: Pohádkový podvečer s dílničkou 
29. listopadu: Yellowstone. Cestovatel Petr Bičík  
30. listopadu a 1. prosince: Noc fantazie v knihovně. Svět fantasy, sci-fi, komiksu a netradiční 
přespání v knihovně 

. 2. prosince: Den pro dětskou knihu: Dvanáctý ročník propagační akce zaměřený na výchovu ke 
čtenářství.  

. 11. prosince: Pohádkový podvečer – Adventní příběh. Divadlo Rolnička 

. 13. prosince: Cestovatelský čtvrtek – Yellowstone. Cestovatel Petr Bičík 
 
Alešova 
Kulturní akce se zde konají ve zvýšené míře až od roku 2017. V druhé polovině roku se už 
připravovaly akce na otevření pobočky v nádražní budově (viz výše), kam se pobočka knihovny 
z Alešovy ulice přestěhovala.  
29. ledna: Putování po Číně. Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda 
 
 

INFORMAČNÍ CENTRUM MLÁDEŽE 
Informační centrum pro mládež, pracující v rámci Městské knihovny Antonína Marka, je prostor pro 
mladé a kreativní lidi. Je to místo, kde se dají hledat informace a trávit volný čas. Hlavní myšlenkou 
ICM je poskytovat mládeži informace zejména z oblastí vzdělávání, volného času, brigád, profesní 
dráhy, cestování a občanských a společenských institucí. Dále se zde dají realizovat originální nápady 
všeho druhu – mladí mají možnost organizovat v ICM své akce (přednášky, vystoupení, …) nebo 
během výtvarných dílen tvořit fantastické výrobky. Turnovské ICM funguje také jako pohodlný kout, 
v němž se příjemně tráví volná odpoledne s přáteli. 
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Turnovské památky a cestovní ruch 

Adresa: náměstí Českého ráje 26 
Ředitelka: Ing. Eliška Gruberová 
 
Organizace vznikla v roce 2014 sloučením Odboru cestovního ruchu MěÚ v Turnově a příspěvkové 
organizace hrad Valdštejn. Součástí organizace je Regionální turistické informační centrum, Synagoga 
a hrad Valdštejn. (O nich viz níže). 
 
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). 

. Turnovské léto – o prázdninách sestavuje odbor seznam každodenních cílů, které jsou 
turistům v Turnově nabízeny. (Více viz přehled „Prázdniny“ v úvodu kapitoly). 
 
 

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.  
 
Nejhezčí kalendářík 
Kapesní kalendář Český ráj, který vydala příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch 
pro rok 2018, získal první místo v celostátní soutěži „O nejhezčí turistickou pohlednici České 
republiky“. Do finále soutěže, které proběhlo v lednu v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
Brno 2018, postoupilo 34 kalendáříků, ze kterých 71 odborných účastníků výstavy zvolilo jako 
nejhezčí právě ten z Českého ráje s fotografií od Pavly Bičíkové.  
 
Informační centrum roku 2018 
8. listopadu si Regionální turistické informační centrum Turnov převzalo v Kutné Hoře ocenění, 
protože se v anketě Informační centrum roku 2018 umístilo na prvním místě v Libereckém kraji 
a obhájilo tak své prvenství z loňského roku. V rámci České republiky skončilo na místě sedmém. 
Vyhlašovatelem ankety byla Asociace turistických informačních center ČR a vydavatelství KAM po 
Česku. Ankety se zúčastnilo 435 certifikovaných informačních center. 
 
 

SYNAGOGA 
Synagogu navštívilo 2 4827 návštěvníků. Synagoga je otevřena od května do září. Uskutečnilo se zde 
6 koncertů, 2 přednášky a dvě výstavy na ženské galerii.  
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Akce v roce 2018:  
Oprava omítek v synagoze 
Na konci roku 2017 byly odstraněny vnitřní omítky do výše 150 cm a ponechány několik měsíců 
k vysušení. V únoru a březnu byly naneseny sanační omítky, následovalo obnovení výmalby. Objekt 
synagogy trápí vlhkost, z důvodu památkové ochrany nebylo dovoleno budovu „podříznout“ a vložit 
do zdí izolační vrstvu. Proto po deseti letech provozu bylo přikročeno k obnově omítek poškozených 
vlhkostí.  
 
Výstavy 
PO-LIN – Židé v republice mnoha národů. Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem dějin polských 
Židů Polin mapuje osudy židovské komunity v 16. až 18. století. 
1. července – 30. září: Sedmiramenný svícen – mezinárodní výstava uměleckých děl autorů, jejichž 
tvorbou se vzájemně prolíná realismus a surrealismus s náboženskou mystikou vizionářů. Ana a Dan 
Neamu (Craiova, Rumunsko), Ludmila Dyakonchuk (Ukrajina / ČR), Monti Kubrik (Praha), Radek 
Skopec (Chodov), Martin Šrámek (Praha) a Petr Lubomír Štícha 
 
Koncerty 
26. května: Mackie Messer Klezmer Band. Koncert turnovské kapely s křtem nového CD Shein 
11. června: Koncert studentů Ježkovy konzervatoře 
22. července: Kaschauer Klezmer Band. Koncert klezmerové kapely z Košic 
25. srpna: Rejbele. Koncert pražské kapely hrající písně z mnoha koutů světa, převážně klezmer, jidiš 
a balkánské písně 
25. září: Koncert studentů Ježkovy konzervatoře pod vedením prof. Jaromíry Ježkové 
 
 

VALDŠTEJN 
Hrad Valdštejn se stal součástí nové organizace k 1. 4. 2014.  
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelán: není, vedením pověřena Eliška Gruberová, vedoucí organizace 
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 2018 starali 4 stálí zaměstnanci a několik 
sezonních brigádníků. Hradní sezona byla zahájena v dubnu a trvala do října.  
 
Návštěvnost: Celkem hrad navštívilo 54 126 návštěvníků a tržba za vstupné činila 3 319 650,- Kč. 
V tomto roce byla na hradě Valdštejně natočena reportáž v rámci pořadu České televize Toulavá 
kamera. 
Expozice: Klasicistní palác / Romantický palác / Biliární sál / Kaple svatého Jana Nepomuckého / 
Středověké sklepení / Kočárovna. (Podrobný popis expozic viz Kronika 2014.) 
 
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.  
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Výjimečná otvírací doba na podzim: Výjimečně teplé počasí, které panovalo až do listopadu, 
podnítilo zaměstnance hradu Valdštejna, aby otevřeli brány podzimním výletníkům. Sezona končí 
obvykle v září, Valdštejn byl ale otevřen o několika víkendech, přičemž ten poslední byl až 10. a 11. 
listopadu, kdy hrad navštívilo hrad 133 návštěvníků. 
 
Borovice na Valdštejně: V květnu bylo definitivně rozhodnuto o pokácení borovice rostoucí vedle 
schodiště k terase nad biliárním sálem. Žádost města o skácení byla zdůvodněna poškozením skalního 
bloku kořenovým systémem mohutného stromu. 
 
Stavební úpravy hradu (viz Fotokronika, květen) 

. Vstupní brána – oprava střechy a krovů. Demontována krytina z měděných šablon a položena 
nová krytina z pálených tašek (bobrovek). Opravy prováděla firma Jensovsky s.r.o. z Prahy, náklady 
činily 626 tisíc Kč. (dotace z Ministerstva kultury – Program záchrany architektonického dědictví 
a účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Záchrana a obnova památek 
v Libereckém kraji) 

. Terasa nad biliárním sálem – demontáž stávající pískovcové dlažby včetně podsypu 
a oplechování, vyspravení betonového podkladu a položení hydroizolace. Cena 822 tisíc Kč. (dotace 
z Ministerstva kultury – Program záchrany architektonického dědictví a účelová dotace z Dotačního 
fondu Libereckého kraje, programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji) 

. Střecha nad toaletami – nová krytina 

. Hospoda před hradem – postupně v předchozích letech, letos dokončena. 
 
Památka roku 2017 Libereckého kraje a opravy hradu: Hrad Valdštejn se umístil na 3. místě v soutěži 
Památka roku 2017 Libereckého kraje, a to za „projekt“ Obnova hradního areálu hradu Valdštejn. 
Opravy probíhaly od poloviny roku 2016 a pokračovaly i v roce 2017 a 2018. Ocenění přišlo hlavně za 
opravu významných částí hradu – kaple sv. Jana Nepomuckého (střecha), mostu (generální oprava 
včetně očištění soch), malby sv. Jana Křtitele v kapli na nádvoří či sochy sv. Antonína Paduánského 
a pískovcového aehrenthalského erbu na prvním nádvoří. Došlo i k rozšíření a zabezpečovacího 
systému (včetně kamer) a v roce 2018 byla dokončena úprava krovů na vstupní klasicistní bráně, 
a tak se dosáhlo sjednocení celého hradního areálu. 
 
Během období 2016–2017 se vynaložilo na realizaci výše uvedených prací přes 7 mil. korun, přičemž 
se finanční prostředky čerpaly z různých zdrojů: Finanční prostředky Ministerstva kultury: Záchrana 
architektonického dědictví, výše dotace: 1 761 000 Kč, finanční prostředky Ministerstva kultury: 
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, program ISO A, výše dotace: 300.000 Kč, 
finanční prostředky Libereckého kraje: 7. 2. Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, výše 
dotace: 300 000 Kč). Finanční prostředky vlastníka kulturní památky města Turnova byly ve výši: 
4 974 146,74 Kč. 
 
Generální vyčištění varhan: 20. října proběhla na Valdštejně generální očista varhan v kapli sv. Jana 
Nepomuckého na hradě Valdštejně. Nástroj byl do kaple převezen v kostela na Solci v roce 1989, od 
té doby se jedná o jejich nejrozsáhlejší očištění. 
 
Za posledním puchýřem 2018: Ve dnech 15. až 18. listopadu se konal 47. ročník celostátní akce Klubu 
českých turistů Za posledním puchýřem 2018. Jedna z naplánovaných tras vedla přes hrad Valdštejn, 
a to 17. listopadu. Hrad byl zpřístupněn nejen účastníkům akce, ale i všem ostatním.  
 
Přehled akcí v roce 2018: 
Pravidelný prázdninový program (Viz Fotokronika). 
Prázdninová výstava: Valdštejn v době první republiky. Výstava k letošnímu stému výročí vzniku 
republiky 
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Prohlídky hradu s loupeživým rytířem spojené s hledáním pokladu a zlomením kletby – každé 
prázdninové pondělí a čtvrtek od 11.00 a 14.00 hodin  
Noční prohlídky hradu: 4., 6., 18. července, 1., 15. srpna vždy od 20.00 hodin 
Audience u vévody Albrechta z Valdštejna: 24. července a 21. srpna v době od 12.30 do 18.00 hodin 
 
1. ledna: Novoroční koncert manželů Lédlových 
6. ledna: Tříkrálový koncert Hradeckého komorního tucteta 
1. května: Máj na Valdštejně. Již po osmnácté Máchův Máj v melodramatickém ztvárnění hudebního 
skladatele, režiséra, dramaturga a pedagoga Zdeňka Zahradníka 
5. května: Capella Rederna. Koncert renesančního hudebního souboru z Liberce  
12. května: Valdštejnská pouť. Čtvrtá obnovená valdštejnská pouť. (Viz Fotokronika). 
25. května: Noc kostelů. Celorepubliková akce, k níž se kaple sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně 
opět připojila hudebním programem a netradiční prohlídkou kaple. V rámci koncertů v podání 
Martina Hyblera a Jany Kubánkové zazní díla autorů J. S. Bacha, F. Kreislera, E. Schulhoffa, M. Hyblera 
a dalších 
23. června: Iuventus, gaude! Koncert dětského pěveckého sboru působícího při ZUŠ v Jablonci nad 
Nisou 
4.–8. července: Hradecké komorní tucteto – letní zpívání na Valdštejně během dne 
5.–7. července: Rytíři na hradě Valdštejně. Ukázky středověkých soubojů v podání skupiny  
7. července: Hradecké komorní tucteto – večerní koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého 
historického a scénického šermu Rytíři turnovského meče 
11. července: Nothingham – Jan Křtitel, rockové oratorium. (Viz Fotokronika). 
20. července: Geisslers Hofcomoedianten – Valdštejn. Divadelní představení 
28. a 29. července: Středověký víkend na Valdštejně 
7. srpna: Dětské hry a klání. Dobové hry a soutěže v prostoru celého hradu pro malé i velké děti 
13.–16. srpna: Hradní poustevník – koncerty Lukáše Pelce. Krátké koncerty v hradní kapli.  
18. srpna: Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi – A tak tě prosím, kníže. Divadelní podvečer na 
hradě – hra Karla Steigerwalda  
25. srpna: Hradozámecká noc. Noc plná překvapení se scénickými prohlídkami, historickými tanci 
a ohňovou show v rámci populární celostátní akce 
Od července do 30. září: Valdštejn v době první republiky. Výstava prezentovala podobu hradu 
Valdštejn v době první republiky, a to formou dobových pohlednic, doplněné o stručnou časovou osu 
a zmínku o tehdejších osobnostech, které hrad navštěvovaly. 
8. září: Varhanní koncert Radka Rejška 
8. září: Noc netopýrů 
15. a 16. září: Slackline festival – chození po laně. Nultý ročník. (Viz Fotokronika). 
18. září: Den čtenářů na hradě. Slavnostní odhalení pamětní desky věnované spisovateli Eduardu 
Petiškovi za přítomnosti jeho syna Martina Petišky a dalších hostů 
22. září: Narozeniny vévody Albrechta z Valdštejna 
29. září: Svatohubertská slavnost. Tradiční myslivecká slavnost s ukázkami cvičení dravců, vábniček, 
s přehlídkou loveckých psů ad. 
Aehrenthalské Vánoce: Vánočně vyzdobený hrad, doprovodné vánoční programy a vánočně 
vyzdobená místnost, která je návštěvníkům běžně nepřístupná.  
16. prosince: Skautské vánoční zpívání 
22. prosince: Vánoce s vévodou. Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Povídání 
o historii i Vánocích spojené se zdobením stromečku 
24. prosince: I Dilettanti – vánoční koncert. Koncert souboru I Dilettanti z Liberce.  
26. prosince: Musica fortuna. Vánoční koncert 
29. prosince: Vánoční varhanní koncert Radka Rejška 
1. ledna: Novoroční koncert manželů Lédlových s netradičními písněmi J. Kainara 
5. ledna: Tříkrálový koncert. Koncert tradičního valdštejnského hosta – Hradeckého komorního 
tucteta. 
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Sdružení Český ráj  

Adresa: Antonína Dvořáka 335 
Ředitel sdružení: Ing. Blanka Nedvědická (od 13. 6. 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. 2018 celkem 56 členů, z toho 38 měst a obcí, 

17 subjektů ze soukromého sektoru, 1 ostatní. K 31. 12. 2018 ukončily členství Kofola, a. s. a obec 
Sychrov. 
Aktuální seznam členů v roce 2018: 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 
ruch / Zikuda – vodohospodářské stavby, s. r. o.  
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 
územní 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.  
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 
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(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.  
Z akcí: 
5. května: Putování za dračím princem. Zábavný rodinný den na zámku – střelba z luku, příprava na 
boj s drakem, škola šermu, královské hry, kreativní dílničky, dračí svatba, dětské prohlídky zámku 
5. a 6. července: Móda sedmi staletí. Tradiční kostýmované prohlídky 
4.–5. srpna: Od Mikuláše k Mikuláši. Hrané kostýmované prohlídky  
25. srpna: Hradozámecká noc. Oblíbené hrané noční prohlídky od 20.00 do 23.00 hodin. 
26.–31. prosince: Vánoční prohlídky na zámku Hrubý Rohozec. Povídání o zvycích poslední šlechtické 
rodiny 
 
Expozice: V roce 2018 bylo návštěvníkům zpřístupněno pět prohlídkových okruhů. 1. Reprezentační 
prostory (základní okruh) 2. Soukromá apartmá (základní okruh) 3. Sklepy a zázemí 4. Celým zámkem 
(spojený 1. a 2. okruh) a 5. Zámek dětem. 
Podrobnější popis expozic viz Kronika 2014 
Zdroj: Internetové stránky zámku. 
 

Junák. Svaz skautů a skautek ČR, středisko 514.02 „Štika“ Turnov 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov – klubovny na Skautském ostrově 
Vůdce střediska: 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. 
 
Členská základna střediska a oddíly: 
Středisko mělo v roce 2018 320 členů. Skauti v Turnově jsou rozděleni do čtyř chlapeckých oddílů 
a čtyř dívčích oddílů, ve kterých funguje 20 družin. Společně s nimi funguje také 33. oddíl oldskautů. 
Jednotlivé oddíly se obvykle scházejí pravidelně jednou týdně.  
 

 1. dívčí oddíl Dost: Kvůli odchodu vůdkyně Zdeňky Rysové na mateřskou dovolenou, byl oddíl 
rozdělen na dva (vznikl čtvrtý dívčí oddíl), (31 členek, 2 družiny) 

 2. dívčí oddíl Panoženky: Vůdkyně: Barbora Nejezchlebová a Klára „Beruška“ Matějcová (od 
2018), (46 + 3 členky)  

 3. dívčí oddíl Chobotnice: Vůdkyně: Dominika Skippy Hübnerová (62 členek) 

 4. dívčí oddíl (nově vyčleněn od 1. oddílu): Vůdkyně Eva „Evka“ Jiřičková, (26 členek) 

 1. chlapecký oddíl Habokawy: Vůdce oddílu: Jan Hony Budina (45 členů) 

 2. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Michal Škubis Kubánek (50 členů) 

 3. chlapecký oddíl Paviáni – Vůdce: Lukáš Luxor Tábořík(údaj z roku 2017), (32 členů) 

 4. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Dominik „Tinky“ Adam (od roku 2018), (36 členů) 

 33. klub OS (old skauti): Vůdce: Tomáš „Eman“ Špinka 
Činnost oddílů je uvedena ve výroční zprávě Junáka.  
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Oslava stoletého výročí republiky: Během roku se konala velká středisková hra, během které se skauti 
seznamovali s historií Československa a s historií Turnova. Hra vyvrcholila 20. října v ulicích města. 
Oslava vyvrcholila ohňostrojem nad Jizerou.  
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 jsou zřizovány Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Turnovský Dům 
přírody byl otevřen jako osmý v republice a je provozován pod vedením ekologické organizace 
Suchopýr o.p.s. z Oldřichova v Hájích. Jejich cílem je vytvoření informačního a vzdělávacího 
pracoviště pro turisty i přírodovědné badatele. 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. 
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 2018: 

Během roku 2018 bylo pro veřejnost otevřeno 2059 hodin. Expozice navštívilo 3 330 osob, na 
ostatní akce dorazilo 13 641 návštěvníků a k tomu je třeba připočíst 9 124 neplatících osob. 
3. února: Zábavná recyklace. Tvoření pro rodiny s dětmi 
6. března: Izrael a Palestina aktuálně aneb co se z médií nedozvíte. Přednáška PhDr. Terezie 
Dubinové, Ph.D. 
13. března: Střípky z českého Chicaga. Povídání o historii a současnosti české komunity v Chicagu. 
Představení knihy. Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž 
24. března: Velikonoční tvoření pro rodiny s dětmi  
31. března: Na skok mezi amazonskými Indiány. Multimediální show Petra Jana Juračky 
28. dubna: Za pískovcovým fenoménem Příhrazských skal II. Komentovaná prohlídka skal 
18. května: Muzejní noc 
22. května: Zvíře v nás. Vyhodnocení literární soutěže a zahájení výstavy dětských obrázků 
9. června: Motýli den. Exkurze do luk Českého ráje 
9. června: Můří noc. Přednáška s promítáním a pozorováním nočních motýlů 
26. června: Český ráj – známý a neznámý. Zahájení výstava fotografií Pavly Bičíkové, která zachytila 
genia loci známých i méně známých míst Českého ráje. (Viz Fotokronika). 
Červenec: Komentované prohlídky každou středu a pátek 
Červenec: Český ráj – známý a neznámý. Každou středu multimediální projekce 
16.–20. července: Letní výtvarné dílny s Centrem Náruč 
23. července: Prázdninová dětská stezka Dolánkami 
23. srpna: Dětská stezka o přírodě Českého ráje. 
Srpen: Komentované prohlídky každou středu a pátek 
Srpen: Český ráj – známý a neznámý. Každou středu multimediální projekce 
23. srpna: Prázdninová dětská stezka Dolánkami 
22. září: Hmyzáci. Tvoření pro rodiny s dětmi 
6. října: Podzimní festival ptactva. Pozorování migrujících ptáků s Českou společností ornitologickou 
27. října: Mezinárodní den archeologie. Komentovaná exkurze d Drábských světniček, Hrad 
a Klamorny 
27. října: Barevný podzim. Tvoření pro rodiny s dětmi 
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24. listopadu: Hrátky se světlem. Tvoření pro rodiny s dětmi 
15. prosince: Výroba dárků. Tvoření pro rodiny s dětmi 
(Ve výroční zprávě jsou uvedeny i všechny programy a dílny pro školy a další akce v Domě přírody) 
Výukové programy – stálá nabídka programů pro školy: uvedeno v kronice 2017. V roce 2018 
rozšířeno pro všechny třídy základních škol.  
Nový kroužek o přírodě se zaměřením na ornitologii: Byl zahájen 18. října 
 

Geopark Český ráj 

Adresa: Vejrichova 539, Turnov (od června 2015 do 31. 8. 2018), Markova 311, Turnov  

Ředitel: Jan Čermák (do 18. 4. 2018), Mgr. Jana Svobodová (od 19. 4. 2018 do 31. 8. 2018), 
Ing. Blanka Nedvědická (od 13. 6. 2018). 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.  
 
Spolupráce se ZŠ 28. října: Uzavřena Smlouva o vzájemné spolupráci se Základní školou Turnov 
28. října. Globální geopark Český ráj představen prostřednictvím prezentace na přednášce ve škole, 
byly naplánovány terénní exkurze pro žáky. Cílem je vytvoření první geoškoly na území Globálního 
geoparku Český ráj.  
Zdroj: Výroční zpráva, internet 

Chráněná krajinná oblast Český ráj 

Adresa: Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov 
Vedoucí: Mgr. Jakub Čejka (do 30. 6. 2018), Jiří Klápště (od 1. 7. 2018) 
Charakteristika: CHKO Český ráj je nejstarší českou CHKO, vznikla 1. března 1955. Rozloha CHKO je 
181,5 km2 a zasahuje do Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje. V roce 2002 došlo 
vládním nařízením k rozšíření CHKO o Maloskalsko a Prachovské skály. CHKO je rozdělena do tří 
samostatných částí. Největší z nich je přibližně mezi Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Sobotkou 
(zahrnuje oblast Mužského a Příhrazských skal, Hruboskalsko a okolí Trosek). Druhá část leží mezi 
Turnovem, Malou Skálou a Kozákovem (oblast Maloskalska, Suchých skal a Kozákova). Třetí část je 
nejmenší, nachází se přibližně mezi Jičínem a Mladějovem (Prachovských skal). 
CHKO Český ráj byla od roku 2015 začleněna pod liberecké regionální pracoviště, nicméně veškerá 
správní agenda se i nadále odehrává na Správě CHKO v Turnově, a to včetně rozhodovací pravomoci. 
Pod liberecké pracoviště AOPK patří ještě Správy CHKO Jizerské a Lužické hory.  
V roce 2018 měla CHKO šest kmenových zaměstnanců a patnáct dobrovolných strážců přírody. 
Nový vedoucí: 1. července nastoupil do funkce vedoucího CHKO turnovský rodák Jiří Klápště. Po 
studiu krajinného inženýrství na vysoké škole pracoval v Agentuře ochrany přírody a krajiny v Praze 
a poté jako ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny na Ministerstvu životního prostředí ČR. 
Alej v Kacanovech: Na konci roku byla na louce od Kacanov ke Kopicovu statku vysazena alej 
30 hrušní starých odrůd. 
Rozhovor s vedoucím CHKO Český ráj Jiřím Klápštěm vyšel v novinách Turnovsko v akci v polovině 
ledna 2019. https://www.turnovskovakci.cz/nezarazene/chko-cesky-raj-cele-novym-vedoucim/.  
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Další organizátoři kulturních programů 

Kulturní pořady pořádané institucemi, kterým jsou v kronice věnovány samostatné zápisy, jsou 
uvedeny v rámci těchto zápisů. Jedná se o výstavy Fotoklubu Safír, Klub aktivních seniorů, Centrum 
pro rodinu Náruč, Pivovar Rohozec, Zámek Hrubý Rohozec, sokolovna Mašov, Synagoga (Turnovské 
památky a cestovní ruch), hrad Valdštejn (Turnovské památky a cestovní ruch), Střední umělecko-
průmyslová škola, Žlutá ponorka. 

