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ÚVODNÍ INFORMACE 

Na základě smlouvy s Městem Turnov a rozhodnutím rady města převzal zpracování 

textové části Kroniky města Turnova počínaje rokem 2002 Pavel Charousek se snahou 

co nejlépe navázat na své předchůdce.

Komise letopisecká: Ing. Milan Hejduk – předseda, René Brož – tajemník, Mgr. Dalibor Sehnoutka, Jitka 
Petrušková.
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I.
PRŮVODCE ROKEM 2005 VE SVĚTĚ, 
V     ČESKÉ REPUBLICE A V TURNOVĚ   

ANEB CHRONOLOGICKÝ SOUHRN UDÁLOSTÍ

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející 

na Turnovsku, vlastní záznamy kronikáře, zprávy o činnosti spolků, institucí a úřadů ad.
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Česká republika, Evropa a svět v     roce 2005 v     heslech:  

► Tatry úplně zpustošil uragán. Slovensko zasáhla stoletá přírodní katastrofa, velehory připomínají měsíční 

krajinu.

► Na Ukrajině vypuklo povstání, do ulic Kyjeva vyšlo na 100 tisíc lidí, několik dnů se demonstrovalo proti 

výsledkům prezidentských voleb, v zemi zavládl chaos, polovina země podporovala prozápadního 

opozičního kandidáta Viktora Juščenka (má znetvořený obličej, když se ho pokusili otrávit), východ země 

stojí za proruským Janukovyčem. Demonstrace přerostly do tzv. oranžové revoluce podobné té v Čechách 

v roce 1989. 

► Šok: Policisté zatkli světoznámého šéfa dětského pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumila 

Kulínského a obvinili ho z pohlavního zneužívání dívek, což některé dosvědčily i před televizními kamerami.

► Americká CME Ronalda Laudera koupila NOVU a do této komerční televize se vrátila po pěti letech, 

vysílací licence platí až do roku 2017.

► V supermarketech začaly lednové slevy, na některých místech v naší republice kvůli tomu zkolabovala 

doprava.

► Divná zima: 9. ledna bylo 16 stupňů nad nulou. Zanedlouho potom na Šumavě naměřili mínus 31,2 

stupně Celsia.

► Po sedmi letech kosmického putování přistála 14. ledna na povrchu největšího měsíce planety Saturn 

evropská sonda Huygens, na jejímž sestrojení se podíleli také čeští vědci…

► Americký prezident George Bush vstoupil do druhého funkčního období. Budu dál šířit svobodu, řekl.

► V Iráku se konaly první svobodné volby za půl století, provázela je vysoká účast a strach z teroristů.

► Světový rozruch vyvolala jablonecká firma Jablotron, když začala vyrábět největší mobil na světě 

podobný klasickému telefonu. Hlavně senioři, kteří bojovali s malými tlačítky, jásají.

► Český turista neopatrnou manipulací s cestovním plynovým vařičem zapálil národní park v jihoamerické 

Chile! Česko pomůže s jeho obnovou.

► České vlajce bylo 30. března 2005 už 85 let. Většina badatelů se shodla na tom, že jejím autorem byl 

pracovník archivu ministerstva vnitra Jaroslav Kursa (1875 až 1950). Jeho tvář ale veřejnost dosud nezná, 

nedochovala se totiž žádná jeho fotografie. 

► Americký prezident George Bush cestoval po Evropě. Byl v Bruselu, německé Mohuči a cestu zakončil 

v Bratislavě, kde se setkal s ruským prezidentem Putinem. Pro Slováky to byla akce století, svoji roli 

hostitelů zvládli na výbornou! 

► Poprvé o nejkrásnější dívce rozhodovali diváci pomocí telefonátů a SMS. Českou Miss roku 2005 se stala 

Kateřina Smejkalová z Bohuňovic na Olomoucku.

► Česko se stalo jedním z největších výrobců aut v Evropě. První vozy sjely z výrobní linky nového závodu 

značek Toyota, Peugeot a Citroën v Kolíně.

► Smutné Velikonoce měli všichni věřící. Papež Jan Pavel II. poprvé za 26 let svého působení v čele 

katolické církve nebyl schopen pro svůj zdravotní stav vést velikonoční bohoslužby. Jen se ukázal na chvíli 

v okně, když chtěl promluvit, hlas ho zradil. V té chvíli lidé netušili, že tohoto charismatického muže vidí 

naposledy. Přidaly se totiž další komplikace a Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. „před zraky celého světa“, 

který se za něho modlil, zemřel. Stalo se v sobotu 2. dubna 2005 ve 21.37 hodin; bylo mu bezmála 85 let. 

5



V jeho rodném Polsku se zastavil život. Až 24 hodin stáli lidé frontu před Chrámem svatého Petra, kde byly 

vystaveny papežovy ostatky. Miliony poutníků přijely na pohřeb, který se konal v pátek 8. dubna. „Santo 

subito, Svatým ihned,“ žádali lidé.

Volba nového papeže, tzv. konkláve, začala v pondělí 18. dubna 2005. Bílý kouř, oznamující zvolení nového 

nástupce na Petrově stolci, se nad Sixtinskou kaplí objevil hned na druhý den v podvečer. Svět má nového 

papeže – německého kardinála Josepha Ratzingera, který přijal jméno Benedikt XVI. 

► Český stát po deseti letech jednání prodal Telecom – za 83 miliard ho získala španělská Telefónica. Šlo o 

druhou nejvýnosnější polistopadovou privatizaci (první je Transgas).

► Britský následník trůnu princ Charles si vzal dlouholetou přítelkyni Camillu. 

► V pondělí 25. dubna 2005 byla prezidentem jmenována nová vláda, v jejímž čele stál Jiří Paroubek 

(koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU vydržela). Jsou v ní tři ženy, což je nejvíc po roce 1989 (v polovině 

měsíce dostala důvěru také v parlamentu). Vláda jeho stranického kolegy Stanislava Grosse z ČSSD padla 

po dlouhodobých nesrovnalostech, resp. poté, co Gross nebyl schopen vysvětlit některé své aktivity (nákup 

bytu, podnikání manželky ad.).

► Ve Francii bylo představeno největší dopravní letadlo světa: Airbus A380 pro 853 cestujících.

► 60 tisíc lidí vidělo bitvu o Ostravu, ve které účinkovaly na čtyři stovky dobrovolníků v dobových 

uniformách. Tradiční mohutné oslavy konce války probíhaly též v Plzni, a protože letos šlo o kulaté 

šedesátileté výročí, slavilo se všude. V Praze proběhla rekonstrukce bojů u Českého rozhlasu, na Letné byla 

dokonce vojenská přehlídka, na kterou se přišlo podívat na 200 tisíc lidí! Největší oslavy ve světě se konaly 

v Moskvě, kam se sjeli snad všichni světoví státníci.

► 2. května padl teplotní rekord, bylo naměřeno 28,9 stupně Celsia, 8. května zase v Krkonoších a 

Jizerských horách napadlo 20 cm sněhu.

► Policie chytila řidiče ze Stružince u Lomnice nad Popelkou, který drží smutný rekord: Bylo mu naměřeno 

osm promile alkoholu v krvi!, pro většinu lidí smrtelná dávka.

► Národ zachvátilo hokejové šílenství. Konalo se mistrovství světa ve Vídni. Češi ho vyhráli, opět se konala 

spanilá jízda Prahou na Staroměstské náměstí. Bezprostředně po finálové výhře nad Kanadou (3:0) se také 

na turnovském náměstí sešlo asi 60 lidí.

► Na konci června byla otevřena supermoderní, multifunkční Tipsport arena v Liberci, hrál se tu už tenis a 

na ledové ploše se točil nový seriál z hokejového prostředí.

► Konal se největší koncert všech dob na pomoc hladovějící Africe. 

► Olympijské hry 2012 budou v Londýně! Místo oslav tu však lidé zažili největší teroristický útok, při kterém 

zahynulo přes 50 lidí! Bomby zabíjely v metru i v autobuse. Byl to největší útok na ostrovní zemi od světové 

války. 

► Česko se rozloučilo s Migy-21, nyní již vzdušný prostor hlídají gripeny.  

► 24. července 2005 zemřel ministr kultury Pavel Dostál. Oblíbený politik podlehl rakovině. 

► Policie si zase udělala ostudu: Nejdříve nechala uprchnout miliardáře Krejčíře přímo z prohlídky jeho 

domu, pak zmizela jeho manželka a nakonec dva psi. Až posléze se zjistilo, že rodina je na Seychelách, se 

kterými naše země nemá uzavřenu dohodu o vydávání podezřelých z trestných činů. 

► Hurikán Katrina zasáhl naplno New Orleans v USA a byla z toho apokalyptická spoušť obrovských 

rozměrů, když byly protrženy hráze přehrady (milionové město se nachází pod hladinou moře!). 
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► Zemřel lovec nacistů Simon Wiesenthal, bylo mu 96 let. 

► Katastrofálně dopadl Liberecký kraj v testu poctivosti, ze čtrnácti krajů skončil předposlední, korupcí se to 

tu prý jen hemží… (?) 

► V tisícileté historii opustila nejcennější svatováclavská relikvie, lebka sv. Václava, katedrálu Pražského 

hradu jen naprosto výjimečně. 28. září 2005 ji nesl v čele průvodu kardinál Miloslav Vlk ve Staré Boleslavi, 

kam se na svatováclavskou pouť sjely tisíce lidí. 

► Německo poprvé v historii povede žena. Kancléřkou se stala Angela Merkelová z CDU, u sousedů vznikla 

velká koalice se sociálními demokraty.

► Z Asie se blíží ptačí chřipka, už byla objevena u drůbeže v Rumunsku, Řecku a Turecku. Svět mobilizuje, 

jestliže vir zmutuje a bude přenosný z člověka na člověka, hrozí pandemie, která může zabít miliony lidí…

► Čína vyslala do kosmu ve své raketě a ze svého území dva kosmonauty; ti se v pořádku vrátili domů. 

► Soud rozhodl, že nejznámější česká katedrála, chrám sv. Víta, patří církvi. 

► Super! Čeští fotbalisté v baráži dvakrát vyhráli nad Norskem a zahrají si na mistrovství světa, které se 

hraje v roce 2006 v Německu. Byl u toho také navrátilec Pavel Nedvěd…

► Průměrná měsíční mzda v Libereckém kraji? 17 130 Kč (v ČR je to 18 883 Kč).

► Zlatou slavicí je poprvé Aneta Langerová, slavíkem po jedenatřicáté Karel Gott, skupinou roku 2005 jsou 

Chinaski, hlavní cenu pro vítěze opět vyrobili šperkaři z turnovského DUV Granát. Třiatřicetiletý hokejový 

útočník Jaromír Jágr se stal Sportovcem roku v České republice 2005…

► Celková zadluženost českých domácností k 31. 12. 2005 byla 417,66 miliard Kč. Skoro dvě třetiny této 

sumy tvoří hypotéky. Zadluženost se meziročně zvýšila o 100 miliard Kč. Průměrná rodina dává na splátky 

přes 5 procent svých příjmů (v roce 2001 jen 3 procenta). Více než 72 % domácností je zadluženo. Nárůst 

zadluženosti domácností je od roku 1995 o více než 800 procent.

Turnovsko 2005 v     heslech:  

► Ve středu 5. ledna 2005 v poledne uctil svět třemi minutami ticha památku mrtvých v Asii, kteří zahynuli 

pod vlnami tsunami o vánočních svátcích – zahynulo 300 tisíc lidí, z toho osm Čechů. Na většině míst se 

zastavil život, v centru Turnova v poledne ale pulsoval normální ruch, zaznamenán byl jen jeden tiše stojící 

občan ve Skálově ulici…

► Peníze na stavbu kulturního domu Střelnice Turnov z Evropských fondů nedostal a asi ani nikdy 

nedostane… Stavět budeme za své!

► Za likvidaci komunálního odpadu v roce 2005 zaplatí každý Turnovák nejvyšší možnou částku, vyplývající 

ze zákona, a to 500 Kč „na hlavu“.

► Turnovští zubaři již nesloužili pohotovost, resp. se střídali s kolegy v okrese.

► Na různých místech Turnova byl postupně umístěn radar, který měří rychlost a počítá projíždějící vozidla.

► V režimu tzv. předčasného užívání (tedy bez řádné kolaudace) povolil turnovský stavební úřad 

společnosti Lidl Česká republika podmínečné provozování nového supermarketu pod sídlištěm Výšinka od 

17. února 2005. Kauza se táhla celý rok.

► Chráněná krajinná oblast Český ráj si připomněla 50 let od vzniku.  Historicky první CHKO v České 

republice byla vyhlášena 1. března 1955. 
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► Celý rok se pracovalo na odkanalizování okrajových částí města a na přeložce silnice I/10 – tzv. severní 

obchvat.

► V březnu jsme hostili návštěvu z „hlavního města německého šperkařství“ Idar-Obersteinu – začíná nová 

etapa spolupráce!

► Zastupitelé povolili pro hodně lidí kontroverzní stavbu Obchodního centra na Koňském trhu.

► Akce roku 2005: V úterý 24. května 2005 odpoledne se v našem městě uskutečnila první oficiální 

návštěva hlavy státu za dobu fungování samostatné České republiky (naposledy tu byl prezident Václav 

Havel, který 1. 6. 1990 na turnovském náměstí odhalil pamětní desku turnovskému rodákovi a příteli, 

zakladateli Charty 77, prof. Janu Patočkovi). Prezident Václav Klaus s chotí Livií do našeho města dorazil 

krátce po 14. hodině.

► Květnové oslavy 60. výročí konce II. světové války byly důstojné, „soukromník“ Jan Staněk dokonce na 

své náklady městu věnoval pamětní desku se jmény dosud opomínaných členů britské RAF (je umístěna ve 

vestibulu muzea).

► Poprvé se v Česku konaly volby do Evropského parlamentu.. 

► V pátek 20. května se Turnov konečně dočkal několik let slibované premiéry dokumentárního filmu o 

svém velkém rodákovi. Film nese název HISTORIK JOSEF PEKAŘ.

► Celé léto nejezdily vlaky směrem na Jičín – stoletý most zvaný „Jičíňák“ procházel velkou rekonstrukcí.

► Na přelomu června a července byl na hlavní poště na náměstí Českého ráje instalován systém vyřizování 

požadavků klientů podobný tomu, který funguje ve spořitelně.

► To tu ještě nebylo: V pondělí 25. července 2005 krátce před čtvrtou odpoledne neznámý mužský hlas na 

tísňovou linku policie (158) oznámil, že v budově spořitelny na náměstí Českého ráje je umístěna bomba. 

Byla vyklizena celá půlka náměstí. Nakonec přivolaní policejní pyrotechnici z Hradce Králové nic nenašli...

► Neděle 11. září 2005. Po letech oprav byl znovuvysvěcen chrám Narození Panny Marie, největší kostel 

na Turnovsku.

► Příjemné zjištění: Kulturní spolky začaly pořádat koncerty na podporu stavby Střelnice.

► Středa 5. října krátce po 10. hodině dopoledne. Srážka kamionu s osobním autem v Sobotecké ulici 

skončila katastrofou - vyteklo určité množství čpavku, mohly zemřít desítky lidí... Toto byl námět jednoho 

z největších cvičení záchranářů v našem kraji v roce 2005.

► U příležitosti státního svátku vzniku republiky byly na slavnostním zasedání zastupitelstva města 27. října 

2005 uděleny Cena obce.

► Zaznělo na říjnové tiskové konferenci města: Počet žáků ZŠ v Žižkově ulici trvale klesá. Pomohla by 

výměna školních budov s Integrovanou střední školou u nádraží?

► Sláva – v Turnově bude umělé kluziště!

► Od poloviny listopadu je opět plně průjezdná nejfrekventovanější křižovatka v Turnově na křížení ulic 

Sobotecká a Jana Palacha, která se proměnila na velký kruhový objezd.

► Nově zrekonstruované rentgenové oddělení Městské nemocnice Turnov bylo slavnostně předáno do 

užívání v polovině listopadu 2005. Jeho ozdobou je computer tomograf, špičkové diagnostické zařízení.

► Sportovní hala ve Skálově ulici, ve které proběhla zásadní rekonstrukce za desítky milionů korun ze 

státního rozpočtu, byla dokončena a slavnostně předána do užívání 19. prosince 2005, den otevřených 

dveří pro veřejnost se konal 21. prosince.
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► Nudvojovický kostelík sv. Jana Křtitele byl po opravě poprvé představen veřejnosti v rámci adventního 

koncertu v neděli 18. prosince 2005, hlavně opravený interiér stojí opravdu za to!

► Podle policejních statistik bylo v roce 2005 v působnosti turnovského obvodního oddělení spácháno 

celkem 773 trestných činů. V samotném městě Turnov došlo za celý rok 2005 k 269 dopravním nehodám.

► V roce 2005 se v turnovské porodnici narodilo 431 dětí v průběhu 424 porodů, což znamená, že se tu 

narodila sedmkrát dvojčata. Ze 431 narozených dětí bylo 214 chlapců a 217 dívek.

► Míra nezaměstnanosti na Turnovsku byla na konci roku 2005 na Turnovsku jen na úrovni 5,5%. Mezi 

největší zaměstnavatele patří Město Turnov (zhruba jeden tisíc lidí ve všech organizacích), Preciosa (stejný 

počet), Granát, Kamax, Ontex, Saint Gobain, Šroubárna, Sklostroj, Trevos a další. Zahraniční investoři v 

Turnově vytvořili zhruba 1 000 pracovních míst!
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LEDEN 2005 * LEDEN 2005 * LEDEN 2005 * LEDEN 2005 

► Každoročně je tento přehled zahajován jménem a příjmením prvního narozeného Turnováka 
daného roku. V roce 2005 bude namísto jména jen bílé místo. První občánek se sice narodil, ale jeho 
rodiče si nepřáli jméno zveřejnit, což nelze než respektovat...

► Od Nového roku došlo opět k několika změnám. Mj. v daňovém systému – údajně největším za 

posledních deset let! Polepší si hlavně rodiny s dětmi, novinkou je společné zdanění manželů – vyplatí se 

hlavně těm, kde je žena na mateřské, resp. jsou velké rozdíly v příjmech. Od ledna 2005 si mohou firmy a 

živnostníci rychleji z daní odepisovat stroje, počítače ad. (počítače například místo čtyř let tři roky). Od 

Nového roku se též zvýšily sociální dávky pro nezaměstnané, stoupla minimální mzda na 7 185 Kč, došlo ke 

zdražení energií, doplatků za léky, čeká se výrazné zdražení cigaret, možná bude skutečně nastartována 

penzijní reforma… 

Dnem 16. ledna 2005 nabyl účinnosti nový zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úkony, které 

podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku správních poplatků, který je 

nedílnou přílohou tohoto zákona. Například za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z 

úředních spisů písemnou formou zájemce zaplatí 50 Kč za každou i započatou stránku, za vydání 

osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné 

činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění 200 Kč. Za ověření opisu, kopie, 

fotokopie nebo výpisu z úředních spisů 30 Kč ad. Za vydání nového občanského průkazu se platí 100 Kč, 

pasu 200 Kč. Za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1000 Kč 

ad.

Novinkou v právní oblasti je od 1.1.2005 možnost ustanovení správce dědictví nebo části dědictví 
ještě za života pořizovatele, listinou o ustanovení správce dědictví. Správce vykonává až do skončení 

dědického řízení správu dědictví, což je praktické zejména pro podnikatele – fyzické osoby a normální 

fungování podniku či pokračování v provozování živnosti. 

Cena vodného a stočného byla v Turnově pro rok 2005 stanovena takto: vodné 26,18 Kč, stočné 18,06 Kč 

- v součtu 44,24 Kč (včetně DPH 5 %), což je asi o dvě koruny (5,4 %) víc než v roce předcházejícím. 

Zvýšení cen se dotkne obyvatel téměř celého bývalého semilského okresu, který nyní obhospodařuje 

Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS). 

Zdražila také Východočeská energetika, když její zákazníci se museli od ledna 2005 připravit na zdražení 

o 4,8 až 5 %, což může v případě domácnosti, kde je většina spotřebičů pouze na elektřinu, znamenat 

nárůst skoro o tisíc korun.

Východočeská plynárenská společnost naproti tomu od ledna zlevnila v případě domácností o 1,5 %, 

což tam, kde plyn využívají k topení a současně též na ohřev vody, může znamenat úsporu asi 500 Kč za 

rok.

Za likvidaci komunálního odpadu v roce 2005 zaplatí turnovští občané nejvyšší možnou částku, 
vyplývající ze zákona, a to 500 Kč „na hlavu“. Pro děti do dvou let platí poloviční sazba 250 Kč (sazba 

platí pro děti narozené v roce 2003 a výše). Osoby starší 80 let platí poloviční sazbu 250 Kč (sazba platí pro 

osoby nar. do r. 1925 včetně). 
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► Další „změny“ souvisejí zejména s připravovanou stavbou kanalizace v okrajových částech města 

(Mašov, Pelešany, Malý a Hrubý Rohozec a Daliměřice a také Bezručovy ulice), která má být jednou 

z největších investičních akcí na Turnovsku posledních let! S pracemi se již začalo v sousedních Přepeřích, 

na počátku roku 2005 byly aktualizovány informace o stavbě kanalizace v rámci města. Odkanalizování 

Mašova a Pelešan. Za dodavatele stavby vybrána firma Stavokomplet Brandýs nad Labem. Původní termín zahájení 

stavby (listopad 2004) nebyl dodržen, ve veřejné obchodní soutěži na dodavatele stavby se odvolala jedna z firem 

(Evosa), celá soutěž musela být předána na přezkoumání k oprávněnému úřadu, což znamenalo zdržení v přípravě na 

dva měsíce! Odvolání bylo zamítnuto a stavba začala na jaře. V Mašově a Pelešanech má být realizováno celkem 350 

přípojek na kanalizaci. Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic. Plánovaný začátek realizace je 

v závislosti na přidělení státní dotace a dohodě s investorem přeložky silnice I/10, čili konec roku 2005 nebo začátek 

roku 2006. Na Malém a Hrubém Rohozci a v Daliměřicích má být nově napojeno na vybudovanou kanalizaci 2 500 

obyvatel! Celkové náklady na odkanalizování Mašova a Pelešan budou činit podle informací z kraje roku 2005 
zhruba 85 milionů Kč (včetně nákladů na přípravu a zabezpečení stavby), ze státního rozpočtu (Mze) by mělo přijít 29 

milionů (nenávratná dotace), dalších 29 milionů bude poskytnuto VHS formou bezúročné půjčky a zbytek bude hrazen 

z vlastních prostředků VHS a Města Turnova (v návrhu městského rozpočtu na rok 2005 je částka ve výši 11 mil. Kč). 

Celkové náklady na odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic budou činit zhruba 140 milionů Kč 
(dle odhadu projektanta), ze státního rozpočtu (Mze) přijde zhruba 80% z nákladů stavební a technologické části stavby, 

zbytek bude opět z prostředků VHS a Města Turnov, podílet na financování by se měl také Liberecký kraj.

► Po celý rok 2005 probíhala stavba tzv. severního obchvatu, tj. silnice I/10, která byla započata na 

konci roku 2004 s předpokládaným dokončením do konce roku 2006, když se uvažovalo o tom, že se celý 

úsek zprovozní po částech – první část od pekáren po novou kruhovou křižovatku u Ontexu někdy na 

přelomu jara a léta 2006. Z menších stavebních akcí byla rozpočtem města podpořena plánovaná 

rekonstrukce tělocvičny ZŠ ve Skálově ulici (4,6 mil. Kč s dotací Phare CBC ve výši 3,4 mil. Kč), dostavba 

kuchyně OAHŠ v Žižkově ulici (s finanční účastí státu a kraje) ad.

► V pátek 14. ledna přijel na opakovanou žádost Sdružení Český ráj (rozpory mezi obcemi sdružení a 

CHKO) do našeho regionu ministr životního prostředí Libor Ambrozek. K němu se připojili i vedoucí 

představitelé Správy ochrany přírody, vedoucí Správy CHKO Český ráj a pozvání přijal i RNDr. František 

Pelc, poslanec PS Parlamentu ČR. Účelem návštěvy bylo především setkání se starosty měst a obcí na 

území CHKO. Správa ochrany přírody pak na tuto akci přizvala i zástupce vybraných institucí, spolků a také 

některé podnikatele. Diskusní část jednání se odehrála v konferenční místnosti na zámku Hrubá Skála.

Zde také poprvé oficiálně zazněl záměr ministerstva životního prostředí, resp. České republiky, 
nominovat Český ráj do kategorie geoparků UNESCO poté, když byl stažen návrh na zápis skalních 

měst Českého ráje do Seznamu světového dědictví (geoparky představují novou iniciativu UNESCO 

označovanou za „geologické“ dědictví, nyní vzniká síť evropských geoparků). 

► Poloprofesionální jednotka turnovských městských hasičů funguje od roku 2001. Sídlo má 

v hasičárně na Daliměřicích a na počátku roku 2005 měla 16 členů. Ti byli vybaveni ošacením a ochrannými 

prostředky, zúčastňují se pravidelně školení, a tak v případě zásahu již nejsou profesionálním hasičům 

pouze k dispozici v záloze jako dřív, ale v podstatě jsou plnohodnotnou složkou při zásahu. V případě této 
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jednotky hradí město veškeré náklady spojené s jejich činností. Městští hasiči jsou rozděleni do tří družstev, 

vždy jedna skupina má tzv. pohotovost, to znamená, že doba jejich výjezdu k zásahu je do 10 minut. V roce 

2004 jednotka zasahovala celkem u 33 případů. 

Co zatím opravdu chybělo, bylo pořádné požární auto. Nové přijde na 8 milionů korun, v závěru loňského 

roku se podařilo sehnat repasované za 2,5 milionu Kč. Jde o Tatru 815 CAS 32, která do nádrže pojme 8200 

litrů vody a dvakrát 400 litrů pěnidla. Vozidlo má kompletní speciální hasičskou výbavu a je upraveno tak, 

aby bylo možné provést zásah ve ztížených klimatických podmínkách. Na dveřích vozidla je výrazné 

označení Sboru hasičů města Turnova. Auto začalo naplno sloužit na počátku roku 2005. V polovině ledna 

bylo zařazeno do Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Už během ledna a února vyjelo 

podle velitele městské jednotky Arnošta Černého ke dvěma „ostrým“ požárům. Jednalo se o požáry 

rodinných domů, jeden v územním obvodu města, druhý v územním obvodu obce Mírová pod Kozákovem. 

(K požáru rodinného domku v Markově ulici došlo 18. února 2005 kolem 02:00 hodin. Tento zásah nebyl  

technicky náročný, neboť byl k objektu dobrý přístup z Markovy ulice. Vzhledem k rychlosti zásahu nedošlo 

k větším škodám ani na samotném objektu, ani na sousedních domech. Vzhledem k velkému množství 

uskladněného materiálu v půdním prostoru objektu bylo nutné vybourat dva průduchy ve střeše domu.)