Domovy pro seniory 

V turnovských domovech důchodců (Penzion v Žižkově ulici čp. 2030, 2032 a 2037, DD na Výšince 
v Granátové ulici čp. 1897 a DD Pohoda u nemocnice v ulici 28. října 812) se koná velké množství 
pořadů pro jejich obyvatele i veřejnost. Pravidelné kulturní přednášky organizuje paní Eva Kordová 
z turnovské knihovny. Většina uvedených pořadů se postupně konala ve všech penzionech a reprízuje 
i v domě Na Sboře. Není-li uvedeno přesné datum, pořad se uskutečnil ve všech domovech v průběhu 
jednoho dvou týdnů. 
Leden: Island – po stopách horkých pramenů. Cestovatelé Petra Kvarda a Pavel Chlum 
Únor: Přechod Pyrenejí. Cestovatelé Pavel Němeček a Matěj Tomsa 
Květen: Putování za minerály. Mineralogicko-cestopisná přednáška mineraloga Muzea Českého ráje 
v Turnově Jana Bubala a Marty Havlíčkové o zážitcích z cest za sběrem minerálů 
Září: Tradiční čínská medicína. Přednáška Hany Wolfové 
Říjen: Osudové osmičky v Turnově. Žáci dramatického kroužku ZŠ Žižkova v Turnově pod vedením 
učitelky Jany Kepkové nastudovali pořad k 100. výročí vzniku samostatné československé republiky 
Listopad: František Ladislav Rieger. Pořad na počest významného semilského rodáka u příležitosti 
200. výročí narození. Průvodní slovo Květoslava Hnízdová, citace textů Eva Kordová 
Prosinec: Vánoce ve středověku. Pořad o vánočních tradicích a zvycích našich předků ve středověku 
připravil historik Jiří Sajbt. 

Dům Na Sboře 

Na Sboře čp. 80 
Dům vlastní a spravuje turnovská Jednota bratrská, kulturní programy připravuje Městská knihovna, 
resp. knihovnice Eva Kordová. 
30. ledna: Památník Terezín. Přednáška ředitele Památníku Terezín Jana Roubínka 
6. února: Světlo a stín. Literárně hudební pořad s autorským čtením a fotografiemi z cest po Francii, 
Korsice a Skotsku. Vystoupili Monika Pospíšilová, Marek Sekyra a Lukáš Fogl 
10. dubna: Austrálie a Tasmánie. Cestovatelé Alena a Jiří Márovi a vzpomínka na jejich syna Jirku, 
který naplnil svůj život mladého člověka upoutaného na vozík zcela až po okraj a stal se svou 
statečností a vůlí k životu příkladem pro ostatní postižené a jejich rodiny 
24. dubna: Ptáci skalních měst Českého ráje. Přednáška a uvedení nové knihy z oblasti ornitologie 
Zdeňka Mrkáčka a Karla Broulíka. Hudební doprovod Martin Hybler  
25. září: Lovy skvostů temné oblohy. Přednáška Petra Horálka, astronoma, fotografa a cestovatele 
6. listopadu: Bratři Čapkové. Komponovaný pořad, vystoupila Kristina Váňová, ředitelka Památníku 
Karla Čapka Stará Huť, recitátoři a vypravěči Hana Čapková, Tomáš Černý a Vojtěch Franc. Hudební 
doprovod Monika Szantó 
16. prosince: Oldřich Janota. Koncert českého písničkáře, kytaristy, zpěváka a experimentálního 
hudebníka. 

Galerie Granát 

Náměstí Českého ráje, čp. 4 
Celoroční ukázky výroby granátových šperků a broušení českých granátů a výstava granátových 
šperků.  
Duben–květen: Líbezničky – obrazy Kateřiny Dostálové 



Kronika města Turnova 2018  |202 

Úsměvy Mony Lisy, kolektivní výstava obrazů. 
5. června: Úsměvy Mony Lisy – vernisáž výstavy účastníků výtvarných kurzů olejomalby 
Září: Obrazy Elišky Peroutkové 
Do 31. 12. 2018: Eva Filipová – Obrazy pro malé, velké děti. Výstava potrvá do konce roku. 

Galerie u Zlatého beránka 

Náměstí Českého ráje, čp. 26 
Galerie se nachází v 1. patře domu, nad regionálním turistickým centrem. 
8. ledna – 3. dubna: Libuše Šmejcová – Krajina Českého ráje. Akvarely. Autorka učila mnoho let na 
učňovské škole v Turnově zlatnické technologie, výtvarné kreslení a modelování. Nyní žije a tvoří jako 
důchodkyně v Rovensku pod Troskami. 
Do 29. června: Cyklistika v jiných barvách. Výstava fotografií Martina Švestky 
Do 3. září: Blanka Habrová – gobelíny. Výstava turnovské rodačky prezentuje její figurální tvorbu 
vetkanou do gobelínů 
Do 31. října: Detaily přírody – výstava fotografií zoologa a fotografa Karla Kerouše. Součástí výstavy 
bylo i terárium se třemi živými hady – užovkami červenými 
5. listopadu – 31. ledna: Art Deco – šperky absolventa SUPŠ Vladislav Mašek a návrhy architektury 
Františka Hladkého (1910–1979) 

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 
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).  
Úplněk – rudý měsíc 
27. července zprostředkovala hvězdárna zdarma širokému okruhu zájemců (bylo úplně narváno) 
možnost pozorovat úplné zatmění Měsíce a také Mars se vyskytl nejblíže Zemi za 15 let. Hvězdárna 
byla otevřena veřejnosti od 20.30 až do 00.30 hod. Byly připraveny i dalekohledy k pozorování nejen 
zatmění Měsíce, ale také planety Venuše, Jupiter, Saturn a samozřejmě Mars. V první fázi, kdy 
docházelo k zatmění, bylo bohužel zataženo. Těsně před vrcholnou fází se částečně vyjasnilo a byl 
vidět zamlžený rudý flek na místě Měsíce. Přibližně o půlnoci se vyjasnilo úplně a ustupující zatmění 
bylo velmi dobře pozorovatelné i pouhým okem.  
Zdroj informací: www.hvezdarna.turnov.cz 

Muzeum panenek a kočárků 

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

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. 
Prázdninový program 
Pondělí od 15.00 do 19.00 hodin – Řemeslné dílny pro děti 
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Úterý od 14.00 do 18.00 hodin – Balónkování pro děti 
Středa od 14.00 do 18.00 hodin – Pizza školka pro děti 
Čtvrtek – od 17.00 hodin Loutkové divadlo (Čmukaři) a Kreativní dílnička od 16.00 do 19.00 hodin 

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.  

Restaurace Maškovka 

Sobotecká, čp. 2051 
2. prosince: Jazzový podvečer aneb jazzové koledy. Lédl Jazz Q 

Restaurace U Bati 

Palackého, čp. 147 
Občasné jazzové večery. 

Sokolovna 

9. února: 28. sokolské šibřinky. Téma: Voda, vodička. Hrála kapela Žízeň, jako host vystoupily 
Punčocháče 
13. února: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 
9. března: 28. sokolské šibřinky. Téma: Voda, vodička. Vystoupila kapela Žízeň a jako host 
Punčocháče 
25. září: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 
 

Kulturní akce v okolních obcích (výběr) 

. 6. ledna: Všeň: Tříkrálový koncert v kostele – Daniel Hůlka a Lubomír Brabec 

. 14. ledna: Rovensko pod Troskami: Antimony 2018. Tradiční vzpomínkové setkání na události 
v Rovensku pod Troskami v lednu 1943 a na členy paravýsadku Antimony 

. 27. ledna: Kacanovy: Wabi Daněk – vzpomínkový koncert 

. 24. a neděle 25. března: Velikonoční trhy na Sychrově 

. 7. dubna: Odemykání Jizery. Mohutná akce na Žluté plovárně v Malé Skále. Zahájení v 10.00 
hodin – dětské atrakce, živá hudba, občerstvení, pohádková cesta pro nejmenší do Líšného 
a zpět, divadlo pro děti. V 14.00 hodin slavnostní odemykání řeky pro sezonu 2018. Ve 14.30 
zahájení závodu „Tam na lodi, zpět na koloběžce“ na trase ze Žluté plovárny do Křížek 

. 14. a 15. dubna: Vítání jara na hradě Rotštejn s písničkou a pohádkou „Jak loupežník 
z Podrotštejna Dobrotu sekal a co z toho vzešlo“. Hudební doprovod skupina historické hudby 
Trifikus z Liberce 

. 21. dubna: John Deere Traktoriáda na Vyskři, 12. ročník.  

. 5. a 6. května: Tradiční všeňská pouť 

. 8. května: XVIII. Haškova velocipeáda – tradiční slavnost s exhibiční jízdou cyklistů na 
historických i současných kolech a také v dobových kostýmech 

. 12. května: XXVII. cesta lesem pohádek – pochod pohádkovým lesem v délce 7 km v okolí Všeně 

. 2. června: Rovensko pod Troskami – Den s ISZ, oslava 75 let výročí Antimony a 100 let vzniku 
republiky 

. 2. června: Maloskalská noc. 6 ročník hudebního festivalu 

. 10. června: Tichá stezka Klokočskými skalami. Slavnostní otevření stezky pro nevidomé k jeskyni 
Postojná a na hrad Rotštejn 

. 16. června: Kaple sv. Jana Napomuckého v Dubecku – slavnostní požehnání nově 
rekonstruované kaple 
16. června: Vyskeř – 700 let obce 
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. 23. června: Příšovice – 700 let obce 

. 23. června: 21. slavnosti piva Rohozec. Vystoupily kapely S. P. Band, Těla, Komunál, Vaťák, Keks 
a Prorock 

. 30. června a 1. července: Lanochodci na Troskách. Mladí nadšenci přecházeli 50 metrů nad zemí 
po laně mezi oběma věžemi vzdálenost 100 m. Návštěvníci si mohli vyzkoušet chůzi po 
tréninkové lajně nízko nad zemí 

. 14. července: 29 slavnosti svijanského piva. Nejstarší pivní festival v České republice. Vystoupili 
mj. Dymytry, Snap Call, Jitka Zelenková, Ivan Mládek a Banjo band, UDG, Walda Gang, Wohnout, 
Motorband, Maxim Turbulenc, Šlapeto, Krkonošská dechovka, Brontosauři ad.  

. 15. srpna: Tatobity – Vesnice Libereckého kraje 2018. Slavnostní vyhlášení proběhne v místním 
kulturním domě od 14.00 hodin, navazuje kulturní program. 
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TURNOVSKÉ SPOLKY 

Turnov je už od 19. století sídlem mnoha spolků, někdy až rekordního počtu. Mnoho z nich je velmi 
aktivních, často je však jejich činnost omezena pouze na členy a z toho důvodu nemají zájem ani 
potřebu svou činnost prezentovat veřejnosti. Proto zde jednak nemůžou být podchyceny všechny 
činné spolky a u některých, jejichž existence není 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  
Historie turnovské pobočky je uvedena v kronice 2017. 

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.  
Přehled revírů: Uveden v kronice 2015. 

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. 2018 měl 32 členů.  
V roce 2018 bylo díky dotaci města Turnov pořízeno 30 nových kovových klecí, kterými byly 
nahrazeny staré dřevěné klece. Zbývá 40 k náhradě.  
Letní místní výstava králíků a drůbeže: se konala 30. června. Bylo vystaveno 166 ks králíků 28 
plemen a vystavovalo 35 vystavovatelů. Uděleno 12 čestných cen. Drůbež byla vystavena ve 40 
voliérách 34 plemen od 17 vystavovatelů. Uděleno 8 čestných cen. Prodejných králíků bylo vystaveno 
101, prodáno 60 kusů. Výstavy se zúčastnilo kolem tří stovek návštěvníků plus děti. Pro děti byl nově 
zaveden dětský koutek s živými zvířaty k pohlazení.  
 
Zimní okresní výstava králíků a místní výstava holubů se konala 24. listopadu. Vystaveno bylo 324 
králíků 41 plemen od 46 vystavovatelů. 244 bylo nabízeno k prodeji, z toho se 102 kusů prodalo. Bylo 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=msPv3A5Gu_DYh3s1M1w4jsfxEcocEvuO3PCvGNMT9zGTwZKuRr7N2jcgIeTCNGgOZFb25e9vBy0_5j6lvjO89kdprEOU-51HyizStbILqRM9R3pNkpJeWQlJ68TnEdBs
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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 855 
bodů. (Viz Fotokronika). 
 
Místní výstava holubů: bylo vystaveno 104 kusů holubů 12 plemen od 13 vystavovatelů. Bylo 
uděleno pět čestných cen za holuby a jeden pohár holuba-šampiona. Výstavy se zúčastnilo kolem tří 
stovek návštěvníků.  
Zdroj: Zpráva o činnosti spolku. 

Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Bukovina 

Adresa: Granátová 1900 
Předseda: Jiří Šťastný 
Organizace vznikla na počátku roku 2009. Zabývá se praktickou ochranou přírody a krajiny na území 
Českého ráje a přilehlého okolí. Chrání ohrožené druhy rostlin a zvířat v jejich přirozeném prostředí. 
Zaměřuje se především na ochranu biodiverzity přírodních biotopů. Podílí se na environmentální 
výchově a osvětě, spolupracuje s CHKO Český ráj.  
Hlasy sov 
16. března uspořádali ochránci komentovanou procházku za hlasy sov. Procházka dlouhá 5 km vedla 
Podtroseckým údolím, začal v 18. hodin na Věžáku. Sýček obecný byl vyhlášen letošním ptákem roku. 

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. 2018 měla organizace 157 evidovaných včelařů, z toho 144 členů, 
z toho 7 bez včelstev, 2 neorganizované včelaře, 8 včelařů organizovaných ve Včelařském spolku 
v Mladé Boleslavi a 3 registrované. V obvodu bylo evidováno celkem 1 219 včelstev, z toho 1 133 
patří členům organizace. Snůškový rok byl nepříliš povedený, neboť dlouhodobě chladné počasí 
v březnu přibrzdilo plodování včelstev a následné prudké dubnové oteplení způsobilo rychlé 
vykvetení téměř všech ovocných stromů během dvou týdnů. Dosud slabé včely tak neměly šanci 
nanosit dostatečnou zásobu květového medu. Trvale teplé a suché počasí v květnu a červnu pak 
způsobilo zkrácení doby květu řepky, akáty a lípy také pro suché počasí příliš nemedovaly. Vytoužená 
medovicová snůška byla také značně omezena, medovicový med někteří včelaři neměli vůbec. 
Koncem června prakticky skončila veškerá snůška a který včelař včelstvům odebral med a okamžitě 
nenakrmil, mohl pozorovat silné slídění, vzájemné vykrádání včelstev a úhyny. V rámci organizace 
byla hlášena produkce 15 300 kg medu, což na 1 133 včelstev členů ZO činí průměr 13,56 kg medu na 
včelstvo, 435 kg vosku, vychováno 147 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. Vede ho přítel Šritr.  
V obvodu funguje i Včelařský kroužek mládeže při ZŠ Všeň (vede přítel Jareš ze ZO Žďár). 
Vývěska: Na zdi v ulici 5. května u Zahradnictví Hájek. 
Okresní včelařský den: 19. května v areálu ZO ČSV Lomnice nad Popelkou.  
Dětský den v parku: 9. června – účast na akci pořádané Žlutou ponorkou.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, více podrobností k fungování organizace viz v kronice 2016). 

Čmukaři  

Adresa: Jiráskova 121, Turnov, 511 01 
Vedoucí souboru: Jaroslav „Motýlek“ Ipser 
Charakteristika: Občanské sdružení Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla vznikl 
v roce 1976 nejprve jako Čmukaři OB Modřišice, od roku 1997 Čmukaři Turnov. Vůdčí postavou byl 
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Jaroslav Ipser, po několika letech i Daniela Weissová a později Romana Zemenová – všichni setrvávají 
dodnes.  
Jaroslav Ipser vyznamenán 
11. listopadu byl turnovskému divadelníku, Čmukaři Jaroslavu Ipserovi udělen zlatý odznak J. K. Tyla 
za celoživotní přínos loutkovému divadlu. Slavnostní okamžik se odehrál v královéhradeckém divadle 
Drak po provedeném představení Čmukařů Kašpárek chodí pěšky. Ocenění Ipserovi udělily Česká0 
obec sokolská, Divadelní centrum Podbeskydí, Občanské sdružení divadelních ochotníků, Orel České 
republiky, Svaz českých divadelních ochotníků, Skupina amatérských loutkářů SČDO a Volné sdružení 
východočeských divadelníků. 

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 2018: 
Od konce roku 2016 vystavuje Fotoklub na Střelnici. V kavárně KUS vystavují členové fotoklubu. Od 
konce roku 2018 začal klub připravovat výstavy i v chodbě nádražní budovy (od vchodu vlevo směrem 
k nově otevřeným prostorám knihovny). 
Střelnice 

3. ledna – 6. března: Otakar Kudrnáč – Sportovní fotografie (kavárna KUS) 
7. března – 1. května: Jiří Šťastný – Na křídlech jeřábů (kavárna KUS) 
7. března – 1. května: Miroslav Roubínek – Ádr 
2. května – 30. června: Jindřich Vodehnal - Ohlédnutí 
2. května – 30. června: Miroslav Trávníček – Ledové poklady Kozákova (kavárna KUS) 
7. listopadu – 4. prosince: 70 let Slezské asociace fotografických umělců a audiovizuálních tvůrců 
fotografie 1947–2017 
5. prosince 2018 – 5. února 2019: Výstava členů Safíru na téma Detail 

Na nádraží 
6. listopadu – 31. prosince: Jiří Stránský – Cestování po Norsku 

Jizeran – Klub sběratelů pivovarských suvenýrů 

Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
7. dubna: Burza a setkání sběratelů v hasičárně na Daliměřicích. Členové se účastní mnoha dalších 
burz a setkání po celé republice.  

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.  

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 2018 se konaly 7. dubna a 1. prosince.  
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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. Klub je velmi aktivní, pořádá velké množství jízd 
při akcích v širokém regionu.  
Muzejní víkend v železničním depu: O víkendu 16. a 17. června proběhl v turnovském železničním 
depu muzejní víkend, tedy akce nejen pro železničářské nadšence. Proběhla výstava kolejových 
vozidel, návštěvníci mohli obdivovat modelové kolejiště, prohlédnout si dopravní kancelář 
výpravčího, vyzkoušet si jízdu na stanovišti strojvedoucího, k dispozici byl simulátor, byly vypraveny 
jízdy zvláštních vlaků a historického autobusu. Po kolejích se projížděli návštěvníci v drezíně. Protože 
zrovna Turnov navštívil Legiovlak, byla nabídka pro účastníky rozšířena ještě o tento zajímavý zážitek. 
160 let trati Horka u Staré Paky – Turnov: 2. prosince proběhly oslavy 160letého výročí provozu 
železnice na trati Horka u Staré Paky – Turnov. Na nádražích v Turnově a Železném Brodě byly 
instalovány výstavy a na trati jezdil parní vlak.  
Součástí akce byla i oslava 25 let trvání spolku.  
Zdroj: internet, webové stránky spolku 

Klub vojáků v záloze 

Adresa: Husova 1360, Turnov  
Předseda: Jaroslav Louda 
Charakteristika:  
Klub vojáků v záloze je dobrovolná příspěvková organizace, sdružující zájemce o střelbu z krátkých 
a dlouhých palných zbraní. Byl založen 19. února roku 1992 a u jeho zrodu stálo sedm členů. 
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).  

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.  
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Turnovské hudební večery 
Sezona 2017/2018 byla 52. sezonou THV.  
Proběhlo celkem 8 koncertů s 1 281 návštěvníky.  
. 14. února: Výroční koncert komorního orchestru 
. 14. března: Klavírní recitál Pavla Zemena. Turnovský hudební večer.  
. 18. dubna: Turnovský hudební večer – Jiří Bárta a Terezie Fialová 

 16. května: Československé komorní duo – vystoupení Pavla Burdycha a Zuzany Berešové 

 29. listopadu: Walter Hofbauer. Čtyřiadvacetiletý trumpetista je od roku 2014 stálým hráčem 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu 

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 3. února v restauraci Maškovka.  
Přehled akcí v roce 2018 (výběr): 
Soubor v roce 2018 odehrál 44 představení, návštěvníků přišlo 2 500. Soubor se zúčastnil oslavy 
jubilea loutkového divadla Spojáček Liberec, Loutkobraní v Chlumci nad Cidlinou a přehlídek v 
Libčanech, Libáni. 
Turnovský drahokam 
16. až 18. března se v Turnově konal 28. ročník loutkářské přehlídky, která je krajskou soutěžní 
přehlídkou s postupem na národní přehlídku Loutkářská Chrudim. (Více viz Kultura – kalendárium, viz 
Fotokronika). 
Prázdninové pohádkování (samotný soubor odehrál 19 představení) 

 Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Pravidelný prázdninový cyklus loutkových představení na Dlaskově statku každou prázdninovou 
neděli 3x. Na celkových 27 představení se přišlo podívat 1 204 diváků. (Program viz Kultura – 
Muzeum).  

 První turnovské železniční loutkové divadlo 
Parní vlak, jehož součástí je divadelní vagon z roku 1905, vyjel o prázdninách celkem 4x a odehrálo se 
v něm 10 představení, která navštívilo 435 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. 
Loutkářská pouť na Dlaskově statku – Ve statku i na pouti. 28. září se na Dlaskově statku konala 
pestrá přehlídka loutkářských souborů, která proběhla jako oslava 40. výročí založení souboru.  
(Program viz Kultura – Muzeum).  
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 2017/2018 
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Adresa: Malý Rohozec 157, Turnov, 511 01 (Střelnice), Nádražní 1105 (sídlo) 
Předseda: Jaroslav Čapek, hospodář: Jiří Duda, jednatel: František Bělohlávek 
Charakteristika: Myslivecká společnost Vesecko spadá do působnosti MÚ Turnov. Honitba Vesecko 
má výměru 1 020 ha a má smíšený charakter. Střelnice je hojně využívána klubem, ostatními 
mysliveckými sdruženími z okolí pro akce soukromého charakteru. 
Počet členů: 4 +2 hosté (údaj z roku 2018) 
Zimní péče o zvěř: V honitbě jsou bohaté stavy srnčí zvěře, v zimě spolek kupuje většinu krmiva, část 
získává sponzorskými dary (mlýn Perner, staré pečivo od Pekárny Mikula) 

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), Jaroslav Kříž (od 2018) 
Charakteristika: Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí bylo založeno 17. ledna 2000 
především díky iniciativě prvního a bývalého předsedy Václava Jenšovského.  
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 2018 vycházel čtvrtletně v nákladu 
1 000 kusů. Hlavním předmětem zájmu je Českodubsko, Mnichovohradišťsko, Dolnobousovsko, 
Sobotecko, Lomnicko, Semilsko, Turnovsko, Železnobrodsko a Jičínsko. 
Zdroj: Výroční zprávu sdružení nezpracovalo. 

Pekařova společnost Českého ráje 

Adresa: Skálova 71, Turnov 511 01  
Předsedkyně: PhDr. Eva Bílková (od roku 2011), Mgr. Pavel Jakubec (od března 2018) 
Jednatel: Luděk Beneš (od března 2017 do března 2018), Mgr. David Marek (od března 2018) 
Charakteristika: Občanské sdružení Pekařova společnost Českého ráje navazuje na činnost spolku 
s názvem Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje, založeného v roce 1936 a obnoveného 
v roce 1990. Pekařova společnost usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti a jejích znalostí 
historických a kulturně historických, zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje. 
Členská základna: 110 členů, 6 kolektivních. 
Cena Josefa Pekaře: Letošní cenu pro mladého historika získal dr. Miroslav Žitný za publikaci 
Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621. 
Zdroj: Výroční zpráva. 

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 mnoho 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, s centrem v Sokolovně a prostorách centra Náruč.  
Zdroj: Zpráva nebyla dodána 

Psinec města Turnova 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov, 511 01 
Vedoucí: Zdeněk Fišer, Dominika Šmídová, Jana Chmelíková  
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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 

Adresa: Malý Rohozec 4 
Předseda: Mgr. Lukáš Berndt 
Spolek vznikl v roce 2010 z iniciativy občanů za účelem zkvalitňovat životní podmínky obyvatel obce 
Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Mezi hlavní cíle spolku patří: Ochrana přírody, krajiny a životního 
prostředí / Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy (především cyklisté a pěší) / Zlepšování 
podmínek pro volnočasové a sportovní vyžití obyvatel (především dětí) / Ochrana památek, 
kulturních hodnot a krajinného rázu / Ochrana a kultivace zeleně / Péče o společenský život obce. 
Dne 16. března 2018 byla na valné hromadě zvolena nová rada spolku ve složení: Jiří Drahoňovský st., 
Matěj Kosnar, Mgr. Lukáš Berndt, Bc. Kateřina Poslušná, Ing. Pavla Slámová. Pokladníkem spolku je 
Hana Hemmerová a revizorem spolku paní Zdeňka Votrubcová. 
V roce 2018 se konaly tyto akce: Jarní úklid (24. 3.) / Pálení čarodějnic 
Na Pískách (30. 4., účast více než stovky dětí) / Letní kino na Čechravě 
(29. 8., film Mimišéf, účast 30 dětí, na zahradě u Berndtů) / 
Mikulášská nadílka / Pečení vánoček s dětmi u Berndtů / Vánoční 
setkání 
Revitalizace okolí památníku: V roce 2018 se členové spolku věnovali 
jednání o úpravě památníku padlých z první světové války a jeho okolí. 
Náklady hradilo město. „Prvotní problém byl, že památník se 
nenacházel na městském, nýbrž na soukromém pozemku. Z tohoto 
důvodu jsme kontaktovali majitele staré školní zahrady pana Libora 
Krapla a dohodli s ním podmínky převodu pozemku. Libor byl velice 
velkorysý a patří mu za to všeobecný dík. Parcelu převedl na město na 
1 Kč (!). Vymínil si pouze, že bude oddělena od jeho zahrady plotem 
o výšce minimálně 1,5 metru. Po převodu mohl Rohozecký okrašlovací 
spolek začít jednat s městským úřadem v Turnově o nové podobě okolí 
památníku.“ (Citace a foto převzaty z webových stránek spolku). 

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 %. 
17. března: Hasičský bál. SDH Bukovina, hudbu zajistila kapela Zadar 
2. dubna: Velikonoční mše v kostelíku sv. Václava na Bukovině. Sloužil vikář Václav Vlasák. 
2. června: Koncert kapely Bodlák. Hasičárna na Bukovině 
18. srpna: Koncert kapely Bodlák. Hasičárna na Bukovině 
9. prosince: Vánoční koncert skautského sboru. Bukovina u kaple 

Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice 

Adresa: Hruborohozecká 207 
Kontaktní osoba: Josef Ulrich 
Výběr z akcí 
Posezení při dechovce.  
3. února Dechová hudba Český ráj pod vedením Jaroslava Raulina / 24. února Turnovanka /  
7. dubna: Jizeran – 25 let. Klub sběratelů pivovarských suvenýrů Jizeran Turnov slavil 25 let od svého 
založení, burza  
Turnovanka: 20. října / 3. listopadu / 17. listopadu / 1. prosince. 
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Sbor dobrovolných hasičů Kadeřavec 

Adresa: Kadeřavec 20 
Starosta: Emil Bartejs 
Velitel: Roman Jelínek 
Jednatelka: Zdeňka Čiháková 
Členská základna činila 87 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. Bratr Jelínek, velitel 
sboru, aktivně působí turnovskému sboru profesionálních hasičů. 
K výročí republiky vystavili členové sboru na výstavě hasičské techniky v Turnově dvě hasičské 
stříkačky. 
Okrsková soutěž: V červnu se v Turnově Na Lukách konala okrsková soutěž, kam sbor vypravil tři 
družstva.  
Senior cup v Pelešanech – kadeřavské družstvo žen zvítězilo. 
Bylo zorganizováno několik brigádnických akcí: v březnu úklid zbrojnice a jejího okolí / v dubnu 
příprava čarodějnic, údržba staré techniky na výstavu do Turnova, opět úklid okolí zbrojnice a sběr 
železného šrotu s pozitivním výsledkem 3 000,- Kč / 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 (nová nádrž pro potřeby požárního sportu, 
autobus na zájezd, doplatek elektřiny). Opravena garáž (elektřina, zednické práce, výmalba), nové 
parapety v klubovně.  
 
Přehled akcí:  

 v březnu oslava Mezinárodního dne žen, která byla spojena se setkáním našich důchodců  

 v dubnu proběhlo každoroční pálení čarodějnic  

 v září uskutečněn zájezd na zahradu Čech do Litoměřic, zúčastnilo se 33 členů 

 v říjnu se konalo posvícenské posezení, které se velmi vydařilo – do jeho náročné realizace 
bylo zapojeno více než 30 členů a členek. Největší poděkování zde patří hlavnímu 
organizátoru Starostovi Bartejsovi, kuchaři Aleši Svobodníkovi a zásobovači Jaroslavu Grušovi  

 v listopadu se uskutečnil tajný výlet na Kozákov – 33 účastníků 

 na začátku prosince proběhla tradiční vánoční dílna pro děti z mateřské školy v Mašově a děti 
z hasičského sboru, zúčastnilo se 22 dětí s rodiči. Všichni si odnášeli několik vlastnoručně 
vyrobených vánočních ozdob.  

 při rozsvěcení vánočního stromu v Mašově na návsi členové sboru zajistili Mikuláše, čerta 
i anděla a hudební doprovod na piáno 

Sbor dobrovolných hasičů Mašov 

Adresa: Mašov 253, Turnov 51101 
Starosta: Zbyněk Hruša (údaj z roku 2017) 
Velitel: Miloslav Kočí (údaj z roku 2017) 
V roce 2017(!) měl sbor 82 členů, z toho 8 mladých hasičů.  
Přehled akcí (kompletní): Pro představu viz kronika 2017. 
Historie Sboru dobrovolných hasičů Mašov viz Kronika 2013 

Sbor dobrovolných hasičů Pelešany 

Adresa: Pelešany čp. 154, Turnov 
Starosta: Miroslav Sedlák 
Velitel: Jaromír Chmelík 
Výběr z akcí: 
Čarodějnice Pelešany: 30. dubna na hřišti u hájovny 
Dětský den: 3. června na hřišti u hájovny, koníci, lanová dráha, střelnice, skákací hrad 
Pouťový den: 25. srpna, pouťové atrakce, občerstvení. 
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Rozloučení s létem aneb Putování s Večerníčkem: 15. září proběhl u pelešanské hasičárny program 
pro děti plný večerníčkových postaviček, soutěží, hádanek a překvapení. 

Sbor dobrovolných hasičů Turnov 

Adresa: Na Lukách 2227 
Starosta: Jan Smrkovský 
Velitel: Roman Hejna (info z roku 2017) 
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 

Společnost bloumající veřejnosti 

Sdružení vzniklo v roce 1996 v Turnově. Společnost bloumající veřejnosti (SBV) pořádala ve městě 
různé koncerty, divadla, festivaly, umělecké happeningy, výstavy atd. Postupem času se ansábl 
sdružení různě měnil, až nakonec vykrystalizoval ve dvě klíčové postavy, a to Jana Marka a Petra 
Hofhanse a to v roce 2007. Od té doby už je SBV výhradně divadelním souborem. Na turnovských 
prknech uvedla od té doby 4 hry. 2007 – Neil Simon – Biloxi blues (tehdy ještě pod záštitou Turnovské 
bohémy), 2008 – Marek Horoščák – Vařené hlavy, 2010 – John Steinbeck – O myších a lidech, 2012 – 
Roman Sikora, Lukáš Hajn – Černá noc, 2014 – Katalin Thuróczy – Klozet. 
V roce 2018 společnost nazkoušela nové představení – Pokrevní bratři a dvakrát jej reprízovala.  

Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 

Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Dvořákův Turnov a Sychrov: Od 9. do 17. června probíhal 63. ročník festivalu Dvořákův Turnov 
a Sychrov 
Od roku 2017 se do festivalu zapojila města Železný Brod a Český Dub, a tak se koncerty odehrávají 
v několika městech regionu.  
Vrcholný koncert se odehrál v Turnově v divadle 14. června, a to Pěvecký recitál Gabriely Beňačkové 
a Jakuba Pustiny, který uspořádalo město Turnov v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky. 
. 9. června: Sdružení hlubokých žesťů aneb pozounová a tubová skupina České filharmonie. 

Zámecká galerie Státního zámku Sychrov 
. 11. června: Skety (vokální hudební skupina). Městské divadlo Železný Brod 
. 12. června: Pěvecký recitál Luďka Veleho. Kulturní centrum Golf Semily 
. 14. června: Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku republiky pod záštitou Města Turnov – 

Pěvecký recitál Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny. Městské divadlo Turnov 
. 15. června: Dvořákovo klavírní kvarteto. Městské divadlo Turnov 
. 16. června: Závěrečný koncert Interpretační hudební dílny mladých. Městské divadlo Turnov 
. 17. června: Koncert písní Josefa Kainara. Podještědské muzeum Český Dub 

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.  
Koncerty vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále: Spolek uspořádal již 17. ročník letních 
koncertů, záštitu nad nimi převzal senátor PhDr. Jaromír Jermář.  
Přehled dalších aktivit spolku, včetně výletů, je uváděn v časopise Náš Turnov. 
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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. 

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. A pořádá i dětské aktivity v restauraci BBaby. Žádnou jinou aktivitu 
spolek nevykonává. 

Zázemí, komunitní zahrada 

Komunitní zahradu, která byla zřízena na okraji parku Šetřilovsko, vedle uličky souběžné s Lidickou, 
sdružení opustilo a zřídilo v roce 2018 novou, a to v Nudvojovicích. Zahrada je oplocená, vhodná i pro 
menší děti. Je zde komunitní chov slepic, dřevěná chatka s elektřinou, ohniště, komunitní políčko pro 
záhony. Roční členský poplatek je 1 200 Kč.  
Konala se řada přednášek a promítání filmů (ve Žluté ponorce) na ekologická témata.  
 

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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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 soubor Antonín Marek / Pranic. 

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 2018 soubor vystoupil například 20. března se v sále ZUŠ 
konal výroční koncert uskupení na oslavu 21 let trvání. 7. dubna: kostel sv. Bartoloměje v Držkově 
23. června: Horní Řasnice a 30. prosince: vánoční koncert Ad Libitum v kapličce v Mašově. 
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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 2018 
odehrála ca 16 koncertů.  

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.  

AFD (All Friends Dead) 

Kapela vznikla v roce 2011, nejprve se soustředila na metalovou hudbu, postupně přešla ke stylu, 
který nazývá imaginativní brak bez pózy. Tvoří ji Marek Gerlich (baskytara, jódlování), dalšími členy 
jsou zpěvák František Jaroš, kytarista Jan Špeta a bubeník Jakub Mixánek. 

Ba naopank 

Psycho-punk-popový kvartet z Turnova vznikl v roce 2009 v reakci na „předsmrtnou strnulost místní 
hudební scény“. Členové kapely jsou Kamil Pinta – zpěv a řev převážně českých textů vlastní výroby 
i z pera bezpečně mrtvých klasiků (J. Neruda, J. S. Machar, V. Nezval, C. A. Smith, E. E. Cummings) 
doprovázený tancem sv. Víta, Matěj Hajn – dobře uleželá kytara mnoha chutí a barev, zpěv a řev, Jan 
Dékány – chirurgicky přesná baskytara, zpěv a řev a Ivo Hájek – bouřlivé bicí a bujarý výskot. 
(Převzato z vlastní prezentace kapely).  

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.  
Koncerty v roce 2018: 3. února: Turnov – Bar U Hada / 24. března: soukromá akce / 20. dubna: 
hostinec V Zatáčce / 30. dubna: Svijanský Újezd, koupaliště, pálení čarodějnic / 5. května: soukromá 
akce / 19. května: soukromá akce / 2. června: hasičárna na Bukovině / 16. června: Dobšín, akce 100 
let hasičů / 30. června: Sobotka na koupališti / 18. srpna: hasičárna na Bukovině / 31. srpna: 
Odolenovice – Zádraha hraní na kurtech / 21. září: Sobotka – hospoda U Nádraží. 

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 1 koncert. 
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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.  

Hitfakers 

Funková kapela hrající v albánsko-českém složení. Pro rok 2018 registrovala na webu Bandzone jeden 
koncert. 

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. 
Nové CD Shein. Třináct nově nahraných židovských písní publikum poprvé slyšelo v sobotu 26. května 
v synagoze a následující den na Dlaskově statku v Dolánkách. 

Musica Fortuna, smíšený pěvecký sbor 

Adresa: Husova 591, Turnov, 511 01 
Dirigent: Vítězslav Čapek (od založení) 
Charakteristika: Turnovský smíšený pěvecký sbor byl založen v září roku 1987.  
V roce 2018 sbor absolvoval 38 zkoušek v prostorách ZUŠ Turnov. Dvakrát se konalo dvoudenní 
soustředění mimo Turnov. V roce 2018 měl sbor 43 členů a dva čekatele.  
Zájezd do Španělska: V srpnu přijal sbor pozvání sboru Sound Agreement z města Spiez a odehrál ve 
Španělsku koncert. V říjnu pak Španělé navštívili Turnov a konaly se dva společné koncerty – 
v městském divadle a v kapličce zámku ve Svijanech. 
Přehled koncertů v roce 2018 
Sbor vystoupil na dvanácti koncertech.  
13. října: Musica Fortuna & Sound Agreement. Koncert pěveckého sboru s hostem ze Švýcarska 
z města Spiez 
9. prosince: Vánoční koncert pěveckého sboru Musica Fortuna v kostele Nanebevzetí Panny Marie na 
Vyskři 
11. prosince: iMUZA – Koncert k Vánocům. Vánoční skladby v podání dětského pěveckého sboru 
Carmina, pěveckého sboru Musica Fortuna a orchestru Turnovské orchestrální sdružení ve spolupráci 
s profesionálními umělci z Liberce a Prahy. Dirigent Martin Hybler. Součástí koncertu byla také 
výtvarná dílna pro děti i dospělé pod vedením akademického malíře Vladimíra Vély. KC Střelnice 
13. prosince: Musica fortuna. Tradiční vánoční koncert v divadle 
26. prosince: Musica fortuna. Vánoční koncert. Na Valdštejně 
(Viz Fotokronika říjen). 
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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.  
Rockové oratorium Jan Křtitel – kapela během roku několikrát reprízovala své velké dílo v několika 
obcích v okolí.  

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). 
16. prosince představila Payya Maty s v turnovském Turn off clubu nový videoklip k písni Lásky–
Nadsázky. Režisérem klipu natáčenému v retro stylu První republiky byl Petr Cerman. V klipu si s ní 
zazpívaly i maminka Kateřina Matysová a sestra Martina Plodková. Klip byl natáčen v bývalém 
turnovském šantánu v Sobotecké ulici. (Viz Fotokronika).  

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 2018 
8. ledna: Sváteční posezení v Sokolovně 
24. března: Koncert v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále 
1. dubna: Mše v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti 
27. května: Koncert v kostele sv. Jiří v Přáslavicích 
25. června Cecilka 
29. září Hubertská mše kaple sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně 16.15 hod.  
12. října Hubertská mše kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce 17.00 hod. 
13. října Hubertská mše kostel sv. Maxmiliána v Křižanech 10.00 hod. 
27. října Koncert ke stému výročí republiky Tatobity 
2. listopadu Hubertská mše Basilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích 
23. listopadu Cecilka 
8. prosince J. J. Ryba Hej mistře Turnovské vánoční trhy 
9. prosince Vánoční koncert Železný Brod 18.00 hod. 
21. prosince J. J. Ryba Hej mistře Svijanský zámek 
24. prosince Půlnoční mše kostel svatého Jakuba v Přepeřích 

Purnama 

Turnovská kapela vznikla v roce 2011, v roce 2014 se podílela na první charitativní akci Metal for 
hope. Kapela hraje metal. Tvoří ji členové Jakub Viták (zpěv, kytara) / Václav Vaníček (kytara) / Pavel 
Bukvic (basa, zpěv) a Václav Lhota (bicí). V roce 2018 odehrála 14 koncertů. 
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Pranic 

Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně.  
23. ledna: Praha, Husův dům  
3. března: Bošín, evangelický kostel  
24. března: Turnov – Ondřej a Nothingham, KC Střelnice  
12. dubna: Turnov – Ondřej na Pohovce s A. Krejčíkovou a P. Vydrou, Městské divadlo 
25. května: Orlová, evangelický kostel – Noc kostelů, Český Těšín, evangelický kostel – Noc kostelů  
14. června: Hořice, synagoga – Hořické hudební slavnosti  
15. června: Turnov – Písničky Napříč, Ondřej + Michal Bystrov, KC Střelnice 
2. září: Mohelnice – Mohelnický dostavník  
22. září: Turnov – Waldovy Matušky a Ondřej (KC Střelnice) 
15. října: Turnov: Ondřej na Pohovce se Sandrou Pogodovou a Petrem Vydrou 
9. prosince: Krabčice, evangelický kostel 

Snap Call  

Snap Call je rock’n’rollová skupina z Turnova založená roku 2012. Snap Call se pohybují v mixu vlivů 
a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country. Kapela hraje blues rock, hard rock, motorkářský 
rock’n’roll, jižanský rock.  
V roce 2018 odešel od kapely její zpěvák David Hlůže. Kapela nadále hrála v sestavě Vojta Kořínek 

(baskytara), Vítek Jíra a Lukáš Václavík a novým frontmanem se stal Jakub Hauf z Liberce. Kapela 
v roce 2018 odehrála pět koncertů. 
Kapela na jaře začala nahrávat desku, po změně na postu zpěváka se z dlouhohrající desky stal jen 
singl se třemi písničkami, které už nazpíval nový zpěvák, a dlouhohrající album bylo odloženo, až se 
kapela stoprocentně sehraje. Hudební nahrávka byla pořízena ve studiu Biotech Jiřího Pašky alias 
Ecsona Waldese v Tuchoměřicích, kde vyšly alba takových jmen jako David Koller, J.A.R., Support 
Lesbiens, Monkey Business a dalších.  
(Křest nového CD viz Fotokronika). 

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 2018 odehrála kapela tři koncerty. 

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 2018 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. V roce 2018 odehrála kapela 11 
koncertů.  

Tamdoletma 

Hudební duo hraje tzv. folk'n'drink. V roce 2018 si zapsala osm koncertů 
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Složení kapely v roce 2018: František Jaroš (zpěvák, kytarista a klavírista), Vojtěch Tomášek (housle 
a viola) a Marek Gerlich (akustická kytara a baskytara, od léta 2018). 
Na konci roku 2016 vydala kapela album Hey Joe. 
Na podzim 2018 natočila první hraný videoklip a připravila třípísňové EP s názvem Zvonky 
První oficiální videoklip: 25. listopadu byl veřejnosti představen videoklip k písni Sarajevo. Klip se 

natáčel na Kozákově, kameramanem byl Petr Cerman z Mnichova Hradiště.  

Tribal force 

Parta muzikantů, která se dala dohromady kolem zpěvačky Payay Matys někdy v roce 2017/2018. 
Funguje ve složení Sváťa Vorel Woreal – rapper a kameraman, Martina Vagenknechtová Maja – 
zpěvačka, Michael Erban Majkl – fire a světelná show, Ondřejka Vološčuková Audrey – choreografie, 
Aneta Procházková Labille.bitch – fire a světelná show, Kateřina a Vladislav Tománkovi – 
choreografka a fotograf, ale skupina se různě proměňuje. Podílí se na ni i dvorní DJ Payay Matys DJ 
Sali. 
17. března se v turnovském klubu Refresh proběhl velký koncert, resp. multižánrová show, na kterém 
se skupina mladých nadšenců představila.  

Turnovanka – dechový soubor  

Dirigent: Mgr. Jindřich Bada (od roku 2003) 
První dechová hudba působila v regionu Turnovska již od roku 1898 a krátce poté vzniká i soubor, na 
který činnost dnešní Turnovanky navazuje. Kapela pravidelně koncertuje v hasičárně v Daliměřicích 
a hostuje i při akcích mimo Turnov. Pravidelně vystupuje v daliměřické sokolovně v programu 
Posezení při dechovce a na různých kulturních akcích v Turnově a okolí.  

Turnovské orchestrální sdružení  

Předseda: Jan Lochman 
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.  
V posledních několika letech spolupořádá i koncerty 
k oslavě letního slunovratu, které se odehrávají při 
východu slunce na krásných místech Českého ráje (vždy 
jeden koncert přímo v den slunovratu.  
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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 je uvedena v kronice za rok 2017. 

Církev československá husitská 

Adresa: Koněvova 655, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Oldřich Bezděčík 
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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 (starší údaj, zřejmě nezměněn) 
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 Turnovanů. (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 2018 

 
Sportovní fond  
Pro rok 2018 bylo z rozpočtu vyčleněno na Sportovní fond 150 000 Kč + 8 500 Kč z předchozího 
období. V prvním kole bylo doručeno 17 žádostí, správní rada fondu doporučila vyhovět všem 
s výjimkou jednoho. Ve druhém kole bylo doručeno 7 žádostí, vyhověno bylo šesti. 

1. ABT Česana: Dětský pohár, dotace 4 000 Kč 

2. ABT Česana: Rohozecký triatlon 2018, dotace: 4 000 Kč 
3. AC Turnov: Hruštice 2018 – běžecký závod turnovských atletů, dotace: 10 500 Kč 
4. Cyklo-ski Jizera: MTBO Pojizerský kompas 2018, dotace: 8 800 Kč 
5. HC Turnov 1931: Memoriál Ludvíka Koška, dotace 12 000 Kč 
6. HC Turnov 1931: Dětský turnaj v ledním hokeji, dotace 5 600 Kč 
7. HC Turnov 1931: Podzimní dvojboj – turnaj v hokeji a fotbale pro mládež, dotace: 3 500 Kč 
8. Junák – český skaut: Zimní sportování, dotace: 2 000 Kč 
9. Klub lyžařů: Světový pohár v in-line slalomu, dotace: 7 000 Kč 
10. Myslivecká společnost Vesecko: Střelecká soutěž jednotlivců O cenu Města Turnova, dotace 

2 400 Kč 
11. Myslivecká společnost Vesecko: Brokový závod, dotace: 1 600 Kč 
12. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily: Silvestrovský běh, 45. ročník, 

dotace: 5 200 Kč 
13. Parkinson-help, Klub Český ráj: 4. ročník setkání parkinsoniků v Českém ráji, dotace: 5 000 Kč 
14. Povyk: Mašovský pizza cup, dotace: 5 630 Kč 
15. Michal Valšík, Turnov Streetball Challenge, dotace: 12 000 Kč 
16. TJ Sokol, oddíl stolního tenisu: Oslavy 85. výročí založení oddílu, dotace 13 600 Kč 
17. TJ Sokol, oddíl stolního tenisu: Turnaje 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 paddleboardů pro veřejnost, dotace: 6 400 Kč 
20. Tělovýchovně sportovní klub, oddíl judo: Pohár Českého ráje žákyň a žáků, dotace: 8 000 Kč 
21. Tělovýchovně sportovní klub, oddíl judo: Liga žákyň a žáků Judo O samurajskou katanu, 

dotace: 27 600 Kč 
22. TJ Turnov, oddíl Orientačního běhu: Otevřený přebor Turnova v orientačním běhu, dotace: 

7 000 Kč 
23. TJ Turnov: Nábor do oddílů mládeže TJ Turnov, dotace: 1 000 Kč 
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Rozdělení příspěvku sportovním subjektů ze sportovní komise 
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 rozhodovalo na únorovém a dubnovém zasedání.  
 
AC Turnov: 554 872 Kč (z toho 295 395 Kč na provozní náklady) 
HC Turnov: 579 330 Kč (z toho 480 000 Kč na provozní náklady) 
FK Turnov: 295 497 Kč (z toho 166 000 Kč na provozní náklady) 
Junák – Český skaut: 89 600 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady)  
Klub českých turistů Turnov: 48 200 Kč (z toho 30 000 Kč na provozní náklady)  
Klub lyžařů Turnov: 95 941 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady)  
SKI club Turnov: 27 600 Kč (z toho 20 000 Kč na provozní náklady)  
Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec: 5 000 Kč (z toho 4 411 Kč na provozní náklady)  
Šachový klub Zikuda Turnov: 194 682 Kč (z toho 58 500 Kč na provozní náklady)  
Tenisový klub Turnov: 117 298 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady) 
TJ Orel Turnov: 61 270 Kč (z toho 55 510 Kč na provozní náklady). Částka 20.510 Kč na opravu střechy 

tělocvičny v Jiráskově ulici 
 TJ Sokol Turnov: 718 675 Kč (z toho 629 888 Kč na provozní náklady). Částka 33.110 Kč na  
  rekonstrukci šaten v sokolovně ve Skálově ulici 
TJ Turnov: 2 223 020 Kč (z toho 1 635 626 Kč na provozní náklady). Částka 251.840 Kč na rekonstrukci 

sprch v šatnách haly a na výměnu části střešní krytiny na hale 
TSC Turnov: 973 642 Kč (z toho 814 081 Kč na provozní náklady). Částka 132.540 Kč na opravu a 

rekonstrukci stropů a svítidel v zrcadlovém sále a vymalování prostor ve sportovní 
hale v Alešově ulici 

  
Individuální dotace 

. TJ Sokol Turnov: 50 000 Kč – Zajištění Krajského všesokolského sletu ve dnech 9.–10. června, 
program vyvrcholil v neděli 10. června slavnostním nástupem cvičenců na Náměstí Českého 
ráje, průvodem a následným představením sletových skladeb na Městském stadionu Ludvíka 
Daňka za účasti 900 cvičenců. 