► O centrum města je zájem ze strany investorů supermarketů. Jak sdělovacím prostředkům řekl 

starosta města Ing. Hejduk, navštívili ho na počátku ledna 2005 zástupci dvou společností pracujících pro 

obchodní řetězce Hypernova a Kaufland. Hypernova má zájem postavit v prostoru bývalé masny na 

Koňském trhu supermarket, druhým řetězcem, který se zajímá o výstavbu ještě jednoho marketu v našem 

městě, je Kaufland. Vhodná lokalita je prý vedle Lidlu, nová je tu možnost stavby vedle budoucí kruhové 

křižovatky na Vesecku (křížení silnice na Jenišovice s novým severním obchvatem), spekuluje se též o ploše 

autobusového nádraží mezi mosty, až toto bude přemístěno do společného dopravního terminálu k nádraží.

► Ve čtvrtek 6. ledna 2005 kolem 16 hod. prodával na náměstí Českého ráje v Turnově kalendáře pro 

charitativní účely neznámý muž. Na základě oznámení, za využití nově vzniklého kamerového systému a po 

předvedení na obvodní policejní oddělení bylo zjištěno, že se jedná o 37letého muže z Jablonce nad Nisou. 

Ten se prezentoval jako zástupce charitativní organizace „Lev dětem“. Bylo však zjištěno, že s touto 

organizací nemá nic společného. Muži bylo sděleno podezření z trestného činu poškozování cizích práv 

podle § 209 trestního zákona. O věci bude rozhodnuto ve zkráceném přípravném řízení. 

► V posledních letech se vždy na přelomu roku řešilo, jestli budou o víkendech a svátcích fungovat 
v dopoledních hodinách v turnovských zubních ordinacích pohotovostní služby. Také tentokráte se o 

věci jednalo s výsledkem pro turnovského občana dosti nepříjemným. Protože od ochoty pracovat jednou 

začas o víkendu odstoupili další stomatologové, začal od ledna 2005 v Turnově fungovat již dříve přijatý 

krajský model. Ten říká, že první čtvrtletí 2005 budou v bývalém okrese Semily sloužit zubaři ze Semil a 

okolí, další tři měsíce z Jilemnicka a potom teprve Turnováci. Dosud to bylo tak, že místní dentisté se na 

krajském modelu poskytování péče přímo nepodíleli, resp. každý víkend jeden z nich ve své ordinaci sloužil, 

na což jim přispívala radnice ze svého rozpočtu. To již bohužel v roce 2005 neplatilo!
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► Kamerový bezpečnostní systém města je ve zkušebním provozu od 10. prosince 2004 - jedna kamera 

je umístěna na Havlíčkově náměstí na objektu Telecomu, druhá na Pizzerii na náměstí (Íčko) a třetí u 

autobusového nádraží na budově Cryturu. Pohyb v ulicích sledují strážníci městské policie, v jejichž 

úřadovně ve Skálově ulici je umístěn centrální pult (záznam kamer se nahrává), další pracoviště je na 

obvodním oddělení Policie ČR. V roce 2005 by ve městě měly začít fungovat nejméně tři další kamery – 

jedna v Nádražní ulici (umístěná někde na rohu naproti budově Drahstavu), druhá na křižovatce u gymnázia 

pod Výšinkou a třetí před nemocnicí – spekuluje se ale také o jiném umístění, a sice parkoviště U Raka, 

Hluboká ulice u Baťovny a křižovatka u gymnázia, která by monitorovala výjezd ze sídliště Výšinka (právě 

tato varianta rozmístění byla nakonec v závěru roku 2005 realizována). Městští strážníci slouží 

v nepřetržitých trojčlenných směnách, jeden vždy obsluhuje kamerový systém a dva jsou pověřeni hlídkovou 

službou v ulicích. Náklady na městskou policii budou dle kapitoly v rozpočtu v roce 2005 činit zhruba 6 

milionů korun, což je přibližně o jeden milion více než v roce předcházejícím…

V této souvislosti je zajímavý výsledek ankety, kterou zveřejnily Hlasy a ohlasy Turnovska, když se ptaly 

v ulicích města, jak se lidem líbí, že je sledují kamery, jestli mají nebo nemají obavu o své soukromí, či 

opatření vnímají jako přínos pro bezpečnost v centru. Ze 100 respondentů odpovědělo souhlasně 60 osob, 

22 lidem se kamery sledující každý jejich pohyb nelíbily a 18 občanů se nedokázalo jednoznačně vyjádřit.

► Jeden z hlavních argumentů, že na parkovišti u autobusového nádraží dochází k častým krádežím, a 

proto tam nikdo nejezdí, částečně padl zprovozněním kamer městské policie, které sem dohlédnou (kamera 

je na budově Cryturu). V roce 2004 se zde „parkovalo s obsluhou“, kdy jeden pracovník technických služeb 

zde zároveň fungoval jako hlídač. Přestože se tu vybíral jen symbolický poplatek ve výši 5 Kč na den, 

přestali sem jezdit i ti „skalní“ motoristé a parkoviště zelo prázdnotou. Proto radní rozhodli, že se tu v roce 

2005 bude opět parkovat volně a zadarmo. 

► Již od útoku na New York 11. září 2001 se v našem městě hovoří o nedostatečném zabezpečení 
obyvatel v případě teroristického útoku nebo živelné pohromy. Poněkud dlouho se na radnici 

spekulovalo, jakou cestou se vydat. Nakonec padlo rozhodnutí, že se v letech 2005 a 2006 postupně začne 

s instalací tlampačů, které v případě nebezpečí poslouží občanům k prvotním informacím. Systém bude 

fungovat i v případě výpadku elektrické energie a vstupovat do něho budou moci hasiči, policisté, krizový 

štáb radnice a další. Byť první informace z počátku tohoto roku zněla ve smyslu, že první tlampače se 

v ulicích objeví do konce roku 2005, nakonec se tak z různých důvodů nestalo. Tak snad při zpracování 

kronikářského zápisu z roku 2006...

► Na 14. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005 v Brně získalo Sdružení Český ráj 
jako jediný region v rámci České republiky tři ocenění za nejlepší ucelenou turistickou nabídku – 
„Nabídkový katalog Česká ráj“. Jedná se o cenu Grand Prix Regiontour 2005 udělenou Veletrhy Brno, 

a.s., v rámci 15. mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu a 14. mezinárodního veletrhu 

turistických možností v regionu, cenu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a cenu Asociace 

cestovních kanceláří České republiky! Český ráj se prezentoval novou expozicí společně s Krkonošemi, 

Jizerskými horami a regionem Český Sever. Turnovsko v prosklené vitríně reprezentovaly granátové šperky 
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DUV Granát Turnov, broušené kameny zapůjčili manželé Hakenovi a originální šperky zlatnická firma Šperk 

BERŠRAM z Turnova. Veletrh podle Ing. Elišky Gruberové z Odboru cestovního ruchu MěÚ navštívilo přes 

40 tisíc návštěvníků a zúčastnilo se ho 1 162 vystavovatelů z 26 zemí světa. 

► Průměrná výše hrubého měsíčního platu na radnici v Turnově byla na počátku roku dle údajů 

tajemníka MěÚ Ing. Šmirause ve výši 16 780 Kč.

► Na poměry významnou novinku zaznamenal nejen kronikář města na konci ledna 2005: vznikla 
nová, provizorní ledová plocha na novém hřišti u nádraží u sportovní haly TSC. Bruslilo se tu od pátku 28. 

ledna s krátkými přestávkami až do druhé poloviny února. O plochu se vzorně starali zaměstnanci přilehlé 

haly, otevřeno bylo od 9 do 21 hod., vstup byl zdarma. Kromě této ledové plochy fungovala ještě ta na 

Daliměřicích (hřiště FC Dalmach), improvizované hřiště mezi paneláky na Výšince letos nevzniklo. Nejspíš 

už děti agilních tatínků odrostly... Zájem o bruslení motivoval radní, kteří vážně uvažují o zakoupení 

mobilního umělého kluziště. To je možné zřídit na prakticky jakékoli zpevněné ploše, sestává z chladícího 

zařízení a mobilní strojovny, na jaře to celé složíte a plocha může sloužit letním sportům. Nejlevnější mobilní 

kluziště s umělým ledem přijde nejméně na zhruba 3 miliony korun.

KULTURA V     LEDNU 2005 * KULTURA V     LEDNU 2005 * KULTURA V     LEDNU 2005 *   

► S novým rokem došlo k výměně kastelána na Valdštejně. Jeden jediný bod dělil nakonec dva 

uchazeče o místo kastelána na hradě Valdštejně ve výběrovém řízení komise, která za tímto účelem byla 

sestavena ze zástupců památkových odborníků a komunálních politiků. Komise na konci loňského roku 

nakonec rozhodla, že kastelánem hradu Valdštejn se od ledna 2005 stane Andrea KOUCKÁ, která 

nahradila ve funkci svého otce, doslova valdštejnskou legendu – Ladislava Kouckého, který odchází do 

důchodu. 

► Petr Marhan (24) z Radvánovic, jinak pracovník Střediska pro volný čas dětí a mládeže v Turnově 
(mj. tu vede fotokroužek), zaznamenal historický úspěch v celorepublikové soutěži časopisu Foto a video. 

Jednalo se o celoroční soutěž pro amatéry i profesionály, kterou v deseti soutěžních cyklech (portrét, makro, 

zátiší ad.) pravidelně obesílaly desítky autorů a rukama odborné poroty prošly tisíce fotografií. Petr Marhan 

v některých kolech zvítězil, aby v absolutním pořadí získal na prahu nového roku ocenění Fotograf roku 

2004 v kategorii juniorů (do 26 let) a celkové 2. místo mezi seniory. Navíc se jeho fotografie pořízená na 

Drábských světničkách stala v internetovém hlasování čtenářů Fotografií roku 2004! 

► Celý rok měla odmlku tradiční anketa Turnovská pecka, kterou vyhlašuje Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

Nyní došlo k výrazné změně a v devátém ročníku je to jinak. Na rozdíl od předešlých let, kdy hlasovaly 

osobnosti turnovské kultury, byla nyní jmenována „komise“, která se schází každý měsíc a udílí nominace za 

dané období v kategorii pořadatelů profesionálů a amatérů.
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► Plátna s motivy zátiší a portrétů (včetně autoportrétu) vystavoval v divadelní galerii ředitel zdejší 
nemocnice TOMÁŠ SLÁMA. Vernisáž se konala ve středu 12. ledna 2005 a pan ředitel dokázal, že malíř je 

opravdu dobrý. Navíc vlastní vernisáž zpříjemnil hrou na klavír.

► V pondělí 17. ledna se v klubovně penzionu pro seniory v Žižkově ulici konal pořad ÚSMĚVY JANA 
WERICHA u příležitosti jeho 100. výročí narození. Účinkovali Eva Kordová a Aleš Ressler. 

► Literární večer uskutečněný v úterý 25. ledna v modlitebně Na Sboře, věnovaný spisovateli Františku 
Křelinovi, byl doplněn výstavkou z nově nalezené pozůstalosti a rukopisů tohoto regionálního autora. 

Přednášel PhDr. Karol Bílek, archivář Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech.

► Ve středu 26. ledna se v městském divadle uskutečnil koncert známého folkaře a právníka Ivo Jahelky.

► Ve čtvrtek 27. ledna se v divadle uskutečnila repríza divadelního představení ULTIMA aneb DOBYTÍ 
(Českého) RÁJE. Premiéra byla v listopadu, jedná se o původní muzikál z pera turnovských autorů.

► V pátek 28. ledna se v dětském oddělení knihovny uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků do „řádu 

rytířů čtenářů“ a předání prvních čtenářských průkazů. 

► V pondělí 31. ledna se uskutečnil v pořadí 510. koncert z cyklu Turnovských hudebních večerů

- MARTIN HYBLER A JEHO PŘÁTELÉ. Vedení turnovského Kruhu přátel hudby představuje každoročně 

ve svých pořadech vždy jedno místní hudební sdružení. Tentokrát posluchačům přiblížilo dílo turnovského 

rodáka, hudebníka a skladatele Martina Hyblera (*1977), který se jako nejmladší autor (23 let!) zúčastnil 

v roce 2000 festivalu Pražské jaro s vlastní skladbou Vůně vyhaslých stínů. 

► Městské kino hrálo v lednu 2005 mj. premiéru filmu Bridget Jonesová: s rozumem v koncích (čtvrtek 6. 

– sobota 8. ledna), dále potom premiéru českého filmu Milenci a vrazi (čtvrtek 13. – sobota 15. ledna).

► Ve výstavních prostorách Muzea Českého ráje se v lednu konaly výstavy: DÉMONI A BYTOSTI – 

VÝVOJ PŘEDSTAV OD PRAVĚKU PO DNEŠEK - výstava představila výtvarně výrazné obřadní masky, 

např. masopustní, které se již v terénu vyskytují jen sporadicky nebo vůbec ne. Dále to byla výstava z 

výsledků ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V POJIZEŘÍ A PODJEŠTĚDÍ. Vernisáže obou výstav proběhly 

na konci roku 2004.
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ÚNOR 2005 * ÚNOR 2005 * ÚNOR 2005 * ÚNOR 2005

► Nejen turnovští řidiči mohli od 18. února zjišťovat rychlost, jakou se řítí ulicemi města. Tento den 
totiž začal fungovat radar ve formě světelné tabule, který řidičům okolo projíždějících vozidel říká, 
jak rychle jedou. První místo, kde byl světelný radar instalován, bylo na klesání pod nemocnicí v ulici 5. 

května blízko objektu firmy Energoprojekt. Podle Pavla Vaňátka, vedoucího odboru dopravy MěÚ, zařízení 

zobrazuje rychlost přijíždějícího vozidla na vzdálenost 80 m. Součástí je také modul, který zaznamenává 

počet projetých vozidel. Díky softwaru lze přesně identifikovat dobu dopravních špiček i dobu, kdy řidiči 

nejvíce překračují povolenou rychlost. Právě tyto statistické údaje budou do budoucna jistě hodně zajímavé.

První statistické údaje z tohoto místa byly soustředěny v období od 18. února do 8. března a šlo z nich 

vyčíst, že řidiči na tomto místě pod vlivem radaru zpomalí v průměru o 7 km/h, průměrná rychlost vozidel 

byla za sledované období 48,4 km/h, nejfrekventovanějším dnem v týdnu bylo pondělí a den, kdy řidiči 

nejvíce překračovali povolenou rychlost, byla sobota. Radar byl na tomto místě do začátku motoristické 

sezony, aby bylo možné ověřit zatížení komunikace od posledního sčítání v roce 2000. Výsledky byly tyto: 

oboustranné intenzity dopravy se ve všední dny pohybují lehce nad hranicí 10 tisíc vozidel za 24 hodin. 

Oproti číslům z roku 2000 se doprava zvýšila 2,7x! Tak velký nárůst na radnici podle vedoucího odboru 

dopravy neočekávali! „Je to signál a varování, že doprava v centru je akutní problém a dopravní řešení 

navržené regulačním plánem centra je správnou cestou. V této souvislosti musíme začít spolu s Libereckým 

krajem připravovat odvedení tranzitní dopravy na Semily a Lomnici nad Popelkou. Jestli je to v čase za pět  

minut dvanáct nebo už po dvanácté, ukáží nejbližší roky, protože od schválení územního plánu k realizaci 

vede dlouhá cesta. Jak je příprava výstavby komunikací zdlouhavá, vidíme na příkladu obchvatu Plzně,  

dálnice Praha – Hradec Králové, Praha – Drážďany a nakonec i na naší přeložce silnice I/10 Vesecko -  

Hrubý Rohozec, o jejíž realizaci se mluví už 15 let a teprve nyní se začíná stavět,“ uvedl v Hlasech a 

ohlasech Pavel Vaňátko.

► Jako další místo, kam byl radar přemístěn, byla Nádražní ulice (u papírnictví). Statistická čísla 

následující: počet vozidel, která Nádražní ulicí projíždějí, kolísá mezi osmi až devíti tisíci za 24 hodin. Oproti 

roku 2000 došlo k poklesu z průměrné hodnoty 10 800 vozů za 24 hodin. Tento pokles je přičítán 

zprovoznění severního sjezdu do průmyslové zóny, který v roce 2000 ještě nebyl v provozu a navázal na 

sebe určité množství dopravy. To dokládá i směr vozidel, kdy 62 % jich jede směrem od Ohrazenic a 38 % 

směrem opačným. Lze tedy usoudit, že vybudování jižního sjezdu do průmyslové zóny by Nádražní ulici 

dále ulevilo (soudí vedoucí Odboru dopravy MěÚ). Vzhledem k blízkosti křižovatky se v místě radaru vozidla 

pohybovala průměrně pouze 38 km/h.

► Zkraje podzimu 2005 byl radar přemístěn do Sobotecké ulice. Jaké informace poskytl? Intenzita 

provozu v této ulici se pohybovala mezi pěti a šesti tisíci vozidly za 24 hodin. V době před Vánoci zde 

dosahovala intenzita až osmi tisíc vozidel za 24 hodin. Dopravní problém Turnova však leží podle odborníků 

v jeho centru, na náměstí Českého ráje, kde se doprava kumuluje a navíc se střetává s velkou intenzitou 

pěšího provozu (+ přechody). Kapacita komunikace je tím výrazně snížena a dochází k zácpám. 
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► Každoročně dochází v předvánočním období k většímu počtu kapesních krádeží. Tak tomu bylo i 
ke konci loňského roku v Turnově. Krádeže však pokračovaly i v lednu nového roku, kdy bylo 

zaznamenáno pět případů. Podle popisu pachatelky a dalším šetřením, které policie provedla, bylo zjištěno, 

že se krádeží dopouštěla dívka - cizí státní příslušnice. Opatření provedené policií mělo kladný výsledek 7. 

února, kdy se podezřelou podařilo zajistit v objektu turnovské pošty v době, kdy se zřejmě připravovala k 

další krádeži. Po jejím zajištění byla podezřelá podle kpt. Josefa Mlejnka z obvodního oddělení Policie ČR 

v Turnově několika poškozenými ztotožněna v souvislosti s některými kapesními krádežemi. Dalším 

šetřením bylo zjištěno, že tato pachatelka se kapesních krádeží dopouštěla delší dobu, a to i v několika 

dalších městech, kdy vystupovala pod dvěma jmény a používala cestovní pasy, každý na jiná osobní data. 

Tato nezletilá pachatelka byla předána do péče Zařízení pro děti - cizince v Praze. 

► Na opravy památek ve městě bylo z rozpočtu na rok 2005 vyčleněno:
* 400 tis. Kč - podíl Města na poslední etapě oprav kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

* 260 tis. Kč - výmalba městského divadla (léto 2005)

* 60 tis. Kč - podíl na obnově kostela P. Marie

* 100 tis. Kč - restaurování soch (sv. Jana Nepomuckého, Božích muk ve Struhách, zpětné umístění sochy 

Loučení)

* 25 tis. Kč - oprava a rest. náhrobků na židovském hřbitově (při spolupráci s Židovskou náboženskou obcí)

* 30 tis. Kč – rezerva na havárie ad.

► V únoru se region Český ráj účastnil 14. ročníku středoevropského veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World 2005 v Praze. Z  tohoto prestižního veletrhu cestovního ruchu si Sdružení Český ráj podle 

Ing. Elišky Gruberové z Odboru cestovního ruchu MěÚ, přivezlo hned dvě ceny: Ocenění v kategorii 

Destinační management a v kategorii Kreativní motivační nástroj k návštěvě regionu za akci pořádanou 

k zahájení turistické sezony „Za pověstmi Českého ráje - Český ráj dětem“. Bohatá turistická nabídka 

Českého ráje byla představena i na veletrzích Salon des Vacances Brusel v Belgii, CBR Mnichov a ITB 

Berlín v Německu.

► Hrozba povodní z tajícího ledu tentokrát nebyla příliš velká, nicméně v neděli 13. února dopoledne 

nedaleko doláneckého jezu po oblevě ucpaly rameno řeky ke kamennému jezu rozlámané kry. Naštěstí 

začalo zase mrznout.

► Kauza dotace na stavbu domova důchodců je už naštěstí u konce, když dva roky kompetentní 
činitelé na turnovské radnici trnuli, jestli nebudou muset vracet vysokou státní dotaci na stavbu 
domova v ulici 28. října – jednalo se o víc než 100 milionů korun (domov důchodců funguje od podzimu 

2002). Na vině byl špatný výklad termínu dokončení stavby a kolaudace, resp. nález Finančního úřadu 

v Semilech, který si věc vykládal jinak než úředníci města. Ty svými stanovisky podporovali též úředníci 

ministerští, ale úřední šiml řehtal. Původně mělo město vrátit celou 88 milionovou dotaci, kterou na stavbu 

dostalo plus penále (domov důchodců funguje od září 2002). Odvolacím orgánem bylo nadřízené Finanční 

ředitelství v Ústí nad Labem, které ale své semilské podřízené podrželo i přes negativní stanovisko 
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ministerstva sociálních věcí. Nakonec vedení města požádalo ministerstvo financí o prominutí požadované 

částky, což se zdálo výhodnější než se léta soudit. Na počátku února 2005 do Turnova dorazila zpráva, že 

ministerstvo celou věc uzavřelo s tím, že už nikdo nebude požadovat navrácení desítek milionů, ale, protože 

prý jedna ze získaných částek byla zapsána v nesprávné kolonce (???), musí Město Turnov zaplatit pokutu 

ve výši 368 tisíc Kč. A protože jde v této věci o konečné rozhodnutí, částka byla městem opravdu zaplacena.

► Na přelomu ledna a února 2005 byly předány nové byty v nově postaveném domě v ulici 1. máje 
nedaleko nádraží ČD. Dům byl postaven za podpory státní dotace, resp. Města Turnov, budoucí obyvatelé 

se sdružili do družstva. Stavební ruch tu tedy neutichne, protože na jaře kromě komunikací musí ještě dojít 

na opravu fasády na západní straně domu a terénní úpravy.

► V režimu tzv. předčasného užívání (tedy bez řádné kolaudace) povolil turnovský stavební úřad 
společnosti Lidl Česká republika podmínečné provozování nového supermarketu pod sídlištěm 
Výšinka od 17. února 2005. Rozhodnutí bylo veřejností přijato s rozpaky, neboť kolem stavby je hodně 

nejasností. Předně byla nad objektem supermarketu oproti původnímu projektu jinak (levněji) ukotvena 

opěrná zeď a došlo tak už k prvnímu sesuvu svahu s rodinnými domy a komunikací pod sídlištěm a silničáři 

tu museli provoz zúžit do jednoho pruhu. Firma navíc k objektu stavěla „načerno“ přístavbu na černo 

s výkupem lahví. Podle vedoucí Stavebního úřadu v Turnově Ing. Evy Zakouřilové stavebník na vyzvání 

doložil požadované posudky ohledně stability svahu, které v době povolení předčasného užívání posuzovali 

odborníci, k ohrožení obyvatel sídliště podle ní ale nedošlo. 

Kauza se táhla celým rokem 2005, další podrobnosti čtenář městské kroniky najde v oddíle nazvaném „O 

čem se také mluvilo v roce 2005“.

► Zkraje roku byl dokončen návrh Konceptu Regulačního plánu č. 3 – Centrum města Turnova. 
Zpracování tohoto dlouho připravovaného materiálu zajišťuje Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města. 

Tvůrcem dokumentace je firma SAUL, s.r.o., Liberec. Veřejné projednání konceptu - s odborným výkladem 

architektů -  se konalo v pondělí 28. února 2005 od 17 hod. v městském kině. Toto projednávání 

předznamenalo nejdůležitější část zpracování regulačního plánu, očekávalo se množství připomínek občanů 

(což se také stalo). Podle Jaromíra Mejsnara z Odbor rozvoje MěÚ, který je za zpracování dokumentace 

odpovědný, se jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů, které byly kdy zpracovány pro centrum města 

Turnova. Co to vlastně regulační plán je a co řeší? Jedná se o nejpodrobnější územně plánovací 

dokumentaci a rozpracování schváleného Územního plánu sídelního útvaru Turnov pro oblast centra města 

Turnov. Po konečném schválení v zastupitelstvu města bude regulační plán závazný pro všechny subjekty 

působící v území, jelikož určí možnosti využití pozemků i staveb v centru města, a ovlivní tak další rozvoj 

města na velice dlouhou dobu.

Dle Stavebního zákona a jeho vyhlášek musí regulační plán vymezovat zastavitelné území, jednotlivé 

stavební pozemky, jejich využití, umístění staveb, omezení změn v jejich užívání, přístupy ke stavbám a 

napojení na technické vybavení, prvky územního systému ekologické stability, regulační prvky plošného a 

prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry, výška a objemy zástavby, ukazatele využití území, 
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řešení dopravy a technického vybavení), limity využití území a vymezení pozemků pro veřejně prospěšné 

stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav. 

Celá problematika je podrobně popsána v oddíle nazvaném „O čem se také mluvilo v roce 2005“.

► Před novou turistickou sezonou má Turnov nový propagační film. První kazety s novým filmem o 

našem městě, určené turistům i domácím, byly již v únoru připraveny pro zájemce v městských informačních 

střediscích a na dalších místech. Půlhodinový film volně navazuje na dříve vydanou knihu, diváky 

seznamuje s historií a hlavně současností města a okolí. Zajímavé jsou netradiční záběry z takových úhlů, 

které jinak nikdy nemáte možnost vidět (točilo se z malé helikoptéry). Na výrobu filmu přispělo město podle 

místostarostky Hany Maierové částkou ve výši 320 tisíc Kč, kazeta VHS bude stát okolo 250 Kč. V nejbližší 

době bude film k dispozici též na DVD a k češtině přibude ještě německá a anglická verze.

► ZÁPIS do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2005/2006 se konal v pátek 11. února 2005 v 
době 10-17 hodin v:
* Základní škole Turnov, Skálova 600 - odloučené pracoviště, Prouskova 865 

* Základní škole Turnov, 28. října 18

* Základní škole Turnov, Žižkova 518

* Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

Zapsány byly děti, které se narodily do 31. srpna 1999. Nejvíce dětí - 79 - přišlo do budovy ZŠ v Prouskově 

ulici u nádraží (je tu tzv. první stupeň ZŠ Skálova ulice), kde budou mít od nového školního roku tři první 

třídy. Na druhém místě skončila ZŠ v ulici 28. října, kde bylo zapsáno celkem 69 dětí (budou tu také tři první 

třídy), nejméně dětí dorazilo do ZŠ v Žižkově ulici – zapsaných bylo 32, což je na jednu první třídu docela 

hodně a na dvě málo, nicméně tu asi dvě první třídy v září nakonec budou. Mašovská školička ve svých 

řadách přivítá v září celkem 17 prvňáčků.

Z laického pohledu to vypadá, jakoby se pomyslné misky vah přízně dětí a rodičů v centru města přesunuly 

ze školy v Žižkově ulici do ZŠ v ulici 28. října. 

► Nejlepším sportovcem Turnova za rok 2004 se stal opět Ing. Jakub Oma z oddílu radiového 

orientačního běhu, nejlepším družstvem se opět stali místní atleti. Výroční večer proběhl v sále šperkařské 

školy ve Skálově ulici ve středu 16. února 2005. Tradiční vyhlášení ankety pořádá Žlutá ponorka a Sportovní 

rada Města Turnova. 

KULTURA V     ÚNORU 2004 * KULTURA V     ÚNORU 2004 * KULTURA V     ÚNORU 2004 *  

► Vernisáž výstavy LÉTO 2004 aneb ČTENÁŘI SOBĚ proběhla v divadelní galerii 1. února. Šlo o nejlepší 

snímky z Letní fotosoutěže časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska. 