. Memoriál Ludvíka Daňka: 400 000 Kč 
 
Odměny medailistům 
6. února proběhlo na turnovské radnici ocenění sportovců, kteří nejlépe reprezentovali město na 
závodech a soutěžích v loňském roce. Rozděleno bylo 22 000 Kč, nejvýše 3 000 Kč jednomu sportovci.  

 TJ Impact Turnov, oddíl kickboxu 
Mistrovství světa v Irsku 
Petr Kazda – 2. a 3. místo v kategorii do 85 kilogramů 
Jan Kazda – 2. a 3. místo v kategorii nad 90 kilogramů 

 TJ Turnov, oddíl rádiového orientačního běhu 
Mistrovství Evropy v Litvě 
Michaela Omová – 1. místo v závodu v pásku 3,5MHz, 1. místo v závodu v pásmu 144MHz, 2. místo 
ve sprintu a 2. místo ve foxoringu 
Jakub Oma - 1. místo ve sprintu, 3. místo v závodu v pásmu 3,5MHz, 3. místo v závodu v pásmu 
144MHz, 5. místo ve foxoringu 

 TJ Turnov, Musher club Český ráj 
Václav Vančura – 1. místo ME ECF Santa Maria Magiore v Itálii v kategorii Scooter elite man SC1 
Pavel Červenka – 3. místo ME ECF Santa Maria Magiore v Itálii v kategorii Canicross elite man CC a 2. 
místo v národní štafetě, 3. místo MS IFSS z Polska v kategorii canicross man 
Veronika Navrátilová – 1. místo ME ECF Santa Maria Magiore v Itálii v kategorii Scooter elite woman 
SC1, dvakrát 2. místo MS IFSS z Polska v kategorii SC1 a SC2 
Michal Tobiášek – 2. místo ME ECF Santa Maria Magiore v Itálii v kategorii Scooter master man SC1 
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Martin Klár – 2. místo ME ECF Santa Maria Magiore v Itálii v kategorii Bikejöring elite man BKJ 
Adriana Švecová – 2. místo ME ECF Santa Maria Magiore v Itálii v kategorii Canicross junior CC 
Lukáš Tassler – 2. místo ME ECF Santa Maria Magiore v Itálii v kategorii národní štafeta CC, vítěz TDM 
2017 Francie 
Ilona Erlebachová – 1. místo MS IFSS z Polska v kategorii Bikejöring women veteran 

 Rádiem řízené obří akrobatické modely letadel 
Mistrovství Evropy Schwandorf v Německu 
Marek Plichta – 1. místo EAC – IMAC 2017 Unlimited a 2. místo EAC – IMAC 2017 Freestyle 

 KLM CZ – 351 Turnov, Lodní modelářství 
Mistrovství světa NAVIGA Jawor v Polsku 
Petr Lamač – 1. místo v kategorii FSR V 35ccm 
 
Nejlepší sportovec Turnova 2017 
14. února proběhlo na zaplněné Střelnici vyhlášení 26. ročníku ankety o nejlepšího sportovce města 
za minulý rok. Anketu pořádá Žlutá ponorka. Nejlepší sportovci byli vybírání z rekordního množství 
nominovaných. Hodnotící komisi tvoří zástupci městského úřadu, členové sportovní komise, zástupci 
sportovních klubů a oddílů, odborná veřejnost a zástupci regionálních médií (viz Fotokronika). 
nejlepší sportovec města: (20 nominací) / kolektiv mládeže (8 nominací) / kolektiv dospělých 
(7 nominací) / sportovní naděje do 14 let (26 nominací) / sportovní naděje 15 -18 let (18 nominací) / 
nejlepší trenér (13 nominací) / nejlepší sportovní akce roku 2017 (13 nominací). 
Vítězové jednotlivých kategorií 
. Jednotlivci: 1. Michaela Omová, TJ Turnov, oddíl ROB (radioorientační běh), 2. Jakub Vencovský, 

TJ Turnov, oddíl volejbalu, 3. Josef Egrt, AC Turnov, 4. Jakub Oma, TJ Turnov, oddíl ROB, 5. Jan 
Kazda, TJ IMPACT Turnov kickboxing 

. Sportovní naděje do 18 let: 1. Michal Hanyk, AC Turnov, 2. Klára Volfová, TSC Turnov, oddíl judo, 
3. Jana Pekařová, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 

. Nejlepší kolektiv: 1. TJ Turnov, oddíl volejbalu, družstvo mužů A, 2. ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo 
A, 3. družstvo juniorek, TJ Turnov, oddíl florbalu 

. Trenér roku: 1. Petr Konečný, TJ Turnov, oddíl volejbalu, 2. Jakub Mareš, TSC Turnov, oddíl judo, 
3. Miroslav Reichl, AC Turnov 

. Akce roku 2017: 1. Memoriál Ludvíka Daňka, AC Turnov, 2. Mistrovství ČR družstev, TSC Turnov, 
oddíl judo, 3. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, TJ Turnov, oddíl OB 

. Zlatá kniha turnovské sportu: Zapsán byl Karel Kolář. (Více vit Sport – sportovní osobnosti). 
Cena veřejnosti: Ladislav Víla, AC Turnov. Tuto cenu vyhlašuje server turnovskovakci se Žlutou 
ponorkou. Hlasovalo 1 137 čtenářů webu turnovskovakci.cz. 
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Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí a akcí pořádaných více subjekty 

Většina sportovních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – sportovních spolků a organizací 
 
Zimní olympijské hry 
9. února byly zahájeny 23. zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu. Zúčastnilo se jich 92 
výprav, včetně společné výpravy Koreje a KLDR. Českou výpravu vedla snowbordistka Eva Samková. 
Přibližně tři tisíce sportovců se utkaly v patnácti sportovních odvětvích. Bylo rozděleno 102 sad 
medailí. Olympijské hry skončily 25. února. (České výsledky viz Česká republika). 
 
Turnovská halovka 
10. února se v hale TJ ve Skálově ulici konal 12. ročník Turnovské halovky – soutěže akrobatických, 
rádiem řízených modelů letadel. Soutěž se létá ve třech kategoriích: národní, která je určena 
začátečníkům, mezinárodní pro středně zdatné piloty a profesionální, ve které se létá i mistrovství 
světa. Létá se i tzv. aeromuzikál, kdy piloti letí na hudbu dvouminutový volný program; českou 
specialitou je halový závod na rychlost kolem dvou pilonů a závěrečná akrobatická exhibice. 
Turnovská halovka patří do seriálu republikových závodů. Akce se zúčastnilo kolem třiceti závodníků. 
Jedním z organizátorů je Vladislav Plichta. Turnovští modeláři se dříve sdružovali v klubu Aviatik 
Turnov, po jeho zániku přešli do Mnichova Hradiště. Nejúspěšnějším reprezentantem tohoto sportu 
je Marek Plichta, který se v roce 2017 stal mistrem světa. (Více viz Kronika 2017, nejvýznamnější 
turnovské sportovní osobnosti). (Viz Fotokronika).  
 
Memoriál Ludvíka Koška 2018 
31. března a1. dubna proběhl na zimním stadionu další ročník hokejového Memoriálu Ludvíka Koška 
v žákovských kategoriích, tentokrát pro ročníky 2009 a 2010. Zúčastnily se jej kromě turnovského 
oddílu Sparta Praha, Mountfield H.K., Dukla Jihlava, HC Slaný, Hvězda Praha a Prohockey Training.  
 
Turnovský trojboj 
16. května uspořádali TJ Turnov a Sport Staněk Turnov 2. ročník ryze amatérského trojboje 
tříčlenných družstev tvořených jakýmikoliv zájemci (oddíly, firmy, školy, party). Závod se skládal 
z vyběhnutí a seběhnutí sjezdovky ve Struhách, cyklistiky (technicky nenáročný okruh v terénu v délce 
cca 2 km) a běhu (rovinatý okruh podle Stebenky v délce cca 1 km). Sraz proběhl v areálu ve 
Struhách.  
 
O pohár starosty města Turnova 
26. května se v Maškově zahradě konal bruslařský in-linový závod O pohár starosty města Turnova, 
který již potřetí připravila firma Sportinline. Závodu se mohly zúčastnit děti ve třech věkových 
kategoriích od 11 let výše i dospělí. Závodů se zúčastnil i trojnásobný mistr České republiky ve 
freestyle Tomáš Brandejs, který předvedl exhibici a uspořádal workshop, kde se mohli účastníci 
naučit základní triky. Závodů se zúčastnilo 102 závodníků, kterým fandilo přes 400 přihlížejících 
diváků. 
 
Memoriál Ludvíka Daňka 
V úterý 29. května se konal 19. ročník atletického memoriálu Ludvíka Daňka. (Viz Fotokronika). 
Vítězové jednotlivých disciplín: (převzato z webu www.nasepojizeri.cz) 

MUŽI 

 Hod diskem: 1. Dacres (Jamajka) 68,35, 2. Jasinski (Německo) 66,59, 3. Malachowski (Polsko) 

64,84, 4. Wierig (Německo) 64,01, 5. Urbanek (Polsko) 63,88, 6. Bárta (Česko - Olymp Praha) 
60,33.  

 Běh na 100 metrů: 1. Stromšík (Vítkovice) 10,49, 2. Veleba (Dukla Praha) 10,58, 3. Kolář 

(Liberec) 10,80. 



Kronika města Turnova 2018  |227 

 Běh na 200 metrů: 1. Jirka (Olymp Praha) 21,15, 2. Kubeš (Plzeň) 21,51, 3. Vejražka (Klášterec 
n. O.) 21,52.  

 Běh na 800 metrů: 1. Šnejdr (Slavia Praha 1:48,27, 2. Hodboď (Sokol Hradec Králové) 1:48,81, 3. 
Bebendorf (Německo) 1:49,21. 

 Běh na 400 metrů překážek: 1. Brož (Dukla Praha) 50,49, 2. Nechyporenko (Ukrajina) 50,82, 3. 
Mach (Slavia Praha) 51,39.  

 Hod oštěpem: 1. Jílek (Dukla Praha) 73,21, 3. Slezák 70,67, 3. Michalec (oba Slovensko) 63,26.  

 Vrh koulí: 1. Novák (Dukla Praha) 19,10, 2. Kokoschko (Ukrajina) 18,48, 3. Egrt (AC Turnov) 
14,20. 

 Skok daleký: 1. Juška (Olymp Praha) 827, 2. Jopek (Polsko) 755, 3. Zelinka (USK Praha) 749.  

 Skok o tyči: 1. Kudlička 530, 2 Balner (oba Dukla Praha) 530, 3. Posekaný (TEPO Kladno) 490. 

 Štafeta 4x100 metrů: 1. Česko A (Stromšík, Veleba, Maslák, Záleský) 39,16, 2. Česko B (Svoboda, 
Procházka, Polák, Kolarčík) 40,49, 3. Česko junioři (Jíra, Hampl, Vácha, Töpfer) 41,42. 

 
ŽENY 

 Běh na 100 metrů: 1. Dvořáková (Dukla Praha) 12,03, 2. Kaiserová (USK Praha) 12,13, 3. Novotná 
(Liaz Jablonec) 12,20. 

 Běh na 200 metrů: 1. Pírková 23,80, 2. K. Seidlová (obě USK Praha) 24,08, 3. Slaninová 
(Vítkovice) 24,32. 

 Běh na 800 metrů: 1. Mäki (Olymp Praha) 2:05,22, 2. Demynyuk (Ukrajina) 2:05,69, 3. Vrzalová 
(Vítkovice) 2:05,83. 

 Štafeta 4x100 metrů: 1. Česko A (Domská, Pírková, Slaninová, Seidlová) 44,19, 2. Česko U22 
(Záhorová, Hettlerová, Kolingerová, Kaiserová) 45,82 

 Skok daleký: 1. Hýsková (Dukla Praha) 628, 2. Golovchuk (Ukrajina) 627, 3. K. Dvořáková (Dukla 
Praha) 606. 
 
Pohár LKAS smíšených žákovských štafet – 8x 200 metrů: 1. Liaz Jablonec n. N. A (Žampach, 
Štanclová, Hejna, Sochorová, Osoba, Rapová, Koravský, Hýblová) 3:33,36, 2. Kadavá, Šchubert, 
Kumstátová, Dusil, Vodička, T. Plecháčová, Kadavý, A. Plecháčová) 3:36,29, 3. AC Mladá Boleslav 
(Křováček, Zbíralová, Krubert, Millerová, Hofman, Čerychová, Kožíšek, Kožušková) 3:38,61, 4. TJ 
Liaz Jablonec B (Štancl, Čihulová, Velička, Horčiková, Princ, Richterová, Malý, Šáfrová) 3:41,45, 5. 
AC Turnov (Pergerová, Bobková, Vaníček, Kysela, Sajdlová, Vašínová, Gore, Žerava) 3:41,70.  

 
Sportoviště v Dolánkách 
29. května bylo napuštěno koupaliště v Dolánkách (zajišťuje město), k dispozici byly chemické toalety. 
O kus dál, na louce za cestou, směrem k Turnovu je již několik let k dispozici volně přístupné beach 
volejbalové hřiště. I to bylo připraveno k letnímu sportování.  
 
In-line alpine cup 2018 
Ve dnech 2. a 3. června se v Turnově konal 11. ročník memoriálu Milana Kopala v in-line slalomu, 
který pořádá turnovský Klub lyžařů. Závodníci poprvé sjížděli Zborovskou ulicí, dosud se závody 
konávaly v ulici Jana Palacha. Závod je součástí série World Cup s mezinárodní účastí. V souvislosti 
s ním byly po dobu závodu uzavřeny ulice pro dopravu a změna se dotkla i městské hromadné 
dopravy. 
 
Sokolský slet 
9.–10. června se v Turnově na stadionu Ludvíka Daňka uskutečnil Krajský všesokolský sokolský slet. 
Prezentovalo se na něm zhruba 950 cvičenců všech věkových kategorií ze tří žup – krkonošské, 
Jizerské a Krkonošské-Pecháčkovy. V úvodu sletu přivítal cvičence na turnovském náměstí starosta 
města Hocke a náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa, pověřený resortem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Pro přihlížející měli sokolové připraven krátký program a pak už v průvodu 



Kronika města Turnova 2018  |228 

pod sokolskými prapory a státní vlajkou zamířili na stadion, kde je uvítal i hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta. V Libereckém kraji je 65 sokolských jednot, turnovský sokol je největší jednotou v kraji, 
má asi 700 členů. Krajské slety předcházely 16. všesokolskému sletu, který se od 1. do 7. července 
konal v Praze, a to u příležitosti 100. výročí naší republiky. (Viz Fotokronika). 
 
Nové hřiště v Přepeřích 
4. srpna byl v Přepeřích slavnostně zahájen provoz nového fotbalového stadionu. Stadion vyrostl 
nedaleko železniční trati.  
 
Benefiční fotbal v Sedmihorkách 
4. srpna se na hřišti v Sedmihorkách odehrál benefiční zápas, jehož cílem byl výběr prostředků pro 
léčbu dvou nemocných dcer členů klubu FK Sedmihorky. Zápas FK Sedmihorky vs. Real Top Praha byl 
zahájen ve 14 hodin. V týmu Real Top hrají známé osobnosti kulturního a sportovního světa, např. 
moderátor Jaromír Bosák, herec Ondřej Hampl, kuchař Jiří Babica či hokejisté Pavelec, Mrázek 
a Plekanec nebo fotbalový exligista a expert Luděk Zelenka. 
 
Pěkné prázdniny 
Ve dnech 24. až 26. srpna se v Českém ráji uskutečnil další ročník mezinárodních závodů 
v orientačním běhu, které jsou pořádány již od roku 1992. Tříetapový závod, jehož pořadatelem je 
Oddíl orientačního běhu TJ Turnov, startoval na louce u osady Srbsko (Branžež) v pátek krátkou tratí. 
V sobotu následoval hlavní závod a v neděli opět krátká trať. Zájem závodníků z mnoha zemí světa je 
enormní – Chráněná krajinná oblast Český ráj stanovila maximální možný počet účastníků na 1 300, 
přičemž za pouhých 31 sekund od začátku přijímání přihlášek jich přišlo 1 552! Přihlásili se závodníci 
ze sedmi zemí (Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Velká Británie), 
včetně řady reprezentantů. Vítězi elitních kategorií se stali Anna Štičková ze Severky Šumperk a Pavel 
Kubát z OK99 Hradec Králové. Elitní kategorie ovládli Anna Štičková ze Severky Šumperk s časem 
154:46 a Pavel Kubát z OK99 Hradec Králové s časem 147:14. 
 
Hřiště s umělou trávou 
27. září bylo slavnostně otevřeno fotbalové hřiště s umělou trávou, resp. zahájen provoz na starém 
hřišti s novým povrchem (původní škvárové hřiště, na kterém se již několik let nehrálo). Jako první 
vyběhli na nový povrch obě turnovské přípravky, jimž se postavili borci Slovanu Liberec a FK 
Sedmihorky. Celkové náklady se vyšplhaly na 16,3 milionů korun, městská pokladna přispěla částkou 
6,8 milionů korun, zbytek byl získán z dotací. (Viz Fotokronika). 
 
Pamětní deska Josky Smítky 
28. září byla na domě v Komenského ulici čp. 690, ve kterém žil kultovní horolezec Českého ráje Joska 
Smitka. Odhalení desky bylo součástí programu 4. ročníku Horolezeckého festivalu Český ráj, který 
probíhal na zámku Hrubá Skála a v lázni Sedmihorky od 28. do 30. září. (Více k desce viz Turnov – 
Kalendárium). 
 
Světový pohár v orientačním běhu 
6. října proběhl v lesích kolem Valdštejna závod světového poháru v orientačním běhu, jehož 
spolupořadatelem byl turnovský oddíl orientačního běhu TJ Turnov. Běžci z celého světa vyrazili o půl 
dvanácté. Hrad byl pro veřejnost uzavřen. Závod byl čtyřdenní (v Turnově 3. den); jeho části se konaly 
také v Mladé Boleslavi a v Praze.  
 
Matěj Pekař v NHL 
Turnovský hokejista podepsal v říjnu tříletou nováčkovskou smlouvu s týmem Buffalo Sabres, který 
hraje v NHL. Pekař odešel do kanadské juniorské OHL, kde v prvních devíti zápasech nasbíral 11 
kanadských bodů. To neuniklo zástupcům Buffala, kteří si hráče pojistili smluvně.  
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Silniční běh Hruštice  
4. listopadu se konal 45. ročník silničního běhu Hruštice, do cíle doběhlo 103 účastníků. Závodilo se 
v 10 kategoriích. Celkovým vítězem závodu se stal Kamil Krunka s časem 52:48.0. V kategorii V70 byl 
vytvořen nový traťový rekord, a to Jiřím Javůrkem (46:25.3). Trať závodu je popsána v Kronice 2014. 
(Viz Fotokronika). 
Vítězové 
M 39 (muži do 39 let): Kamil Krunka, SK Nové město nad Metují, 52:48:0 
V 40 (muži veteráni 40– 49 let): František Vagenknecht, Aster Jičín, 53:36.7 
V 50 (muži veteráni 50–59 let): Petr Hlaváček, Jablonecké Mattonky, 58:46.8 
V 60 (muži veteráni 60–69 let): Jaromír Šimůnek, SKP Kornspitz Jablonec, 1:02:18,3 
V 70 (muži veteráni 70 let a více): Jiří Javůrek, TJ Maratonstav Úpice, 46:25.3 
Z (ženy do 34 let): Eliška Gregorová, CYCOLOGY Železný Brod, 1:02:30.2 
Z 35 (ženy 35–44 let): Jitka Čermáková, Staněk sport Turnov, 1:05:38.5 
Z 45 (ženy 45 let a více): Táňa Metelková, TJ Sokol Hradec Králové, 58:00.1 
Z 55 (ženy 55 let a více): Blanka Paulů, Maratonstav Úpice, 44:52.0 
HB 10 (hobby běh): Kamila Šimková, SDH Bohdašín, 46:05.2 
 
Samurajská katana: 10. listopadu se ve sportovní hale TSC Turnov konalo 4. závěrečné kolo 23. 
ročníku Samurajské katany – soutěže pro mladé judisty a judistky. Startovalo na něm 365 závodníků 
ze 41 oddílů, z toho 37 dětí z turnovského oddílu. Celkem se všech závodů katany v letošním ročníku 
zúčastnilo 1 220 závodníků. (Více viz TJ Turnov – Judo). 
 
Plavání a bruslení o Vánocích 
Turnováci mají každoročně možnost napravit hříchy způsobené nadměrnou konzumací cukroví 
a dalších vánočních laskominek pohybem. Městská sportoviště jsou otevřena v hojné míře. Pro 
představu uvádíme rozpis vánočního bruslení (Zimní stadion Ludvíka Koška) a plavání (bazén na 
Výšince. 
Bruslení 
21. prosince 18.45 – 20.15, veřejné bruslení  
22. prosince 10.15 – 12.15, veřejné bruslení s hokejkami 
22. prosince 12.30 – 18.00, veřejné bruslení 
23. prosince 9.45 – 11.15, veřejné bruslení s hokejkami 
23. prosince 11.30 – 17.45, veřejné bruslení 
24. prosince 8.00 – 12.00, veřejné bruslení 
25. prosince 8.00 – 18.15, veřejné bruslení 
25. prosince 18.30 – 20.00, veřejné bruslení s hokejkami 
26. prosince 8.00 – 9.30, veřejné bruslení s hokejkami 
26. prosince 11.30 – 14.30, veřejné bruslení 
27. prosince 8.00 – 15.15, veřejné bruslení 
28. prosince 17.45 – 22.00, veřejné bruslení  
29. prosince 9.00 – 10.30, veřejné bruslení s hokejkami 
29. prosince 10.45 – 19.15, veřejné bruslení 
30. prosince 9.45 – 16.00, veřejné bruslení 
31. prosince 11.30 – 13.00, veřejné bruslení s hokejkami 
31. prosince 13.15 – 18.00, veřejné bruslení 
1. ledna 9.00 – 15.45, veřejné bruslení 
2. ledna 8.00 – 14.45, veřejné bruslení 
 
Plavání 
22. prosince 14.00 – 19.00 
23. prosince 14.00 – 19.00 
24. prosince zavřeno 
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25. prosince zavřeno 
26. prosince 14.00 – 20.00 
27. prosince 14.00 – 20.00 
28. prosince 14.00 – 20.00 
29. prosince 14.00 – 19.00 
30. prosince 14.00 – 19.00 
31. prosince zavřeno 
1. ledna zavřeno 
2. ledna 14.00 – 20.00 
3. ledna 14.00 – 20.00 
4. ledna 14.00 – 20.00 
5. ledna 14.00 – 19.00 
6. ledna 14.00 – 19.00 
 
Bruslení o Vánocích 
Na Zimní stadion Ludvíka Koška dorazilo o vánočních prázdninách během 97 hodin 7 325 bruslařů 
(3 105 dospělých a 4 220 dětí). V roce 2018 to bylo 6 703 bruslařů během 93,5 hodin). Největší 
návštěvnost byla zaznamenána 29. prosince, kdy na stadion během 10 hodin dorazilo 1 162 
návštěvníků.  
 
Silvestrovský běh 
31. prosince se konal 45. ročník Silvestrovského běhu, tradičního posledního závodu roku. Již tři roky 
se běží 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 151 běžců, 89 v kategorii mládeže a 52 
v hlavním závodě. V závodě zvítězil Michal Hanyk z AC Turnov, který zaběhl čas 15:14,8 min. Na 
druhém místě se umístil Jiří Čivrný ze Semil (15:15,6 min.), na třetím Martin Berka z Kozákova z AC 
Turnov (15:17,1 min.). (Viz Fotokronika). 
 