► Ve čtvrtek 10. února proběhla v sále sokolovny TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE místní TJ Sokol Turnov. V 

jednotlivých sportovních ukázkách se představili cvičenci různých věkových kategorií.
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► V sobotu 5. února se na Dlaskově statku v Dolánkách uskutečnil MASOPUST. O tomto svátku 

sdělila ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová: „Do přechodného období mezi zimou a jarem 

patřil masopust. Začínal po svátku Tří králů a byl každý rok různě dlouhý - od jednoho do dvou měsíců a 

trval do „Popelce”. Popeleční středa pak zahajovala čtyřicetidenní půst, který končil o Velikonocích. Protože 

datum Velikonoc je pohyblivé, mohla být popeleční středa od 4. února do 10. března. Masopust je svátek, 

doložený již ve 13. století. V církevním prostředí je jeho obdobou tzv. Devítník (devátá neděle před 

Velikonocemi), tzv. alelujové oficium, kdy se lidé loučili s aleluja a pohřbívali ho. V podstatě je masopust 

svátek veskrze lidový. Slavil se od středověku jak v nejchudších vrstvách, tak i na panských dvorech, na 

vesnicích i ve městech. Byl to čas zabíjaček, vepřových hodů, nejrůznějších vesnických zábav a bálů, čas 

nevázané veselosti. V období masopustu se konalo nejvíce svateb. Lidé věřili, že sňatky uzavřené v této 

době budou šťastné a dlouho vydrží. Také v komorách bylo ještě dostatek zásob masa ze zabíjaček na 

pořádnou svatební hostinu a na výslužku pro celou vesnici.“

V sobotu 5. února 2005 na statku od 14 hodin vystoupila Divadelní společnost Kvelb s masopustním 

programem za doprovodu Dlaskovanky – masopustního šramlu Jaroslava Kotka a jeho přátel. Připraveno 

bylo také tradiční masopustní občerstvení – jelita, klobásy, koláče …. 

A účast byla hojná, když cestu do Dolánek našlo na 500 lidí! Lepší počasí si tentokrát snad organizátoři z 

místního muzea ani nemohli přát. V rohu sluncem zalitého dvora statku vyhrávala kapela turnovských 

muzikantů, sestavená jen k tomuto účelu, největší ruch nastal, když se masopustní masky vydaly průvodem 

po okolí. Herci českobudějovického divadla Kvelb zaslouží pochvalu pro nápaditost, mezi masky se vmísili 

také muzejníci - málokdo v čarodějnici poznal paní ředitelku a v hastrmanovi jejího zástupce. 

► Podomácká výroba je název nové stálé expozice na Dlaskově statku, která tu bude celou sezonu. 
Výstava seznámila návštěvníky s nejčastěji produkovanou domáckou výrobou. V přízemí objektu to bylo 

zpracování skleněné bižuterie a broušení drahých kamenů, v patře objektu zpracování lidového textilu, 

přírodních pletiv, dřeva a dalších materiálů. Stálá expozice byla otevřena 5. února 2005.  

► Ve středu 9. února se konal v pořadí 511. díl cyklu Turnovských hudebních večerů. Vystoupilo mužské 

vokální kvarteto Q VOX, založené v roce 1997 studenty JAMU v Brně. Repertoár zahrnoval skladby od 

renesance až po 20. století včetně spirituálů, gospelů a evergreenů 60. a 70. let. 

► Mimořádně příjemný podvečer prožili přítomní v úterý 15. února v modlitebně Na Sboře. Poezii známého 
turnovského malíře Jana Solovjeva přednášeli jeho přátelé Jana Adamová, Eva Kordová a herec a malíř 

Jan Kanyza (oba si v závěru pořadu také na chvíli povídali o životě, malování, Paříži a tak...). O hudební 

doprovod se postaral Martin Hybler.

► V městském divadle se ve čtvrtek 10. února uskutečnilo divadelní představení s názvem 
PAŘÍŽANKA. Úplně nová svěží komedie pražského Divadla U hasičů vypráví o tom, že správná žena si ví 

rady vždy a v každé, byť sebechoulostivější situaci. V hlavní roli zářila skvělá Michaela Dolinová, dále hráli 

Jiří Klem, Ladislav Potměšil, Igor Šebo a Dana Homolová.
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► Pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi „Koš plný pohádek“ se uskutečnil v dětském oddělení knihovny 

ve středu 16. února od 16 hodin.

► V pátek 25. února se v rámci abonentní řady Kulturního centra konalo v divadle vystoupení kapely 
KOŇABOJ. Moravská kapela, jejíž hvězda stále stoupá, staví svůj úspěšný repertoár na lidové písni, jejíž 

základ rozvíjí v rockových aranžích. Tím získává diváky všech věkových kategorií, jakož i přízeň odborné i 

laické veřejnosti. Přes poměrně krátkou dobu svého účinkování na naší hudební scéně (vznik na podzim 

2002) dosáhla mnoha úspěchů a poct. 

► Městské kino mj. hrálo v únoru premiéru českého filmu Kameňák 3 - po Kameňáku a Kameňáku 2 opět 

komedie z dílny Zdeňka Trošky. Na pořadu byla i premiéra nového českého filmu Sametoví vrazi (čtvrtek 

17. února - sobota 19. února). Bezprostřední inspirací pro námět celovečerního filmu byl jeden z mediálně 

nejznámějších případů – tzv. orlické vraždy, které mají časové ohraničení let 1990 – 1995. 

► V pátek 18. a v sobotu 19. února se konal 5. ročník jazzového festivalu TURNOVSKÉ JAZZOVÉ 
HODY. Vystoupily kapely:

* JENISEJ - Jenisej se během své krátké existence stal bezpochyby nejprogresivnější turnovskou kapelou. 

Velkou měrou k tomu přispívá vlastní tvorba klávesisty Michala Špíny. Začlenit jejich hudbu, která má sílu 

ruského veletoku, je poměrně složité - snad něco mezi jazzrockem a strangebeatem.

* Pajazz - kvarteto jazzmanů z Prahy a Lysé nad Labem. 

* Ondřej Ruml Evening - pod tímto zvláštním názvem se skrývá pražská kapela složená z mladých 

muzikantů ze severu Čech, zpěváka Ondřeje Rumla (banjista Modrotisku) z Jablonce, kytaristy Pavla Košelji 

z Voděrad, bubeníka Pavla Škody z Turnova a dalších.

* Jazz Kvintet Turnov - pořádající kapela, stálice turnovského hudebního nebe.

* Latin Wave - skupina předních českých instrumentalistů okolo maďarského bubeníka Aloisie Hederváriho. 

* Mad Finger - největší hvězda festivalu - pražská kapela Mad Finger. 

Festival proběhl v sále SUPŠ ve Skálově ulici.
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BŘEZEN 2005 * BŘEZEN 2005 * BŘEZEN 2005

► Pamětním korespondenčním lístkem a příležitostným poštovním razítkem si v březnu Chráněná 
krajinná oblast Český ráj připomene 50 let od vzniku.  Historicky první CHKO v České republice byla 

vyhlášena 1. března 1955. V říjnu 2005 se u příležitosti významného výročí bude konat konference 

v Sedmihorkách.

CHKO byla v roce 2002 významně rozšířena, v minulých letech má za sebou neúspěšnou „kandidaturu“ na 

seznam UNESCO, od potáčku roku 2005 se hodně hovořilo o možnosti zapsání mezi geoparky UNESCO.

► V březnu se konečně rozjely dlouho avizované stavební práce na tzv. severním obchvatu města, 
resp. přeložky silnice I/10 Vesecko – Malý Rohozec. Desetiletí se hovořilo o potřebě této zhruba 

dvoukilometrové komunikace, nedošlo na ni ani při otevření dokončeného průtahu městem od Ohrazenic po 

Kudrnáčovy hodiny na prahu roku 2000. Až tedy nyní. Vlastní práce díky dlouhé zimě začaly až na přelomu 

února a března, kácením porostu v prostoru budoucí kruhové křižovatky na silnici do Jenišovic (na dohled 

od Ontexu) a u napojení na stávající silnici na Malém Rohozci u autobusové zastávky. V březnu a dubnu 

také v úseku stavby probíhal archeologický průzkum, naplno se stavební práce rozeběhly v květnu. Hotovo 

má být na konci koncem roku 2006.

Přitom dlouho nad vlastní stavbou tzv. severního obchvatu visel otazník. Psal se 10. prosinec 1999, když 

téměř čtyřicet let starý projekt průtahu městem dostal první reálnou podobu. Po zhruba 14 měsících 

výstavby byl předán do užívání dvoukilometrový úsek z Ohrazenic po Kudrnáčovy hodiny, který přišel státní 

pokladnu na 220 milionů korun. Již tehdy se psalo, že bezprostředně po tom by měla začít výstavba tzv. 

severního obchvatu od torza mimoúrovňové křižovatky nedaleko pekáren (na místě bývalé zahrádkářské 

kolonie) směrem na Malý Rohozec. Nějakou dobu to vypadalo, že stavební stroje ani neodjedou a na jaře 

začnou pracovat. To se ale neuskutečnilo, objevily se problémy s realizací, stroje odjely. Důvodem byla 

nepřipravenost stavby, a také fakt, že se měnily kompetence a v rámci změn v krajském uspořádání 

přecházelo Turnovsko ze správy Ředitelství silnic a dálnic v Pardubicích do Liberce. Další skutečností, která 

realizaci výrazně posunula, byly problémy s napojením nové silnice a té současné na Vápeníku. Podle 

prvních plánů měla být v těchto místech silnice vedoucí od hruborohozeckého zámku zaslepena, načež 

vznikla občanská iniciativa s názvem Klacíkov, která proti tomu důrazně protestovala (nelíbila se především 

nemožnost přímého napojení Malého Rohozce). Občané přišli s návrhem kruhové křižovatky, investor – stát, 

resp. Ředitelství silnic a dálnic – toto odmítl, protože kruhové křižovatky by byly dvě za sebou (jedna bude 

na jenišovické silnici) - tato navíc před nebezpečným klesáním do Dolánek. A ještě by místní komunikace do 

obce dostala stejný význam jako mezinárodní silnice. Jednání se protahovala. Nakonec silnice od zámku 

zaslepena nebude, ale do obce povede most přes novou přeložku.

Jak je uvedeno, práce na stavbě již byly zahájeny, na jaře 2005 ale ještě proběhl archeologický průzkum. 

Ten zajišťovalo turnovské muzeum, které realizovalo letecké snímkování trasy nové silnice. Následně byly 

na několika vytipovaných místech budoucí komunikace provedeny sondy, spočívající ve skrývce zeminy. 

Nakonec tu bylo objeveno několik zahloubených, světlešedých jam, vyplněných zbytky popela, uhlíků a 

zlomky mazanice. Podobné jámy byly nalezeny na druhé straně svahu u dnešního objektu Správy a údržby 

silnic v ohrazenické průmyslové zóně. Vzorky podle archeologa turnovského muzea dr. Jana Prostředníka 
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pocházejí z období staršího pravěku. Podle rozborů, které byly provedeny, je stáří nálezů datováno do 

pátého, resp. šestého tisíciletí před naším letopočtem, tedy do střední doby kamenné.

► Nová přeložka silnice I/10 Vesecko - Hrubý Rohozec v kostce:
● Silnice I. třídy č. 10 s mezinárodní funkcí (E65).

● Délka komunikací: hlavní trasa 2 300 m, ostatní komunikace 600 m, plocha vozovek: hlavní trasa 20 000 

m², zemní práce: výkopy 42 000 m³, násypy 41 000 m³, mosty: dva objekty s celkovou plochou 310 m², 

kanalizace: v délce 1 690 m, 3 ks odlučovačů olejů, přeložka potoka: v délce 306 m.

● Zahájení stavby - rok 2004.

● Dokončení stavby - listopad 2006.

● Cena - 209 mil. Kč.

● Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

● Zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1, 

www.rsd.cz), projektantem je Valbek spol. s r.o. (www.valbek.cz).

● Zhotovitelem je Sdružení Vesecko – Hrubý Rohozec (Stavby silnic a železnic a.s. - odšt. záv. Liberec a 

COLAS CZ a.s. - závod Sever, provoz Ml. Boleslav).

● Zajímavosti: 

- Na trase přeložky jsou budovány dva mosty. První je most v km 0,3 přes Odolenovický potok a polní cestu. 

Délka mostu je 22 m, šířka 12 m. S tímto mostem souvisí přeložka potoka v délce 306 m. Most slouží i jako 

biokoridor pro migraci zvěře. Druhý most je v km 2,2 (na Vápeníku) na místní komunikaci od 

hruborohozeckého zámku do obce Malý Rohozec přes nově budovanou silnici I/10, řeší její mimoúrovňové 

křížení. Most je délky 23 m, šířka 8,7 m s jednostranným chodníkem. Most bude budován v koordinaci 

provozu po stávající silnici I/10. 

- Protihlukové zdi. Vzhledem k nutnosti ochrany životního prostředí ve vztahu k zástavbě je v rámci stavby 

budováno šest úseků protihlukových stěn s celkovou délkou 972 m a celkovou plochou 2 722 m². Nejdelší 

protihluková stěna je dlouhá 330 metrů a nachází se v km 1,82 – 2,15.

- Odvodnění. Vzhledem k průchodu stavby přes ochranné pásmo vodních zdrojů jsou povrchové vody z 

komunikace sváděny do vodotečí přes odlučovače olejů. V místě ochranného pásma je odvodnění 

kanalizační stokou a uspořádání silničního tělesa v ochranné vaně s vystýlkou z nepropustné folie. 

► 6. březen 2005 byl prvním ze dvou celostátně vyhlášených termínů pro změny jízdních řádů platných od 

12. prosince 2004 do 10. prosince 2005. V našem okolí došlo k drobným změnám na lince č. 670111 Turnov 

- Ohrazenice - Turnov, Hrubý Rohozec - Turnov, Bukovina - Turnov, Malý Rohozec (viz JŘ). Novinkou je 

zřízení dvou nových autobusových zastávek na Malém Rohozci s názvy Kolonie (bezprostředně za 

odbočkou z hlavní silnice) a Sokolovna (v horní části obce).

► Několik posledních let se zvažovalo, jestli mají být ve všech mateřských školách zachovány vlastní 
kuchyně nebo jestli má vzniknout jedna centrální a do ostatních školek se bude odsud jídlo dovážet. Radní 

města na jaře 2005 rozhodli, že zůstane zachován současný stav s malými kuchyněmi v každém objektu.
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► Na jaře 2005 pomalu končily spekulace o tom, jestli se bude nebo nebude rekonstruovat Nádražní 
ulice. Bude. A za „evropské peníze“!
Nádražní ulice. Původně to byla hlavní silnice první třídy z Liberce (Prahy) na Hradec Králové a Harrachov, 

teprve až po dokončení průtahu od Ohrazenic přes Vesecko ke Kudrnáčovým hodinám se zde žijícím lidem 

trochu odlehčilo. Až bude dokončeno ještě rameno tzv. severního obchvatu od pekáren na Malý Rohozec, 

měly by se podmínky v Nádražní ulici radikálně změnit a měla by být namísto sběrné komunikace ulicí 

s obchodní a společenskou funkcí – čili pěkná obchodní třída s obchody, zelení a lavičkami (koncipováno 

v celé délce jako nová stromová alej se záhonky a trávníkem, vždy po několika desítkách metrů bude jedna 

lavička s odpadkovým košem). V celé délce také budou nové chodníky z betonové dlažby. Samozřejmostí je 

rekonstrukce inženýrských sítí pod vozovkou - kanalizace, voda, nové veřejné osvětlení, telekomunikační 

kabely ad. Od Kudrnáčových hodin až po hotel Beneš dojde ke zúžení vozovky na dvakrát čtyři metry (dnes 

v některých místech až 14,7 metru), po stranách budou legální zálivy pro stání osobních vozidel a městskou 

autobusovou dopravu.

Samotná rekonstrukce je rozdělena na celkem tři etapy. První etapa řeší úsek od Kudrnáčových hodin po 

ulici U Nádraží, což je hlavní příjezd k budově Českých drah. Druhá etapa řeší úsek od ulice U Nádraží po 

ulici Prouskovu (příjezd k budově bývalého Kamenoprojektu, resp. mateřské a základní škole). Třetí etapa 

řeší dnešní křižovatku ulic Nádražní a Přepeřská. Nutno poznamenat, že řešení je radikální. Namísto 

dnešního dvouramenného sjezdu pod železniční viadukt tu bude klasická křižovatka typu „T“. Podjezdová 

výška pod viaduktem bude zvýšena pro provoz vyšších vozidel. Ulice 1. máje má být z důvodu bezpečnosti 

silničního provozu zaslepena.

Celá Nádražní ulice je v majetku státu, přesněji Krajské správy silnic Libereckého kraje. A stejně jako 

v případě Sobotecké ulice zpracovalo projekt město ze svého rozpočtu. Smysl to má jediný. Stát na projekty 

peníze nemá, nebo má, ale projektuje důležitější stavby nebo ty, které více „hoří“. Než by se dostal do 

Turnova, to už by tu také mohly být místo kanalizace jen hluboké jámy. Proto podle úředníků radnice není 

jiné cesty než státu (kraji) projekt včetně stavebního povolení „na zlatém podnosu“ předložit a doufat, že na 

takhle připravovanou akci kývnou a dají peníze. (Na dovysvětlenou: Státu fyzicky patří jen samotná vozovka, 

chodníky a osvětlení patří městu.) 

Celkové náklady na projekt jsou podle vedoucího odboru MěÚ Ing. Pavla Kanclíře ve výši 773 tisíc Kč 

z rozpočtu města. Odhadované hrubé náklady stavebních prací jsou v případě první a druhé etapy na úrovni 

zhruba 30 milionů Kč a třetí etapa přijde asi na 16 milionů Kč. Dá se tedy říct, že rekonstrukce Nádražní 

ulice od Kudrnáčových hodin po hotel Beneš by měla přijít na 50 milionů Kč, z toho zhruba 75 % by měla být 

státní dotace, zbytek bude na kraji a městském rozpočtu. 

Závěrem špatná zpráva pro obyvatele horní části Nádražní ulice: Plánovaná rekonstrukce komunikace končí 

těsně nad hotelem Beneš. Dál se projektovat nebude. Lidé v horní části Nádražní, resp. navazujících 

Ohrazenic, mají smůlu. Přitom i tady by bylo nutné rekonstrukci inženýrských sítí a vozovky, která je plná 

kolejí a hrbů od projíždějících kamionů, provést…

► Podle zpracovaného dopravního modelu projíždělo na přelomu let 2005/6 Nádražní ulicí 12 790 

automobilů za 24 hodin. V roce 2015, v nejhorší variantě, to bude 15 550 vozidel (bude-li tzv. jižní obchvat 

města, aut bude méně). Pro srovnání: Soboteckou ulicí projede nyní 14 800 aut denně!

24



► Svoji pobočku v Turnově zřídilo „Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje“. Pracoviště 

je v Terénní pečovatelské službě v ulici 28. října čp. 812. Centrum nabízí své služby všem zdravotně 

postiženým dětem, dospělým a seniorům. Stálé kanceláře má v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a 

Semilech. Svým klientům nabízí především: sociálně právní poradenství ve všech oblastech zdravotního 

postižení, zprostředkování pomoci při řešení obtížné životní situace formou spolupráce a kooperace s úřady, 

službu osobní asistence – typ sociální pomoci, kdy osobní asistent pomáhá klientovi při činnostech, jež 

nezvládá, přímo v jeho domácím prostředí, dále potom půjčovnu kompenzačních pomůcek ad.

► O internetové stránky www.turnov.cz, které patří turnovské radnici, je zájem. V roce 2004 je 

navštívilo v průměru za měsíc 3 420 lidí (v roce 2002 to bylo 2 100), za první dva měsíce roku 2005 evidují 

v průměru 4 100 návštěvníků měsíčně! Pomocí internetu lze platit také všechny poplatky (za psa, za odpady 

ad.).

► Česká obchodní inspekce nově v Turnově zavedla službu poradenského střediska, které určený den funguje 

v prostorách Živnostenského úřadu MěÚ ve Skálově ulici čp. 72. Prvními dny byly středy 2. a 23. března v době od 12 

do 16 hodin a potom další vždy po dvou týdnech. Podle pracovníků inspekce se na ně mohou občané obracet se všemi 

problémy ve vztahu prodávající – kupující, jejich práva a povinnosti ad. Na dotyčného pracovníka se lze obracet 

anonymně, žádný průkaz totožnosti při osobní návštěvě požadován není.

► Někteří Turnováci možná ani nevědí, že přímo v centru města máme jednu z významných 
židovských památek - židovskou synagogu - připomínající, že ještě nedávno byla celá oblast okolo 

současné Krajířovy ulice malým turnovským židovským ghettem. 

Nejstarší písemné zprávy o židovském osídlení v našem městě pocházejí ze 16. století, je ale zřejmé, že 

toto obyvatelstvo tu bylo již dříve. Zdejší židovská obec se rozpadla po II. světové válce, kdy v roce 1943 

byla většina turnovských Židů naložena do vlaku směr Osvětim a domů se vrátila jen hrstka, která se 

většinou okamžitě rozprchla po světě. Na pamětní desce na turnovském židovském hřbitově, věnované 

obětem II. světové války, najdete celkem 115 jmen bývalých Turnováků.

Po válce synagoga pomalu upadala v zapomnění. Původní stála na Trávnici blíže starému kinu, ta dnešní 

byla postavena v roce 1719 (v 19. století byla díky zdejším bohatým židovským podnikatelům zvětšena) a 

najdete ji ukrytou za zástavbou prodejny domácích potřeb v Palackého ulici. Zajímavostí je, že jako jediná 

v dnešním Libereckém kraji nebyla za okupace za II. světové války vypálena! Po ní nebyla zdejší židovská 

obec obnovena a postupem doby se ze synagogy stalo skladiště domácích potřeb. V rámci malé privatizace 

na počátku 90. let minulého století byl objekt včetně této historické památky prodán a léta trvalo než se 

městu podařilo získat synagogu zpět do svého majetku. Po letech jednání se to díky místostarostce Haně 

Maierové, která již dlouhou dobu jako bývalá historička zdejšího muzea usiluje o to, aby synagoze bylo 

částečně navráceno její historické poslání, podařilo až v loňském roce. V září byl vnitřek konečně 

vystěhován a současně proběhl stavebně technický průzkum. Na opravu bude potřeba zhruba šest až sedm 

milionů korun. Ty by podle Maierové mohly být částečně poskytnuty z Českoněmeckého fondu budoucnosti 

nebo z Nadačního fondu obětem holocaustu, resp. z prostředků dalších nadací a institucí (tzv. Norské 

fondy). Městských prostředků by do rekonstrukce mělo jít minimálně. 
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V prvé řadě budou uvnitř vybourány nepůvodní příčky, opraven strop a krovy, nově bude synagoga napojena 

na kanalizaci. Cenné nástěnné malby budou restaurovány, obnovena bude též původní pískovcová podlaha 

z počátku 18. století. Stavební práce budou trvat nejméně tři roky. 

Na jaře 2005 to vypadalo nadějně - a sice, že peníze se podaří získat ještě v tomto roce. Nakonec se tak 

nestalo, nicméně místní firma Profes Projekt již zpracovává projektovou dokumentaci. Tak snad na opravu 

dojde v nejbližších letech.

Po dokončení stavebních prací by tu mělo být instalováno co nejvíce předmětů z původního vybavení 

synagogy, místo by tu měla mít expozice o historii židovského osídlení Turnova a životě zdejší komunity. 

(V polovině roku se objevila možnost pokusit se získat finance z programu norské vlády. V polovině srpna 

2005 město odevzdalo žádost, výsledek bude znám v příštím roce.)

► V Krkonoších a Jizerských horách leželo na konci zimy nejvíc sněhu za posledních 10 let. Hrozba 

povodní byla v první polovině března velká. Oči každého směřovaly k Jizeře, ta vlivem oteplení stoupala a 

dokonce tu dva víkendové dny ve druhé polovině měsíce byl vyhlášen první povodňový stupeň.

Nakonec povodeň byla, ale jinde! V pátek 18. března došlo k rychlému odtání masy sněhu na polích na 

Hruštici. Kanalizace už vodu nestačila odvádět, a tak zejména ulice Zborovská a Jeronýmova připomínaly 

slušné řečiště. Nejvážnější situace byla v mateřské škole na Zelené cestě, kde došlo k zatopení sklepů a 

situaci musela dokonce řešit poloprofesionální jednotka městských  hasičů. 

Jinak si ale Jizera páté výroční rozsáhlých záplav tentokrát nepřipomněla!

► 22. a 23. března hostil Turnov vzácnou návštěvu z německého Idar-Obersteinu. Delegace složená 

ze starosty města, radních v čele se starostou Hansem Jürgenem Machwirthem a školských pracovníků 

(přijel též předseda německé Gemologické společnosti) navštívila některé vybrané zdejší závody, jako je 

Polpur, Crytur, specializované optické pracoviště Akademie věd a DÚV Granát, stihla se též podívat na vloni 

opravený a zpřístupněný klasicistní dům na Valdštejně. Podle starosty Idar-Obersteinu mají obě města 

mnoho společného, pro obě je důležité kamenářství, resp. zpracování drahých kamenů a šperkařství, obě 

mají okolní krásnou přírodu, hojně navštěvovanou turisty, v obou městech jsou specializované střední a 

vysoké školy. Je podle něho škoda, že spolupráce obou měst se rodí až nyní. 

Prvním společným počinem bude konání šperkařského sympozia v německém městě (organizuje dr. Cogan 

z Muzea Českého ráje) na konci května 2005. Při té příležitosti tam proběhne též výstava šperků ze 

sympozií turnovských a konference (další bude v příštím roce). Ještě na jaře se odborné školy - u nás 

Střední umělecko průmyslová škola a Integrovaná střední škola - vzájemně informovaly o učebních plánech 

a možných oboustranných stážích studentů, první dva studenti „šperkárny” v Idaru působili již při květnovém 

sympoziu. 

Informace ze zeměpisu: Turnov a Idar dělí zhruba devět hodin jízdy!

► Veřejné zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 31. března t.r. Slavnostní slib zastupitele před zraky 

starosty a místostarosty města podpisem stvrdil Mgr. Aleš Mikl (ODS), který v zastupitelstvu nahradil 

odstupujícího ředitele nemocnice Ing. Tomáše Slámu (ODS). Ten ze zastupitelstva odstoupil z důvodu 

novely zákona o střetu zájmů – více viz oddíl „O čem se také mluvilo v roce 2005“.
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► Ve čtvrtek 3. března vystoupila v divadle se svým programem známá moderátorka ESTER KOČIČKOVÁ 
s klavíristou Lubomírem Nohavicou.

► Od pátku 4. až do neděle 6. března se uskutečnil již 10. ročník divadelní přehlídky amatérských 
souborů MODRÝ KOCOUR 2005. Novinkou bylo pantomimické představení z dílny pražské HAMU a 

vystoupení VOŠ herecké, která uvedla svou novinku s hudbou Martina Hyblera, z Polska přijel Adam Walny, 

velmi osobitý loutkář. Pak na prknech divadla a kina vystoupily divadelní stálice, které do Turnova jezdí 

opakovaně: Nejhodnější medvídci, Černí šviháci, Vosto5, Česká Lípa, KÚD Liberec, Stopa Liberec a další. 