Muži  

1. Michal Hanyk, AC Turnov, 15:14,8 (kategorie Dorostenci) 
2. Čivrný Jiří, Semily, 15:15,6 
3. Berka Martin, AC Turnov, 15:17,1 

Veteráni do 49 let 
1. Aleš Drahoňovský, AC Turnov, 16:14,8 
2. Jan Zikmund, Turnov, 17:21,1 
3. Dušen Iker, Radimovice, 17:37,6 

Veteráni do 59 let 
1. Milan Drahoňovský, Přepeře, 18:38,1 

Veteráni nad 60 let 
1. Petr Vácha, Vape Jablonec n. N., 18:47,2 

Veteráni nad 70 let 
1. Vítězslav Jantsch, Elven Run team, 24:45,1 

Žen 
1. Jana Pekařová, AC Turnov, 17:16,8 min (kategorie Dorostenky) 
2. Dagmar Rychnovská, Vrchlabí, 17:57,5 
3. Jitka Čermáková, Staněk Sport Turnov, 18:03,6 
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Turnovské sportovní osobnosti 

 
Karel Kovář 
Karel Kovář se narodil v roce 1955 v Jindřichově Hradci, zemřel 4. října 2017. Působil v Jablonci nad 
Nisou. Reprezentoval Československo v běhu na 400 metrů. V roce 1978 zaběhl 45,77 sekundy 
(stříbrná medaile na mistroství Evropy), což představovalo národní rekord, který odolával téměř 
třicet let. Na stejném mistrovství získal ve štafetě i bronz. V roce 1979 získal ve Vídni zlatou medaili 
na halovém mistrovství Evropy s časem 46,21 sekundy. V roce 1980 získal stříbro v Sindelfingenu 
a závodil na olympiádě v Moskvě, kde skončil třináctý. Dohromady získal devět titulů mistra 
republiky. Po brzkém ukončení kariéry v důsledku artrózy kolen (ve 26 letech) se věnoval kariéře 
maséra. Trénoval mladé atlety a fotbalisty (Elitex Mšeno), věnoval se komunální politice v Jablonci 
nad Nisou a neúspěšně kandidoval do Senátu. V Turnově závodil za AC Turnov.  
V únoru byl zapsán do Zlaté knihy turnovského sportu v rámci vyhlášení ankety o nejlepšího 
sportovce Turnova. (Zdroj: https://sport.idnes.cz/). 
 
Jitka Šipošová  
Závodnice za oddíl silového trojboje a kulturistiky TJ Turnov oslavila v roce 2018 30. narozeniny. 
Závodění se věnuje teprve dva roky, a to v kategorii Bodyfitness nad 164 cm, kde se hodnotí 
vypracovaná sportovní postava, především tělesná stavba s nikoli přehnanou celkovou muskulaturou, 
ale se zřetelným vyrýsováním, dobrou symetrií a vyváženou horní a spodní polovinou těla. 
Jitka Šipošová pracuje jako trenérka kulturistiky a instruktorka fitness především v posilovně 
RedGym. 15. dubna se umístila na třetím místě na mistrovství Čech mužů a žen v Uhlířských 
Janovicích. Úspěch by o to větší, že se jednalo o první mistrovskou soutěž, které se Šipošová účastnila 
– začala s mistrovskými soutěžemi teprve letos a zúčastnila se tří. 
Úspěchy v roce 2018 
3. místo: Mistrovství Čech mužů a žen – Bodyfitness nad 164 cm (15. dubna v Uhlířských Janovicích) 
7. místo: Mistrovství České republiky mužů, žen, párů a masters – Bodyfitness nad 164 cm (22. dubna 
v Lysé nad Labem) 
2. místo: BFC Cup – Bodyfitness nad 164 cm. (6. května v České Lípě) 
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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. Ke konci roku 2018 měl spolek 32 členů, 
z toho 17 juniorů.  
Spolek má 3 týmy – mužský, ženský a dětský. Celkově se zúčastnil 60 závodů, vybojoval 40 pódiových 
míst a více než 20 vítězství. Ve výroční zprávě jsou vyjmenovány úspěchy jednotlivých závodníků.  
Závody:  
Dětský pohár Rohozec: 8. května, 112 účastníků, 7. ročník. 
Rohozecký triatlon: 8. září, 67. 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 81 závodníků. 
Zdroj: Výroční zpráva, webové stránky nejsou aktualizovány 
 

Atletický klub Turnov 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01 
Prezidentka: Mgr. Jana Svobodová (od 21. ledna 2011), vedoucí trenér: Tomáš Krištof,  
hlavní rozhodčí: Mirek Gregor 
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 2018 777 členů, z toho 714 mládeže a 32 registrovaných dospělých. Kromě 
toho je v evidenci několik desítek dětí bez registrace.  
Přehled družstev:  
Muži: 2. národní liga, sk. A. Vedoucí Jaromír Dědeček st. a Tomáš Krištof 
Ženy A: 2. národní liga, sk. A. Vedoucí Kateřina Čermáková 
Ženy B: krajský přebor. Vedoucí Karel Tulach 
Dorostenci: krajský přebor družstev, vedoucí družstva Vít Bílek 
Dorostenky: krajský přebor, vedoucí Kamila Kolníková 
Starší žákyně: krajský přebor, skupina B, vedoucí Tomáš Krištof 
Starší žáci: 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 2018 (výběr): 
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 2018 se konal 19. ročník. (Více viz Sport – úvodní 
přehled). 
Silniční běh Hruštice 
4. listopadu se konal 45. ročník silničního běhu Hruštice. (Více viz Sport – úvodní přehled). 
Mistrovství ČR v Praze: Eliška Martínková (dorostenky) se stala mistryní republiky v chůzi na 3 000 m, 
a to už poněkolikáté, s časem 16:09,84. 
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Mistrovství ČR: 1. až 3. června 2018 se v Kolíně odehrávalo mistrovství České republiky, na kterém 
turnovská výprava vybojovala celkem 18 medailí. Několik závodníků si také vylepšilo své osobní 
rekordy. Mj. sprinter Ladislav Víla vybojoval dvě medaile (zlato v běhu na 100 m s osobním rekordem 
10,63 s a bronzovou medaili v běhu na 200 m). Zlato získal také Michal Hanyk na trati 800 m, v běhu 
na 1500 m skončil třetí. Ze závodu na 3000 m žen si zlato odvezla Jana Pekařová, třetí příčku 
s vylepšeným osobním rekordem obsadila Michaela Vundererová. Mužská štafeta na 4x100 m ve 
složení Jan Bílý, Josef Havrda, Filip Horký a Ladislav Víla doběhla pro zlatou medaili. Josef Egrt vyhrál 
hod kladivem výkonem 60,90 m, což je o 34,71 m více, než druhý závodník. Dvě medaile získal Jan 
Hájek, který vyhrál hod oštěpem a druhý skončil v hodu diskem. 
Krajský přebor: 3. června 2018 se v Mladé Boleslavi odehrály závody krajského přeboru starších žáků 
a žákyň. Lucie Sajdlová a Jakub Šafář si doběhli pro zlato. Nela Vaníčková získala stříbro v běhu na 100 
m př. Anna Vašínová v běhu na 300 m a Amélie Hobelantová ve skoku vysokém obsadily třetí místa. 
Dívčí štafeta na 4x300 m ve složení Andrea Fotrová, Amélie Hobelantová, Karolína Kautzká a Lucie 
Sajdlová získala stříbrnou medaili.  
Zdroj: webové stránky klubu, internet. 
 

Fotbalový klub Turnov  

Adresa: Koškova 2277, Turnov, 511 01 
Předseda: Ing. Jaroslav Knížek, sekretář: Michal Mrkáček, hlavní trenér: Josef Petřík st., 
Údaje z roku 2017 – 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 hřiště v Koškově ulici (v péči Městské sportovní), v roce 2018 bylo hřiště rekonstruováno 
a opatřeno umělým povrchem.  
Členská základna: Ke konci roku 2018 měl spolek 170 členů, z toho 112 dětí.  
 
Hřiště s umělou trávou:  
27. září bylo slavnostně otevřeno fotbalové hřiště s umělou trávou, resp. zahájen provoz na starém 
hřišti s novým povrchem. (Více viz Přehled nejvýznamnějších událostí).  
 
Sezona 2017/2018 
DIVIZE C  
Turnováci odehráli svůj poslední zápas ročníku 13. června s FK Čechie Vykáň s výsledkem 2:1. 
V tabulce skončil na 5. místě.  
„Přes rozpačitý podzim a úvod jarní části se modrobílí pod vedením zkušeného kouče Josefa Petříka 
staršího famózně rozjeli a po kvalitní zimní přípravě překvapovali v závěru především na hřištích 
soupeřů, když obzvlášť cenná byla výhra v postupujících Živanicích. A právě tam soutěž na téhle 
úrovní obohatil experiment, v němž nový gólman Turnova Martin Špína z FK Sedmihorky byl dvakrát 
vyslán i do pole, aby v obou případech splatil koučovu důvěru a připsal si dvě branky! Konečné 
umístění FKT je o to cennější, že bylo dosaženo s mnohem větším podílem mladých hráčů, a to 
dokonce i dorosteneckého věku! Nejvíc minut v dresu FK Turnov odehrál zástupce kapitána Jiří Šimek 
– 2 381. Druhý v pořadí Matěj Horák měl na svém kontě 2 224 minut, když svými 14 góly byl také 
nejlepším střelcem týmu. Nenápadná, ale o to důležitější opora zadních řad Kordík odehrál 2 016 
minut.“ (Citace převzata ze zprávy Karla Vodrážky uveřejněné na webu turnovskovakci 25. 6 2018).  
1. Živanice 30 21 0 9 70:33 65 
2. Vysoké Mýto 30 15 7 8 52:36 57 
3. Zbuzany 30 14 7 8 67:43 55 
5. Turnov 30 12 8 10 61:59 47 
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14. Vykáň 30 8 6 16 60:75 35 
15. Letohrad 30 8 6 16 35:52 33 
16. Chrastava 30 7 5 18 53:93 27 
(Viz Fotokronika, březen, srpen, září, listopad) 

HC Turnov 1931 

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 2018 měl spolek 193 členů, z toho 145 ve věku do 18 let.  
Týmy: Muži A, účast v krajské lize. Tým B v sezoně nehrál. 
 
Sezona 2017/2018 
Krajská liga 
Turnov pod vedením trenéra Jiřího Slabého získal mistrovský titul. 
Nejvyšší Pojizerská liga, 14. ročník. 

1. HC SDH Hnanice 18 17-0-1 202:36 34 
2. TJ Sokol Turnov 17 13-2-2 187:54 28 
3. HC Performers Turnov 18 12-0-6 165:68 24 
4. HC Modřišice 18 10-2-6 115:107 22 
5. HC Všeň Pojizeří 19 9-1-9 129:104 19 
6. SDH Troskovice 19 2-2-15 57:183 6 
7. Black Hawks 17 2-2-13 64:168 6 
8. HC Raptoři Turnov 18 2-1-15 37:236 5 

 
Memoriál Ludvíka Koška 2018 
31. března a1. dubna proběhl na zimním stadionu další ročník hokejového Memoriálu Ludvíka Koška 
v žákovských kategoriích, tentokrát pro ročníky 2009 a 2010. Zúčastnily se jej kromě turnovského 
oddílu Sparta Praha, Mountfield H.K., Dukla Jihlava, HC Slaný, Hvězda Praha a Prohockey Training.  
Zdroj: internet, webové stránky klubu. (Fotografie z exhibičního utkání pro organizaci Adra viz 
Fotokronika, únor, další fotografie viz Fotokronika, březen, září, prosinec.) 

Klub českých turistů Sokol Turnov 

(Viz Tělovýchovná jednota Sokol – oddíly) 

Klub lodních modelářů, KLM CZ – 351 Turnov 

Náčelník: Jaroslav Fapšo (do května), Petr Lamač (od 29. 6. 2019), sekretář klubu: Jan Jakubec 
Sídlo: Daliměřice 219 (do května), Na Šutce 406/17 Praha 
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 staví členové sami, příp. ve spolupráci s kamarády.  
 
Jaroslav Fapšo 
6. května zemřel Jaroslav Fapšo, nejdéle sloužící náčelník Klubu lodních modelářů v Turnově. Již 
v patnácti letech, 2. prosince 1959, podepsal společně s Aloisem Drahokoupilem a za účasti zástupců 
z Prahy, Kolína a Brandýsa nad Labem, zakládací listinu Celostátní skupiny lodních modelářů při 
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tehdejším Svazarmu. Vedení turnovského klubu převzal Fapšo v roce 
1970 po Aloisi Drahokoupilovi a vykonával ho až do konce života. Vedle 
organizační činnosti byl také aktivním závodníkem, mnohonásobným 
reprezentantem republiky, mnohonásobným mistrem republiky, 
držitelem mistrovské třídy a držitelem národního rekordu kategorie A – 
Volná konstrukce plavání schopného modelu rychlostní lodi se 
spalovacím motorem a pohonem lodním šroubem. 
 Závodů se účastnil prakticky do konce svého života a i mezi o celé 
generace mladší konkurencí se díky své zkušenosti umísťoval na čelných 
místech. Zároveň pomohl nesčetnému množství lidí při konstrukci 
a výrobě svých vlastních modelů. 
(Částečně převzato ze vzpomínkového textu Marka Fapša a Jana Jakubce 
z webu turnovskovakci a za dalších webů). 

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. Nachází se zde dětský provazový 
vlek. Sjezdovka je dlouhá 300 m s převýšením 50 m. Večerní lyžování za umělého osvětlení je možné 
do 21 hodin. V okolí sjezdovky jsou v případě příznivých sněhových podmínek upravené běžecké 
stopy. Areál nabízí kompletní zázemí pro rodinné lyžování. V cílové stanici je otevřen kiosek se 
základním občerstvením. Stav sjezdovky je možné sledovat on-line přes webovou kameru.  
V roce 2017 byla dokončena výstavba klubové místnosti a sociálního zařízení pro návštěvníky areálu.  
Zimní sezona 2017/2018: V zimní sezoně byla v provozu až od 16. února 2018 a s přestávkami kvůli 
vysokým teplotám bylo možné lyžovat do 11. března 2018.  
 
Z akcí klubu v roce 2018: 
Veřejná lyžařská škola: Na začátku roku 2018 proběhl 48. 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. 
Světový pohár v inline slalomu na kolečkových bruslích – memoriál Milana Kopala: 2. a 3. 9. června. 
Pořádal Klub lyžařů. Poháru se zúčastnilo více než 120 závodníků z několika zemí. Soutěže probíhaly 
dva dny v ulici Zborovská. Závod byl i letos zahrnut do série World Cupu.  
Vítězové hlavních kategorií:  
Cila Masters ladies: Daniela Grygorová, ASC, 1:36.14 
Cila Masters men: Tomáš Procházka. LK Jirkov. 40.72 
Cila ladies: Gabriela Kudelášová. Bruslárna.cz. 39.17 
Cil amen: Jan Möller, KL Turnov. 37.51 
Říjnový přespolní běh / Lyžařský ples (KD Střelnice).  
 
Zdroj: Výroční zpráva klubu. Lyžování ve Struhách viz Fotokronika únor. 
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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. Vedoucím areálu Maškova zahrada je 
Ing. Tomáš Špinka. 
Součástí areálu je zimní stadion Ludvíka Koška, koupaliště Maškova zahrada, skatepark, 560 metrový 
in-line okruh pro bruslaře nebo kolečkové lyže, dětská a multifunkční hřiště.  
 
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 2017 byl stadion označen názvem „Zimní stadion Ludvíka Koška“ – nápis, který je 
v noci osvětlený, provedla firma Astron print z Prahy.  
 
Návštěvnost: Třetí sezona (tj. 2017/2018) byla zahájena na začátku září a ukončena 1. dubna 2018, 
v rámci veřejného bruslení na něj dorazilo 18 676 návštěvníků. Ledová plocha byla v kalendářním 
roce v provozu 203 dní. Připočítáme-li všechny návštěvníky, kteří stadion využívali v rámci tréninků 
a školního bruslení, dosáhla návštěvnost 65 000 osob.  
 
KOUPALIŠTĚ A VENKOVNÍ AREÁL 
Plavecký areál byl zpřístupněn třetí sezonu. Vzhledem k teplému počasí bylo naplánováno otevření 
koupaliště na 25. května. Krátce předtím však došlo k poruše na technickém zařízení a koupaliště bylo 
otevřeno pouze v omezeném režimu bez atrakcí od 14 do 19 hodin, o víkendu od 9.00 do 19.00 
hodin. Teplota vody při otevření dosahovala 23,5 °C. Plný provoz koupaliště byl po odstranění 
poruchy zahájen 8. června. Dne 7. srpna byl zaznamenán návštěvnický rekord koupaliště – během 
dne dorazilo na koupaliště 2 200 lidí, na večerní koupání pak dalších 500. Celkem koupaliště navštívilo 
68 737 osob, nejvíce za jeho existenci.(Viz Fotokronika, květen, červenec, srpen). 

Městská sportovní Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804, Turnov, 511 01 
Kancelář: Skálova 72, Turnov 
Jednatel: Bc. Jindřich Kořínek (do 31. 8. 2018), Ing. Vladimír Křapka (od 1. září 2018) 
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. 
 
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. Byla provedena oprava stropu a střechy, kam zatékalo. Opravu financovalo Město 
Turnov. V provozu je září – červen. V roce 2018 navštívilo bazén 15 200 dětí v rámci školní výuky 
plavání, 8 900 lidí během hodin pro veřejnost. 
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Atletický stadion Ludvíka Daňka, Skálova ulice 
Největší využití stadionu zajišťují základní i střední školy pro výuku tělesné výchovy – v roce 2018 
stadion navštívilo 56 000 lidí (9 000 sportovní akce, 19 000 školní výuka, 500 veřejnost, 1 500 spolky 
TJ a Sokol, tréninky 21 000, soustředění 400, diváci 5 500). Konalo se na něm 26 akcí. 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. Správcem je Jakub Mikeš. Hlediště je poškozené 
vandaly, chybí oplocení areálu a dlažba okolo dráhy není dokončená. 
 
Fotbalový stadion, Koškova ulice 
Správci stadionu jsou Jiří Šimek a Luděk Dlouhý. V provozu je celoročně. Vedle hlavního hřiště se 
nacházejí ještě dvě cvičná hřiště. Povrch hřiště byl nahrazen umělou trávou (viz Přehled 
nejvýznamnějších událostí). V prvním pololetí 2018 skončilo využívání fotbalového areálu klubem FK 
Přepeře, stadion dále využívá FK Turnov. Na stadionu pokračovala renovace budovy šaten. Tribuna je 
v havarijním stavu, objekt šaten potřebuje nutně dokončení rekonstrukce zbývajících oken, chodby, 
kotelny, šaten a sprch. Dále je potřeba celkové zateplení objektu. V roce 2018 stadion navštívilo 
18 100 osob.  
 
Sokolovna a hřiště Mašov, Mašov 22 
Správcem sokolovny a hřiště byl nově ustaven Jiří Baraňuk. V současné době je v hojné míře 
využívána. Celý rok je v provozu tělocvična, hřiště za sokolovnou je v provozu duben–říjen. 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). Sokolovnu využilo 12 920 lidí. 
 
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. Správcem je Pavel Kanclíř. Tenisový kurt u atletického stadionu postrádá základní hygienické 
zázemí. Chybí WC, šatny, umývárna. 
 
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. Na podzim byla zahájena rekonstrukce povrchu hřiště, která pokračovala 
v roce 2019. Byl proveden vrt za účelem zavlažování. 
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 z důvodu nedostatku sněhu neumožnila pořádat všechny lekce lyžařské školy.  

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 
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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. 
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: Konalo se sedmnáct(!) turnusů letních in-line táborů pro děti od 5 do 13 let.  
Zdroj: Webové stránky organizace 

Sportovně střelecký klub Sokol 

Adresa: Malý Rohozec 135 
Předseda: Jiří Duda 
V roce 2018 vykonával klub svou činnost opět na pronajaté brokové střelnici na Malém Rohozci. Bylo 
zde uspořádáno pět soutěží v brokové střelbě v různých disciplínách, jejichž průměrná účast se 
pohybuje kolem 40 závodníků. Klub trénuje nově jednoho dorostence – Kryštofa Kováře (střelba 
malorážkou na lovecké terče).  
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 
2018 měl klub 208 členů, z toho 156 dětí, zapojených do mistrovských soutěží družstev A, B, C, 
D a několik šachových kroužků na turnovských školách. Děti trénuje patnáct kvalifikovaných trenérů. 
 
Úspěch v Extralize 
6.–8. dubna proběhly v Brně finální závody Extraligy – nejvyšší české šachové soutěži, ve kterých se 
ŠK Zikuda Turnov umístil na 3. místě a zajistil si tak první medaili v Extralize vůbec. V soutěži bojovalo 
12 nejlepších družstev z České republiky. Na prvním místě skončil již podesáté ŠK Novoborský, na 
druhém ŠK Lysá nad Labem.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 

Taneční a pohybová škola Ilma 

Adresa: Trávnice 902, Turnov, 511 01 
Ředitelka: Mgr. Ilona Šulcová 
Charakteristika: Zakladatelkou a majitelkou školy je Ilona Šulcová, která školu založila v roce 1990. 
Škola se věnuje jednak tréninku nadaných dětí ve věku 4–15 let, které tančí ve stálých tanečních 
souborech, učí se různým tanečním disciplínám a účastní se řady soutěží (viz níže), a také pořádá 
jednorázovou taneční výuku pro mládež a dospělé – tzv. taneční. 
Škola vyučuje disciplínám Street Dance – Hip Hop, Disco Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disco 
Show, ale i tanečním žánrům R&B či břišním tancům. Dále disciplínám Performing Arts - Show Dance, 
Belly Dance a v neposlední řadě i speciálním párovým tancům, jako jsou disciplíny Swing Dance, 
Mixing Blues, Salsa, Merengue, Mambo a plesovým choreografiím.  
Taneční soubory vystupují na řadě kulturně-sportovních akcích především v okolí Turnova, např. 
v Babylonu Liberec, na náměstí v Liberci, na Hrubé Skále apod. 
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Akce v roce 2018 (výběr):  
Soutěž FTM 2018 v Hlinsku, duben 2018: 1. místo v dětské kategorii plesových předtančení získala 
formace pod vedením trenérů Denisy a Mariana Šulcových nazvaná Noční obloha. Na 3. místě se 
umístila formace Barbie a Ken v choreografii Denisy Šulcové a Jekateriny Starcevy. Junioři – 1. místo 
za choreografii My internal teens world, v disciplíně předtančení 2. místo za choreografii Queen of 
Africa a v disciplíně plesových předtančení v choreografii Červená jak rubín Denisy a Mariana 
Šulcových skončili na 3. místě. V kategorii mládež – předtančení Nejsem robot, jsem žena v kolektivní 
choreografii získala ILMA další zlato. 
Czech Dance Championship 2018, 8. – 9. 6. v Jablonci nad Nisou 
WADF World Dance Championship 2018  
Na konci listopadu se v libereckém centru Babylon konal desátý ročník mezinárodní taneční soutěže 
WADF World Dance Championship. Do Liberce přijelo 3 011 tanečníků a tanečnic z více než 180 
tanečních škol z 19 zemí světa. Nejvíce bylo tanečníků z Polska (přes 1 200), z českých škol dorazilo 
více než 700 tanečníků, další početné výpravy pocházely z Ruska, Ukrajiny, Itálie, Německa, Maďarska 
a Švédska. Ilma, která soutěž spoluorganizuje, byla největší českou taneční školou zastoupenou na 
soutěži – 97 tanečníků a 64 soutěžních jednotek. 
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 2018 tvořili Popelka, Pospíchal, Ouvín, Vejr a Mikula. 
Z aktivit v roce 2018:  

. V roce 2018 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 tradiční závěrečný turnaj losovaných čtyřher.  

. Regionální tenisová soutěž severovýchod – dvě družstva mladších žáků – Turnov B se umístil 
na 1. místě a Turnov A na 4. místě.  
Starší žáci 4. místo. 
Veteráni A40+ – 4. místo 
Veteráni B40+ – 1. místo 
A55+ čtyřhry – 3. místo 

. Královéhradecký přebor – dospělí, 6. místo. 
Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu 

THC Stiga Elites Turnov 

Adresa: Lidická 846 
Předseda: Miloš Ševr (od 10. 12. 2016) 
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. Webové stránky klubu jsou neaktuální.  



Kronika města Turnova 2018  |240 

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: Mgr. Vít Jůza  
Charakteristika: Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje. Orel je občanské sdružení, 
křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. 
Sdružení působí na celém území České republiky, tvoří je 23 žup, téměř 250 jednot a dohromady má 
cca 17 000 členů. K 28. 12. 2009 proběhlo sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil.  
Počet členů ke konci roku 2018 byl 128 (v předchozím roce 106). Mladých lidí přibylo 21. 
Orlovna (Jiráskova čp. 126) 
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 uspořádaly 
společný letní tábor. 
Šachy: Oddíl uspořádal dva šachové turnaje (6. října – pouze dva účastníci, 27. prosince 10 
účastníků). 
Florbal a malá kopaná: 13. října 2018 – spolupořadatel finálového ústředního orelského turnaje ve 
florbale dospělých v Loukově u Semil – 2 družstva, turnovské (z Loukova) prohrálo.  
3. února – spolupořadatel 2. župního turnaje v šipkách (4 hráči).  
Několik členů spolku slavilo různé sportovní úspěchy v několika sportovních odvětvích: Jan Zikmund 
v běh (mj. druhé místo na Olympijském běhu Zásadou a na turnovském Silvestrovském běhu) 
a v badmintonu. Barbora Bilíková v badmintonu. Martin Čapek v dálkových pochodech. Vít Jůza ve 
stolním tenise (1.–2. místo na Ústředním orelském turnaji v šachu).  
Zdroj: Výroční zpráva 

Tělocvičná jednota Sokol Turnov 

Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01 
Starosta: Ing. Milan Hejduk, náčelník: Petr Plíva, náčelnice: Jolana Šebestová, 
jednatelka: Tereza Linhartová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Členská základna: Ke konci roku 2018 měla Tělocvičná jednota Sokol Turnov 734 členů. 
 
Z akcí 2018 
Turnovský Sokol v televizi: TJ Sokol Turnov byl v souvislosti se Všesokolským sletem jedenáctkrát 
v České televizi, vždy v rámci speciálního Sokolského zpravodaje.  
Plaveme na slet: 20. ledna se v libereckém bazénu konala úvodní akce sokolského sletového roku 
2018. Cílem bylo společnými silami zdolat vzdálenost, která dělí Liberec od Prahy, tedy „naše“ 
účastníky od místa dění všesokolského sletu. Dorazilo celkem 184 členů z 16 sokolských jednot 
Libereckého kraje, tj. ze žup Ještědské, Jizerské a Krkonošské — Pecháčkovy. Uplaváno bylo celkem 
úctyhodných 170,60 km (tj. 3 412 × 50m bazén), největší měrou se o to zasloužila štafeta Sokola 
Frýdštejn v čele s Ladislavem Náhlovským, který sám zdolal úžasných 5,5 km. V doplňkových jízdách 
na tobogánech úřadovalo nejvíce družstvo Sokola Chrastava (216 jízd), přičemž celkem sklouzli 657 
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malých (107 m) a 468 velkých tobogánů (150 m), což v součtu činí dalších 140,5 km. Početně nejvíce 
zastoupená byla župa Ještědská, která „naplavala“ nejvíce — 105,5 km. Tělocvičná jednota Sokol 
Turnov na tuto akci odjela s počtem 20 členů. K celkovému součtu uplavaných kilometrů přispěla 
vzdáleností 17,70 km. Přidala také 34 malých tobogánů a 21 velkých tobogánů. Za Sokol Turnov 
největší vzdálenost uplavala Jitka Meierová, která dokázala zdolat 80 bazénů. (Převzato z webových 
stránek Sokola). 
Sokol v proměnách času: 10. února proběhl v Městském divadle v Železném Brodě komponovaný 
večer s názvem Sokol v proměnách času, který divákům představil formou mluveného slova, videí, 
ukázek cvičení a fotografií historii Sokola. Na programu se podílelo 10 organizátorů a 68 účinkujících, 
dorazilo 292 diváků. Turnovští sokolové předvedli ukázku části sletové skladby Borci, kterou zacvičili 
Petr Plíva, Jan Tom, Martin Karhut, Vojtěch Linhart, Šimon Plesl, Tomáš Tomsa. Za starší žactvo 
vystoupila Markéta Linhartová, která předvedla cvičení prostná. 
Šibřinky: 9. března se v sokolovně konaly tradiční šibřinky, tentokrát s tématem Voda voděnka! 
K tanci a poslechu hrála kapela Žízeň. 
Dětský karneval: 10. března v sokolovně 
Najdi svého dědečka: Výstava v Kamenářském domě u muzea v Turnově. 8. dubna – 10. června. 
Výstava k výročí KČT plná starých i novějších fotografií 
a dalších předmětů. 
Černošický dvojboj: 14. dubna se 11 mladých turnovských 
sokolů účastnilo gymnastických závodů v hale Věry 
Čáslavské v Černošicích. Celkem přijelo skoro 150 cvičenců 
od 9 let věku. Děvčata soutěžila se svými sestavami na 
pružném koberci a na kladině, chlapci předváděli své umění 
rovněž na akrobatickém pásu a na hrazdě. Filip Mikule 
vybojoval bronzovou medaili v kategorii starších žáků. (Foto 
převzato z www.sokolturnov.cz). 
Žijeme sportem: 21. dubna se turnovští sokolové zúčastnili 
akce připravené Župou krkonošskou – Pecháčkovou, která 
připravila závody pro všechny župy Libereckého kraje. Soutěžilo se v mnoha disciplínách (chůze 
s hůlkami, jóga, horská kola, bazén, překážková dráha, desatero tábornických dovedností, testy 
zdatnosti, biathlon, bosu a aerobik, turnaj ve volejbale, fotbale a v kopané). Turnovští muži získali 
zlatou medaili v turnaji v malé kopané. 
 
Chata Bosna: nedošlo k větším zásahům ani investicím. Byla prováděna běžná údržba. Chata byla 
využívána.  
 
Oddíly:  

 Oddíl všestrannosti a gymnastiky: v roce 2018 měl 281 členů.  

 Oddíl ledního hokeje: soutěží v Nejvyšší pojizerské lize. V roce 2018 měl 12 členů.  

 Oddíl stolního tenisu: v roce 2018 měl 43 členů mládeže a 55 dospělých. Oddíl je druhým 
největším oddílem Libereckého kraje.  

Oslavy 85. výročí oddílu: 12. května proběhly v turnovské sokolovně oslavy 85. výročí existence 
oddílu. Oslavy probíhaly ve sportovním duchu – proběhly turnaje mužů a žen ve dvouhře pro širokou 
veřejnost a turnaj žactva pro členy oddílu ve dvouhře. Připravena byla výstavka dokumentů 
a fotografií z historie stolního tenisu v Turnově a den uzavřel společenský večer s hudbou 
a videoprojekcí z akcí pořádaných oddílem.  
Soupisky sezony 2017/2018 
. Muži A: Michal Csizmazia, Adam Jiroš, Gunar Krauter, Daniel Salomon, Jakub Varcl, Jiří Vávra, 

DiS. Jakub Vrabec, Pavel Vondra 
. Muži B: Adam Jiroš, Jaroslav Šonský, DiS. Jakub Vrabec, Pavel Vondra 
. Muži C: Jiří Anděl, Vladimír Hlaváček, Miloš Jáč, Adam Jiroš, Lubomír Kopiary, Milan Longin, Ilona 

Longinová, Stanislava Matoušková  
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. Muži D: Gunar Krauter, Matěj Brenner, Lukáš Pitro, ing. Matěj Varcl, Jakub Varcl, Martin Zítko, 
DiS. Jakub Vrabec  

. Muži E: Jitka Červová, Miloš Jáč, Vladimír Hlaváček, Lubomír Kopiary, Gunar Krauter, Kryštof 
Mencl, Matěj Brenner, Lukáš Pitro, ing. Matěj Varcl, Jakub Varcl 

. Muži F: Matěj Brenner, Václav Kosař, Václav Louda, Kryštof Mencl, Josef Ouvín, Jan Varcl ml., 
Ing. Matěj Varcl  

. Star A: Josef Filip, Petr Mizera, Luboš Novák, Jan Pařízek, Miroslav Sedláček 

. Star B: Radek Brenner  
Zdroj: webové stránky oddílu. 
 

 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 2018 měl klub 325 členů, jejichž průměrný věk byl 34,7 let a poměr 
mužů a žen byl téměř vyrovnaný.  
 
Značení: V roce 2018 značkaři obnovili podle plánu celkem 100,2 km turistických cest. V ZO Turnov 
pracovalo 20 aktivních značkařů, z toho 3 instruktoři značení, 7 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 byla ZO Turnov převedena pod KKZ Liberec. 
 
Oddíly KČT 
Přehled a aktivity jednotlivých oddílů jsou popsány ve výroční zprávě Klubu českých turistů, příp. pro 
představu ve starších ročnících kroniky. 
Zdroj: Výroční zpráva 

Tělovýchovná jednota Turnov 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01  
Vedoucí: Mgr. Filip Stárek, předseda: Tomáš Mareš (od r. 2018?) 
Charakteristika: Tělovýchovná jednota Turnov, o. s., sdružuje ve 20 oddílech téměř 1 750 členů 
a spravuje 5 samostatných sportovních areálů v Turnově a chatu v Kořenově. Jedná se o největší 
sportovní organizaci na Turnovsku.  
 
Areály jednoty v roce 2018: 
V průběhu roku 2018 vypsalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program na 
zřizování zastřešených sportovišť, byla připravena žádost o dotaci a projekt na výstavbu nafukovací 
haly a zázemí v Daliměřicích. Projekt nezískal podporu Města, což vedení spolku těžce neslo (viz 
výroční zpráva).  
 
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 
2018 proběhla výměna krytiny na 2/3 střechy a výměna sprchových hlavic, díky čemuž ovšem výrazně 
vzrostla spotřeba vody.  
 
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 
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beach volejbal na pozemcích ve vlastnictví ZŠ Skálova, stále nebyla realizována. Areál se na zimu 
zazimovává. 
 
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, resp. víceúčelové hřiště Daliměřice, Bezručova u čp. 1 
Areál malé kopané se nachází v Turnově-Daliměřicích a v roce 2014 prošel celkovou rekonstrukcí – za 
3 miliony bylo postaveno nové hřiště s kvalitním povrchem a mantinely. Hřiště bylo převedeno do 
majetku města pod správu TJ Turnov. Hřiště je využívané především širokou veřejností. Snahou TJ je 
zakrýt hřiště nafukovací halou a vybudovat zázemí. V roce 2017 byl vypracován projekt, žádost 
o dotaci na ministerstvo nebyla v roce 2018 podpořena městem, snahy neustávají. 
 
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.  
 
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 2018 zde neproběhly žádné větší investice.  
 
Přehled oddílů a jejich činnosti 
Informace zde uvedené jsou poznamenány tím, že ve výroční zprávě někteří zástupci popisují 
současnou sezonu (2018/2019), jiní tu minulou (2017/2018). 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 2018: 23, z toho mládež: 20. Oddíl vznikl na podzim roku 2013 

 Atletický akademický klub, předseda Ludvík Humenský 
Počet členů v roce 2018: 15, z toho mládež: 2 

 Basketbal, předseda Tomáš Bevilaqua 
Počet členů v roce 2018: 104, z toho mládež: 24 
Jedno mužstvo se účastnilo soutěží Východočeské ligy. Stará garda hraje pod názvem Slavoj Nebákov 
Pojizerskou ligu a už čtyři sezony ji vyhrává. 

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů v roce 2017: 27, z toho mládež: 16 
Dva závodníci závodili v soutěži Česká národní boxerská liga (František Peterka a Jakub Fejfar). 

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik  
Počet členů v roce 2018: 419, z toho mládež: 199 
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Oddíl měl 13 týmů. Nejúspěšnější byl tým žen, který pod vedením Marcely Urbanové vyhrál 2. ligu 
a postoupil do první. Mužstvo A bojovalo (úspěšně) o udržení v Národní lize v baráži. Juniorky 
skončily na 2. místě v divizi 2. ligy. Oddíl oslavil dvacáté výročí založení.  

 Futsal, předseda Jindřich Vaňátko 
Počet členů v roce 2018: 6, z toho mládež: 0 

 Futsal Dalmach – Malá kopaná, předseda Aleš Krejčík 
Počet členů v roce 2018: 69, z toho mládež: 12 
Sezonu 2017/2018 absolvoval oddíl divizi a nepodařilo se mu postoupit do 2. ligy. Mladý útočník 
Matěj Randák se dostal na 6. místo v kanadském bodování celé soutěže.  

 Házená, předseda Jana Nalezencová 
Počet členů v roce 2018: 94, z toho mládež: 54 
Oddíl měl 5 družstev: ženy, mladší dorostenky, starší žákyně, mladší žákyně a přípravka a minižákyně 
(muži se do sezony 2017/2018 již nepřihlásili). Oddíl žen skončil na 9. místě. Družstvo mladších 
dorostenek soutěžilo v 2. dorostenecké lize a skončilo na 9. místě tabulky. Starší žákyně skončily na 
5. místě. 
Turnaj Pohoda Cup 2018 – Memoriál Lubomíra France 
28. ledna se v hale TJ konal 15. ročník zimního házenkářského turnaje, tentokrát pro kategorii 
mladších dorostenek, čímž šlo zároveň o 6. ročník Memoriálu Lubomíra France. Turnaje se účastnila 
družstva DHK Pardubice, HC Plzeň, TJ Sokol Bělá pod Bezdězem, házenkářské družstvo ze SRN – 
Niesky a domácí TJ Turnov. 

 Kanoistika, předseda Martin Goruk  
Počet členů v roce 2018: 47, z toho mládež: 17 
Oddíl se zaměřuje především na kanoistiku na divoké vodě a na závodní rafting, nově 
i paddleboarding.  
60. výročí Canoe clubu Turnov: 26. června slavil Canoe klub šedesát let své činnosti, a to 
uspořádáním závodů pramic a paddleboardů u loděnice na Jizeře.  

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů v roce 2018: 23, z toho mládež: 2 
Petr Kazda získal na MS v Řecku 3. místo ve fullcontactu a 2. místo v kick-lightu. Jan Kazda tamtéž dvě 
stříbrné medaile ve stejných kategoriích (soutěží v jiných váhových kategoriích). Úspěšní byli i jejich 
svěřenci Ladislav Knébl – 1. místo na MČR ve fullcontactu ve váze do 81 kg, Monika Kučerová na MČR 
dvě 2. místa ve váze do 65 kg. 

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Hana Ježková 
Počet členů v roce 2018: 6, z toho mládež: 0  

 Musher club Český ráj, předseda Ivo Vacke 
Počet členů v roce 2018: 133, z toho mládež: 22  
Oddíl je nejsilnějším v ČR. Vznikly nové dresy a nová grafika oddílu.  

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů v roce 2018: 166, z toho mládež: 85 
Pěkné prázdniny v Českém ráji: Ve dnech 24. až 26. srpna se v Českém ráji uskutečnil další ročník 
mezinárodních závodů v orientačním běhu, které jsou pořádány již od roku 1992. (Více viz úvod 
kapitoly – Přehled nejdůležitějších událostí). 
Světový pohár v orientačním běhu: 6. října proběhl v lesích kolem Valdštejna závod světového 
poháru v orientačním běhu. (Více viz úvod kapitoly – Přehled nejdůležitějších událostí). 

 Rádiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas 
Počet členů v roce 2018: 41, z toho mládež: 11 
V roce 2018 se Jakub Oma stal mistrem světa v Koreji. Michaela Novotná se stala žákovskou mistryní 
světa.  

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda  
Počet členů v roce 2018: 23, z toho mládež: 0 
Oddíl byl rozdělen do dvou cvičebních skupin – ženy a muži.  
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30. června uspořádal společně s HZS Daliměřice 6. ročník akce Daliměřický sportovní den. Soutěže se 
zúčastnilo kolem 50 cvičenců. Uspořádal také volejbalový memoriál Dana Pavlišty, který se konal 
v hale TSC 24. listopadu. Zúčastnilo se jej osm družstev. 

 RS Mašov, předseda Petr Taussig 
Počet členů v roce 2018: 154, z toho mládež: 17 
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 2018: 80, z toho mládež: 30 
Oddíl pořádá několik hojně navštěvovaných závodů.  
Jarní skály na Kosti – účast 650 běžců. 
Pohár SOK – 750 běžců. 
LOB víkend v Kořenově se tentokrát kvůli nedostatku sněhu neuskutečnil. 

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů v roce 20187: 16, z toho mládež: 1 
Na mistrovství České republiky můžů a žen v kulturistice, physigue, bodyfitness a bikiny fitness 2018, 
které se konalo 15. dubna v Uhlířských Janovicích, získala turnovská závodnice TJ Turnov Jitka 
Šipošová bronzovou medaili v disciplíně bodyfitness nad 164 cm.  
Úspěchy slavil i Ladislav Pasecký st. (2. místo na MS WUAP a 2. místo na MČR). Jeho syn Ladislav ml. 
zvítězil na MS WUAP a umisťoval se i na dalších soutěžích. 

 Squash, předseda Pavel Šrejma 
Počet členů v roce 2018: 4, z toho mládež: 0 

 Volejbal, předseda Jana Matějková 
Počet členů v roce 2018: 285, z toho mládež: 143 
A tým TJ Zikuda hrál čtvrtým rokem v 1. lize, skončil na 3. místě. V dalším ročníku pokračoval v 2. lize. 
B tým hrál v I. krajském přeboru Královéhradeckého kraje a skončil na 3. místě.  
Ženy skončily na 3. místě tabulky v soutěži 1. třídy krajského přeboru a postoupily do 2. ligy.  
Družstva mládeže: juniorky hrály 1. juniorskou ligu, o další účast v ní však přišly.  
Zdroj: Výroční zpráva TJ Turnov za rok 2018, (foto volejbalového oddílu viz Fotokronika, únor, březen, 
listopad). 

Tělovýchovně sportovní klub  

Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
Charakteristika: TSC vznikl v roce 1991.  
Sportoviště: 
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.  
Pohár Českého ráje judo: Ve sportovní hale TSC Turnov se konal v sobotu 26. května Pohár Českého 
ráje judo sedmi až dvanáctiletých závodníků. Za Turnov se zúčastnilo 22 dětí, celkem jich bylo kolem 
stovky.  
Samurajská katana: 10. listopadu se ve sportovní hale TSC Turnov konalo 4. závěrečné kolo 
23. ročníku Samurajské katany – soutěže pro mladé judisty a judistky. Startovalo na něm 365 



Kronika města Turnova 2018  |246 

závodníků ze 41 oddílů, z toho 37 dětí z turnovského oddílu. Celkem se všech závodů katany 
v letošním ročníku zúčastnilo 1 220 závodníků. (Viz Fotokronika červen).  
Celkové výsledky:  
Hlavní kategorie družstev U13 + U15, 11–14 let  

1. místo Sokol Vršovice 241,0 bodů  
2. místo DDM Chlumec 104,5 bodů 
3. místo JC Liberec 99,0 bodu 
10. místo TSC Turnov 55,0 bodů. 

Kategorie družstev U9 + U11, 7–10 let 
1. místo Sokol Vršovice 188,5 bodů  
2. místo Akad. Šampion Hr. Králové 183,0 bodů 
3. místo Academy Praha 182,0 bodu 
6. místo TSC Turnov 97,0 bodů 

Nejlepší umístění žákyň a žáků oddílu Judo TSC Turnov: 
1. místo: Housa Daniel 
2. místa: Kašák Hubert, Hrdličková Kateřina 
3. místa: Růžička Vítek, Hyka Tomáš, Růžička Josef, Bílek Šimon, Mařan Filip, Hyka Matěj, Reiniš Petr 

 Badminton 

 Sálová kopaná, florbal, rekreační sport a fitness 
Mladé oddíly, které nestartují v žádné soutěži, ale pravidelně se dvakrát týdně scházejí ke svým 
tréninkům. 

 Horolezecký oddíl 
Provozuje lezeckou stěnu s hodinami pro veřejnost. 
Zdroj: internet 
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Stavební úpravy 2018 

 
Informace obsažené v této kapitole nemohou být kompletní, vycházejí pouze z kronikářčina 
každodenního pozorování a snahy zachytit nejvýznamnější změny především v centru města. Není 
však možné zachytit vše. Kompletní a podrobnější informace ke stavebním změnám a ohledně 
provozovatelů obchodů je nutné hledat v archivních pramenech stavebního a živnostenského úřadu.  
 
Fotokronika obsahuje fotografie k následujícím rekonstrukčním pracím v těchto místech: Pekařova 
ulice, Palackého, Přemyslova, Nádražní, Husova, Pacltova, autobusové nádraží Na Lukách, Výšinka 
(autobusová zastávka, stavební parcely), Ohrazenice, náměstí B. J. Horáčka před Střelnicí, Valdštejn, 
sídliště Přepeřská, Benátky, Hruštice – nová výstavba, Kalužník. 
 
Dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně 
Výměna špaletových oken – čp. 255 Tázlerova ul., (3 ks oken): 75 000 Kč / 25 000 Kč 
Rekonstrukce střechy – čp. 150 Palackého ul.: 603 888 Kč / 57 000 Kč 
Výměna výlohy – čp. 279 Hluboká ul., (Novodobá výloha): 179 300 Kč / 3 000 Kč 
Výměna oken – čp. 397 Trávnice, (2 ks oken): 37 478 Kč/ 5 000 Kč 
Provedení omítek, soklů, ostění – čp. 85 Skálova ul.: 154 071 Kč / 65 000 Kč 
Výměna vstupních dveří – čp. 299 Antonína Dvořáka: 38 653 Kč / 3 000 Kč 
Výměna oken ve 2 NP – čp. 131 Jiráskova ul.: 87 667 / 20 000 Kč 
Výměna vstupních dveří a výlohy – čp. 480 Krajířova ul.: 140 000 Kč / 27 000 Kč 
Oprava fasády – čp. 333 Antonína Dvořáka: 38 879 Kč / 12 000 Kč 
 
Program regenerace městské památkové zóny 
V historickém jádru města je od roku 1990 vyhlášena městská památková zóna (vyhláška o prohlášení 
památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1. 11. 1990).  
 Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 
vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov. 
Z programu Ministerstva kultury byla v roce 2018 podpořena pouze následující oprava:  
V letošním roce se neuskuteční další etapa opravy hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie. 
Důvodem je nesouhlas vlastníka sousední parcely s předmětnou akcí.  

. Městská radnice – výměna okenních výplní objektu, celkové náklady 780 443 Kč bez DPH, 
podíl vlastníka 50 %. 
 

 OBCHODY 

Charitativní obchod ADRA 
6. dubna byl v Nádražní ulici čp. 1130 otevřen charitativní obchod ADRA, který zřídil Sbor Církve 
adventistů sedmého dne.  
 
Hluboká, čp. 146 – nová pivnice 
22. září zahájila provoz nová pivnice s minipivovarem v prostorách přízemí bývalého hotelu Slavie. 
Pivnice nabízí i obědová menu s tradiční českou kuchyní. 
 
Nádražní, čp. 1295 
Na jaře byla v budově otevřena nová lékárna a lékařské ordinace. (Viz Fotokronika, červen). 
 
Palackého, čp. 440 
Obchod s potřebami pro domácí zvířata (zverimex) ukončil s koncem roku 2017 svou činnost. 
Prostory zůstaly prázdné několik měsíců.  
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Palackého, čp. – přestěhovaná pekárna 
V poslední době oblíbená minipekárna U Alžběty sídlila až do konce října v části domu Na Výšince 463 
vedle řeznictví a uzenářství Milan Dlouhý. 5. listopadu otevřela pekárna novou provozovnu v ulici 
Palackého čp. 193 vpravo.  Dlouhá léta zde sídlila prodejna elektro. 
 
Skálova, čp. 69 – obchod Špetka  
24. září byla ve Skálově ulici otevřena prodejna zdravé výživy nazvaná Špetka. prostor byl delší dobu 
nevyužíván, předtím zde sídlila pobočka banky UniCredit.  
 
Oděvy móda v Hluboké ulici čp. 284   
V září ukončila provoz dlouholetá prodejna oděvů v Hluboké ulici. Na svém místě fungovala cca 
20 let. (Foto z www.google.com – mapy).  
 
Budova železnice – dokončená 2. etapa rekonstrukce 
3. září byla veřejnosti předána zrekonstruovaná budova turnovského nádraží. Podle statistiky, kterou 
vypracovala Správa železniční dopravní cesty, projde turnovským nádražím denně v průměru až čtyři 
a půl tisíce cestujících, což je 1,6 milionu lidí ročně. V budově nádraží byla otevřena nová pobočka 
České pošty (resp. byla sem přesunuta z vedlejší budovy). Na konci října byla v budově otevřena 
pobočka Městské knihovny a prostor pro rychlé občerstvení včetně populárního bufetu na konci 
peronu, lidově zvaném „šturc“. 
Pravděpodobně v roce 2019 dojde k rekonstrukci poslední části budovy, té, která směřuje k bývalé 
poště (při pohledu na průčelí vpravo). Tato část neslouží veřejnosti a je ve velmi špatném stavu. 
 
Pobočka pošty se přestěhovala 
Pobočka České pošty u nádraží (Pošta 2) k 31. srpnu ukončila provoz v budově U Nádraží 2018 a od 
3. září otevřela nové pracoviště na adrese U Nádraží 1296 v budově vlakového nádraží. (Foto 
www.firmy.cz). 
 

 
 
Skálova, čp. 68 – bistro Pukū 
31. srpna bylo otevřeno nové bistro ve Skálově ulici se světovou a asijskou kuchyní. Nové bistro 
v Turnově provozují Michal Pernica, Julie Holdsworth a Josef Šámal.     
 
Nové charitativní obchody 
3. září byly v Turnově otevřeny dva nové charitativní obchody provozované organizací Adra. (Více viz 
Zdravotnictví – Přehled nejdůležitějších událostí).  
 