Během tří dnů bylo uvedeno celkem 19 inscenací. Domácí scénu reprezentovalo Divadelní studio, které 

uvedlo Hamleta, a spolek Dora, který uvedl hru Morgiana pod vedením Dády Weissové. 

► Ve středu 9. března se v rámci abonentního cyklu Folk + Country uskutečnil v divadle koncert VOJTY 
KIĎÁKA TOMÁŠKA, legendy trampského písničkářství.

► Ve čtvrtek 10. března na prknech městského divadla vystupovala jedna z legend českého divadla Petr 
Nárožný ve hře CO V DETEKTIVCE NEBYLO.

► Ve čtvrtek 17. března se v Domově důchodců Pohoda konaly VELIKONOČNÍ TRHY.

► V pátek 18. března v „D“ klubu v divadle proběhla beseda s MARKEM EBENEM, známým hercem, 

konferenciérem a zpěvákem. Doprovodili ho kytaristé Pavel Skála a Pavel Půta. 

► V sobotu 19. a neděli 20. března se konala přehlídka amatérských loutkářů TURNOVSKÝ 
DRAHOKAM. V roce 2005 to byl již XV. ročník! V Turnově se představily nejen soubory z Libereckého a 

Královéhradeckého kraje, ale i z Ústeckého. Přehlídka je postupová, porota doporučuje některá představení 

na národní přehlídku Loutkářskou Chrudim (v roce 2005 již 54. ročník). Každoročně také sami diváci udílejí 

putovní cenu dětského diváka „TURNOVSKÝ DRAHOKAM“. Přehlídku připravuje loutkářský soubor Na Židli 

Petra Záruby.

Výčet vystupujících souborů: loutkářský soubor (dále jen ls) Popelka – Lomnice nad Popelkou, s.l.d. PoLi – 

Hradec Králové, l.s. Palečci – Semily, l.s. Kordula – Liberec, loutkové divadlo Klubíčko – Cvikov, s.d.l. 

Vozichet – Jablonec n.N., l.s. Holky na zabití + Pavel – ZUŠ Semily, l.s. Uzel – ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, 

l.d. Spojáček – Liberec, l.d. – ZUŠ Děčín, s.l.s.d. Čmukaři Turnov, l.s. Uzel – ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, 

Boďi – Jaroměř.
Držitelem putovní ceny dětského diváka Turnovského drahokamu 2005 se stal soubor BOĎI Jaroměř s pohádkou 

Zlatovláska. První cenu v soutěži o nejpilnějšího diváka – marionetu Kašpárka si odnesla Klárka Matějcová z Trávnic. 

Odborná porota (Zuzana Schmidová – loutkoherečka Naivního divadla Liberec, Alena Exnarová – ředitelka Muzea 
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loutkářských kultur Chrudim a Jan Merta – Impuls Hradec Králové) doporučila na národní přehlídku Loutkářská Chrudim 

soubory: DdDd ZUŠ Děčín s inscenací O líné a lakomém, Kordula Liberec s inscenací Pták Žal, PoLi Hradec Králové 

s inscenací Pustý les a Vozichet Jablonec s inscenací 3+1 povídka zn. SAKI. Tento soubor doporučila i na Šrámkův 

Písek. Představení Albert Kyška souboru Holky na zabití + Pavel ze Semil doporučila na náchodskou Prima sezónu. 

Dále porota udělila pět individuálních ocenění přítomným souborům. 

XV. ročník Turnovského drahokamu vidělo v městském divadle rovných 400 platících diváků. 

► PATNÁCT TURNOVSKÝCH DRAHOKAMŮ, tedy loutkářských přehlídek, statisticky shrnul Petr 
Záruba. Podle něho se v letech 1983 - 1987 uskutečnilo prvních pět ročníků, na kterých diváci shlédli 36 

představení. Potom následovala přestávka až do roku 1996, kdy se podařilo na tradici navázat. Do 20. března 2005 l.s. 

Na Židli uspořádal dalších 10 ročníků, na kterých diváci viděli neuvěřitelných 99 pohádek. Na patnácti Drahokamech se 

tedy v Turnově představilo 46 souborů se 135 inscenacemi. 

► Ve čtvrtek 24. března se v divadle uskutečnilo představení s názvem A DO PYŽAM! Turnovskému 

publiku se mj. představil Jiří Langmajer, Martina Válková, Kateřina Hrachovcová, David Suchařípa ad.

► V neděli 27. března se na Valdštejně konal VELIKONOČNÍ KONCERT, na kterém vystoupili mladí 

zpěváci ze sboru Zeffiro Liberec. 

► Ve čtvrtek 31. března se v městské knihovně uskutečnila přednáška Václava Větvičky, ředitele pražské 

Botanické zahrady, o jeho vztahu k přírodě. Tentýž poté s dětmi zasadil v předvečer celostátní akce NOC 

S ANDERSENEM strom pohádkovník na zahradě knihovny.

► Městské kino hrálo v březnu mj. premiéru nového českého filmu PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ 

v hlavní roli s neodolatelným Ivanem Trojanem. Dále potom v premiéře film USA s názvem LETEC, kde se 

v hlavní roli představil Leonardo DiCaprio. Film je neuvěřitelným příběhem legendárního filmového režiséra, 

svůdníka, který dokázal okouzlit nejkrásnější ženy světa, ale hlavně průkopníka letectví. 

► V sobotu 27. a v neděli 28. března se na Dlaskově statku uskutečnila akce s názvem ŘEMESLNÍCI VE 
SVĚTNICI - předvádění řemesel, zdobení velikonočních kraslic a medového perníku, drátkování a další.

► V MUZEUM ČESKÉHO RÁJE se v březnu konala mj. vernisáž výstavy „NA ZAČÁTKU JE 
RUKOPIS“. Výstava byla turnovským doplňkem probíhajícího Veletrhu dětské knihy v Liberci. Návštěvníci 

mohli v galerii muzea vidět mj. rodinné kroniky turnovských měšťanů – paměti Meisnerovy, Tázlerovy i 

Dlaskovy, zcela výjimečný tematický okruh představovaly cestovní deníky Františka Marka, zaznamenávající 

zajímavé události ze života a minulosti Turnova, jakož i zápisky cestovatelů M. Kotlera a Č. Paclta. K vidění 

byly též rukopisy malířů Jana Prouska a Karla Kinského ad.
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► Přelomové bylo zasedání turnovských zastupitelů 28. dubna 2005. Zatímco v létě 2004 zastupitelé 

řekli, jak by případná stavba obchodního centra na Koňském trhu měla vypadat, na konci dubna 2005 

jednali již o pro hodně lidí kontroverzním udělení výjimky ze stavební uzávěry, která v centru města platí, což 

by de fakto byl souhlas se stavbou. Nakonec tento bod byl jen diskusní, když o výjimce zastupitelé rozhodli 

až v červnu...

Dalším bodem, který se na tomto zasedání výrazně posunul vpřed, byl návrh starosty města Ing. Hejduka, 

aby se jednalo o stavbě kulturního domu Střelnice za peníze z rozpočtu města. V poslední době již bylo 

zřejmé, že se pomalu oficiálně přestávalo hovořit o záměru výstavby kongresového centra. Fondy EU 

nejspíš už nebudou žádány o peníze - nebudou-li změněna kritéria, která upřednostňují hlavně lázeňská 

města, je to podle kuloárových informací stejně nejspíš ztrátou času a energie. Nově má být Kulturní dům 

Střelnice oproti návrhu o něco zmenšen (nebude tam například balkón ad.), což by mělo stavbu zlevnit - i 

tak se ale bavíme o částce mezi 130 až 150 miliony. A kde vzít peníze? Starosta navrhuje, aby zastupitelé 

v každém následujícím ročním rozpočtu města uspořili okolo 50 milionů! Ne snad, že by se měl úplně 

zastavit život, ale každá kapitola rozpočtu by dostala řádově o několik milionů méně (například letos je 

v rozpočtu plánováno jen na investice 72 milionů korun, z čehož se financují opravy komunikací, bytů ad.). 

Druhou možností je vzít si na stavbu klasický dlouhodobý úvěr. 

V každém případě byla dubnovým zasedáním odstartována diskuse, která přesáhla samotný rok 2005.

► V dubnu byla zahájena rozsáhlá oprava chodníků v Husově a Žižkově ulici. Akce je financovaná 

z rozpočtu města přijde zhruba na 2,5 milionu Kč a začíná bezprostředně za objektem Střediska pro volný 

čas (Žlutá ponorka), nové chodníky budou po obou stranách až k hotelu Karel IV. Hotovo bylo na počátku 

prázdnin.

► Ve čtvrtek 14. dubna se konala v přednáškovém sále OAHŠ přednáška ČESKÁ REPUBLIKA 
V SOUČASNÉ EVROPĚ - o vztahu naší republiky k Evropské unii a její ústavě přednášel exministr 

zahraničních věcí ČR Jiří DIENSTBIER.

► Na dubnovém zasedání rady města padlo rozhodnutí, že dvě mateřské školy ve městě, které jsou 
v nejhorším technickém stavu, zůstanou zachovány. Ta na Zelené cestě ve Zborovské ulici má být v 

následujících letech řádně opravena, Waldorfská MŠ na Daliměřicích, kde dokonce padaly návrhy provizorní 

montovanou stavbu srovnat se zemí a postavit novou, zůstane zachována též, jen by tu měla probíhat 

pouze běžná údržba a definitivní řešení je tak ponecháno na další volební období. O alternativní vzdělávání 

je mezi rodiči zájem, v dubnu tu proběhl úspěšný Den otevřených dveří, na příští školní rok zůstala volná již 

jen poslední čtyři místa (kapacita je 50 dětí).  
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► V pátek 1. dubna proběhla NOC S ANDERSENEM - celostátní akce. Pohádková noc, u dětí velmi 

oblíbená, v roce 2005 se konala již popáté. Akce probíhala v městské knihovně a v knihovnách základních 

škol, kde také děti při čtení pohádek a plnění roztodivných úkolů usínaly.

Z programu:

* Sraz pohádkových bytostí u stromu Pohádkovníku u Městské knihovny A. Marka.

* Pohádkový průvod městem pod vedením pohádkáře H. Ch. Andersena. 

* Pohádkový kongres  v galerii Muzea Českého ráje.

* Stezka odvahy a noční průvod s pohádkovými lampičkami.

Další program byl na spacích místech - městská knihovna, Školní knihovna ZŠ Žižkova, Školní družina ZŠ 

28. října  

Jak shrnula hlavní organizátorka knihovnice Eva Kordová, tak na výše zmíněných místech v Turnově spalo 

celkem 78 dětí. Doprovodného programu se zúčastnilo dalších 49 dětí a rodiče počítáni nebyli. Pomocníků 

bylo 16 a spících dospělých 7. V celé republice bylo 408 spacích míst, v Rakousku 15, v Polsku 22 a na 

Slovensku 28. Celkový počet spáčů a účastníků byl ohromující, ale ty počty nejsou snad až tak důležité. 

Důležitá byla vzájemná pomoc, hezká slova v mailové i pohlednicové poště. 

Po celé republice byl také zasazen dohromady celý les stromů Pohádkovníků. Statistika říká, že jich bylo na 

365. A první? Turnovská pohádková jabloň. 

► V pátek 1. dubna se uskutečnila ve Žluté ponorce okresní přehlídka dětského divadla TURNOVSKÝ 
ŠTĚK.

► VESELÝ VÍKEND PRO VAŠE DĚTI uspořádali pracovníci Kulturního centra Turnov, s.r.o., v sobotu 2. a 

neděli 3. dubna. V sobotu se hrálo v divadle divadlo, v neděli bylo dětské odpoledne v kině s promítáním 

filmů a karnevalem.

► V úterý 5. dubna se v městském divadle uskutečnilo představení MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD - hra pro 

jednu herečku, plyšového psa jménem Axl a sedmnáct postav – všechny je hrála Eliška Balzerová.

► V sobotu 9. dubna se v divadle uskutečnil Konkurz ZAHRADA (celostátní festival) v kategorii 

PÍSNIČKÁŘI – české semifinále, v sobotu 16. dubna to byl konkurz, resp. výběrové kolo kapel z 

Libereckého kraje – celkem sedmnáct kapel  a mezi nimi PRANIC z Turnova.

► V sobotu 9. dubna se v Biu Ráj konala MATEŘINKA, oblastní festival mateřských škol. 

► V pátek 15. dubna se v městském divadle uskutečnil koncert EVY HENYCHOVÉ a skupiny OBOROH.

► Ve čtvrtek 21. dubna uspořádala Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se sídlem 

v Semilech v turnovském divadle ojedinělý galakoncert festivalu - PATŘÍME K SOBĚ. V komponovaném 

večeru se představili děti i dospělí z ústavů sociální péče i z denních center z celé republiky. Z Turnova 

tradičně vystoupili klienti Fokusu. V roce 2005 se konal již 8. ročník.
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Festival Patříme k sobě chce svojí základní myšlenkou  přesvědčit společnost a hlavně mladou generaci, že 

k sobě postižení a zdraví patří. Dlouhá léta se v lidech pěstoval pocit, že svět zdravých a svět postižených 

jsou dva oddělené světy a nelze je spojit. Ale my všichni, lidé této planety, žijeme ve stejném světě. 

Turnovského galavečera se zúčastnilo celkem 11 organizací a občanských sdružení, které pečují o 

zdravotně postižené z celé republiky. A když potom v závěru večera došlo k úplnému propojení hlediště s 

jevištěm a jiskérky porozumění a vzájemné úcty naplnily celé divadlo až po střechu, opravdu se to povedlo... 

Patříme k sobě!

► V sobotu 30. dubna se na Dlaskově statku uskutečnil festival folklórních souborů a uskupení, 

zabývajících se etnickou hudbou u příležitosti obřadních svátků – stavění májů a svátku Filipojakubské noci.

Pořad se jmenoval STAVĚNÍ MÁJŮ - vystoupily soubory Krkonošský horal Vrchlabí, Jizera, dětské folklórní 

soubory a řada dalších. 

► V sobotu 30. dubna 2005 proběhlo slavnostní zahájení turistické sezony - ČESKÝ RÁJ DĚTEM.
Šlo o putování Hruboskalským skalním městem s divadelními představeními pověstí na trase (na Valdštejně 

a na Hrubé Skále hrály děti z turnovských základních škol) a s bohatým kulturním programem v autokempu 

Sedmihorky, kam přijel Černý rytíř s družinou, pro příchozí byly připraveny soutěže a hry a plno dalších 

překvapení… Start putování byl na parkovišti pod hradem Valdštejn.

Hlavní program se odehrával v Autokempu Sedmihorky. Mažoretky na pódium přivedly samotného krále 

Granáta s královnou a jejich družinu, kterým místostarostka Města Turnova PhDr. Hana Maierová předala 

vládu nad Českým rájem na turistickou sezonu. 

► Tradiční ČARODĚJNICE NA VRCHHŮŘE se tu konaly poslední dubnový den od 17 hodin pod patronací 

Střediska pro volný čas dětí a mládeže.

► Městské kino mj. hrálo v dubnu premiéru českého filmu KOUSEK NEBE, příběh odehrávající se v 

komunistickém kriminálu 50. let, který vypráví o lásce, přátelství a soudržnosti, která pomáhala důstojně 

přežít v nejtěžších dobách. Dále to byla také premiéra dalšího českého filmu s názvem SKŘÍTEK. Ve filmu 

excelují Bolek Polívka a Eva Holubová, kteří v 85 minutovém snímku nepromluví ani slovo!

V dubnu měl premiéru i další skvělý český film KREV ZMIZELÉHO, natočený podle scénáře Vladimíra 

Körnera. Jde o výpravné historické drama, které začíná po vypuknutí 2. světové války milostným příběhem 

baltského šlechtice Arna von Lieven (Václav Jiráček) a Češky Helgy (Vilma Cibulková). Arno utíká před 

sovětskou hrozbou do finské války. V jednom z bojů je raněn a převezen do německého lazaretu, kde mu 

Helga zachrání život. Prožívají vášnivou lásku a z krátkého vztahu se Helze narodí dcera Dorli (Ester 

Geislerová). Právě dítě se pro Helgu stává jediným smyslem života. Musí svou dceru ochránit a pokusit se 

přežít navzdory všem útrapám složité doby. Ve své první polovině nabízí Krev zmizelého strhující lidský 

příběh dvou mladých lidí, které dohromady svedla i rozdělila válka. V druhé polovině filmu se vyprávění 

soustředí na dceru Dorli, tvůrci však odstupují od jednoho konkrétního osudu k obecně platnější výpovědi o 

dějinách. Vracejí se tytéž situace ve stejném nebo jen lehce obměněném složení a v popředí už nestojí 

individuální lidské příběhy, ale teze o tom, že osudu nelze utéct v žádné době, že svět je nepoučitelný. Děj 
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filmu Krev zmizelého je rozvržen do čtyř ročních dob, zahrnuje období 22 let, začíná na severu Evropy a 

přes Československo a Rakousko se dostává až do rovníkové Afriky. Odehrává se nejen v divoké přírodě 

moravských hor, ale také v exotickém belgickém Kongu. Film byl oceněn několika cenami, včetně českých 

lvů...

Zajímavostí pro Turnováky může být fakt, že natáčení filmu probíhalo na Liberecku a ve snímku si zahráli 

mnozí našinci. Na filmu se též podílela parta nadšenců z Klubu přátel železnic Českého ráje, kteří několik let 

opravovali parní mašinku řady 310, se kterou v létě pořádají spanilé jízdy Českým rájem. Mašinka si zahrála 

hned v několika scénách.

► Na konci dubna byl v městském kině instalován nový zvukový systém DOLBY DIGITAL, špičkové 

reprodukční zařízení, kterému domácí kino nesahá po kotníky. Navíc bylo „staré“ ozvučení na léto 

přestěhováno do letního kina, takže i tady se návštěvníci mají na co těšit – v letním kině je zvuk formátu 

DOLBY DIGITAL! Zde před letní sezonou došlo ještě na opravy spodní části stupňů hlediště, opravu vnitřní 

komunikace, opěrné žulové zdi, opravu akustického obkladu promítací kabiny a celkovou rekonstrukci 

promítací stěny včetně nového bílého nátěru.
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KVĚTEN 2005 * KVĚTEN 2005 * KVĚTEN 2005 * KVĚTEN

► Akce měsíce a možná i roku 2005: V úterý 24. května 2005 odpoledne se v našem městě 
uskutečnila první oficiální návštěva hlavy státu za dobu fungování samostatné České republiky 
(naposledy tu byl prezident Václav Havel, který 1. 6. 1990 na turnovském náměstí odhalil pamětní desku 

turnovskému rodákovi a příteli, zakladateli Charty 77, prof. Janu Patočkovi). 

Prezident Václav Klaus s chotí Livií do našeho města dorazil krátce po 14. hodině, na náměstí byl 

přivítán starostou města, konalo se krátké setkání s občany, následovalo podepisování knih a přijetí na 

radnici. Poté ještě pan prezident, kterého i v Turnově doprovázel krajský hejtman Petr Skokan s manželkou, 

ještě navštívil Memoriál L Daňka. Následoval odjezd do Jilemnice. 

Prezident během tří květnových dnů navštívil všechna nejdůležitější města v celém Libereckém kraji.

► Novou historii začala psát začátkem května zdejší slavná Střední umělecko průmyslová škola. 
Konaly se tu totiž poprvé zkoušky na vysokou školu! Celkem deset uchazečů začne od září střídavě 

v Turnově a na pražské Vysoké škole chemicko technologické studovat obor restaurátorství uměleckých 

předmětů. Jde o čtyřletý obor, který je určen absolventům středních uměleckých škol. Obor restaurování se 

v Turnově na SUPŠ učí už od roku 2001 formou vyššího odborného studia, podle nového zákona ale do 

budoucna toto musí provádět jen specialisté s vysokoškolským diplomem.

► Od 1. května 2005 začaly technické služby sbírat směsné plasty. Tlak ze strany EU, dotace od firmy 

EKO KOM a stále se zvyšující částka za likvidaci odpadů stojí za skutečností, že v našem blízkém okolí 

vznikají linky na zpracování směsných plastů. Jedna vzniká v Jablonci nad Nisou a ta druhá již funguje 

v Liberci. Absence těchto zpracovatelských kapacit bránila doposud sběru této komodity. Byly zde sice linky 

na zpracování PET lahví, které začaly vznikat jak houby po dešti, když se na trhu s PET lahvemi objevili 

čínští obchodníci. Byli zde zpracovatelé plastového odpadu. Ti ovšem chtěli plastový odpad již vytříděný 

podle druhu materiálu. Nyní je konečně možné sbírat směsný plast s tím, že výsledný produkt skončí na 

třídící lince. O ekologickém přínosu tohoto sběru je zbytečné hovořit. Co je ale zajímavé, že ekonomika 

sběru směsných plastů přestává být ztrátová. Za tímto faktem stojí dotace od firmy EKO KOM, která, 

v případě Turnova dotuje každý kilogram částkou 4,56 Kč.

Směsné plasty mohou Turnováci od května vhazovat do žlutých nádob na separačních místech, kam dosud 

mohli vhazovat jen PET lahve. Vybírají se kelímky od jogurtů, plastové krabičky od pokrmových tuků, 

plastové nádoby a plastové lahve, PET lahve, sáčky, fólie, výrobky z plastů.

► V Turnově vzniklo nové občanské sdružení, které nese název „Slunce všem“ a jde o sdružení rodičů 

a přátel dětí postižených autismem a ostatními postiženími (oficiálně vzniklo v roce 2004, pracovat ale 

začalo v tomto roce). Sídlo má v Dětském centru Sluníčko v ul. Kosmonautů. Úkolem sdružení je pomáhat 

vytvářet materiální a organizační podmínky k potřebám Dětského centra a dále poukázat na nutnost 

koncepčního řešení péče o těžce mentálně postižené autismem po ukončení docházky do výše zmíněného 

centra. Jelikož jde u autistů o postižení se specifickou diagnózou, je jejich umístění v přeplněných ústavech 

v případě onemocnění nebo ztráty někoho z rodiny vyloučeno. Sdružení se bude snažit hledat řešení co 
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s těmito dětmi bude v jejich dospělosti, neboť tento problém v Turnově a ani v nejbližším okolí ještě nikdy 

nebyl pojmenován a řešen! Základní myšlenkou je vybudovat denní centrum pro dospělé těžce mentálně 

postižené autismem. Denní centrum by mělo mít tuto náplň: denní stacionář, doživotní vzdělávání, praktická 

škola, chráněné dílny, rehabilitace, do budoucna též chráněné bydlení.

► Železniční stanice Turnov pokračuje ve zlepšování podmínek pro cestující Českých drah. 
Počátkem května byly předány do provozu stožáry na peronech. Zatím jsou na těchto stožárech umístěny 

„jen“ tabulky označující perony. Postupně na nich budou zavěšeny elektronické informační panely. 

Předpokládané investiční náklady na tuto akci jsou ve výši zhruba jednoho milionu korun. 

► Celkem osm fotbalových týmů žákovských družstev ze všech partnerských měst Turnova 
bojovalo v našem městě na turnaji v pátek 6. května. Zvítězilo družstvo Turnova I. před družstvem z 

německého Niesky a kluky z holandského Reeuwijku. Dále bojovala družstva z polského Jaworu, 

maďarského Keszthely a vůbec poprvé přijeli ze slovinského města Murská Sobota. S nimi přijel též starosta 

města Anton Štihec, „námluvy” Turnova se slovinským městem k nám přijel též podpořit velvyslanec této 

republiky u nás Drago Mirošič. Proběhla také oficiální jednání, dohoda o partnerství byla slavnostně 

podepsána při návštěvě zástupců Turnova ve slovinském městě na konci června.

► Bez většího povšimnutí se v květnu 2005 odehrálo 15. výročí odchodu sovětské okupační 
posádky z města. Přitom právě z Turnova Rudá armáda odešla jako z jednoho z prvních měst v republice!

V Turnově se podle Jitky Petruškové z Muzea Českého ráje, která se nedávnou historií zabývá, už 29. ledna 

1990 konalo historické shromáždění Občanského fóra, na kterém poprvé zazněla výzva k odchodu 

sovětských vojsk z našeho města. Průvod ke kasárnám zdobený lampióny doprovázela řízná česká 

dechovka. Občané předali velitelům posádky petici a za plotem odpovídala posádková hudba...

Poslední zbytky sovětské armády projížděly městem na konci května, rusky mluvící vojáci definitivně opustili 

město 28. května 1990. Zbyly po nich jen zdevastované budovy kasáren, dvanáctipodlažní panelák a 

kontaminovaná půda na Vesecku – škody (nejen finanční) ve výši téměř 40 mil. korun. 

► Jak na květnové městské tiskové konferenci radnice uvedl zástupce velitele zdejšího obvodního 
oddělení Policie České republiky kpt. Mlejnek, podařilo se na přelomu dubna a května vypátrat pachatele, 

kteří poškodili skla ve smuteční síni. Šlo o partu nezletilců, kteří – bohužel - vzhledem ke svému věku 

nemohou být trestně stíháni, a proto byla věc odložena. Policie byla také úspěšná při dopadení pachatele 

rozsáhlého poškození hrobů na Mariánském hřbitově – zničené lampičky, sochy, kříže ad. Jedná se o 20 

letého muže z Turnova. Do třetice byla policie úspěšná při dopadení pachatele loupeže ve zdejší pobočce 

Komerční banky, ke které došlo 22. listopadu 2004. Trestný čin spáchal 24letý muž, který v poslední době žil 

v našem městě a je podezřelý také ze spáchání dalších násilných trestných činů (mj. též přepadení banky 

v Železném Brodě). 

► Poněkud stranou hlavního proudu zájmů, kde v pomyslném čele stojí zamýšlená stavba Střelnice, resp. 

hypermarketu na Koňském trhu, začala dostavba areálu hotelové školy v kasárnách. Pro představu: 
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dosud zde již bylo realizováno – škola, venkovní hřiště, podzemní garáže, parkoviště a zahrada s celkovými 

náklady 123 milionů Kč (zdroje financování - stavební část: Město Turnov 50 mil., Nadace B. J. Horáčka 60 

mil., vybavení školy - stát 12,3 milionů, škola 0,7 milionů).

Co se před lety nepodařilo realizovat, byla školní kuchyně. Na tu došla řada až nyní. Předpokládané náklady 

jsou podle ředitele školy Otakara Špetlíka ve výši 33 milionů Kč, když v roce 2005 bylo investováno 14 

milionů (stát 10 milionů Kč v úrovni maximálně 70% celkových nákladů,  Město Turnov jeden milion a 

Liberecký kraj tři miliony). Za tyto peníze byla v první etapě realizována především stavební část a 

kolaudace cvičného restaurantu s barem a dalším zázemím pro praktické vyučování. Na další roky zbude 

instalace technologie varné a chladící, výdejny stravy, skladů, úpravny surovin aj.  – celkově asi za 19 

milionů Kč.

Do budoucna tu tedy podle ředitele školy vznikne nová kuchyň školní jídelny se zázemím pro výrobu zhruba 

1000 - 1200 jídel v jedné pracovní směně, z nichž bude asi 350 k výdeji v objektu školy (žáci a zaměstnanci 

školy, důchodci z penzionů, cizí strávníci) a dalších 650 jídel bude vyváženo mimo objekt (žáci a 

zaměstnanci ZŠ v Žižkově ulici, ISŠ). Kuchyň bude rovněž jako jediná v Turnově zajišťovat přípravu večeří a 

snídaní pro domovy mládeže turnovských středních škol, protože ta původní ve Skálově ulici v nynějším 

Domově mládeže nevyhovuje novým zákonným normám. Kromě školní kuchyně tu bude také cvičný 

restaurant s kavárenským provozem a nutným zázemím včetně baru pro zajištění praktického vyučování 

žáků hotelové školy.

► Už po sedmé se na turnovském atletickém stadionu konal Memoriál L. Daňka. V roce 2005 

memoriál zaznamenal několik změn, kromě zkrácení časového programu na čtyři hodiny to byl hlavně 

přesun mítinku z tradiční neděle na všední den, úterý. I pro sedmý ročník se organizátorům podařilo zajistit 

účast nejlepších světových diskařů. V hlavní memoriálové disciplíně se tak představili všichni tři medailisté 

z loňských olympijských her, držitel již dvou zlatých kovů z OH Litevec Virgilius Alekna, který v Athénách 

vytvořil nový olympijský rekord 69,89 m, stříbrný Maďar Zoltán Kövágó a bronzový litevský borec Aleksander 

Tammert. Na turnovský stadion zavítali také další dva finalisté olympijského závodu, a to olympijský vítěz a 

pětinásobný mistr světa Lars Riedel z Německa a nejlepší český diskař Libor Malina. Závod obohatil 

exotický závodník Chima Ugwu z Nigérie a český desetibojařský rekordman Roman Šebrle. 

V hodu diskem zvítězil Virgilius Alekna z Litvy (67.91 m). 

► V sobotu 14. a neděli 15. května se v ulicích města jel první ročník Českého poháru in-line slalomu 
MEMORIÁL MILANA KOPALA. Slalomové závody na jednostopých kolečkových bruslích jsou letní 

obdobou slalomových závodů na lyžích. V ČR jsou in-line závody organizovány organizací CILA (Czech In-

Line Asociation), mezinárodně jsou dále sdruženy pod mezinárodní federací IIAC. Jednotlivé závody 

národního seriálu jsou pořádány v centru pořadatelských měst na pozemních asfaltových komunikacích 

s příslušným sklonem. Díky umístění v centru měst získávají stále větší popularitu jak mezi mládeží, tak i 

mezi diváky. Národních závodů se stále více zúčastňují i závodníci z evropských zemí, a proto je z důvodu 

velkého nárůstu přihlášených každý závod organizován jako dvoudenní a v letošním roce je i jeden závod 

tohoto seriálu zařazen do Evropského poháru.
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Závodní trať tvoří komunikace z Výšinky směrem k Raku, tedy přímo v centru Turnova. Ta byla po dobu 

konání závodů uzavřena včetně přilehlých ulic. Jednotlivé závodní dny byly moderovány profesionálním 

moderátorem po trati, která byla i v celé délce ozvučena. V cílové části byla akce v sobotu doprovázena 

doprovodným programem pro děti i dospělé. 

Hlavním turnovským pořadatelem byl zdejší Klub lyžařů a podle jednoho z organizátorů Radana Syrotiuka je 

tu snaha založit v našem městě novou tradici. Zdejší 300 metrová trať odpovídá parametrům pro závody 

Mistrovství ČR a napříště je možné, že pořadatelé využijí ještě atraktivnější Palachovu ulici, což v roce 2005 

vzhledem k jejímu technickému stavu nešlo. Závodníci se pohybují zhruba čtyřicetikilometrovou rychlostí, 

v Palachově ulici by to bylo ještě rychlejší a navíc atraktivnější pro diváky. Ti se s novým sportem v ulicích 

teprve seznamovali a reakce byly zaznamenány velmi příznivé. Možná také proto, že ve více než 80 

členném startovním poli bylo i několik místních borců - v přípravce například zvítězil David Syrotiuk.

► V úterý 17. května odpoledne bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště v areálu Základní školy 
v  ul. 28. října. Jsou tu prolézačky, skluzavky, lezecké stěny a další roztodivné atrakce, nad kterými zaplesá 

každá dětská dušička. Podle ředitele školy Mgr. Jaromíra Friče se celkové náklady pohybovaly zhruba na 

úrovni 400 tisíc Kč, areál realizovala ze svých prostředků škola ve spolupráci se sdružením rodičů a Městem 

Turnov. V teplých dnech tu bude moci probíhat také výuka, když část hřiště je zastřešena a je zde dokonce 

školní tabule. 

► V sobotu 14. května se konal v pořadí 14. sraz motocyklových veteránů, kteří každoročně na jaře a 

na podzim vyjíždějí z blízkých Záholic na spanilou jízdu napříč Českým rájem. Jde o tradiční setkání majitelů 

motocyklů československých značek Jawa, ČZ, Ogar, Praga a Manet. 

► Názvy turnovských ulic i s genezí jejich vzniku byly instalovány na internetových stránkách 
města. Systém byl vylepšen o mapu města, takže stačí „kliknout“ na název ulice a ta se zobrazí na mapě. 

KULTURA V     KVĚTNU 2005 * KULTURA V     KVĚTNU 2005 * KULTURA V     KVĚTNU 2005 *  

► Skutečně důstojné byly turnovské oslavy 60. výročí osvobození, resp. konce II. světové války. 
Hlavní část oslav se uskutečnila ve čtvrtek 5. května. Nejdříve se účastníci vzpomínkového setkání sešli ve 

13.30 hodin na pietním aktu u pomníku padlých ve Skálově ulici. Slavnostní projevy tu přednesli Ing. Milan 

Hejduk, starosta města, a JUDr. Lubomír Úlehla, příslušník legendárních britských RAF. Program doplnilo 

vystoupení dětského pěveckého sboru Carmina. Další část oslav se potom konala v muzeu, kde ve 

vestibulu byla odhalena pamětní deska příslušníkům britské RAF, kterou na své náklady pořídil zdejší 

podnikatel Jan Staněk.

V muzeu se též konala beseda s bývalými vojáky a vernisáž výstavy „KONEČNĚ SVOBODA“ -  svět války 

očima modelářů. Návštěvníci mohli vidět modely letadel, která se účastnila všech bitev II. světové války. Po 

skončení slavnostního zahájení výstavy byla projekce filmu „Nebeští jezdci“. 
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„Oslavy 60. výročí ukončení druhé světové války měly oficiální charakter, ale zcela neformální bylo mé 

setkání s pplk. JUDr. Lubomírem Úlehlou, bývalým československým letcem 311. perutě RAF. I ve svých 90 

letech dokázal nejen zajímavě vyprávět o svých zážitcích, ale především měl obrovský dar nádherně 

promluvit o takových věcech, jako je úcta k vlasti a k dějinám vlastního národa, lidskost, kamarádství,  

odpovědnost k práci i ostatním lidem, které někomu dnes připadají jako formalita a přežitek. Přitom tomuto 

pánovi v žádném případě nescházel smysl pro humor a životní nadhled. V kombinaci se samotným aktem 

odhalení pamětní desky v muzeu, kterou nezištně pořídil pan Jan Staněk, to pro mě byly určitě nejsilnější 

zážitky poslední doby, které jsou pro mě odměnou za někdy složité chvíle, které zažívám na turnovské 

radnici,“ uvedla jako svůj osobní zážitek v Hlasech a ohlasech Turnovska místostarostka Hana Maierová.

V pátek 6. května se Biu Ráj ještě také k výročí konce II. světové války uskutečnil slavnostní koncert. Na 

programu bylo úplné provedení České písně B. Smetany a další skladby. Účinkovaly pěvecké sbory Ant. 

Dvořák z Turnova, Bořivoj z Lomnice n. Pop., Jizeran ze Semil, Hlas z Nové Paky a Komorní symfonický 

orchestr Krkonošského metra. 

► V pondělí 9. května vystoupila v městském kině zpěvačka PETRA JANŮ se skupinou GOLEM - 
trojnásobná zlatá slavice a hvězda pražských muzikálů přijela do města svého dětství.

Při té příležitosti s ní redakce Hlasů a ohlasů Turnovska připravila rozhovor, ve kterém si čtenáři mj. přečetli:

* Co vlastně máte v občance? Máme vám říkat paní Petrů nebo paní Janů?
Říkejte mi prostě Petro, to bude úplně stačit, já bych to už příliš nerozebírala. Další generace se narodily 

potom, co mi v Semaforu obrátili jméno a ještě dodnes mi spousta lidí na jméno nemůže přijít... (smích)

* Důvodem našeho povídání není jen váš koncert v Turnově, ale hlavně fakt, že jste v našem městě 
prožila podstatnou část dospívání. Zbořme společně pár mýtů, protože se občas stává, že skoro 
každý váš zdejší vrstevník s vámi chodil do školy, na zábavy a podobně…
Já se do blízkých Sekerkových Louček přistěhovala ve svých jedenácti letech. Žila jsem tu zhruba do 

dvaceti. Pátou třídu základní školy jsem absolvovala ve dvojtřídce na Chutnovce, což byl po přechodu 

z Prahy docela šok. Od šestky jsem chodila v Turnově na chlapajdu (ZŠ ve Skálově ulici), mojí třídní byla 

Olga Dřevjaná, a hlavně vzpomínám na paní učitelku Cuchou, jestli ještě učí, tak ji moc zdravím. Byla to 

totiž ona, kdo mě přivedl do školního sboru. Učila hudební výchovu a asi záhy rozpoznala, že angažovat  

malou holku z Louček má smysl. Pro mě to bylo nesmírně cenné. A taky praktické: Chodili jsme na různé 

družby do podniků nebo se zpívalo na předávání rudejch praporů a všech dalších akcích, co nesla ta doba, 

a my se hlavně ulili ze školy! Navíc jsme vždy dostali také nějaké občerstvení, tak už jsem tenkrát věděla, 

že zpívat je opravdu praktické.

* Máte nějaké kamarádky z té doby, vzpomínáte na první lásku?
Jasně, vzpomínám na svoji první lásku, jmenoval se Jirka Košek a chodili jsme do osmé deváté třídy. Pokud 

se dobře pamatuji, tak byl z Přepeř. Že ho pozdravuju!

* Dostanete se někdy vůbec do města svých školních let?
Přiznávám, že minimálně, maminka tu už není a já nemám mnoho důvodů sem jet. Vždycky ale když 

projíždím okolo, zvolním, mám-li čas, alespoň se projdu centrem. Myslím, že celkově Turnov zkrásněl. Mé 

nejoblíbenější místo? Malé náměstíčko před Mikulášským kostelem, protože je dobře ukryté ruchu města a 
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my tam chodili o velkých přestávkách a po škole kouřit. Prý tam náctiletí chodí dodnes. Vždycky bude 

atmosféra tohohle města pro mě spojena s prvními láskami, tanečními, zpíváním ve sboru, mám to tu moc 

ráda…

Petra Janů se narodila jako Jana Petrů v roce 1952 v Praze. Od 11 let žila v Sekerkových Loučkách u 

Turnova. Známá byla v celém regionu v období dospívání, kdy zpívala s kapelami na zábavách a plesech 

(především skupina Nonet z Lomnice nad Popelkou). Při účasti v jedné soutěži mladých zpěváků se 

seznámila se členy kapely Styl z Náchoda, kam se nakrátko přestěhovala. V roce 1972 skončila v semifinále 

Mladé písně na druhém místě se Stříbrným řetězem. Tam se seznámila s Pavlem Větrovcem a dr. Leo 

Jehnem ze Semaforu, jim se líbil především její projev robustnější zpěvačky, a proto se Petra jela představit 

do Semaforu na podzim roku 1972 osobně. Vzali ji. Až tam se z ní stala Petra Janů, neboť v legendárním 

divadle už jedna Jana Petrů v té době zpívala.

V roce 1976 se umístila v anketě Zlatý slavík na 49. příčce. Téhož roku Petra ze Semaforu odešla, 

seznámila se se skladatelskou dvojicí Ota Petřina a Zdeněk Rytíř, kteří pro ni začali připravovat rockový 

repertoár. V téže době se také seznámila s Michalem Zelenkou, který se stal jejím manažerem a za kterého 

se 11. listopadu 1978 provdala. 

V roce 1977 vydala rychle po sobě tři singly, zrodily se její první hity, například Kondiciogram. Ota Petřina 

pro ni založil doprovodnou skupinu Pro - rock, se kterou natočila i své první album Motorest. V anketě Zlatý 

slavík skončila v roce 1977 na bronzové příčce a následujícího roku byla dokonce stříbrnou slavicí. Kapelu 

Pro – rock vyměnila za skupinu Bumerang, s níž připravila další náročný koncertní program Exploduj, který v 

roce 1979 natočila na desku téhož názvu. Dalšími alby z počátku 80. let byly Já&My a Ročník 50. V polovině 

80. let slavila úspěch s hitem Moje malá premiéra, která přinesla nečekaný ohlas a vyšla na singlu se 

skladbou To máme mládež, kterou nazpívala s Věrou Špinarovou. V roce 1984 vyšlo její album 12 Famous 

And Awarded Movie Songs, na němž byly filmové písně, oceněné americkými Oscary. Další album bylo 

rockové - Jedeme dál. Petra Janů vystřídala Otu Petřinu za Petra Jandu z Olympicu, který pro ni složil 

všechny skladby, z nichž nejznámější se staly Není nám už sedmnáct a Jedeme dál. 

V roce 1986 Petra začala zpívat se skupinou Golem Jana Václavíka (spolupráce trvá dodnes), se kterou 

natočila album Už nejsem volná, skladatel Karel Svoboda pro ni napsal další velké hity - Říkej mi, S láskou 

má svět naději či Sbohem všem láskám dej. V roce 1987 se Petra stala poprvé zlatou slavicí. První místo si 

ve Zlatém slavíkovi zopakovala ještě dvakrát. V té době vydala několik po sobě jdoucích alb a singlů.

V 90. letech se objevila v muzikálech Bídníci, Sny svatojánských nocí či 451 stupňů Fahrenheita. V roce 

1995 uspořádala koncertní provedení Gershwinových melodií s velkým symfonickým orchestrem v 

Rudolfinu. Toto její vystoupení bývá považováno za jeden z vrcholných výkonů v historii domácího popu.

V roce 2000 se vrátila ke spolupráci s Petrem Jandou a Otou Petřinou a vydala opět rockové album Jedeme 

dál II, které obsahovalo i nově natočenou verzi starého hitu. V roce 2001 se objevilo na trhu dokonce i 

dvojalbum Motorest Exploduj, které obsahovalo dvě první Petřina alba, doplněná o několik singlů…

► Pátek 20. května, městské divadlo, 19 hodin. Turnov se konečně dočkal několik let slibované 
premiéry dokumentárního filmu o svém velkém rodákovi. Film nese název HISTORIK JOSEF PEKAŘ. 
Vznikl díky několikaletému úsilí paní Jany Tomsové a pražského Studia Fáma. Osobnost významného 
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českého historika prof. Josefa Pekaře, jehož život byl úzce spjat s Turnovem a Českým rájem, je poutavou 

formou představena v hodinovém dokumentu. Projekt byl v tomto rozsahu realizován díky účasti České 

televize a díky finanční podpoře několika institucí. Město Turnov bylo první, kdo tento projekt podpořil. 

Premiérového promítání se zúčastnili mj.: Jana Tomsová režisérka a producentka, doc. Martin Kučera, autor 

scénáře, dr. Martin Štoll, dramaturg České televize, Prof. Zdeněk Beneš, historik, prof. Univerzity Karlovy, a 

zástupci filmového štábu.

V průvodním textu k dokumentárnímu filmu se lze mj. dočíst: Nejvýznamnější český historik po Františku 

Palackém, tak byl profesor Josef Pekař (1870-1937) hodnocen ještě před druhou světovou válkou. Dnes je 

širší veřejnosti osobou téměř neznámou. Snad proto, že vždy odmítal podřizovat historickou vědu jakékoliv 

ideologii. Po roce 1945 byl v atmosféře všeobecného příklonu k levici zmiňován jen s rozpaky. V období 

stalinismu pak vydáván za symbol úpadku a morálního marasmu buržoazní vědy. Po další desetiletí se o 

něm už jen mlčelo. Byl konzervativcem, a tak se stavěl zdrženlivě i k možnosti samostatného českého státu 

a s T.G. Masarykem vedl dlouhou polemiku, která proslula jako „Spor o smysl českých dějin“. Jeho vědecké 

historické dílo je rozsáhlé a i když se týká českých dějin, ukazuje, že české dějiny jsou součásti dějin 

evropských, i to je inspirací pro tento film. Odvaha osobitého pohledu a zdůraznění nemilých pravd, 

vyvolávaly ostrá publicistická střetnutí a útoky ze všech stran. V tomto směru nebyl Pekař rozhodně žádným 

kabinetním profesorem, který se utíká do minulosti a neví, co se kolem něho děje. Ke zvykům tohoto 

historika patřilo denně pročítat tisk a někdy bouřlivě reagovat na konkrétní dobové události. I tento aspekt se 

tvůrci snažili v našem filmu zachytit.

Hlasy a ohlasy Turnovska přinesly u příležitosti premiéry původní rozhovor s producentkou Janou 
Tomsovou, ze kterého pro kroniku města vyjímáme:

* Kdy a kde natáčení probíhalo?
Od roku 2001 do roku 2004 v okolí Liberce, v Českém ráji, v Praze a západních Čechách.

* Proč se výroba filmu tolik zdržela? Kdy se vlastně začalo na projektu pracovat?
První myšlenka o vzniku tohoto filmu vyvstala na hradě Kost při křtu zatím posledního vydání Knihy o Kosti 

J. Pekaře v roce 1998. První bylo nalézt formu pro dokument a napsání scénáře a posléze to vždycky byla 

otázka peněz, za které se dala myšlenka realizovat…

* Komu je film určen především?
Film je určen všem bez rozdílu věku a vzdělání (tedy možná tak od  8. tříd základních škol), kteří se chtějí  

dozvědět něco o významné postavě české historie, Josefu Pekařovi, jemuž  historické události minulého 

století přivodily málem zapomnění. Film je také příležitostí dozvědět se něco z české historie, něco, co už 

třeba víme, ale z jiného úhlu pohledu, než nám bylo dosud učebnicemi dějepisu předkládáno, navíc je tam i 

něco z privátního života velkého historika, co měl rád, kde rád pobýval a s kým… Věřím, že díky lidem, kteří  

se na snímku podíleli, stojí za to prožít  s filmem „Historik Josef Pekař“ těch 57 minut vlastního života!

* Jaké z filmu máte za tvůrce pocity vy sama?
Všechny nás postava prof. Pekaře zajímala, všichni jsme měli na mysli sdělit svůj názor na něho tak, aby 

film diváky zajímal, aby se nenudili. Zároveň s úctou k osobnosti profesora a českým dějinám v době 

„hledání vlastní  identity“ v Evropě jsme tohoto „zapomenutého“ vědce přiblížili, jak jen lze úplně poprvé ve 

filmovém dokumentu necelou hodinu dlouhém dosáhnout.
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► V pátek 20. května se v Koncertním sále ZUŠ uskutečnil pořad s názvem KLAVÍR PARTY č.7, jehož 

součástí byla beseda s profesorem a významným katolickým myslitelem Tomášem Halíkem na téma 

víra v moderním světě. 

► V pátek 27. května se uskutečnilo symbolické ukončení jazzové sezony - NEFORMJAZZFEST 
2005. Na festivalu vystoupily domácí formace: JOSEF UCHYTIL KVINTET, LÉDL JAZZ QUINTET s hostem 

Jiřím Hlavou, sólistou BIG BANDU FELIXE SLOVÁČKA, dále vynikající BIG BAND ZUŠ LIBEREC pod 

vedením Rudy Mihulky a jako překvapení profesionální kapela nejlepších jazzových hudebníků v Čechách...

► Sobota 28. a neděle 29. května byla v Turnově zasvěcena XI. ročníku STAROČESKÝCH 
ŘEMESLNICKÝCH TRHŮ. Doprovodný program probíhal v areálu městského parku a atriu Muzea Českého 

ráje. Mj. tu vystoupili: Pražský pouťový orchestr, Jablkoň – koncert, Kantoři - folková skupina z Hradce 

Králové, Dixieland ze švédského města Alvesta, hosté z holandského Reeuwijku a polského Jawora, Musica 

Fortuna, Chodská vlna - „dudáckej bigbít”, Koňaboj, Spirituál kvintet, Taneční a pohybová škola ILMA, 

Loutkové divadlo Na Židli, Čmukaři, Jitka Molavcová s pořadem Pohádky a písničky ad.

Na XI. ročník Staročeských řemeslnických trhů přijelo na 160 trhovců, akce byla poznamenána tropickým 

počasím. Padaly teplotní rekordy. Díky tomu také do areálu parku u letního kina přišlo zhruba o dva tisíce 

návštěvníků méně než vloni (zhruba sedm a půl tisíce). A protože již několik let je v době trhů opravdové 

vedro, přemýšlejí pořadatelé intenzivně, jak napříště pobyt návštěvníkům zpříjemnit.

► Městské kino hrálo v květnu mj. premiéru německého filmu PÁD TŘETÍ ŘÍŠE - snímek byl natočený na 

základě studie Joachima Festa a knihy Hitlerovy osobní sekretářky Traudl Jungové a pojednává o 

posledních deseti dnech Adolfa Hitlera (Bruno Ganz) a jeho věrných spolupracovníků. Centrem dění je nejen 

bunkr pod Novým říšským kancléřstvím, ve kterém diktátor diktuje svoji poslední vůli a žení se s Evou 

Braunovou, ale i samotný Berlín - frontové město, které se rychle mění v ruiny. 

Další květnovou premiérou byl nový český film ROMÁN PRO ŽENY – nová romantická komedie režiséra 

Filipa Renče podle bestselleru Michala Viewegha. 
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ČERVEN 2005 * ČERVEN 2005 * ČERVEN 2005 * 

● V pátek 3. června večer došlo v Turnově k nebývalému incidentu. Mladý muž s nožem s 18 

centimetrovou čepelí (!) v ruce ohrožoval nejprve hosty jedné z restaurací a poté se vydal do ulic a 

vyhrožoval náhodným kolemjdoucím (jednoho z chodců dokonce povalil na zem). Opilého muže naštěstí 

stačili dřív, než někomu způsobil zranění, zadržet policisté. Jednalo se o devatenáctiletého Litevce. Při 

zadržení nebezpečného násilníka policistům pomohli přítomní občané.

► Volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu byly otevřeny v pátek 11. června od 14 
hodin. 

► Ten z občanů, který byl přítomen na červnovém veřejném zasedání zastupitelů (30. června) a 

předčasně jednání opustil, třeba unaven některými projednávanými body o méně podstatných věcech, se 

druhý den možná hodně, hodně divil! Těsně před samým koncem jednání byl totiž navržen a 
odhlasován další bod jednání, a to povolení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu obchodního 
centra na Koňském trhu, lidově řečeného Hypernova. Zastupitelé na předchozích jednáních opakovaně 

udělit výjimku odmítli, na veřejnosti se přetřásal střet zájmů starosty, který tu má majetek ve formě dědictví 

po předcích, některým vadí také návaznost obchodního centra na vybudování vnitřního dopravního okruhu 

ad. Po chvatném zařazení mimořádného bodu na jednání zastupitelů, když těsně před tím na poslední chvíli 

do sálu dorazili do té doby chybějící zastupitelé, následovalo rychlé hlasování. Těsná nadpoloviční většina 

v počtu 14 zastupitelů se vyslovila pro udělení výjimky (pro úplnost - starosta se hlasování zdržel). 

Co bude dál? Bude probíhat standardní stavební řízení (už dříve zaznělo, že obchodní centrum by investor 

nejraději otevřel před Vánoci 2006, resp. na jaře 2007).

► Již šestým rokem jsou na hlavní turistickou sezonu vydány turistické noviny Český ráj 2005 – 
tentokrát poprvé barevné. Kromě jízdních řádů jednotlivých linek turistických autobusů v nich čtenáři 

najdou doporučené trasy pro pěší a cyklovýlety včetně mapek, tip na výlet k „sousedům“ – na německou a 

polskou stranu Euroregionu Nisa, dvě strany kaleidoskopu zajímavostí, přehled kulturních a sportovních akcí 

od května do září a autoři (za realizací stojí Odbor cestovního ruchu MěÚ) nezapomněli ani na stránku pro 

děti. Noviny byly k dispozici na informačních střediscích a dalších místech v Českém ráji.

► Velké překvapení zažili všichni ti, kteří lobují za vznik nového okresu Turnov (spolu s Uherským 
Brodem). Důvody jsou zřejmé, a sice nedokonalost reformy veřejné správy, když hlavním důvodem je 

poloha, resp. spádovost přilehlých obcí. Před prázdninami návrh konečně projednávala vláda, a zatímco 

před jednáním byli všichni spíše skeptičtí, a se čekalo, že pro budou nejvýš dva tři ministři, výsledek 

hlasování byl těsný, když proti bylo 10 ministrů a 9 návrh podpořilo. Nakonec z toho ale stejně nebylo nic!

► Od ledna 2006 by městská nemocnice měla být obchodní společností typu s.r.o. Na červnovém 

zasedání zastupitelé záměr schválili, definitivně stvrdit ho mají v září. Proč s.r.o.? Tato forma je prý 

jednodušší než kdyby vznikla akciová společnost – tak jako tak nemocnice bude nadále ve 100% majetku 
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města. V úvahu přicházejí dva možné názvy: Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. nebo Panochova 

nemocnice, s.r.o. (MUDr. Panocha byl nejen v první polovině minulého století legendárním turnovským 

lékařem, ale také zakladatelem a iniciátorem stavby nové nemocniční budovy. Pojmenování nemocnice jeho 

jménem by byla jen malá splátka dluhu za to, co pro naše město udělal.)

► Dlouhá léta se říkalo, že v Českém ráji žije a tvoří velká trojka mimořádně skvělých výtvarníků: 
Klápště, Komárek a Jíra. Nejdříve odešel prvně jmenovaný, který se na poslední léta života uchýlil do 

ústraní malé vesničky Čikvásky nad Semily. Nedávno naše řady opustil národem velmi oblíbený Vladimír 

Komárek. Nyní se čas nachýlil i pro jednu z nejzajímavějších osobností Českého ráje 20. století, 
akademického malíře, Mistra Josefa Jíru.
Zemřel po dlouhé nemoci ve středu 15. června 2005 ráno v turnovské nemocnici. V říjnu by oslavil 76. 

narozeniny. Rozloučení s významnou osobností našeho kraje se konalo v úterý 21. června na Malé Skále. 

Smuteční průvod šel z Boučkova statku až do kaple sv. Vavřince, do které umělec před časem umístil svůj 

cyklus dvanácti zastavení (oltář namaloval Vladimír Komárek). Ostatky Josefa Jíry spočinuly na zdejším 

hřbitově v rodinné hrobce.