Hluboká, čp. 143 – Kity móda 
V říjnu se prodejna oděvů Kity móda přestěhovala na protější stanu ulice do prostoru „Na schodech“.  
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 STAVBY 

Osvětlení na průtahu městem 
V polovině listopadu byla dokončena výměna 99 kusů svítidel veřejného osvětlení na průtahu 
městem. Svítidla byla vyměněna za úspornější LED osvětlení. Zakázku z 1 365 tisíc korun provedly 
Technické služby, 807 tisíci korun přispělo Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
Havlíčkovo náměstí – prodej budovy Telecomu 
Budova čp. 111, která vyrostla na konci 70. let na místě krásného roubeného domu, jednoho 
z posledních ve městě (jeho replikou je Kamenářský dům v zahradě u muzea, který byl postaven 
v roce 2010), byla již několik let téměř prázdná. V roce 2008 do ní muzeum přestěhovala z jablonecké 
fary rozsáhlé Scheybalovské sbírky a několik měsíců zde provádělo jejich soupis, než byly o rok 
později stěhovány do muzejních depozitářů. Mimo to v několika kancelářích sídlí společnost Cetin 
(Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – nástupce Telecomu). Několik let se řešilo, co si 
s prázdnou budovou v centru města počít. V únoru 2018 budovu koupila právě od společnosti Cetin 
společnost turnovská Pamico Czech, která poskytuje telekomunikační služby, a bude ji využívat pro 
svou vlastní činnost a zázemí. Dosud má kanceláře v bývalé Maškově vile u zimního stadionu.  
 
Husova – nový přechod 
V březnu a v dubnu probíhala výstavba nového přechodu pro chodce v Husově ulici u domu Žluté 
ponorky. V souvislosti s jeho zřízením byly stavebně upraveny zálivy pro parkování a zřízeno veřejné 
osvětlení. Zřízení přechodu vyšlo z požadavků místních obyvatel. Stavba vyšla na 1.112 tisíc korun, 
stavbu provedla 1. jizerskohorská stavební společnost z Hodkovic nad Mohelkou. 
 
Hruštice – nová výstavba 
V několika málo posledních letech probíhá na pozemcích výstavba nových rodinných domů. Z louky 
pod vodojemem na Károvsku tak vzniká další vilová čtvrť města. (Viz Fotokronika, srpen). 
 
Malý Rohozec – bývalé zahradnictví 
Úvahy o bytové výstavbě na ploše bývalého zahradnictví na Malém Rohozci byly ukončeny již druhým 
odborným hydrologickým posudkem, který jakékoliv stavební aktivity v dotčené lokalitě 
nedoporučuje z důvodu ochrany vodního zdroje v Dolánkách. 
 
Nové pozemky na výstavbu 
Na podzim město nabídlo k prodeji volné pozemky na Výšince (parc. č. 1660/1) určené k výstavbě 
bytových domů – celkem 4,2 tisíc m2. Prodej se uskuteční pomocí výběrového řízení, ve kterém je 
stanovena minimální cena za 1 m2 1 250 Kč, rozhodovat bude i architektonická kvalita přihlášených 
projektů.  
 
Ohrazenice – stavba vodojemu 
V září 2018 byla v Ohrazenicích zahájena výstavba vysokého vodojemu, který má svým tvarem 
připomínat fotbalový pohár. Byla dokončena v roce 2019. Cílem náročného a technicky složitého díla 
byla výstavba přivaděče pitné vody včetně rozvodné sítě vodovodů v průmyslovém areálu Vesecko 
v celkové délce 3,9 kilometru a kompletní rekonstrukce areálu vodojemů v Ohrazenicích.  (Viz 
Fotokronika, červenec, srpen). 
 
Skálova čp. 466 – Nová radnice 
Budova bývalého Skálova sirotčince ve Skálově ulici byla v roce 2018 přestavěna na nové sídlo 
městského úřadu, které se nejprve označovalo jako Nový úřad (viz v předchozích ročnících kroniky), 
nakonec však získal jméno Nová radnice. Komplexní rekonstrukci provedla firma Termil z Jablonce 
nad Nisou. Na státní svátek 28. října byla budova v podobě hrubé stavby zpřístupněna veřejnosti. 



Kronika města Turnova 2018  |250 

Ke konci roku byla rekonstrukce dokončena a v druhém lednovém týdnu roku 2019 se do budovy 
přestěhovali městští úředníci, a to odbor správní, odbor sociálních věcí, odbor dopravní, odbor 
přestupkového řízení, živnostenský úřad a odbor školství, kultury a sportu. Samostatným vchodem 
z boku budovy se vchází do prostor Městské policie. V Nové radnici sídlí celkem 55 úředníků 
a 18 strážníků. Většina z nich dříve sídlila v budově čp. 72 ve Skálově ulici, kterou město prodalo 
Libereckému kraji ve prospěch užívání turnovského muzea. Slavnostní otevření budovy se konalo 
28. ledna 2019. (Postup rekonstrukce je zachycen na několika místech Fotokroniky, dle měsíců).  
 
Skálova, čp. 85 – oprava domu 
V roce 2017 byla zahájena rekonstrukce (částečná demolice) domu čp. 85. Stavba několik měsíců 
nepokračovala, ale během léta 2048 se opět rozběhla. Dům získal velmi pěknou světlou fasádu se 
štukatérskými prvky na římse a kolem oken.  
 
Přemyslova ulice – rekonstrukce 
V březnu byla zahájena rekonstrukce Přemyslovy ulice zahrnující rekonstrukci kanalizace a vodovodu, 
byl položen nový plynovod a kabel firmy Pamico pro internetové připojení. Stavba probíhala celé léto 
až do podzimu. Na závěr byl položen nový povrch vozovky a vybudovány nové chodníky. 
 
Palackého – v létě zavřeno, otevřeno pro průjezd na začátku září.  
22. září v odpoledních hodinách byl položen finální asfaltový povrch. Vzápětí začali někteří 
neohleduplní řidiči na asfalt najíždět.  
Celou rekonstrukci ulice provázelo velké zpoždění a závady na již dokončených úsecích, které musely 
být reklamovány (vypadané kostky u chodníků, křivé obrubníky apod.). Na některých místech muselo 
dojít k novému přeasfaltování (vjezd do Krajířovy ulice, na Trávnice, na křižovatce u autobusového 
nádraží. V odbočce na Koňský trh dojde k dodatečnému rozšíření silnice.  
 
Pomník kpt. Otakara Jaroše přestěhován (viz Turnov září) 
 
Dolánky, čp. 14 – zbourán dům   
Během roku byl zbourán domek čp. 14 v Dolánkách naproti ‚Abelovu 
mlýnu. V jeho zahradě vyrostl přibližně před deseti lety roubený dům 
čp. 23. (Foto převzato z www.seznam.cz). 
 
Dolánky – svah u viaduktu 
V létě byly provedeny výrazné úpravy svahu u viaduktu pod bývalým 
(nyní zbouraným) nádražním domkem. Původní to byl přírodní svah 
se stromy a keři zakončený kamennou zídkou, ve které rostla 
mateřídouška. (Foto převzato z www.seznam.cz). V roce 2019 zde 
začala stavba obytného domu. 
 
Radnice má nová okna 
Během srpna byla vyměněna okna na historické budově radnice. 
Celkový náklad na tuto stavební akci, zahrnující 19 nových dřevěných oken a jedny balkonové dveře, 
činil 807 tisíc korun, částečně hrazených z příspěvku Ministerstva kultury v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 
 
Rekonstrukce městského parku za letním kinem 
Během podzimu byl rekonstruován park za letním kinem. Firma Termil z Jablonce nad Nisou opravil, 
resp. úplně přebudoval parkové cesty a osvětlení. Parkové cesty byly výrazně poničeny během 
výstavby horolezecké expozice v turnovském muzeu (s čímž se počítalo). Mobiliář bude vyměněn až 
v roce 2019.  
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5. května – demolice garáží 
V listopadu byly zahájeny demolice plechových garáží vedle bytových domů čp. 1001 a 1002, které 
v roce 2019 ustoupí výstavbě tzv. Alzheimer centra. Garáže demolují jejich majitelé na své náklady. 
Prostor garáží poslouží jako manipulační prostor pro výstavbu centra. 
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Přílohy 

Projev starosty Turnova Tomáše Hockeho ke státnímu svátku České republiky 

28. října 2018, KC Střelnice 

 
Dámy a pánové, vážení přítomní, milí spoluobčané,  
společně jsme se sešli v turnovském divadle, abychom si dnes připomněli úžasné 100. 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. 
 
Ve svém projevu bych rád vzpomněl jak osoby Tomáše Garrigue Masaryka, tak i pojmu vlastenectví. 
 
V běhu obvyklých dnů a starostí považuji za vhodné připomenout činy zakladatelů naší republiky, ať 
těch více známých, nebo úplně anonymních. V případě toho asi nejznámějšího Tomáše Garrigue 
Masaryka se při čtení jeho životopisu v duchu ptám, co jej vedlo k uskutečnění takřka zcela bláznivé 
myšlenky svobodného státu Čechů a Slováků. V době své největší politické aktivity v exilu bylo 
tomuto pánovi 64 let, měl rodinu – 4 děti, manželku, byl řádným profesorem na Karlově univerzitě, 
ve své politické kariéře byl poslancem Říšské rady i zástupcem v českém zemském sněmu. Přes 
všechny tyto dnes bychom řekli sociální jistoty, naplnění osobních ambicí se odhodlal a vystoupil 
z řady, aby s hrstkou spolupracovníků akcentoval otázku české státnosti doma i v zahraničí. Ohrozil 
tím nejen svou rodinu, své sociální zajištění, ale i poklidný závěr svého života. Kdo jiný dokázal ve 
věku 68 až 87 let vybudovat základy státu, na které s určitým obdivem pohlížíme i dnes. Obdobně 
můžeme hovořit i o stotisících legionářů – mladých i starších mužů, kteří se pod vlajkou ještě 
neexistujícího státu vrhali do bojů v Rusku, Francii a Itálii. Jejich životopisy však nejsou tak známé. 
I oni však měli své životní příběhy, rodinu, zaměstnání i oni museli najít odvahu a učinit zásadní 
rozhodnutí. 
 
Ke své úvaze jsem si tentokrát vybral část myšlenek Václava Havla o vlastenectví. 
„Slova vlast, vlastenectví či vlastenec zní dnes poněkud starobyle a leckomu jsou možná i k smíchu. 
Má vůbec smysl jich ještě užívat, znamenají pro nás ještě něco?  
Záleží na tom, co jimi myslíme. Pokud jimi někdo míní slepou identifikaci s vlastním kmenem 
a přesvědčení o jeho výlučnosti či nadřazenosti ostatním, pak si takový člověk beznadějně plete 
vlastenectví s nacionalismem. Přičemž nacionalismus je v podstatě jen reliktem pradávného 
kmenového pojetí světa, tedy něčím, co je v hlubokém rozporu se základními civilizačními hodnotami 
dnešního světa a co může vést svými důsledky jen k lidskému neštěstí, kterému je třeba vzdorovat 
i silou.  
Pokud ale vlastenectvím rozumíme onen pocit duchovní a citové zakotvenosti ve vlastním domově 
a odvážně se přihlásíme k tomu, že náš domov je kusem nás samých, pak se vůbec nemusíme za své 
vlastenectví stydět. Naopak: v zájmu své budoucnosti bychom se měli k němu plně hlásit a bez 
rozpaků je pěstovat.  
Vlastenectví v tomto druhém slova smyslu znamená vlastně několik veskrze přirozených věcí: otevřené 
přiznání k tomu, že máme rádi místo, kde žijeme; že nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa; že 
rozumíme jeho osobitému duchovnímu klimatu i všemu, co k němu tradičně patří; že straníme všemu 
dobrému, co v něm je, a odporujeme tomu, co je v něm špatné; že cítíme souvislost mezi tím, oč se 
snažíme, a tím, oč usilovali naši předkové, jakož i tím, co odkážeme svým potomkům. Chceme-li být 
dobře sami sebou, musíme mít určitý názor i na to, čím jsme byli. A co je nejdůležitější: měli bychom 
rozumět těm nejlepším hodnotám a ideálům, které v prostředí našeho domova vznikly, vědomě na ně 
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navazovat a rozvíjet je způsobem odpovídajícím dnešnímu světu. Takových hodnot je v našem případě 
dost: od osobitého demokratismu českého prostředí, přes jeho realismus, vůli k míru a pokojnému 
řešení sporů až po masarykovský humanismus. Ale nejen to všechno je vlastenectví: patří k němu 
i úcta k těm, kteří v minulosti zápasili za svobodný a lepší život nás všech, a patří k němu posléze i vůle 
sami něco dělat ve prospěch naší země, města a v případě nutnosti jejímu prospěchu i něco obětovat 
tak, jak to dokázali mnozí před námi. Z velkého daru, kterým je život ve svobodné zemi a v zemi, která 
by měla být prosperující, se nelze jen radovat, ale je třeba trvale o něj pečovat a případně ho i bránit. 
Bez vůle k obraně svého domova a hodnot, které ho tvoří, se stěží můžeme natrvalo těšit ze své vlastní 
svobody.“ 
Myslím, že tento typ vlastenectví naše země a i naše město Turnov dnes velmi potřebuje a že bychom 
se neměli vůbec zdráhat ho sami v sobě pěstovat.  
 
Naše město se nachází v rozjitřené době po komunálních volbách. Někteří ve volbách uspěli lépe, jiní 
hůře. K volbám přišlo 47 % Turnovanů, což je sice o 5 více než v roce 2014, ale stejně neskutečně 
málo. Stále a stále si kladu otázku, proč tak málo z nás využívá tak těžce vydobyté svobody. Představy 
po vyhlášení výsledků u někoho vzbudily naději, u jiných zas skepsi. Spekulace o budoucí spolupráci 
zvolených zastupitelů postupně nabývají konkrétnějších obrysů. Někoho vývoj jednání potěšil více, 
někoho dokonce zklamal. Lišíme se ve svých názorech a pravděpodobně se i v budoucnu lišit 
budeme. Vždy však rozhodujeme na základě většinové zastupitelské demokracie. Letos jsem i já se 
svými kolegy učinil zásadní rozhodnutí, a právě myšlence demokracie v nejširším pojetí jsme dali po 
letošních komunálních volbách šanci. Čas ukáže, zda to bylo správné rozhodnutí, zda obvyklý 
pragmatismus není cestou přímější a rychlejší, zda dokážeme i v širší koalici nalézt potřebný 
kompromis a shodu. 
Po ustavujícím zasedání zastupitelstva města bude zcela nevyhnutelné odhodit osobní antipatie, 
někdy příliš ostře formulované argumenty v rámci volební i povolební kampaně a společně bez 
ohledu na koalici a opozici převzít odpovědnost, kterou jsme jako zastupitelé od Turnovanů dostali. 
Vrátit se k hlavnímu důvodu naší práce, a to je právě výše uvedené vlastenectví, v našem případě 
schované za pojmem Turnov, protože bez ohledu na politickou stranu a hnutí nás spojuje láska 
k místu, kde žijeme a záleží nám na jeho dobrém rozvoji a snad, bude-li nám dáno, dokážeme 
i porozumět jeho osobitému duchovního klimatu i všemu, co k němu tradičně patří.  
 
Všem občanům Turnova blahopřeji k dnešnímu státnímu svátku kulatých 100 let od vzniku 
Československa! 
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 
a Československo! 
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Projev místostarostky Turnova Jany Svobodové ke státnímu svátku České 

republiky 28. října 2018, u pomníku padlým ve Skálově ulici 

 
Vážené dámy, pánové, vážení hosté, 
sešli jsme se před pomníkem padlým v 1. a 2. světové válce a pomníkem obětí komunismu, abychom 
si připomněli události spojené s výročím vzniku Československé republiky a také se zamysleli nad 
odkazem tohoto výročí pro dnešní dobu.  
Dvě světové války se významně zapsaly do historie Turnova. V obou bylo ztraceno mnoho životů 
místních občanů, jak na bojištích, tak v rámci holocaustu nebo odbojové činnosti. 28. října 1918 byla 
i v Turnově ustavena výkonná moc nového státu. 
Před sto lety měl Turnov kolem 9 tisíc obyvatel, některé okrajové části byly ještě samostatné. Nestál 
zde tento pomník, lidé se ale shromáždili na rynku, kde se v podvečerních hodinách objevil na 
balkónu radnice starostův náměstek Matěj Koťátko, který nadšenému davu zaplňujícímu celé 
náměstí sdělil, že v Praze bylo před sochou sv. Václava proklamováno, že odvěký sen národa stal se 
skutkem a náš stát československý tím okamžikem vstoupil v řadu samostatných, svobodných, 
kulturních států světa. V Turnově zavládlo všeobecné veselí, dav zpíval „Kde domov můj“. Na 
radničním balkónu se následně vystřídalo několik dalších řečníků, všichni oslavovali samostatnost 
svobodného národa. Jako poslední vstoupil na balkon jednatel a vojenský referent Okresního 
národního výboru, okresní tajemník V. J. Kulich se slovy: „Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní 
výbor, lide československý, který jest ode dneška Tvou vládou, aby Tvé chování a Tvá radost byly 
důstojny veliké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém 
přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem 
nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo 
vrhnouti stín na čisté jméno svobodného národa. Republice Československé zdar a sláva!“ 
Po celém městě zavládlo nadšení, do noci trvaly průvody plné radosti z různých částí města. A srdce 
jihlo nad tou svorností v národě, jež slibovala tolik do budoucnosti a byla nejkrásnějším darem do 
vínku znovuzrozeného českého státu!  
„A když jsem domů přišel po všech těch dojmech velikého toho dne, děkoval jsem Bohu, že mi dal 
dožíti tohoto světodějného okamžiku, v kterém jsme se stali pány svých osudů. Posvátná radost 
rozlila se nitrem nad spravedlností nebe, jež dalo zvítěziti pravdě a dalo zaskvíti nad národem naším 
po bouřích a vichřicích tří století opětně zlatému slunci svobody. Za živa nás pochovali a my jsme 
vstali z mrtvých…“ vzpomínal MUDr. Vojtěch Král, státní městský lékař v Turnově v Pamětech okresu 
turnovského za světové války a z doby státního převratu. 
Kam se vytratila radost, kterou Turnované před sto lety prožívali? Radovali se převážně proto, že 
trpěli roky válkou a ještě navíc získali samostatnost a svobodu. Ano, byla to jiná doba a jiné okolnosti. 
Kam se vytratila radost, kterou nahradila všeobecná nespokojenost? 
Copak je třeba zažívat válku, abychom ocenili svobodu a možnost řídit sami sebe? Tomáš Garrigue 
Masaryk byl toho názoru, že „člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“ Schází nám snad cíl? Copak skutečně 
musíme trpět hlady? Copak opravdu trpíme absencí ještě jednoho obchodního řetězce, abychom 
netrpěli nedostatky? Státní svátek připadl na neděli, opravdu nás nejvíce zajímá, které obchody mají 
otevřeno? 
Už Masaryk říkal, že: „život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. 
Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale 
nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ 
Radujme se z toho, že můžeme společně oslavovat, nemusíme řešit existenční otázky a přestaňme 
neustále nervózně tlačit na klaksony a hledat, kde zaparkujeme, nebo se honit za slevami 
a výhodnými nabídkami. Přitom tu největší nabídku máme všichni v sobě – je to sdílená radost, ta 
radost, kterou si předávali Turnované právě před sto lety. 
Odtrhněme se od domácích kin a videoher a dejme lajk i sdílené radosti při oslavám toho, co se před 
100 lety opravdu hustě povedlo. 
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Dnes se nám ta radost vrací, po celé České republice se slaví, země se halí do červeno-modro-bílé. 
Radovat se přeci umíme, veselí a nadšení v nás propukne při výhře na olympijských hrách nebo 
během všesokolského sletu. 
Opravdu to umíme! Proto si pamatujme, že národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, 
aby ji znovu prožil.  
Děkuji.  
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Projekt pro Turnov – participativní rozpočet 

Na jaře proběhlo již podruhé hlasování o tzv. Projektu pro Turnov. V rámci participativního rozpočtu 
bylo vyčleněno 300 tisíc korun na vítězný návrh. Jednotlivé návrhy mohl podat každý občan města, do 
konce března jich na radnici dorazilo osm, z nichž pouze čtyři vyhověly pravidlům.  
 
Navržené projekty 
1. Úprava veřejného prostoru v Nudvojovicích  
Předkladatel: Ing. Petr Macháček (Sdružení občanů Nudvojovic), cena: 150 000,- Kč  
Úprava travnaté plochy u Jizery za účelem vybudování zázemí pro volný čas dětí a dospělých, pro 
umístění posezení s ohništěm a lavičkami, lavičkami u řeky, palisád pro posezení i hru dětí, mobiliáře, 
2 až 3 herní prvky pro děti, současná plocha je jen trávník bez dalšího využití, jde o klidnou, hojně 
navštěvovanou lokalitu pro cyklisty, pro vycházky s dětmi.  

  

 

 

 

 
 
2. Venkovní posilovna pro veřejnost – Workout na atletickém stadionu 
Předkladatel: AC Turnov, z.s., Jana Svobodová, cena: 75 000,-Kč (+ 30 000,- Kč spoluúčast 
předkladatele) 
Umístění workautové sestavy u atletického stadionu, který je volně dostupný veřejnosti, venkovní 
posilovací stroje – typu bradla, šikmá stolice, šikmá vzpěra, ručkovadlo, hrazdy. Cílem je rozšíření 
nabídky venkovního cvičení v centru města.  
 
3. Renovace altánku Kopalova vyhlídka v novém parku 
Předkladatel: Lukáš Moudrý (Parlament mládeže), cena: 
110 000,-Kč 
Oprava a údržba dřevěné konstrukce altánku nad Jizerou, 
vydláždění altánku, dovybavení lavicemi, stolem a stojanem 
na kola, umístění informační tabule, altán je umístěn na 
červené turistické stezce, cílem je zpříjemnění místa 
k odpočinku. 
  
4. Kultivace prostředí u pramene Boží vody 
Předkladatel: Nataniel Mansfeld (Parlament mládeže), cena: 
300 000,-Kč 
Úprava plochy před pramenem Boží vody, zpevnění terénu co 
nejméně invazivní cestou, funkční oprava ve formě odvodnění 
a vybudování mlatové cesty, drobná oprava zídek, jejich 
očištění, umístění zábradlí, laviček, naučné a info tabule, 
rozcestníku. Cílem je zatraktivnění místa pro místní občany 
i turisty. 
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Výsledek 
V hlasování obyvatel zvítězil projekt úpravy travnaté plochy 
u Jizery v Nudvojovicích. K realizaci došlo v letních měsících 
a 24. července byl místo předáno veřejnosti. V září proběhlo na 
místě slavnostní předání. Akci zrealizovala firma TR Antoš 
a Technické služby Turnov, celková částka činila 75 793 Kč. 
Protože nebyly vyčerpány všechny finance, došlo i k realizaci 
venkovní posilovny pro veřejnost na atletickém stadionu, otevřena byla 14. listopadu 

 
1. Úprava veřejného prostoru v Nudvojovicích – 40 %  
2. Venkovní posilovna pro veřejnost – Workout na atletickém stadionu – 26,16 %  
3. Kultivace prostředí u pramene Boží vody – 19,4 %  
4. Renovace altánku Kopalova vyhlídka v novém parku – 13,5 %  
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Parkování ve městě 

 
Množství automobilů, bez kterých se dnes nedokážeme obejít, způsobuje značné potíže v hustotě 
dopravy a také v parkování. Jak ráno, kdy ve městě potřebují zaparkovat všichni zaměstnanci, tak 
večer, kdy se většina vrací domů. Přinášíme přehled veřejných parkovišť ve městě, včetně poplatků za 
jejich využití.  
 

 Poplatek za parkovací kartu za 3 vozidla na 1 rok činí 3000 Kč.  
. Parkoviště na náměstí Českého ráje: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., v sobotu od 

8.00 hod. do 11.00 hod.: do 1 hodiny 20 Kč, každá další započatá hodina 50 Kč. 
. Parkoviště na Havlíčkově náměstí: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., v sobotu od 

8.00 hod. do 11.00 hod.: do 1 hodiny 10 Kč, každá další započatá hodina 20 Kč.  
. Parkoviště na Koňském trhu a ul. A. Horákové: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., 

v sobotu od 8.00 hod. do 11.00 hod.: do 1 hodiny 5 Kč, každá další započatá hodina 20 Kč. 
Parkoviště na části ul. Trávnice, Krajířova: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., 
v sobotu od 8.00 hod. do 11.00 hod.: do 1 hodiny 10 Kč, každá další hodina 20 Kč. 

. Parkoviště v ul. 28. října u městské nemocnice: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., 
v sobotu od 8.00 hod. do 11.00 hod.: do 4 hodin 5 Kč, každá další započatá hodina 20 Kč. 
Parkoviště v ul. Nádražní u Billy: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., v sobotu od 
8.00 hod. do 11.00 hod., v neděli od 12.00 hod. do 18.00 hod.: do 30 min. 5 Kč, do 1 hodiny 
20 Kč, každá další hodina 20 Kč. 

. Parkoviště v ul. Nádražní: v pondělí až pátek od 8.00 hod. do 16.00 hod.: do 1 hodiny 5 Kč, do 24 
hodin 20 Kč, 

. Parkoviště Studentská ulice při vjezdu z Nádražní: v pondělí až pátek od 8.00 hod. do 
16.00 hod.: do 1 hodiny 5 Kč, do 24 hodin 20 Kč, 

. Parkoviště ul. 28 října: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. do 
11.00 hod.: do 1 hodiny 10 Kč, každá další hodina 20 Kč. 