Josef Jíra se narodil v Turnově, vystudoval zdejší šperkařskou školu a dále potom Akademii výtvarných 

umění v Praze. Žil střídavě v hlavním městě a na Malé Skále, poslední desetiletí života už jen v našem kraji. 

Věhlas jeho díla ale již dávno hranice Českého ráje překročil, za svého života měl bezpočet výstav, 

přátelství s ním si cenily mnohé uznávané osobnosti, mezi nimi například současný prezident Václav Klaus. 

Byl to právě on, který malíři Josefu Jírovi u příležitosti státního svátku 28. října 2004 udělil medaili za 

zásluhy o stát.

► V pátek 17. června v podvečer se v pivovarské restauraci ve Svijanech konala malá slavnost. 
Lékař turnovské nemocnice MUDr. Ivan Kolombo tu slavnostně křtil novou knihu, která shrnuje jeho 

několikaletou práci odborníka - urologa. Kromě něho do publikace přispěla jeho manželka Jitka a další 

odborníci. Kniha se jmenuje „Skeletální postižení v uroonkologii“, jde o vysoce specializovanou 

problematiku, která se týká urologických pacientů s onkologickým nálezem. Podle MUDr. Kolomba je 

bohužel výskyt tohoto onemocnění v naší populaci čím dál častější. Kniha medicínsky shrnuje problematiku 

od „A“ do „Z“, je určena studentům medicíny, lékařům v praxi a další odborné veřejnosti. Obsahuje i pasáže 

pro laickou veřejnost.

Pro Turnov jako takový je zajímavá informace, že se jedná o vůbec první odbornou knihu, psanou lékařem 

turnovské nemocnice za celou dobu existence tohoto zdravotnického zařízení!

► Po mnoha průtazích způsobených odvoláním jednoho uchazeče ve veřejné obchodní soutěži a 
následně skutečností, že poskytovateli dotace koncem loňského roku nestačily prostředky na 
všechny naplánované akce, začne konečně 1. června 2005 výstavba kanalizace v Mašově a následně 
v Pelešanech. Dle aktuálního odsouhlaseného harmonogramu plánuje pro rok 2005 dodavatelská firma 

zahájení prací v ulici Sobotecké u zastávky ČD, tak aby ještě před zimou byl položen nový povrch této velmi 

frekventované komunikaci. Ostatní úseky plánované výstavby kanalizace budou realizovány v roce 2006 

s tím, že ke konci srpna toho roku by měla být celá stavba dokončena.
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► V sobotu 18. června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Turnově OSLAVU 135 LET (1870 až 2005) 

své činnosti. Na Lukách se konala Okrsková soutěž, k vidění byly ukázky vyprošťovací a výškové techniky, 

kynologové předvedli výcvik psů.

KULTURA V     ČERVNU 2005 * KULTURA V     ČERVNU 2005 * KULTURA V     ČERVNU 2005 *  

► 50. ročník HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV 2005 A INTERPRETAČNÍCH 
HUDEBNÍCH DÍLEN MLADÝCH se uskutečnil v týdnu od soboty 11. června, kdy se od 18 hodin konalo 

slavnostní zahájení festivalu u desky A. Dvořáka na Sychrově, spojené s vystoupením Pěveckého sboru 

Antonín Dvořák z Turnova. Ve středu 15. června byly poté slavnostně na zámku Hrubý Rohozec zahájeny 

vlastní interpretační dílny, ve čtvrtek 16. června a v pátek 17. června se v divadle konaly koncerty lektorů 

(JANA JONÁŠOVÁ, MICHYIO KEIKO – zpěv, JAROSLAV ŠAROUN, JANA TURKOVÁ – klavír, DAGMAR 

ZÁRUBOVÁ - housle) a v sobotu 18. června se v městském divadle konal závěrečný koncert frekventantů a 

slavnostní zakončení Interpretační dílny 2005. Festival byl pořádán za finanční pomoci Města Turnov a 

fondů Evropské unie. K výročí festivalu vyšla speciální publikace, která shrnula všechny dosavadní ročníky, 

hudebních interpretačních dílen se zúčastnilo přes padesát mladých z celých Čech a Německa... 

► V sobotu 18. června byla světícím litoměřickým biskupem Pavlem Posádem po opravách požehnána 
kaplička sv. Jana Křtitele na Valdštejně.

► V úterý 7. června se v modlitebně Na Sboře uskutečnil autorský pořad spisovatelky Terezy 
Brdečkové a písničkáře Jiřího Dědečka nad dvěma tituly jejich knih fejetonů, sebraných za posledních 

patnáct let. Pořad byl doplněn autogramiádou, prodejem knih a CD z nakladatelství ARGO. 

► V neděli 8. června se v galerii muzea uskutečnilo výjimečné divadelní představení JAN LETZEL 
autorky Šimako Murai. Účinkovali Dana Syslová, Bořivoj Navrátil, Jan Vlasák a Simona Vrbická. Hosty byly 

dvě japonské herečky a zástupci velvyslanectví Japonska v Praze. 

Pět představení hry o českém architektu Janu Letzelovi se v rámci projektu „2005 – rok mezilidských vztahů 

mezi EU a Japonskem v ČR“ uskutečnilo v první polovině roku 2005 v pěti městech ČR (Hradec Králové, 

Turnov, Náchod, Poděbrady a pražský Činoherní klub). Režisérka a dramatička paní Šimako Murai má 

k naší republice úzký vztah. Vystudovala zde divadelní vědu na FF UK, je obdivovatelkou a žačkou Otomara 

Krejči a v 60. letech byla velmi populární díky sérii televizních pořadů „Tajemství řeči“, kterou s ní točil Karel 

Pech a díky níž je od té doby známá jako „moje přítelkyně Šimako“. 

Trilogii „Jan Letzel, stavitel atomového dómu“, napsala pro japonské diváky, pro něž touto dramatickou 

kompozicí vystavěnou ve stylu japonského narativního divadla objevovala a osvětlila některé historické 

reálie naší historie. 
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► V sobotu 11. června proběhla na Dlaskově statku akce s názvem - ŘEZBÁŘSKÁ SOBOTA aneb Dřevo 
pro radost i užitek. Návštěvníci se mohli seznámit s řezbářským řemeslem, jednak při demonstrování 

účastníky sympozia a také prostřednictvím expozice věnované zpracování dřeva a řezbářství. Po celý týden 

se v prostorách statku konal v pořadí již X. ročník řezbářského symposia, které se sem vrátilo po několika 

ročnících, které proběhly v zahradě muzea ve Skálově ulici.

► K šedesátinám si fenomenální kytarista ŠTEPÁN RAK nadělil koncertní turné po republice i po světě 

(země Evropy, Asie a Ameriky). A v pondělí 13. června vystoupil v turnovském městském divadle.

► V úterý 14. června uspořádal dětský pěvecký sbor CARMINA při ZUŠ v Turnově SLAVNOSTNÍ 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ke konci školního roku, na kterém se také představilo celé sborové oddělení, 

sbory KARMÍNEK, TURNOVÁČEK a CARMINA. 

► Ve čtvrtek 16. června se ve Waldorfské mateřské škole na Daliměřicích konal JÁNSKÝ JARMARK . 

► V sobotu 18. června byla při hotelu Slávie slavnostně otevřena DIVADELNÍ PASÁŽ! Vznikla ve dvoře 

hotelu a po celé léto se tu pravidelně konaly kulturní akce – koncerty, divadla ad. První z nich, divadelní 

dílna, začala ten den odpoledne představením Čmukařů a pokračovala koncertem skupiny Jenisej ve 

večerních hodinách. 

► Městské kino hrálo v červnu mj. premiéru amerického filmu STAR WARS: EPIZODA III – POMSTA 
SITHŮ - celá sága začala v roce 1977 filmem „Hvězdné války“. Po fenomenálním úspěchu následovaly 

v roce 1980 „Impérium vrací úder“ a v roce 1983 „Návrat Jediho“. Režisér George Lucas se poté rozhodl 

počkat s natáčením dalších dílů, než mu vývoj počítačové techniky umožní dokonale ztvárnit jeho vize. To se 

stalo v roce 1999, kdy byl uveden do kin film „Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba, v roce 2002 pak 

navázala „Star Wars: Epizoda II – Klony útočí“. Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů slibuje stát se nejen 

završením, ale i vyvrcholením celé série.

Další červnovou premiérou byl český film SLUNEČNÍ STÁT ANEB HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY - o 

dílčích neúspěších v nepřetržité řadě úspěchů, to když kamarádi, dělníci z ostravské fabriky, přijdou o práci, 

rozhodnou se nerozšiřovat řady nezaměstnaných a začnou podnikat. 

► Na konci jara po deseti letech přestala vysílat Regionální televize Turnov. Důvodem byly dlouhodobé 

spory mezi turnovskou redakcí a pražským sídlem firmy Aspera TV. V nedávné době byl nicméně spuštěn 

ambiciózní internetový projekt, který lze však vidět pouze na internetu a ne na regionálním televizním okruhu 

jako tomu bylo dosud. Internetová adresa je - www.bonustv.cz a za projektem opět stojí Turnovák JUDr. 

Milan Brunclík. Tvůrci jsou tedy stejní jako u RTT. 
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LÉTO 2005 * LÉTO 2005 * LÉTO 2005 * LÉTO 2005 *

► O hlavní letní turistické sezoně 2005 to měli návštěvníci, kteří chtěli jet z Turnova do Českého ráje 
vlakem, hodně složité. Místo pohledu z okna motoráčku se mačkali v autobuse náhradní přepravy. Důvod? 

Náročná oprava železničního mostu přes Jizeru, kterému místní neřeknou jinak než „Jičíňák“ (oprava mostu 

přišla na zhruba 24 milionů Kč, hrazených z Fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno zesílení a 

výměna některých částí mostní konstrukce a ve finále dostal most nový, tmavě modrý nátěr. Lávka pro pěší 

byla uzavřena až do prvních říjnových dnů).

Vlaky tu přestaly jezdit v pondělí 4. července, výluka trvala až do 16. září! V době od 4. července do 28. 

srpna byla výluka mezi Turnovem a Hrubou Skálou. Vlaky jezdily jen do zastávky Turnov - město. Náhradní 

autobusová doprava byla v úseku Turnov - Turnov město. V době od 28. srpna do 16. září byla výluka na 

celé trase z Turnova do Rovenska pod Troskami. V této době v železniční stanici Hrubá Skála probíhala 

práce na rekonstrukci výhybek a kolejí a současně též oprava traťové koleje v úseku Hrubá Skála - Borek 

pod Troskami, navíc většina silničních přejezdů na trase byla vybavena světelnou signalizací, po čemž se 

léta volalo (takto byl například vybaven přejezd u benzínové stanice na Kyselovsku, resp. pod Pelešany. 

► Zajímavou prázdninovou anketu přinesly Hlasy a ohlasy Turnovska, když oslovili stovku osob, které 

v Turnově nežijí a naše město navštívili jako turisté. Otázky zněly:

Myslíte si, že Turnov nabízí v létě dostatečné zázemí turistům, aby se skutečně mohl nazývat hrdě 
srdcem Českého ráje?
Myslím, že nabízí dostatečné zázemí a služby …………………………. 19 dotázaných

Ne, nenabízí dostatečné zázemí a služby ……………………………….. 78 dotázaných

Nevím, nedokážu posoudit ……………….....………………………………. 3 dotázaní

Co Vám v Turnově nejvíce chybí? (uveden žebříček pěti nejčastěji uváděných námitek)

Večer není kde posedět při hudbě a zatancovat si ……………………..……..………. 24 námitek

Chybí zde moderní koupaliště a aquacentrum ………………………….…………...… 22 námitek

Chybí organizované výlety za památkami po okolí (busem, povozem apod.) ….……10 námitek

 Nejsou parkovací místa a řízená světelná signalizace na křižovatkách ……….....….. 8 námitek

 Obchody zavírají příliš brzy …………………………………………........…..…………… 7 námitek

► Jako každoročně i v létě 2005 byl v průběhu letních měsíců omezen provozu některých oddělení 
městské nemocnice. V důsledku rekonstrukce výtahu bylo například kompletně uzavřeno dětské lůžkové 

oddělení  v termínu  27. 7. - 24. 8. 2005. V případě nutnosti hospitalizace na specializovaném dětském 

oddělení byl zajištěn příjem v sousedních nemocnicích. V letních měsících byla rovněž zahájena 

rekonstrukce rentgenového oddělení, jehož provoz byl dislokován do náhradních prostor. 

Městská nemocnice Turnov spolu s odborem správy majetku MěÚ připravily v roce 2005 významnou akci - 

rekonstrukci oddělení RTG, spolu s obměnou rentgenové techniky. Současně bude zavedena i technika 

v naší nemocnici zcela nová – computerový tomograf (CT, výpočetní tomograf, lidově „cétéčko“ nebo 

„tunel“). Tento přístroj je stále řazen mezi tzv. nákladnou zdravotnickou techniku a je mu přiřazován určitý 

nádech výjimečnosti. Tato situace je však podle primářky oddělení RTG MUDr. Zuzany Markové typicky 
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česká a je dána pouze faktem, že v systému zdravotního pojištění chybějí peníze na zaplacení správných 

vyšetřovacích postupů. Jinak totiž „cétéčko“ ve světě dávno patří mezi zcela základní vyšetřovací metody, 

které provádějí nejen nemocnice, ale v řadě případů i drobné, většinou privátní polikliniky. Vzhledem ke stále 

rostoucímu počtu případů, kdy je toto vyšetření zcela nezbytné pro správnou diagnosu i léčbu, je skutečně 

nejvyšší čas, že bude tato technika dostupná i v naší nemocnici. Současně je to však do značné míry i 

úspěch, neboť pro pořízení tohoto přístroje byl nutný souhlas komise při ministerstvu zdravotnictví.

CT představuje v principu spojení běžné RTG techniky a výkonného počítače, který zpracovává data 

získaná při vyšetření. Za objev tohoto přístroje dostali pánové G. Hounsfield a M. Cormack v r. 1979 

Nobelovu cenu. První přístroj začal pracovat v Londýně v r. 1972 pro vyšetření hlavy a mozku.

Jako se zdokonaluje většina věcí na tomto světě, zdokonalil se i CT přístroj. Dnes se vyrábějí CT přístroje 

mnohem výkonnější. Nás se týká podle MUDr. Markové tzv. spirálový CT přístroj. Znamená to, že se přístroj 

v průběhu snímkování pohybuje kolem klienta ve spirále. Lékař získá objemová data, která počítač dle 

softwarového vybavení zpracuje a vytvoří tak obraz vyšetřované části těla. Pacient se položí na posuvný stůl 

a během pokynů dýchat - nedýchat, pociťuje, že stůl se pomalu pohybuje. Během několika minut je 

vyšetření hotové. Vyšetření je bezbolestné. Přístroj se může podívat do nitra lebky, jak vypadá mozek, jeho 

cévy, které ho vyživují. Pokud bude pochybnost, zda je prokrvení mozku dostatečné, bude zde speciální 

softwarový program zvaný mozková perfuze. 

Toto vyšetření může významným způsobem ovlivnit léčbu a někdy předejít výraznějšímu poškození klienta, 

protože odhalí i poruchu prokrvení, která se ještě neprojevila mozkovou příhodou. Při úrazech lebky je 

potom CT vyšetření nezastupitelné. Vyloučí u úrazů hlavy nitrolební poranění a v některých případech tak 

umožní časnější propuštění klienta z nemocniční péče. Lékaři též mohou podrobně vyšetřit plíce při 

podezření na chronická onemocnění, ale i složité záněty a tumory, mohou se podívat i do dutiny břišní a do 

oblasti malé pánve. CT vyšetření umožní stanovit stupeň pokročilosti nemoci jednotlivých orgánů a šíření 

choroby do okolí. 

Celkem se za jeden rok objevuje v turnovské nemocnici kolem osmi tisíc diagnóz, které se vyšetřují pomocí 

CT. Ne všechny případy však toto vyšetření nezbytně potřebují, proto se odhaduje, že ročně na tomto 

přístroji bude provedeno kolem 2 500 vyšetření.

► Na přelomu června a července byl na hlavní poště na náměstí Českého ráje instalován systém 
vyřizování požadavků klientů podobný tomu, který funguje ve spořitelně. Prostě přijdete na poštu, na 

displeji, umístěném u telefonních hovoren za hlavním vchodem, si vyberete službu, kterou požadujete, třeba 

odeslání doporučeného dopisu. Dostanete číslo a pak už jen budete čekat, až se nad některou z pokladen 

objeví. 

► Zajímavá informace zazněla na počátku prázdnin: V ozdobných květináčích na náměstí neznámý 
vtipálek vysadil semena marihuany. Ta vzklíčila a vzorným zaléváním a ošetřováním nic netušících 

pracovníků zahradnické firmy se měla čile k světu. Že jde o mezi určitou skupinou lidí oblíbenou marjánku, 

zjistily pracovnice odboru životního prostředí. Jen se ještě spekulovalo, jestli nejde o technické konopí. 

V každém případě bylo třináct vzrostlých sazenic vytrháno a následně zlikvidováno. 
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► Stavební ruch na tzv. severním obchvatu silnice I/10 byl v létě 2005 v plném proudu. Kromě 

navazující rekonstrukce komunikace z Turnova až do Harrachova, která z cesty do hor díky stavebním 

pracem dělala výlet na celý den, se též pilně pracovalo na přeložce silnice od pekáren na Malý Rohozec 

(tzv. severní obchvat města). A aby toho nebylo málo, ve finále příprav byla také novostavba chodníku podél 

silnice I/10, která umožní bezpečný pohyb pěších v úseku mezi odbočkou na Malý Rohozec dolů k lávce pro 

pěší přes trať ČD směr Dolánky. 

► Předposlední červencový den došlo na parkovišti u autobusového nádraží ke kuriózní krádeži 
motocyklu Yamaha. Majitel, který chtěl motocykl prodat, vyhověl žádosti zájemce, který se jel s 

motocyklem projet. Zpět se však již nevrátil. Šetřením policie byl jako podezřelý z tohoto jednání zjištěn 22-

letý mladík z Liberecka. S motocyklem ujel s tím, že jej prodá a peníze si ponechá pro svoji potřebu. 

Mladíkovi bylo sděleno podezření z trestného činu krádeže. Hodnota motocyklu byla ve výši kolem 120 000 

Kč. 

V noci ze 6. na 7. srpna se do prodejny Plus Discount u vlakové zastávky vloupal pachatel, který se do 

objektu dostal prostorem mezi střechou a stropem přes vzduchotechniku až do kanceláře, kde odcizil 

finanční hotovost a mobilní telefon. 

► V pátek 29. července proběhlo předání staveniště budoucího kruhového objezdu u zábavního 
centra, na křížení ulic Sobotecké, Palachovy a výjezdu na silniční průtah městem. Fyzicky stavba 

začala ve druhém srpnovém týdnu, kdy byla vykácena část stromů přilehlého parčíku – stavbě ustoupila asi 

jeho třetina, kruhový objezd se stavěl za provozu. Vznikl tu čtyřramenný kruhový objezd s připraveným 

zázemím pro stavbu pátého ramene, které odbočuje směrem na Koňský trh. Kromě nového kruhového 

objezdu byl položen nový asfaltový povrch v celé délce ulice Jana Palacha. Celá komunikace patří 

Libereckému kraji, jako v předešlých případech, ale město za své peníze nechalo vypracovat projektovou 

dokumentaci, protože jinak bychom se stavby hned tak nedočkali. Kraj nový kruhový objezd přišel zhruba na 

16 milionů Kč (12 milionů je dotace z EU), město zaplatilo několik set tisíc Kč za chodníky, veřejné osvětlení 

a zeleň.

V této souvislosti zazněly informace, kde všude se také ještě počítá se stavbou kruhového objezdu: V prvé 

řadě je to na přeložce silnice I/10 v místech, kde tzv. severní obchvat bude křížit silnici směr Jenišovice, 

další je připraven v ulici 5. května na křižovatce ulic Husova a Kinského, uvažuje se o kruháku na Výšince 

nad gymnáziem a zatím poslední by měl být realizován na Hruštici na dnešní odbočce směr Záholice, resp. 

Malá Skála. 

► O stavbě kanalizace v okrajových částech města bylo v tomto oddíle již psáno, hlavně v Mašově 
stavba v létě probíhala na plné obrátky. Od konce července do konce srpna byl úplně uzavřen zhruba 

kilometrový úsek v samém centru obce, a to od křižovatky k návsi až po Kalužník. Řidiči museli směrem na 

Všeň jezdit přes Přepeře, průjezd byl povolen pouze autobusům a sanitkám, resp. hasičům a policii. 

Náročnou stavbu realizuje Vodohospodářského sdružení Turnov, když do konce léta 2006 bude kromě 

kanalizačních sběračů realizováno na 300 domovních přípojek (obyvatelé zaplatí jednotně za přípojku 

k domu zhruba 13 tisíc Kč).
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Na srpnové tiskové konferenci Města byl mj. oznámen vítěz výběrového řízení na stavbu kanalizace 

z Malého Rohozce přes Daliměřice, celou Bezručovou ulicí až dolů k fotbalovému hřišti, tedy akce, proti 

které jsou ty dosavadní jakýmsi malým „zahřátím“ - jen domovních přípojek bude realizováno na 400! 

Stavbu bude realizovat firma SSŽ Liberec, začne se v září 2005, hotovo bude v roce 2006, resp. 2007, 

náklady výrazně přesáhnou 100 milionů korun. 

► Na přelomu července a srpna začala opravou několika mostků rekonstrukce vozovky mezinárodní 
silnice I/35 v úseku Turnov – Sedmihorky, jezdilo se za pomoci světelné signalizace a v místě se tvořily 

dlouhé dopravní zácpy.

► Pondělí 25. července 2005 krátce před čtvrtou odpoledne. Neznámý mužský hlas na tísňovou linku 
policie (158) oznámil, že v budově spořitelny na náměstí Českého ráje je umístěna bomba. Okamžitě 

na to začaly doslova policejní „manévry“. Jak by také ne, když v čerstvé paměti občanů jsou teroristické 

útoky z počátku prázdnin 2005, ke kterým došlo v Londýně (Al-Kajda Turnovu asi opravdu nehrozí, možnost, 

že by si ale nějaký „nemocný“ jedinec z následné medializace mohl vzít příklad, tu je…). Podle policejních 

záznamů bylo náměstí městskými a státními policisty vyklizeno v 16.10 hod., budova byla cele evakuována. 

Protože semilské okresní ředitelství policie nemá speciálně na výbušniny vycvičeného psa, čekalo se potom 

dlouhé minuty na příjezd psovoda z Hradce Králové. Asi deset minut po jeho příjezdu byla akce odvolána, 

žádná bomba se nenašla. Přilehlá polovina náměstí byla občanům opět zpřístupněna ve čtvrt na šest. 

Byla to vůbec první akce tohoto druhu ve městě, když do té doby byly „bomby“ hlášeny ve školách 

(naposledy ZŠ v ulici 28. října) a vždy šlo o nějakého problémového žáka, kterého policie následně 

zadržela… Takhle si poprvé možnou krizovou situaci mohli „na ostro“ vyzkoušet všechny bezpečnostní 

složky ve městě. Především obě policie a také vedení města. Bezpečnostní rada města však ani nestačila 

zasedat, ale vedení prý bylo telefonicky průběžně informováno (v případě nějakého neštěstí je právě 

bezpečnostní rada orgánem, který bude pomáhat postiženým občanům a organizovat záchranné práce), 

z laického pohledu se zdálo, že obě policejní složky obstály. Zvládly situaci i za plného odpoledního provozu 

na náměstí. Velitel městských strážníků si na místě dokonce pochvaloval akceschopnost, když ve službě 

byli tři strážníci a bezprostředně na telefonickou výzvu se do práce dostavilo dalších osm strážníků a čtyřicet 

minut po ohlášení „bomby“ již bylo na náměstí přítomno jedenáct městských policistů.

V této souvislosti ještě důležitá informace: Po měsíci a půl od incidentu policie vypátrala autora onoho 

telefonátu, kterým byl podle MFDnes šestatřicetiletý muž z Jablonného v Podještědí. Rozešel se s dívkou a 

ještě navíc mu zdejší policisté odtáhli auto. Tak zvedl telefon a na tísňovou linku oznámil, že ve spořitelně je 

bomba.

► V měsíci srpnu došlo podle kpt. Milana Drahoňovského, zástupce velitele Obvodního oddělení 
Policie České republiky v Turnově, k rekordnímu počtu 108 trestných činů na území, které spravují 
turnovští policisté – zjednodušeně jde o prostor od Trosek po Malý Rohozec. V letní turistické sezoně bylo 

mezi poškozenými hodně zahraničních turistů, celkem bylo v našem regionu odcizeno ve sledovaném 

období 22 vozidel a ve 27 případech policisté zaznamenali vloupání do vozidla. Polovina těchto událostí se 

stala přímo v Turnově. 
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V létě 2005 mělo zdejší policejní obvodní oddělení k dispozici 28 policistů ve 24 hodinových směnách, v noci 

sloužila jedna dvoučlenná hlídka na celý region a ve dne byly v terénu hlídky dvě. „Máme osm lidí pod stav a 

potřebovali bychom dalších dvacet, aby byla policie více vidět v ulicích,“ popisoval kpt. Drahoňovský situaci 

na tiskové konferenci města. Zde také zaznělo, že bez úzké spolupráce s policií městskou si už řešení 

některých případů ani nelze představit…

► Jedním z témat prázdninové České republiky roku 2005 byl zákrok policie proti techno-párty 
CzechTek u Tachova. Razantní postoj policie, která fyzicky setkání příznivců dunivé muziky za pomoci 

donucovacích prostředků rozehnala, nenechal nikoho chladným. Jedna část národa v zásahu viděla 

ohrožení demokracie (Zase bijí naše děti, Listopad 89 je opět tady…), druzí v něm viděli opodstatnění pro 

argument, že i v demokracii musí platit nějaké mantinely, jinak by tu vládla anarchie (Kdyby tohle udělali na 

Západě, policajti by zasáhli ještě razantněji…). V každém případě se policejní útok stal hlavním letním 

mediálním tématem, už proto, že následně se několik dnů konaly demonstrace v Praze a dalších městech. 

Kupodivu se přidal také Turnov. První spontánní setkání na náměstí u kašny za účasti několika jedinců se 

konalo odpoledne v sobotu 6. srpna a největší potom v pondělí 8. srpna, kdy se v průběhu odpoledne 

podepisovala petice za odstoupení ministra vnitra a následně se tu konala malá technoparty za doprovodu 

hlasité muziky. Před 22. hodinou byl na náměstí klid, technaři se přestěhovali k autobusovému nádraží, kde 

skončili za dohledu policie po jedné hodině po půlnoci. 

► O nekvalitně provedené práci na atletickém stadionu – položení superpovrchu Mondo na 
běžeckém oválu, do které také město před lety vložilo miliony korun, již byly napsány řádky i 
v kronice města. Již zanedlouho po položení „olympijského“ povrchu se tu objevily první boule, které musí 

být vždy vyříznuty a povrch znovu nalepen na podkladový asfalt. Za ta léta je už těchto „zálepek“ mnoho, 

byť prý provozu nevadí, ale ruku na srdce: Nereklamovali byste novou pračku, když by po každém druhém 

praní potřebovala servis?! Kauza se táhne dlouho, místní atleti byli kritizováni, že nekvalitní dílo převzali, 

pracovníci firmy Silnice Jičín, že špatně položili asfalt a české zastoupení italské firmy Italmec, že nekvalitně 

realizovalo finální pokládku Monda. Tím, že před časem atletický areál na svá bedra převzalo město, daly se 

věci do pohybu. Ještě před rokem se hovořilo o tom, že bude podána žaloba na Silnice Jičín a firmu Italmec. 

Na srpnové tiskové konferenci ale prohlásil starosta města Ing. Hejduk, že žaloba půjde pouze na Italmec 

(jedná se o částku ve výši 5 milionů korun), protože silničáři svoji práci dělali pod přímým dohledem zmíněné 

firmy a podle jejich instrukcí.

► Velký svátek se konal na hřišti místního fotbalového klubu poslední srpnový den. Po deseti letech, 

co tu skončily zápasy druhé fotbalové ligy a mužstvo sestoupilo, aby potom klub úplně zkrachoval, kopaná v 

Turnově jen pomalu a obtížně vstává z mrtvých. O to cennější byl postup do II. kola Poháru ČMFS, kde se 

fotbalisté FK Pěnčín-Turnov střetli s lídrem I. ligy Slovanem Liberec. Návštěva zhruba 1500 lidí, výsledek 

0:3.
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► V pátek 1. července  se v atriu kina uskutečnil funk soulový festival FUNKIN´ TURNOV. Vystoupily na 

něm kapely: ŽÁHA (Praha), TAKIN’ OFF (Praha), HIT FAKERS (Liberec) a domácí FUNK CORPORATION. 

► Také v roce 2005 bylo pořádáno pro domácí i návštěvníky města TURNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO.
O jeho organizaci se podělily některé městské, ale i ostatní pořadatelské organizace. Městské informační 

středisko ve spolupráci s Muzeem Českého ráje pořádaly dvě velké víkendové akce hned na začátku 

prázdnin – dobové slavnosti v duchu doby Karla IV. a Rudolfa II. s navazující akcí Kámen a šperk v Českém 

ráji, která ve městě běžela v prvních třech červencových týdnech a která měla také mnoho doprovodných 

programů, určených pro veřejnost. Po jejich skončení převzala na zbytek července a srpna štafetu naše 

společnost, Kulturní centrum Turnov s.r.o., své významné akce připravil i Hrad Valdštejn. Výběr byl opravdu 

různorodý. Do výčtu míst konání letních akcí patřila kromě pódia v letním kině, náměstí a atria muzea i letní 

Divadelní pasáž Hotelu Slávie. Na pořádání některých akcí kulturního léta každoročně finančně přispívá 

Město Turnov, proto je také na naprostou většinu pořadů vstup zdarma.

► Od soboty 2. do pátku 22. července se konala komponovaná akce KÁMEN A ŠPERK V ČESKÉM 
RÁJI. Nejdříve byl na náměstí „středověky trh“ a také velký stan, kam v sobotu 2. července přijel sám císař 

Karel IV. s družinou rytířů, „fraucimórem“ a kejklíři, aby otevřeli tržiště nejen pro šperkaře a kamenáře, ale 

také pro gotické šermířské souboje, soutěže v hledání českých granátů, dobovou hudbu s tanečním 

vystoupením pánů a dam v dobových kostýmech, potulné středověké zpěváky, rytířská klání a noční 

ohňovou show. Tato akce se konala po oba první červencové víkendové dny.

► V pátek 8. července se v kostele sv. Mikuláše konal koncert studentského, anglického sboru 

z Cambridge. 

► Sobota 9.  července patřila RUDOLFU II., který zavítal do Muzea Českého ráje, aby si prohlédl práci 

kamenářů a šperkařů. 

► Od 2. do 15. července se konala VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ Střední uměleckoprůmyslové školy 

v prostorách školní budovy.

► Výstava GRANÁTOVÝ ŠPERK a ukázky výroby granátových šperků byly k vidění v Galerii Granát na 

náměstí od 2. do 22. července.

► Ve čtvrtek 7. července bylo zahájeno XVII. mezinárodní šperkařské sympozium a též doprovodná výstava 

v muzeu. Při vernisáži byly také „na živo“ (na krásných modelkách) prezentovány vybrané práce 

z předchozích sympozií a ze šperkařských setkání, která turnovské muzeum pořádalo v posledních letech v 

zahraničí tj. v baskické Vitorii, Lisabonu a Idar-Obersteinu. Od neděle 10. července se rozběhly práce 

v dílnách hostitelské firmy RSG Turnov ve vile Šárka za účasti jednotlivých účastníků mezinárodního 

sympozia. Těmi tentokrát byli: výtvarníci Gemma Draper a Javier Frías (Šp.), Lynn Kirstin Murray (Skotsko), 

Ted Noten (Hol.), Matej Bezúch (Slo.), Blanka Šperková (ČR), Naoka Nakamura (Jap), Tarja Tuupanen (Fin), 

Martin Lerch (Rak), Barbara Schmidt (Něm). 

► V atriu muzea probíhaly od 2. do 17. července interaktivní dílny: nalézání achátů, jejich řezání a broušení 

rýžování granátů, přebírání olivínů ad.
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► HUDEBNÍ SKUPINA PRANIC, která na libereckém předkole festivalu Zahrada zaujala šéfdramaturga 

Michala Juppa Konečného (informace z dubna), hrála v létě v Jindřichově Hradci na 12. ročníku tradičního 

festivalu Folková růže! 

► V úterý 19. července se na tzv. Malé scéně v letním kině konal od 19.30 hodin koncert místní kapely LET
´S BLUES. Skupina se specializuje na syrovou podobu blues, hraje ve složení: Martin Brázda (zpěv), Pavel 

Eichler (kytara), Luboš Bakoš (baskytara) a Lukáš Havlíček (bicí).

► Ve středu 20. července hrála v podvečer na náměstí místní kapela BODLÁK. Ta má slušné divácké 

zázemí ve stylu trampském a country, hraje ve složení: Míra Jíra (kytara), Jiří Václavík (banjo, kytara), Jiří 

Paldus (mandolína), Petr Žampa (bicí).

► V pátek 22. července hrála v podvečer na náměstí skupina VLTAVÍN - folk-rocková skupina z Frýdlantu.

► V úterý 26. července hrála odpoledne dechovka BROĎANKA před restaurací Skalák u nádraží.

► V nově otevřené DIVADELNÍ PASÁŽI HOTELU SLÁVIE se o prázdninách mj. konaly koncerty těchto 

kapel: 

Bodlák, Aurora Jazz Band – traditional jazz, Swordfishtrombones – melancholický poprock, Pranic - intimní 

folk + Václav Koubek – písničkář, Corcovado – parajazz a DG 307 - koncert a autorské čtení J. H. 

Krchovského.

► Vlastní letní doprovodný program měl také HRAD VALDŠTEJN. Mj. tu vystoupilo Hradecké komorní 

tucteto, šermířská skupina Pernštejni z Pardubic, konal se tu letní seminář pod vedením vynikajícího 

hudebníka Michaela Pospíšila „Holla! Hollan“. Pro návštěvníky byl k dispozici tzv. ptačí koutek, kde se 

hlavně děti mohly seznámit s opeřenci žijícími v našich lesích.

► V úterý 2. srpna v podvečer na malé scéně v letním kině vystoupila legendární, nedávno obnovená 

turnovská kapela, známá hlavně ze 60. let minulého století – TORNÁDO. Kapela hraje v obsazení: Miroslav 

Janus (bicí), Pavel Dvořák (varhany, sólová kytara, zpěv), Václav Ouvín (rytmická a sólová kytara, zpěv), 

Jan Kraus (basa) a zpěvačky Lída Podubecká a Květa Horáčková. 

► Ve středu 3. srpna v atriu muzea vystoupil mladý barytonista JAKUB PUSTINA.

► V pátek 5. srpna hráli na scéně v letním kině FUNK CORPORATION. V úterý 9. srpna skupina 

CITADELA a v pátek 12. srpna v podvečer na náměstí byl pořádán rockový nářez v podání další místní 

skupiny HITMAKERS.

► Asi nejnavštívenější letní představení bylo to, na kterém v sobotu 13. srpna na náměstí vystoupili RYTÍŘI 
TURNOVSKÉHO MEČE.
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► Čtyři neděle vždy v několika představeních za sebou se na zámku Hrubý Rohozec představili loutkáři ze 

souboru Na Židli. 

► Ve čtvrtek 18. srpna na náměstí hrála rovenská kapela REBEL, v sobotu 20. srpna v letním kině místní 

skupina HB TRIO, v sobotu 27. srpna na náměstí CORCOVADO (tato skupina vystoupila ve složení v čele 

s Jardou Kotkem (basa) a dále tu byli: Petra Kotková ( zpěv), Petr Hnátek (housle), Petr Janovec (kytara), 

Pavel Faltus (bonga), Jan Paulík (bicí), Michal Špína (klávesy). 

► Poslední akcí na letní scéně, která byla určena zejména mládeži, jako rozloučení s prázdninami, bylo 

vystoupení kapely KABÁT REVIVAL ve středu 31. srpna večer v letním kině.

► Letní kino, které v nepříliš teplém létě trpělo malou návštěvností, hrálo mj. v létě premiéru 

kresleného amerického filmu Madagaskar, v rámci týdne českého filmu na přelomu července a srpna diváci 

mohli vidět tyto filmy: Samotáři, Kameňák 3, Jedna ruka netleská, Skřítek a Román pro ženy.

► TURNOV - STŘÍPKY Z ČESKÉHO RÁJE. Tak se jmenovala výstava fotografií turnovského tvůrce 

Břetislava Jansy, která se v srpnu otevřela návštěvníkům turnovského informačního střediska na náměstí. 

Výstava Jansových fotografií byla první z plánovaného cyklu děl fotografů soustředěných kolem uměleckého 

sdružení Kontakt a turnovského Fotoklubu Safír. V informačním středisku tím byla dána nová výstavní 

plocha.

► Poslední „letní“ informace je o tom, že po celé prázdniny bylo zavřené divadlo, kde probíhala jeho vnitřní 

výmalba. Nestává se to tak často, aby v hledišti bylo lešení až ke stropu! (viz fotopříloha kroniky).

ZÁŘÍ 2005 * ZÁŘÍ 2005 * ZÁŘÍ 2005 * ZÁŘÍ 2005 *
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► Ve čtvrtek 1. září usedlo do školních lavic ve čtyřech turnovských základních školách celkem 160 
prvňáčků. Nejvíce - 61 a tři třídy - jich je v ZŠ ve Skálově ulici, resp. v odloučené budově školy u nádraží, v 

ZŠ v ul. 28. října jsou také tři třídy prvňáčků a 54 dětí, v ZŠ v Žižkově ulici dvě třídy a 30 dětí a v Mašově je 

jedna třída s 15 dětmi.

Podle Reného Brože, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MěÚ, se počet předškolních a 
školních zařízení v Turnově ani ve správním obvodu oproti loňskému školnímu roku nezměnil. Již 

dnes je podle něho vidět, že Město Turnov jednalo v minulých letech prozíravě a nezrušilo žádnou ze svých 

škol či školských zařízení. V některých větších městech již dnes řeší zásadní problémy s nedostatečnými 

kapacitami zatím pouze v mateřských školách. 

Město Turnov je nadále zřizovatelem osmi mateřských škol s dvaceti klasickými třídami a dvěma 

logopedickými třídami (MŠ v ulici Bezručova a MŠ v ulici Zborovská). Nadále ze zákona platí, že rodiče 

nemají povinnost své dítě do předškolního zařízení umístit ani na jeden rok před zahájením povinné školní 

docházky. Ani ve školním roce 2005/2006 nenastaly žádné zásadní problémy s umístěním dětí do 

mateřských škol. K jediné personální změně došlo na místě ředitelky MŠ v Alešově ulici. Do důchodu odešla 

paní Jana Pernicová a novou ředitelkou se na základě konkurzního řízení stala Naděžda Dovolilová.

V průběhu léta 2005 byla provedena další etapa větších či menších úprav ve školních kuchyních v 

částce takřka 800 tisíc Kč. K největším úpravám došlo v MŠ v Bezručově ulici a Alešově ulici. Z dalších 

úprav je dobré připomenout výměnu části oken v MŠ v ulici 28. října, výměnu topných těles a rozšíření 

zahrady na MŠ v ulici Alešova ad. 

Čtyři základní školy bude navštěvovat na 1 800 žáků. Tento školní rok je poslední, který zbývá 

jednotlivým školám na přípravu školního vzdělávacího programu. Podle tohoto programu budou vzdělávat 

děti již od září 2006. Nejzásadnější stavební úpravou na objektech základních škol je rekonstrukce pláště 

tělocvičny na ZŠ ve Skálově ulici, poměrně velkou investicí je rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny na 

ZŠ v ulici 28. října. Neutuchající je i zájem o vzdělávání v Základní umělecká škole, kam bude do 

hudebního, výtvarného a tanečního oboru přicházet 650 žáků, což je vzhledem ke kapacitě školy možné 

maximum.

Ještě před prázdninami se na základní škole v ul. 28. října uskutečnila velká proměna tělocvičny. 
Původní parketová podlaha, obložení stěn, pódium s prkennou podlahou, předsálí, dubové schody (většinou 

staré 70 let stejně jako budova školy) – to vše prošlo rekonstrukcí a nyní září novotou! Prostředky uvolnilo 

Město Turnov. Firma, která práci prováděla, si dala záležet a během čtyř týdnů bylo vše hotovo. Díky tomu, 

že pod podlahou funguje systém větrání a podkladní rošt byl i po 70 letech provozu naprosto v pořádku (a to 

ho vymysleli a zhotovili stavitelé během rekordní doby v roce 1933-34 !), ušetřilo město podle ředitele školy 

Mgr. Jaromíra Friče dost peněz. A tak 1. září 2005 proběhlo slavnostní otevření tělocvičny a ta začala 

okamžitě sloužit skoro šesti stům žákům školy a stovkám dalších. 

► Neděle 11. září 2005. Po letech oprav byl znovuvysvěcen chrám Narození Panny Marie, největší 
kostel na Turnovsku. Opravy probíhaly šest let, když poslední dva roky byl kostel úplně uzavřen. 

Rekonstrukce chrámu začala opravou střechy, poté byla uvnitř provedena oprava elektroinstalace, 

provedena nová výmalba, opravy oken v horní galerii. Kostel má také instalováno nové zabezpečení, 
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odborně kameníky opravenou podlahu, renovací prošly též lavice a lustry. Zbývá restaurovat šest bočních 

oltářů a 14 obrazů křížové cesty a tato část rekonstrukce bude dokončena. Na další roky zbude ještě 

restaurování vitráží spodních oken.

Na slavnostní mši a znovuvysvěcení přišlo do kostela v neděli 11. září 2005, přesně po 152 letech od 

prvního svěcení, na 500 lidí. Chrám vysvětil litoměřický biskup Pavel Posád. Bezprostředně po vysvěcení se 

uskutečnil koncert Pěveckého sboru Antonín Dvořák.

Oprava kostela přišla celkově zhruba na 6 milionů Kč, zbývá ještě restaurovat vitráže v oknech, což obnáší 

částku asi ve výši 1,5 milionu. Na rekonstrukci se podílela církev, stát a Město Turnov. 

Na místě dnešního chrámu stál původně dominikánský klášter, vypálený husity r. 1424. Počátkem 

šestnáctého století byl kostel obnoven, zprvu sloužil evangelické většině. V r. 1634 znovu vyhořel, byla 

pořádána sbírka na jeho obnovu. Koncem 18. století měl být kostel Panny Marie na rozkaz Josefa II.  

odsvěcen a sloužit jako vojenské skladiště. V. F. Durychovi se podařilo u Josefova nástupce Leopolda II.  

sjednat nápravu. Po roce 1821, kdy se pánem města stal Jan Lexa z Aehrenthalu, byl kostel uzavřen a 

rozhodnuto postavit nový. Stavba začala r. 1825 a trvala až do září 1853. Nynější trojlodní chrám patří k 

největším novogotickým stavbám ve střední Evropě. 

► Ve středu 21. září se uskutečnil v pořadí 515. koncert Turnovských hudebních večerů. Byla to první 
akce, která se konala v nově zrekonstruovaném chrámu Narození Panny Marie. V pořadu s názvem 

LITURGICKÝ ROK tu vystoupil slavný vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis pod taktovkou svého 

uměleckého vedoucího Davida Ebena, soubor se zaměřuje na duchovní hudbu středověku. 

► O poznání větší účast občanů na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 1. září byla jistě způsobena 
jediným bodem jednání. Ne že by tentokrát zastupitelé neřešili nic zajímavého, ale přece jen bod jednání 

s názvem „Projednání žádosti o odvolání starosty“ táhl. Iniciátorem petice byl občan Pavel Dvořák, pod 

petici se podepsal dostatečný počet občanů, aby se tímto bodem jednání ze zákona o obcích muselo 

zabývat zastupitelstvo města. Ve svém krátkém vystoupení pan Dvořák stručně nastínil, co ho k návrhu na 

odvolání starosty vedlo – jeho dlouhodobá nespokojenost s přehmaty, kterými se podle něho starostování 

Ing. Hejduka jen hemží – a v závěru připustil, že složení současného zastupitelstva starostu těžko odvolá, 

nicméně on je připraven předkládat tento bod jednání znovu a znovu. Jednoznačně petici občanů podpořil 

pouze zastupitel Josef Kunetka, který kromě návrhu na odvolání ještě navrhl, aby do řádných voleb, které 

budou za rok na podzim, město společně vedli oba místostarostové Pekař a Maierová. Starostu Hejduka 

v následné diskusi mj. výrazně podpořil zastupitel Špetlík a také další argumentovali zejména krátkým 

obdobím do voleb, resp. evokací na poněkud nešťastnou anabázi s pokusem o odvolání starosty Václava 

Šolce v roce 1998. V následném hlasování se pro návrh vyslovil pouze Kunetka, 11 zastupitelů se vyslovilo 

proti a 10 se hlasování zdrželo.

V další diskusi obyvatel města přítomné zaujalo prohlášení bývalého dlouholetého zastupitele Pavla Šilhána. 

Ten mj. řekl, že člověk ve vedoucí funkci se logicky nemůže zavděčit všem a kdyby, znamenalo by to, že je 

spíš špatným než dobrým starostou. Ing. Hejduk podle něho pro město udělal spoustu dobrého na rozdíl od 

lidí, kteří ho jen chronicky kritizují, ale žádná práce za nimi vidět není… Také bývalý starosta JUDr. Václav 
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Šolc v poslední době nebývá častým návštěvníkem jednání zastupitelů. Tentokrát nejen přišel, ale také 

vystoupil. Ve svém proslovu se mj. vracel i k pokusu o odvolání z funkce, který sám zažil, a přítomným 

připomněl, že starosta byl zvolen v řádných volbách a tohle mu prý připomíná spíš nějaký nestandardní 

pokus o převzetí moci pár měsíců před volbami…

► Ke kuriózní situaci došlo v sobotu 3. září navečer okolo 18. hodiny. Patrně jen stres z přepravy mohl 

způsobit to, že se čtyřletá samička prasete divokého snažila během převozu do svého nového domova 

násilím vymanit z malé klece. To se jí podařilo na silničním průtahu městem v prostoru výjezdu směrem na 

Kudrnáčovy hodiny. Na zavolání kolemjdoucích neprodleně na místo přijela hlídka městské policie (strážníci 

procházejí školením na odchyt zvířat) a začalo představení, kterému v různých fázích, zhruba hodinu a půl 

dlouhého souboje, přihlíželo na 150 lidí, což je návštěva, která běžně nechodí ani do kina nebo na 

společenské a kulturní akce! Scénář byl jasný: Chytit kance do sítě a vrátit do přepravní klece. Po několika 

marných pokusech vždy za jásotu a povzbuzování obecenstva do hry vstoupila narkotizační puška a 

příslušný strážník na prase vystřelil celkem tři náboje. A nic! Samička byla jen divočejší a zmateně pobíhala 

po ostrůvku zeleně a postupem doby začínala být docela nebezpečným tvorem. Po víc než hodinovém 

nahánění se nakonec podařilo už značně narkotiky otupělé prase zachytit za zadní nohy do lasa a následně 

přehodit sítí. Aby ale mohla být samička svázána, muselo na ní několik chlapů zalehnout. Když byla potom 

vrácena zpět do klece, ozval se zasloužený potlesk diváků…

Samička prasete divokého jménem Divoška byla do té doby mírumilovný tvor. Alespoň to redakci Hlasů 

potvrdila její chovatelka paní Hana Hrochová z Rakous. Když byla Divoška malá, její maminku přejelo na 

Záborčí auto, mláďata se dostala do výchovy k lidem. „Byla klidná a vyrovnaná, dokonce chodila na vodítku 

jako pes,“ řekla chovatelka. Bohužel byla větší a větší a malý chlívek už jí byl těsný, proto se rozhodla 

Divošce poskytnout nový domov. A právě převoz k novému majiteli byl onou atrakcí pro sídliště u nádraží a 

posléze také pro diváky hlavních zpráv televize NOVA. Inu, Turnov se zas jednou díky Divošce dostal po půl 

osmé na obrazovku celostátní televize… 

► Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, vyhlásil před prázdninami druhý ročník soutěže 
„Rozkvetlý Turnov 2005“. Ta byla vyhlášena ve čtyřech kategoriích: výzdoba balkonů, oken a teras 

bytových jednotek, výzdoba rodinných domů, jejich teras a předzahrádek, úprava a čistota okolí bytových 

domů o více bytových jednotkách, úprava a čistota areálů výrobních firem a provozoven. Uzávěrka přihlášek 

byla 15. září. Několik týdnů na to byly oznámeny výsledky, které stanovila odborná porota:

I. kategorie - 1. místo - Jaroslav Fehér, Žižkova ul., 2. místo -  Eliška Cimbálová, ul. 28. října, 3. místo Jana 

Kreysová, Terronská ul.

II. kategorie - 1. místo - Petr Žmolil, Pelešany, 2. místo - Stanislav Pospíchal, ul. Bedřicha Smetany a Ing. 

František Stiller, ul. Fučíkova (rovnost bodů), 3. místo - Eva Valšíková, Dolánky.

III. kategorie - 1. místo - bytový dům Dělnická 260, zastupuje p. Stanislav Flanderka.

► A je v našem městě opravdu někdy z policejního pohledu živo. V pondělí 19. září došlo k přepadení, 

ve kterém šlo o život. Podle ČTK dvacetiletý muž zachránil svou matku před únosem. Vrátil se totiž k jejímu 

autu ve chvíli, kdy ji ohrožoval nožem opilý muž a nutil ji k odjezdu. Pachatele zanedlouho policisté dopadli 
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po honičce, při níž se jim snažil dokonce uplavat v náhonu Jizery!? Napadená žena utrpěla psychický šok, 

její syn byl při potyčce s útočníkem lehce pořezán na ruce.

► MěÚ Turnov, odbor životního prostředí, podle návrhu pracovníka odboru Luďka Hubala instaloval na 
třech místech v Turnově lisy na PET lahve. Konkrétně se jedná o lokality sídliště Výšinka - Granátová 

ulice, sídliště Přepeřská – Přepeřská ulice a sídliště J. Patočky – Brigádnická ulice, na sběrných místech 

separovaného odpadu. Jedná se o zkušební provoz a pokud instalované lisy splní svůj účel, to znamená, že 

budou občany využívány, budou instalovány na další místa v Turnově. Použitím lisu lze zmenšit objem PET 

lahve o 80% . To znamená, že se do žlutých kontejnerů na plast vejde podstatně více PET lahví a tím město 

uspoří finanční prostředky za jejich svoz. Malé, ruční lisy by měly být postupně instalovány hlavně 

v sídlištích.

Kromě nich je v Turnově ještě jedna novinka. V úterý 20. září proběhla v areálu sběrného dvora na 
Vesecku demonstrace nového, velkého lisu na komunální odpad. Ten umožní hlavně ekonomičtěji 

nakládat se životním prostředím, když díky slisování odpadu odpadnou čtyři jízdy buď do spalovny v Liberci 

nebo skládky v Koštálově.

► Na zářijovém zasedání zastupitelstva byla prezentována studie firmy Zahrada Olomouc, s.r.o., která 

zpracovala možnou přeměnu parku u letního kina. Studie má dvě varianty, když jedna počítá s oplocením 

parku a druhá je bez oplocení. Názor pro oplocení je podpořen argumentem, že park by mohl být vybaven 

kvalitnějším mobiliářem a nikdo by se nemusel bát, že bude v noci devastován, jako je tomu nyní, když už 

v podvečer se sem kvůli partám výrostků někteří občané bojí chodit. O tom, jestli park bude nebo nebude 

oplocen ale zastupitelé nerozhodli (z diskuse byl patrný názor spíše neoplotit), dohodli se ale na tom, že 

práce na dokončení studie mají pokračovat. 

Park u letního kina by si opravdu zasloužil pozvednout, je to krásná plocha přímo v centru města, která 

vybízí ke zkulturnění, v návrhu je mj. užší propojení přímo s centrem, a to zahradou muzea nebo úzkou 

komunikací od veřejných záchodků při zdi klášterní zahrady (nabízí se i nové využití celé zahrady, ale 

majitel - řád františkánů - je s nájemcem v podobě zahradnictví pana Hájka spokojen a o změně užívání 

nechce slyšet, pouze povolil možnost úzkého průchodu).

► Informace o tom, že na Turnovsku je stabilně nízká nezaměstnanost, není nic nového. Na konci 

září 2005 byla aktuální nezaměstnanost v našem městě ve výši 5,3%, v celém semilském okrese 7,5% (ale: 

okres Praha-západ 2,8% a Most 21,7%!). K 30. září bylo na okrese evidováno celkem 340 volných míst, 

z toho na Turnovsku 139. Zájem o pracovníky měla například Grupo Antolin, Sněžka, v.d. Náchod 

s pracovištěm v Turnově, firma Saint - Gobain Advanced Ceramics ad.

KULTURA V     ZÁŘÍ 2005 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2005 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2005 *  
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► Vernisáž výstavy grafika a karikaturisty JANA HRUBÉHO se uskutečnila ve čtvrtek 8. září 2005 od 

16 hodin ve výstavním sále muzea ve třetím patře. Jan Hrubý se narodil 23. 6. 1945 v Uherském Hradišti. 

Absolvoval SUPŠ Brno a Teologickou fakultu UK Praha. Pracoval jako výtvarník divadla Minor a je jedním 

z našich nejpopulárnějších karikaturistů. Ve své umělecké tvorbě pracuje vedle humoru také s vážnějšími 

tématy, jako jsou rodina a náboženství. V současnosti působí také v duchovní správě. Od roku 1994 je 

diakonem římskokatolické církve litoměřické diecéze, žije na faře v Újezdě pod Troskami. Výstava byla až 

do 2. října.

► Slavnostní zahájení výstavy malíře JANA DĚDINY se v galerii turnovského muzea uskutečnilo 
v sobotu 10. září. Výstava obrazů známého, i když dnes v českých zemích opomíjeného malíře Jana 

Dědiny se konala u příležitosti 135. výročí jeho narození. Malíř Jan Dědina se narodil 1. září 1870 ve 

Strakách u Nymburka. Malířství studoval na Uměleckoprůmyslové škole u F. Ženíška a na Akademii 

výtvarných umění u M. Pirnera. V roce 1895 dezertoval z rakousko-uherské armády a azyl před vězením 

našel v Paříži. Stal se uznávaným malířem, hodně se věnoval časopiseckým ilustracím a tvorbě plakátů. 