. Parkoviště na části ul. Tázlerova: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., v sobotu od 
8.00 hod. do 11.00 hod.: do 2 hodin 10 Kč, každá další hodina 20 Kč. 

. Parkoviště na části ul. Skálova: v pondělí až pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod., v sobotu od 
8.00 hod. do 11.00 hod.: do 1 hodiny 5 Kč, každá další hodina 20 Kč. 

. Parkoviště ul. U Raka: v pondělí až pátek od 8.00 hod. do 17.00 hod.: do 1 hodiny 5 Kč, do 
24 hodin 20 Kč, 

. Parkoviště ul. Krajířova: poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činí 6000 Kč. 
Parkoviště Trávnice: poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činí 6000 Kč.  

Jedná se o maximální ceny včetně DPH platné k začátku roku 2018. Převzato z webových stránek 
města www.turnov.cz. 
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Průměrné ceny potravin 

Pro představu uvádíme průměrné ceny běžných potravin podle vzoru, který jsme nalezli v zápise 
v městské kronice za rok 1931. Přidali jsme několik dalších, běžně nakupovaných potravin.  
Průměrná mzda v České republice v roce 2018 byla téměř 34 tisíc korun hrubé mzdy, přibližně 28 tisíc 
čistého.  
 
Průměrné ceny potravin v roce 1931 (opis z městské kroniky) 
Vejce – kus 60 až 80 h za kus 
Máslo – 20-22 Kč za kg 
Tvaroh – 3,00 až 3,50 za kg 
Mléko – 1,80 Kč za litr 
 
Jablka 0,80 až 1,20 Kč za kg 
Hrušky 0,80 až 1,20 Kč za kg 
Jahody 5 až 8 Kč za kg 
Brambory 32 až 40 za 100 kg 
 
Průměrné ceny potravin v roce 2018 
Vejce – kus od 3,50 do 4,50 Kč. Dražší jsou vejce od slepic chovaných v podestýlkovém nebo volném 
chovu, zatímco vejce z krutých klecových chovů dosahují v akcích velmi nízkých cen 
Máslo – 200 Kč za kg (250 g se prodává mezi 45–60 Kč) 
Tvaroh – 65 Kč za kg (prodává se v 250 gramovém balení, nižší ceny u odtučněných a nízkotučných 
verzích) 
Mléko – 17 až 22 Kč za litr 
 
Jablka – ca 25 Kč za kg 
Hrušky – ca 35 Kč za kg 
Jahody – 60 Kč za kg (Sempra Turnov) 
Brambory – ca 15 Kč za kg 
 
Chléb konzumní – 30 Kč (1 kg) 
Mouka – 15 až 17 Kč 
Maso vepřové 90 až 100 Kč (1 kg) 
Maso kuřecí – 120 až 130 Kč (za celé kuře chlazené, ca 1,6 kg) 
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Obědová menu turnovských restaurací  

Velká část zaměstnanců pracujících mimo tovární provozy využívá tzv. obědová menu restaurací, 
protože závodní stravování či kantýny téměř neexistují. Výjimkou mohou být učitelé, stravující se ve 
školních jídelnách. V centru Turnova, kde je mnoho firem, úředníků a prodavačů, je nabídka obědů 
v místních restauracích samozřejmostí. Ceny jsou obvykle nižší, než běžná nabídka z jídelního lístku. 
Kvalita těchto obědů není však vždy ta nejlepší. Také nabídka turnovských restaurací je, až na 
výjimky, poněkud jednotvárná. Člověku, který neholduje klasické české kuchyni, snaží se stravovat 
zdravě či například je vegetariánem, se mnoho možností nenabízí.  
 

 10. srpna 2018 
 
Hotel Korunní princ (Hluboká 137, vchod do restaurace z náměstí) 
Domácí limonáda 0,25 l 19 Kč  
Zelná s klobásou 33 Kč (malá polévka 0,2 l 20 Kč)  
1. Steak z vepřové krkovice se sázeným vejcem, hranolky 120 Kč  
2. Míchaný zeleninový salát s grilovaným hermelínem, jablky a mandlemi 115 Kč  
3. Hovězí guláš po maďarsku, houskový knedlík 105 Kč  
4. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, červené zelí 99 Kč  
5. Kuřecí kostky s jarní cibulkou a žampiony na kari, smetanová omáčka, pečený brambor 99 Kč 
 
Magic Turnov (Sobotecká 595) 
Matt. hrozno, cola, čaj 0,3 l 15 Kč  
Krémová česnečka 20 Kč  
1. Vepřová krkovice na paprice, knedlík / rýže 100 Kč  
2. Pikantní masová směs, hranolky / rýže 100 Kč  
3. Jitrnicový prejt, bílé zelí, vařený brambor 95 Kč  
4. Smažený sýrový duet, brambor, tatarka 105 Kč  
5. Zeleninový salát s kuřecími kousky v corn-flakes, dresink 100 Kč 
 
U Bati (Palackého 147), (cena kolem 100 Kč) 
Houbová polévka  
1. Segedínský guláš s knedlíkem  
2. Kuřecí steak na salátu kuskus  
3. Smažený květák s bramborem a tatarkou 
 
Café Kolej (Nádražní 11184 
Mexická fazolačka 30 Kč  
1. Vepřový steak v silné omáčce, hranolky 120 Kč  
2. Kuřecí plátek v nivové omáčce, hranolky 100 Kč  
3. Listový salát s grilovaným hermelínem, cherry rajčata, bagetka 130 Kč 
 
Hotel Karel IV. (Žižkova 501) 
Zelná s klobásou 40 Kč  
Denní menu 
1. Štěpánská hovězí pečeně s houskovým knedlíkem 96 Kč  
2. Vepřové výpečky s bramborovým knedlíkem a dušeným zelím 89 Kč  
3. Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce s kaparami, tagliatelle 94 Kč  
4. Pizza vegetariánská 95 Kč  
Denní nabídka 
Hlavní chod: Hovězí maso s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem 96 Kč  
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Vegetariánské jídlo: Zapečená brokolice se sýrem a bramborem 82 Kč  
Bezlepkové jídlo: Vaječná omeleta se žampiony podávaná s vařeným bramborem 84 Kč  
 
U Supa (Kinského 429) 
Gulášová 35 Kč (s menu 15 Kč)  
1. Kuřecí roláda se sýrovou nádivkou, bramborová kaše 95 Kč  
2. Masové kuličky v rajské omáčce, houskový knedlík 95 Kč  
3. Smažený sýr, vařený brambor, tatarka 97 Kč  
4. Čínské nudle s kuřecími kousky a zeleninou 99 Kč  
5. Míchaný tatarský biftek, topinky, česnek 112 Kč 
 
Maškovka (Sobotecká 2051), (cena přes 100 Kč) 
1. Grilovaná vepřová panenka s žampionovou omáčkou a salátem z červené čočky 
2. Čedarové risotto s kuřecím masem, jarní cibulkou a vínem, parmezán 
3. Pizza se smetanovým základem, eidamem, slaninou, fazolkami a česnekem 
4. Salát s melounem, parmskou šunkou a kozím sýrem, samún 
5. Vepřové na paprice s těstovinami 

 
Pukū bistro (Skálova 68), (nabídka z prvního dne otevření – 6. září) 
Polévka italská zeleninová minestrone, rozpečený pita chléb 25/55 Kč 
Chorvatská pljeskavice, opečené brambory s česnekem a tymiánem, paprikový ajvar, salátek 
Čínské vaječné nudle prohozené ve woku, houby shitake, zelenina, koriandr 
 
 

 30. listopadu 2018 
 
Hotel Korunní Princ  
zavřeno 
 
Magic Turnov 
Hovězí vývar s těstovinou 20 Kč  
1. Plzeňský hovězí guláš, houskový knedlík 110 Kč  
2. Masová směs s balkánským sýrem, hranolky / rýže 100 Kč  
3. Krůtí steak, kukuřice na másle, vařený brambor 100 Kč  
4. Zbojnická vepřová kapsa, opečený brambor 105 Kč  
5. Nudle s mákem a máslem, kompot 85 Kč  
 
U Bati  
Italská zeleninová  
1. Houbové rizoto sypané sýrem grana padano  
2. Pečená krkovice na česneku, domácí krokety  
3. Zeleninový salát s kuřecími stripsy a bylinkovým dresinkem, bagetka 
 
Café Kolej  
Česnečka 30 Kč  
1. Vepřový steak na pepři, hranolky 100 Kč  
2. Kuřecí plátek v nivové omáčce, hranolky 100 Kč  
3. Hovězí guláš, pečivo 100 Kč  
4. Tatarský biftek, topinky (od 17:00) 150 Kč 
 
Hotel Karel IV.  
Kapustová s uzeninou 21 Kč  
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Denní nabídka 
1. Hovězí kostky s baby karotkou podávané s vařeným bramborem 96 Kč  
2. Krůtí plněná roláda servírovaná s bramborovou kaší a kompotem 94 Kč  
3. Špekové knedlíky se zelím maštěné cibulkou 89 Kč  
4. Řecká musaka s mletým masem 98 Kč  
Denní menu 
Hlavní chod: Vepřová kotleta s beraními rohy zapečená se sýrem, americký brambor 99,- Kč 
Vegetariánské: Smažené žampiony s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou 93 Kč  
Bezlepkové: Zapečené kuřecí maso s bramborem, cibulkou a smetanou 94 Kč 
 
U Supa  
Dršťková 35 /18 Kč  
1. Kuřecí směs se zeleninou, dušená rýže 97 Kč  
2. Segedínský guláš, houskový knedlík 98 Kč  
3. Plněné knedlíky uzeným masem, červené zelí a vídeňská cibulka 96 Kč  
4. Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka 99 Kč  
5. Smažená krůtí kapsa plněná šunkou a sýrem, krokety, salátek 139 Kč 
 
Maškovka (menu ze 7. prosince). Jednotná cena menu 110 Kč 
1. Grilovaná panenka s bylinkovou smetanovou omáčkou, dušenou zeleninou a rýží  
2. Gnocchi kuřecím masem a gorgonzolovou omáčkou se žampiony, sypané parmezánem 
3. Pizza s rajčaty, eidamem, kuřecím masem a grilovanou cuketou 
4. Salát s bílými fazolemi, kuřecím masem, jablky a kysanou smetanou, samún 
5. Smažený květák, podávaný s vařenými bramborami a domácí tatarkou 
 
PuKú bistro 
Krém z červené řepy s tarhoňou, rozpečený pita chléb – velká/malá 55,- / 25,- Kč 
USA hot dog, chilli fazole, zelí, domácí hořčice, okurkový relish, smažená cibulka, hranolky, domácí 
kečup 145,- Kč 
Rýžové kuličky, salát s grilovanou zeleninou a tarhoňou, rozinky, kari majonéza, koriandr 135,- Kč 
 
Turnovská pivnice (Hluboká 146) 
Frankfurtská s párkem 35 / 20 Kč 
1. Kančí ragú v kořenové zelenině a brusinkách, krokety 115 Kč  
2. Krůtí steak na grilu, zelené fazolky s česnekem a slaninou, americké brambory 125 Kč  
3. Kuřecí kapsa plněná klobásou, paprikou a cibulí, bramborová kaše, kyselá okurka 105 Kč  
4. Vepřová plec na houbách, houskový knedlík 95 Kč  
5. Vepřové ledvinky na cibulce, dušená rýže 95 Kč 
 
Albion (U Nádraží 2124) 
Uzený vývar s kroupami 19 Kč  
Boršč 30 Kč  
1. Znojemská hovězí pečeně, rýže/houskový knedlík 95 Kč  
2. Vepřová plec po indicku, rýže 95 Kč  
3. Bramborák plněný masovou směsí, obloha 95 Kč  
4. Smažená vinná klobása, bramborová kaše, okurka 92 Kč  
5. Kuřecí steak „Pašerák“ (šunka, sýr, vejce, hořčice), hranolky, obloha 115 Kč  
6. Kuřecí směs, rýže 92 Kč  
7. Vejce vařené, zelené fazolky na smetaně, vařený brambor 87 Kč 
 
U Meha (Mariánské nám. 13) 
Drůbeží vývar s nudlemi 26 Kč  
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1. Hovězí guláš, houskový knedlík / těstoviny 95 Kč  
2. Masové kuličky ve smetanové omáčce, těstoviny 95 Kč  
3. Vinná klobása, šťouchaný brambor, okurka  
4. Zeleninový salát sýrový mix, olivy 85 Kč  
5. Bosenský chléb „Samún" dle nabídky 75 Kč  
6. Pizza Hawar (šunka, ananas) 85 Kč  
7. Pizza s rajčaty a nivou 85 Kč 
 
Plaudit Turnov (Bezručova 698) 
Frankfurtská polévka 35 Kč  
1. Masový mix gril s bramborovými plátky, kukuřičným štěpem a slaninou 117 Kč  
2. Filátko ze žraloka s grilovanou zeleninou a šafránovou rýží, sypané sýrem Grana Padano 115 Kč  
3. Pečené kuřecí stehýnko na másle s vařeným bramborem a salátkem 107 Kč  
4. Fit: Pšeničná tortilla se zeleninou a kuřecím masem, dresink Tisíc ostrovů 131 Kč  
5. Pizza s pasírovanými rajčaty, mozzarellou, nivou, kukuřicí a rukolou 115 Kč  
6. Pizza se smetanou, mozzarellou, slaninou, uzeným sýrem a mletým pepřem 115 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  
 
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, úprava parkování v Nádražní ulici s novými parkovacími automaty 

 MŠ 28. října – Tříkrálová pochůzka dětí 

 Nová radnice – stav rekonstrukce (Viz Stavební úpravy) 

 KC Turnov – pořad O literatuře, host Karol Sidon 

 Volby prezidenta republiky, kampaň v ulicích a volební místnosti v ZŠ v Alešově ulici 

 Zima v Turnově 

 Muzeum – výstavba expozice horolezectví  

 Zima na Kozákově 

 Muzeum – Výstava Udělej si sám 
Únor 

 Dlaskův statek – Masopust na Dlaskově statku 

 TJ Turnov – Volejbal 

 Volby do obecních zastupitelstev – Volební uskupení PROTO (Pro Turnov Otevřený) 

 Muzeum – Výstava Výtvarný Salon Turnov–Jawor 

 Závody rádiem řízených modelů letadel v hale TJ Skálova 

 KC Turnov + Žlutá ponorka – karneval 

 Pekařova ulice po opravě 

 Kontejnery na separovaný odpad u supermarketu Billa u nádraží 

 Město – místa před rekonstrukcí: Palackého ulice, Přemyslova ulice a horní část Nádražní ulice 

 Nejlepší sportovci Turnova 2017 

 Lyžování ve Struhách 

 Hokej – Krajská liga, darovací šek pro humanitární organizaci ADRA 

 Obchodní a hotelová škola – Den otevřených dveří 

 ZŠ Skálova – masopust u supermarketu Billa u nádraží 

 Modrý kocour, Divadelní festival 

 Nádražní ulice – příprava na rekonstrukci horní části 

 Muzeum – výstava Příběh Tibetu 
Březen 

 Hokej – tým HC Turnov 1931  

 Demonstrace proti vzniku vlády s účastí komunistů 

 Palackého ulice – rekonstrukce 

 Zdravotně sociální služby – nové vozidlo 

 Niva Jizery v oblasti autobusového nádraží – návrhy na úpravu prostoru 

 Husova ulice – nový přechod před Žlutou ponorkou 

 Palackého ulice – rekonstrukce 

 Hokej – tým HC Turnov 1931  

 Nádražní ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
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 Ohrazenice – dopravní opatření na průtahu v Ohrazenicích 

 Pacltova ulice 

 Demonstrace studentů gymnázia proti vládě založené na podpoře komunistů 

 Parkoviště u supermarketu Lidl  

 Muzeum – výstavba expozice horolezectví 

 Husova ulice – nový přechod před Žlutou ponorkou 

 Zima v Turnově 

 Nádražní ulice – rekonstrukce 

 Turnovský drahokam  

 TJ Turnov – volejbal 

 Fotbal – stavba hřiště s umělou trávou  

 Výšinka – úprava autobusové zastávky  

 Mateřinka 2018  

 Hasiči – cvičení 

 Palackého a Přemyslova ulice 

 Park – poškozené cesty 

 Noc s Andersenem  
Duben 

 Parkoviště Na Lukách 

 Zapálené popelnice 

 Fotbal – první jarní zápas  

 Školy – slavnostní zápis dětí do prvních tříd 

 Muzeum – Výstava Najdi svého dědečka 

 Demonstrace proti vládě 

 Nádražní budova – stavební práce 

 Příběhy našich sousedů – projekt Post Bellum 

 Jaro v Turnově 

 Nová radnice, Skálova, čp. 466 – rekonstrukce  

 Husova ulice – nový přechod před Žlutou ponorkou 

 Výšinka – stavební parcely 

 Náměstí B. J. Horáčka před Střelnicí 

 Parkovací automat před Střelnicí 

 Muzeum – výstavba Expozice horolezectví 

 Nádražní ulice – rekonstrukce 

 Palackého ulice – rekonstrukce 

 Strom Olgy Havlové – vysazení v přednádražním prostoru 

 Zahájení nové turistické sezony 
Květen 

 Nová radnice, Skálova, čp. 466 – rekonstrukce  

 Oslavy Dne vítězství 

 Valdštejn – stavební práce a pouť v předhradí  

 Studentský Majáles 2018 

 Stavební práce před supermarketem Lidl 

 Muzeum – výstavba Expozice horolezectví 

 Muzeum – výstava Luminiscence 

 Husova ulice – nový přechod před Žlutou ponorkou 

 ZŠ Žižkova – jarmark 

 Vítání občánků ve foyer Střelnice (bez dalších informací) 

 ZŠ Skálova – oslava 100. výročí založení 

 Maškova zahrada – koupaliště 
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 Dlaskův statek – Letnice na Dlaskově statku 

 Memoriál Ludvíka Daňka 2018  
Červen 

 Nádražní a Palackého ulice – rekonstrukce 

 U Nádraží čp. 1295 – nová lékárna a ordinace lékařů 

 Obchodní akademie a Hotelové školy – předávání maturitních vysvědčení 

 Demonstrace proti vládě 

 Muzeum – výstava Posedlost šperkem 

 Alešova ulice – výstavba centra odborného vzdělávání 

 ADRA – Charitativní obchod v Nádražní ulici 

 Žlutá ponorka – Dětský den v parku u letního kina 

 Pomník válečného hrdiny Otakara Jaroše ve Skálově ulici 

 Sokolský slet župy Ještědské  

 Legiovlak  

 Divadlo – studie na rekonstrukci 

 Nemocnice – nová polohovací lůžka  

 Muzeum – výstava Od obilky ke chlebu 

 Rekonstrukce parkoviště a supermarketu Lidl 

 Pivovar Rohozec – Slavnosti piva Rohozec 

 Přemyslova ulice – rekonstrukce 

 Palackého ulice – rekonstrukce 

 Nádražní ulice – rekonstrukce 
Červenec 
. Dům přírody – výstava Český ráj známý neznámý a navazující přednášky 
. Nádražní ulice – obnovení provozu po rekonstrukci 
. Mašovská kaplička – svatební obřad 
. Palackého ulice – rekonstrukce 
. Turn Off Open Air – rockový festival Na Lukách 
. Nudvojovice – dětské hřiště v Nudvojovicích vzniklé z participativního rozpočtu 
. Nádoby na tříděný odpad 
. Hrad Valdštejn – koncert kapely Nothingham v kapli, oratorium Jan Křtitel 
. Palackého ulice – rekonstrukce 
. Hrad Valdštejn – letní divadelní představení na prvním nádvoří 
. KC Střelnice – letní koncert kapely Jarret 
. Palackého ulice – rekonstrukce 
. Sídliště Přepeřská – bourání plechových garáží 
. Nádražní ulice 
. Sprejeři. Ohrazenice a průchod u Maškovy zahrady 
. Léto v Turnově 
. Ohrazenice – stavba vodojemu  
. Hrad Valdštejn – festival slackline 
. Hotel Korunní princ na náměstí a jeho letní zahrádka  
. Léto v Turnově 
. Maškova zahrada – koupaliště 

Srpen 
. Ohrazenice – stavba vodojemu  
. Maškova zahrada – koupaliště 
. Letní kino – Filmový víkend  
. KC Střelnice – letní koncert kapely FD band  
. Přemyslova ulice – rekonstrukce 
. Fotbal – první zápas nové divizní sezony 



Kronika města Turnova 2018  |267 

. Palackého ulice – rekonstrukce 

. Nádražní ulice  

. Nádražní ulice – charitativní obchod ADRA  

. Dolánky – jez 

. Dlaskův statek 

. Náměstí – výstavy (bez dalších informací) 

. Náměstí – připomínka roku 1968 

. Magický Turnov – putování pro návštěvníky 

. Palackého ulice – oprava mostu 

. Nemocnice – nový CT tomograf 

. Palackého ulice – rekonstrukce 

. Park u letního kina 

. Uvažovaná nová bytová zóna Benátky nad nemocnicí 

. Nová radnice, Skálova, čp. 466 – rekonstrukce  

. Hruštice – nová výstavba 
Září 
. Kamax – Den pro rodinu ve firmě Kamax 
. Básníci ticha – festival před Střelnicí 
. Otevření nové pobočky pošty 
. ADRA – charitativní obchůdek v Pasáži Kinský  
. ZŠ v Alešově ulici – první školní den v prvních třídách 
. Palackého ulice – spuštění provozu 
. Žlutá ponorka a družina ZŠ Alešova – nová pobočka, tzv. Dvojka 
. Ohrazenice – vodojem 
. Nemocnice – Den zdraví 
. Obchodní a Hotelová škola – Běh číšníků na náměstí  
. Volby – Turnovská volbiéra 
. Hnutí ANO 2011 – tisková konference 
. ODS – tisková konference 
. ČSSD – lídři v Dolánkách. 
. Nezávislý blok – tisková konference 
. Piráti – lídři 
. Lídři stran a hnutí kandidujících do komunálních voleb 
. Fotbal – výstavba hřiště s umělou trávou  
. Hokej – první hokejový zápas nové sezony: FK Turnov – FK Lomnice nad Popelkou 
. Dlaskův statek – Posvícení 
. Odhalení pamětní desky legendárního horolezce Josky Smítky 

Říjen 
. Volby – předvolební kampaň v Turnově 
. Odhalení pamětní desky na domě Karla Vika  
. Gymnázium – oslavy 110. výročí  
. Mašov – akce k oslavě výročí republiky  
. Volby – podpis koaliční dohody na radnici 
. Výročí republiky – MŠ Sluníčko a ZŠ v ul. 28. října 
. Muzeum – výstavba horolezecké expozice 
. Oslavy výročí republiky v Turnově 

Listopad 
. Silniční běh Hruštice 2018  
. Volejbal – družstvo druholigových volejbalistů TJ Zikuda Turnov 
. Kalužník – nový chodník 
. Park u letního kina – nové hřiště 
. Reedice knihy Turnov 
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. Muzeum – Výstava řezbáře Václava Plechatého  

. Úklid ulic v režii Technických služeb Turnov 

. ZŠ Zborovská – uctění obětí první světové  

. ZŠ Alešova – Martinská slavnost 

. Volejbal – druholigové volejbalistky TJ Turnov 

. Martin Beran – rozloučení 

. Snap Call – křest nového CD  

. Rekonstrukce silnice z Ohrazenic do Svijan – slavnostní podpis smlouvy 

. ADRA – sbírka oblečení pro obchůdek v Nádražní ulici 

. Spolek chovatelů – podzimní chovatelská výstava  

. Payya Matys – natáčení klipu 

. Vánoce – instalace vánočního stromu na náměstí 

. Fotbal – poslední podzimní divizní fotbalové utkání Turnova s Trutnovem 

. ZŠ 28. října – setkání starosty T. Hockeho se zástupci žáků a rodičů  
Prosinec 
. Zima v Turnově 
. Babybox – první odložené dítě 
. Vánoce – rozsvěcení vánočního stromu  
. Hasiči města Turnova – nová termokamera 
. Přemyslova ulice – setkání občanů po rekonstrukci 
. Knihovna – otevření pobočky knihovny v nádražní budově  
. Komenského ulice – plánovaná rekonstrukce 
. Vánoce – Vánoční trhy 2018 
. Nudvojovice – otevření zrekonstruované úpravny vody  
. Hokej – utkání s Lomnicí nad Popelkou  
. Nová radnice – dokončení 
. Dlaskův statek – vánoční instalace  
. Vánoce – Betlémské světlo  
. Vánoce v Mašově – vánoční koncert 
. Silvestrovský běh – Maškova zahrada 
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