Pracoval také na výzdobě stropů v Malém paláci na Champs Elysées a v Divadle francouzské komedie. 

K jeho přátelům patřili například A. Rodin či A. Bernard. V roce 1908 se Dědina i se svou francouzskou 

rodinou vrátil do Čech a usadil se v Praze. Od roku 1928 často vyhledával své letní sídlo v Tatobitech, které 

si oblíbil a kam se nakonec nastěhoval natrvalo. Bohužel dílo, které namaloval po návratu do Čech, není 

dnes příliš známé, a proto bylo právě v Tatobitech založeno Občanské sdružení Dědina, které se snaží 

připomínat malířovu osobnost i jeho tvorbu současníkům. Jednou z akcí, na které se sdružení podílí, byla i 

tato výstava. Jan Dědina zemřel v Tatobitech 16. ledna 1955, na rok 2005 tedy připadlo i 50. výročí jeho 

úmrtí. 

► V rámci Dnů evropského dědictví 2005 se na HRADĚ VALDŠTEJN mj. uskutečnil v sobotu 10. září 

blok vystoupení - písňovou tvorbu romantiků předneslo Duo Carpediem, byl zde koncert pěveckého 

sdružení „Za 5 Kvintet“, koncert chrámového sboru z Vysokého Mýta a v neděli 11. září ještě varhanní recitál 

Jiřiny Marešové v kapli sv. Jana Nepomuckého, koncert souboru Collegium Český ráj z Lomnice nad 

Popelkou a po oba dny atmosféru doplnily tóny loutny Tomáše Houška.

U příležitosti Dnů evropského dědictví byl také v pátek  9. září DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v objektu 

Dlaskova statku v Dolánkách.

► V sobotu 10. září se v atriu muzea konal VIII. ročník hudebního festivalu TURNOVSKÉ BABÍ LÉTO 
2005. Hrály hudební skupiny Berušky - loňský vítěz oblíbenosti v diváckém hlasování a vítězky Folkového 

kvítku, Bezefšeho – letošní vítěz Krtečka na Zahradě 2005, kapely K nezaplacení, Modrotisk, nové 

turnovské hudební seskupení Pranic, písničkář Jarda Urbánek – druhý v soutěži o Krtečka Zahrady 2005 a 

Trio Ivana Hlase. 

► Na ZÁMKU HRUBÝ ROHOZEC byly v zámeckých exteriérech v sobotu 17. září na pořadu od 19 do 22 

hodin večerní prohlídky za doprovodu klasické hudby a historických tanců. 
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► BENEFIČNÍ KONCERTY VE PROSPĚCH DOSTAVBY STŘELNICE – novinka v kulturní nabídce města. 

Vše pod heslem: „Kumštýři chtějí kulturák!“ Podle Jany Zajícové z odboru školství MěÚ záměr Města na 

znovupostavení Střelnice je jistě chvályhodný, neboť patnáctitisícové město si kulturní centrum zaslouží a 

využije ho. Samozřejmě jako ke každé velké investici je třeba k veřejným financím přidat ještě všemožné 

úspory z ostatních oblastí fungování města. A nelze spoléhat jen na úspory, dobré je také peníze získat. 

Proto se odbor školství, kultury a sportu městského úřadu rozhodl oslovit místní soubory jako aktivní 

účastníky kulturního dění ve městě se žádostí o názor a případnou spolupráci. Reakce je samotné 

překvapila. Téměř obratem se přihlásilo třináct souborů a dodatečně další dva. Vstříc vyšlo KULTURNÍ 

CENTRUM TURNOV, s.r.o. Naplánována je tak série koncertů různých žánrů, které budou nadále jednou 

měsíčně a na kterých se vystřídají místní soubory.

První koncert se uskutečnil v pátek 16. září 2005, kdy čerstvě vymalované divadlo přivítalo veřejnost 

na prvním benefičním koncertu, který se nesl v rytmu jazzu. Hudební program obstaral Lédl Jazz Quintet 

s hostem Jiřím Votrubcem a skupina Corcovado. V oficiální části místostarostka PhDr. Maierová vysvětlila 

záměr pořádání této akce, plány výstavby nového kulturního zařízení a způsob využití příspěvků, vybraných 

formou dobrovolného vstupného od návštěvníků koncertu. Poděkování patří i těm málo lidem, co přišli 

myšlenku stavby kulturního domu podpořit. Kromě místostarostky se například na akci nepřišel podívat 

jediný zastupitel města!

► V sobotu 17. září se konalo v režii zdejšího muzea POSVÍCENÍ NA DLASKOVĚ STATKU, to mělo 

podtitul „S úrodou domů aneb chvála česneku a cibuli“. Program byl zaměřený na demonstraci tradičních 

obyčejů, spojených se životem v zemědělské usedlosti v období podzimní sklizně. Vedle výstavy, která 

zachytila chod zemědělské usedlosti v období podzimní sklizně, byla hlavní část programu zaměřena na 

interaktivní prezentaci tradiční lidové stravy z darů země. Posvícení doplnila multižánrová přehlídka 

hudebních souborů a divadélko pro děti, nechyběla dílna pro děti i dospělé tentokrát zaměřená na využití 

cibule a česneku v tradiční české kuchyni.

► V úterý 27. září se v Biu Ráj uskutečnilo vystoupení CAMBRIDGE UNIVERSITY SYMPHONY 
ORCHESTRA. Pod vedením dirigenta George Corbetta vystoupil symfonický orchestr složený ze 48 

studentů této světoznámé anglické univerzity. Klasický repertoár zahrnovala díla světových skladatelů 

(Borodin, Mendelssohn, Sibelius aj.). Soubor do naší země přijel na pozvání pražské agentury CA BOND 

Ltd., která celou akci finančně podpořila, proto se na místě vybíralo jen symbolické vstupné 30 Kč, děti do 

15 let a důchodci platili polovinu. 

► V září mj. městské kino hrálo mj. premiéru filmu Hotel Rwanda o kmenové válka mezi Huty a Tutsii 

v roce 1993. Dále potom to byla premiéra dalšího amerického filmu Mr. a Mrs. Smith, o manželském 

„zabijáckém“ páru, který si zahráli Brad Pitt a Angelina Jolie. V září také kino hrálo premiéru nového českého 

filmu DOBLBA! – černá komedie Petra Vachlera v hlavní roli s Jaroslavem Duškem a Petrem Čtvrtníčkem.
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ŘÍJEN 2005 * ŘÍJEN 2005 * ŘÍJEN 2005 * ŘÍJEN 2005 *

► Středa 5. října krátce po 10. hodině dopoledne. Srážka kamionu s osobním autem v Sobotecké 
ulici skončila katastrofou - vyteklo určité množství čpavku, mohly zemřít desítky lidí... - Tak to byl 
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scénář ostrého cvičení, které mělo prověřit funkčnost integrovaného záchranného systému. Jak hasiči, tak 

zdravotníci a policisté o ničem dopředu nevěděli, akci se podařilo utajit do poslední chvíle. Cvičení prokázalo 

nejen to, že jsou velké rezervy mezi jednotlivými složkami záchranářů (hlavně komunikační), zajímavé bylo 

také chování kolemjdoucích, kteří ještě než zjistili bezpečně, že jde o cvičení, krizovou situaci prakticky 

ignorovali, těsně kolem „čpavkového mraku” prošla celá třída střední školy i s učitelkou, řidič autobusu 

otevřel cestujícím dveře..., snad jen v sousední zvláštní škole se zachovali správně, když budova byla 

cvičně evakuována...

Na konci listopadu potom proběhlo zhodnocení tohoto cvičení v rámci zasedání Bezpečnostní rady 

Libereckého kraje. Ve zprávě, kterou médiím rozeslala Eva Markgrafová z Libereckého kraje, se mj. píše: 

Přísně utajená akce byla počátkem října zorganizována z popudu starosty Milana Hejduka v Turnově a měla 

prověřit připravenost IZS. Hejtman Petr Skokan na jednání Bezpečnostní rady kraje mj. řekl – „Při zásahu 

jsme narazili na několik nedostatků, které musíme odstranit. Především je to osvěta, která zvýší povědomí 

občanů o možném riziku při podobných situacích. S tím například souvisí také varování a operativnost 

vyklizení ohroženého prostoru při samotném zásahu. I v těchto postupech jsme při turnovské akci narazili na 

nedostatky.“ Podle hejtmana je tak nezbytné v podobných „prověrkách“ připravenosti pokračovat, ale jak na 

bezpečnostní radě zdůraznili hasiči, je třeba, aby simulace krizové situace více odpovídala realitě.

► V roce 2005 slavila Chráněná krajinná oblast Český ráj významné výročí. Je to již 50 let, co se 

nadšencům kolem MUDr. Jiřího Šolce podařilo mravenčím úsilím přimět tehdejší státní orgány, aby vyhlásily 

vůbec první chráněnou krajinnou oblast v České republice. Stal se jí právě náš kraj a všem těm, kteří se o to 

zasloužili, dodnes patří velký dík, protože statut chráněné oblasti v průběhu desetiletí dával celému regionu 

nové možnosti a význam. 

Dnes je Český ráj jedním ze symbolů naší země a zdejší chráněná krajinná oblast patří mezi 

nejnavštěvovanější. A zatímco původní „chráněnka“ byla vyhlášena na 95 čtverečních kilometrech, po 

rozšíření v roce 2002 se CHKO rozprostírá na dvojnásobné ploše. Dlouhá léta však byla „chráněnka“ spíše 

symbolicky chráněným územím, protože se o ni starali hlavně dobrovolní strážci, a víc než dvacet let měla 

v podstatě jen jednoho pracovníka – konzervátora. Tím prvním byl právě legendární turnovský lékař MUDr. 

Jiří Šolc, dalším v pořadí byl Miroslav Pojkar – teprve za něho v roce 1975 vznikla Správa CHKO. Ale 

prvním skutečným vedoucím, který měl pod sebou nějaké zaměstnance, byl až Jindřich Zeman, který v čele 

CHKO stál v letech 1977 – 1990. Dalším vedoucím potom byl RNDr. Zdeněk Mrkáček, který na Správě 

CHKO pracuje dodnes, po něm Ing. Tomáš Tomsa a nyní je v čele CHKO RNDr. Lenka Šoltysová.

V poslední době jsme sledovali zejména úsilí, aby CHKO Český ráj, resp. Skalní města Českého ráje, byla 

zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Nakonec (jak známo) výbor UNESCA, který zasedal v 

červnu 2004 v Číně, o zápisu našich skalních měst ani nejednal. Žádost byla na poslední chvíli českým 

ministerstvem životního prostředí stažena. Důvod? Komisař zápis nedoporučil a žádost lze podat pouze 

jednou… Když potom po několika týdnech bylo zveřejněno, že Český ráj by se mohl stát geoparkem 

UNESCO, už tomu mnoho lidí nepřikládalo nějaký podstatný význam a tato informace byla minimálně 

mediálně prezentována. 

Jaké tedy bylo překvapení, když 5. října t.r. rozhodl Koordinační výbor evropských geoparků, poradci 
Světové geologické unie a samotní zástupci UNESCO o tom, že náš kraj se evropským geoparkem 
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stane! Že by dárek k 50. narozeninám? Spíš než to jde o potvrzení skutečnosti, kterou zmínil na prvním 

pracovním setkání starostů obcí a představitelů institucí na téma „Geopark UNESCO Český ráj a co dál?“ 

(konalo se v Muzeu Českého ráje ve čtvrtek 13. října) dr. Řídkošil, mineralog turnovského muzea: „Pro 

Český ráj obecně platí to, co pro celou Českou republiku, a sice, že na velmi malé ploše několika desítek 

kilometrů čtverečních je soustředěno množství zajímavostí, za kterými by člověk jinde na světě musel projet 

stovky a tisíce kilometrů…“ 

Nový evropský geopark (celkem jich je 22) leží na větším území než samotná CHKO. Pomyslný kruh tvoří 

území od Jičína po Mnichovo Hradiště a podél Jizery až k Železnému Brodu, dále potom směrem na 

Bozkovské jeskyně a přes Jilemnici a Novou Paku zpět do Jičína (asi 700 km čtverečních). 

Geopark je místo, které vyniká lokalitami, které mají geologickou hodnotu a navíc jsou esteticky krásné, což 

Český ráj a přilehlé okolí splňují bezezbytku. Není to ale jen o nalezištích vzácných kamenů, ale i o dalších 

pamětihodnostech, jako jsou archeologická naleziště a kulturní a historické památky. Turnovská 

místostarostka Hana Maierová, která je také předsedkyní Sdružení Český ráj, k tomu na setkání v muzeu 

mj. řekla: „Doufám, že obce, ležící na území nového geoparku, budou mít větší šanci dosáhnout na peníze 

z různých dotačních titulů, bude potřeba vybudovat potřebné zázemí pro větší množství turistů - parkoviště, 

sociální zařízení, opravit stezky pro pěší a cyklisty, je tu velká šance vytvoření vzdělávacích programů 

směrovaných na mládež. Staré školy, které v mnoha obcích dnes stojí nevyužité, by mohly dostat novou 

náplň. Nové možnosti jsou také před podnikateli nebo lidmi, kteří teprve nyní uvažují, jestli by se alespoň 

částečně neměli živit poskytováním služeb návštěvníkům.“

V nejbližších dnech a týdnech začne fungovat pracovní skupina, která by měla dát vzniknout novému 

subjektu, který se o naplnění vize nového geoparku bude aktivně starat. Bude zapotřebí zpracovat plán 

rozvoje na nejbližší měsíce a roky a rychle začít pracovat. Už třeba proto, že nad všemi geoparky leží 

pomyslný „Damoklův meč“ v podobě tříletého zhodnocení existence. V případě, že komise UNESCO 

neshledá nějaký významný pokrok, může totiž statut geoparku zase odejmout!

► Závěr října byl tradičně ve znamení oslav výročí vzniku republiky v roce 1918. V roce 2005 sice 
výročí nebylo nijak kulaté, ale přesto se ve čtvrtek 27. října uskutečnilo ke DNI VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO ČS. STÁTU u pomníku ve Skálově ulici UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH (v 15.30 hod.) 
a ten den večer ještě SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA spojené s udělením Ceny 
města za rok 2005 (již dříve bylo rozhodnuto, že čestné občanství tentokrát uděleno nebude). Po oficiální 

části následoval kulturní program, který byl zároveň benefičním koncertem Pěveckého sboru Antonín Dvořák 

ve prospěch stavby Střelnice. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občanství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od r. 
2002. Pravidla pro udělování těchto vyznamenání se řídí Zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, a byla 

schválena zastupitelstvem města (dále ZM) v prosinci 2001 (zpřesněna byla na počátku roku 2005). Na 
Cenu obce předkládají návrhy členové zastupitelstva, představitelé občanských sdružení, spolků, 
organizací a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců, a to vždy s podrobným 

odůvodněním. Cenu obce je možné udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah 

k obci, také za významné občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji obce a 

zlepšují její každodenní život. Oceněný obdrží finanční dar ve výši 100 tisíc Kč. 
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Návrhy na udělení čestného občanství předkládají pouze členové zastupitelstva a může být uděleno 

fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města. Obě vyznamenání uděluje 

Zastupitelstvo města Turnov.

Do 31. srpna příslušného roku je termín k vyjádření se k návrhům, do 15. září příslušného roku se sejde 

pětičlenná hodnotící komise složená z členů zastupitelstva, schválená na volební období shodné se 

zastupitelstvem. V tomto volebním období má složení: PhDr. Hana Maierová, MUDr. Vladimír Eckert, MUDr. 

Dobroslav Berndt, Mgr. Otakar Špetlík a Břetislav Jansa. Komise posoudí předložené návrhy a své závěry 

předkládá zastupitelstvu na veřejném zasedání v září příslušného roku. Slavnostní vyhlášení nominací a 

předání cen proběhne opět na slavnostním zasedání ZM u příležitosti výročí vzniku republiky 28. října.

V roce 2005 měla komise nelehkou úlohu, neboť se sešla řada opodstatněných návrhů z různých 
oborů lidské činnosti. 
Na udělení Ceny obce byli navrhováni:
Ing. Karel Blažek, ředitel firmy Crytur, s.r.o., za příkladné vedení firmy a spolupráci a podporu v oblasti 

školství. Pod jeho vedením byla vytvořena progresivní firma s výzkumným a výrobním programem, schopná 

konkurovat na evropském i světovém trhu.

Václav Feštr, jednatel Kulturního centra Turnov, s.r.o., za významné pozvednutí turnovské kultury v 

porevolučním období, jdoucí zcela za rámec běžných pracovních povinností ( HOT, opravy a úpravy kina, 

divadla, založení nebo rozšíření řady pravidelných festivalů ...).

Mgr. Petr Haken, člen ZM a vedoucí Turnovského divadelního studia, za pořádání divadelní přehlídky 

Modrý kocour, která daleko přesáhla význam regionu, zviditelňuje naši obec a zvyšuje její prestiž.

Břetislav Jansa, fotograf, člen ZM, za vytvoření projektu Zemský ráj, dlouholeté předsednictví Fotoklubu 

Safír a nyní Kontaktu, pozdvižení původně regionální soutěže na evropskou úroveň.

Václav Jenšovský, prom. fil., nyní v důchodu, za dlouholetou práci v publicistice a propagaci města v 

médiích, tvůrčí činy v rámci Pojizerských listů a redakce SPRT (rodácké stránky Deníků Bohemia), výrazné 

osobní zásluhy na vydávání vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám.

Eva Kordová, pracovnice Městské knihovny A. Marka, členka ZM a předsedkyně komise pro kulturu, za 

významný osobní podíl na veřejném a kulturním životě města, práci s mládeží a v kulturním dění vůbec 

daleko  nad rámec svých povinností.

Jan Staněk, podnikatel, za pořízení pamětní desky československým letcům z našeho regionu, kteří 

bojovali v RAF za II. světové války. Deska byla odhalena u příležitosti 60. výročí ukončení války. Jan Staněk 

ji pořídil na vlastní náklady a s vyvinutím maximální osobní iniciativy při shánění historických dat a materiálů 

i při výrobě desky samé. Krom toho působí již léta jako aktivní sportovec a solidní podnikatel.

František Svoboda, tajemník Atletického klubu Turnov, za významné osobní zásluhy na vybudování 

nejmodernějšího atletického stadionu v republice, jaký nyní Turnov má, a jehož přístavba se letos 

dokončuje. Dále za řízení největšího atletického mítinku v ČR - Memoriálu Ludvíka Daňka, který letos 

navštívil i prezident republiky. Svou prací s mládeží, prací trenéra a organizátora sportovního dění přesáhl 

hranice města i regionu a zasloužil se o propagaci města.

Ing. Milan Šonský, jednatel výzkumně-vývojového a výrobního sdružení COMPAS, za rozhodující přínos k 

celosvětové propagaci Turnova, potažmo České republiky ve špičkových vědeckých kruzích v oblasti fyziky. 

62



Má výrazný podíl na získání a realizaci zakázek z oblasti astrofyziky (Namibie), fyziky elementárních částic 

(Ženeva, Moskva), projektu laserového výzkumu ve Francii... V r. 2005 úspěšně dokončil projekt optických 

systémů pro CERN v Ženevě. Osvědčil výborné organizační schopnosti i osobní odvahu při realizaci 

projektů bez cizí finanční pomoci.

Ing. Pavel Valčík a Josef Beran - udělení ceny dvěma osobám společně, firma Grupo Antolin, za realizaci 

záměru výstavby firmy v Turnově, která je největším investičním počinem v oblasti průmyslu v novodobé 

historiii města. Tato fungující firma přináší Turnovsku stovky pracovních míst ve firmě samé i obchodní 

spolupráci pro další místní subjekty. Městu přinesl zisk i výhodný prodej rozsáhlého pozemku a následný 

rozvoj zatím okrajové lokality. Ing. P. Valčík, generální ředitel Grupo Antolin Bohemia, přispěl zásadní měrou 

k rozhodnutí o výstavbě v Turnově a řídil I. etapu výstavby závodu. J. Beran, současný ředitel Grupo Antolin 

Turnov, je odpovědný za realizaci II. etapy výstavby, rozšíření výroby i počtu pracovních míst. Proto je 

navržena varianta udělit cenu dvěma osobám společně.

Na udělení čestného občanství byl navrhován:
Václav Jenšovský, prom. fil., nyní v důchodu, za dlouholetou práci v publicistice a propagaci města v 

médiích, tvůrčí činy v rámci Pojizerských listů a redakce SPRT (rodácké stránky Deníků Bohemia), výrazné 

osobní zásluhy na vydávání vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám. Dále za významnou činnost v 

oblasti regionální politiky zejm. v 90. letech, kdy důsledně obhajoval demokratické principy řízení města a 

života společnosti vůbec. (Čestné občanství nakonec v roce 2005 uděleno nebylo.)

► U příležitosti státního svátku vzniku republiky byla na slavnostním zasedání zastupitelstva města 
27. října 2005 udělena cena obce:
- zástupcům firmy Grupo Antolin - Ing. Pavlu Valčíkovi a Josefu Beranovi za realizaci na zdejší poměry 

významného podnikatelského záměru

- podnikateli a fotografu Janu Staňkovi, který na své náklady spolu s přáteli realizoval u příležitosti 60. 

výročí II. světové války výrobu a instalaci pamětní desky členům britské RAF

- jednateli výzkumně-vývojového a výrobního sdružení COMPAS Ing. Milanu Šonskému za rozhodující 

přínos k celosvětové propagaci Turnova

► Zaznělo na říjnové tiskové konferenci města: počet žáků ZŠ v Žižkově ulici trvale klesá. Ředitel 

Karel Bárta má pokyn rady města situaci řešit, podle místostarostky Maierové však něco může a něco 

nemůže ovlivnit. Například je nesporným faktem, že tato škola nemá přirozenou spádovost... 

ZŠ v ulici 28. října „praská ve švech“, jelikož z Výšinky, z okolních obcí a z centra města je sem nejblíž, ZŠ 

ve Skálově ulici má zase přirozenou dětskou klientelu u nádraží, kde má pro první stupeň odloučenou 

budovu, a tak do Žižkovy ulice chodí už „jen zbytek“. Ten je sesbírán opravdu z různých stran, a protože 

škola opravdu nemá přirozené spádové území a v jejím okolí zase tolik dětí nebydlí, je každodenní realitou 

(zbytečná) ranní totální dopravní zácpa v ulicích Žižkova, Husova a 5. května, protože hodně dětí do školy 

každodenně vozí rodiče svými auty! 

A možná by se jedno odvážné řešení našlo, chtělo by to samozřejmě větší úvahu a rozbor. Nicméně: dnes 

už se skoro neví, že když začátkem 90. let minulého století bylo rozvažováno, co se stane s opuštěnými 
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dolními kasárnami. Než bylo rozhodnuto, že se sem z Výšinky přestěhuje tehdejší celá III. ZŠ, uvažovalo se, 

že tato škola se přestěhuje k nádraží do sídla dnešní Integrované střední školy a ta se naopak přestěhuje do 

bývalých kasáren (dnes by tu byl pěkný středoškolský komplex). Těžko říct, ale možná, že by tahle 

„škatulata, hejbejte se“ pomohla, malá školička u nádraží je plná a děti musí navíc ještě na rok chodit na 

Daliměřice, takhle by kompletní „základka“ sloužila celému Turnovu II. a spádovému okolí, v centru by 

zůstaly jen dvě školy…

► Poprvé v historii našeho města si budeme moci dopřát luxus umělého ledu, tedy bruslení bez 

ohledu na teploty hluboko pod stupněm mrazu! Zastupitelé se totiž na svém podzimním zasedání 

jednomyslně rozhodli podpořit návrh nákupu mobilního kluziště. 

To bylo instalováno ještě před Vánoci na ploše hřiště Duhové energie (vedle haly TSC u nádraží). Ve 

sledovaném roce již proběhlo výběrové řízení, to vyhrála firma Tenza z Brna, která nabídla nejlepší 

podmínky. Cena hřiště je zhruba 6,5 milionu Kč, nákup byl řešen za pomoci splátkového kalendáře. Kluziště 

je 35 metrů dlouhé a 17,5 metru široké, vlastní montáž trvá prý asi týden, na jaře bude technologie opět 

rozebrána a hřiště bude sloužit pro letní sporty.

► Několikrát v podobě fámy oběhla v podzimních týdnech roku 2005 celé město tato informace: 
V Palachově ulici a na chodníku k velkému mostu přes Jizeru vedle Maškovky se brzo ráno před 

okolojdoucími ženami obnažuje mladý muž! Podle zástupce velitele zdejšího oddělení Policie ČR kpt. Milana 

Drahoňovského to došlo až tak daleko, že muž se jednu z žen pokusil fyzicky napadnout, resp. ji donutit 

k sexuálnímu aktu. Naštěstí včas policisté mladíka zadrželi, jednalo se o dvacetiletého bezdomovce 

původem ze Semilska.

Jak kpt. Drahoňovský dále uvedl, v průběhu měsíce října policisté na zdejším oddělení šetřili celkem 75 

trestných činů. Mezi ty úspěšně vyřešené patří mj. dopadení pachatele, který měl za sebou vykradení osmi 

chat v okolí města, objasnění krádeží na pokojích hostů zařízení OREA v Sedmihorkách a na Hrubé Skále, 

což měl na svědomí jeden ze zaměstnanců, a zadržení dalších pěti pachatelů, kteří v regionu páchali 

drobnou trestnou činnost. V říjnu 2005 došlo na Turnovsku k odcizení celkem 11 osobních vozidel a k osmi 

vloupáním do nich. Tři odcizená vozidla již byla vrácena původním majitelům.

► Návrat k předchozímu tzv. známkovému systému likvidace komunálního odpadu navrhl na říjnovém 

zasedání zastupitelů jeden z jeho členů, Ing. Tomáš Tomsa. Dokonce předložil seriózní rozbor situace 

s ekonomickým rozborem, kdy by každý občan mohl ušetřit nejméně stokorunu a systém by mohl fungovat 

(celkově by prý šlo ušetřit až 1/3 nákladů ad.). 

Prakticky každoročně se na podzim diskutuje, jestli se za likvidaci komunálního odpadu má platit tzv. „na 

hlavu“ nebo se vrátit ke známkovému systému. V roce 2004 dokonce k tomu přijali usnesení, že věc začnou 

řešit už na jaře, ale nějakou záhadou se tak nestalo… 

Nakonec byla odsouhlasena platba tzv. „na hlavu“, kdy každý obyvatel Turnova v roce 2005 zaplatí 500 Kč.

► Turistická nabídka „Za pověstmi Českého ráje“ získala 2. místo v soutěži „Náš kraj 2005“, kterou 
vyhlašuje prestižní vydavatelství časopisu COT. Do soutěže se přihlásilo na sedm desítek subjektů, a tak 
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porota měla z čeho vybírat. Je pro nás potěšitelné, že putování „Za pověstmi Českého ráje“ bylo v této 

soutěži oceněno již podruhé!

V roce 2005 bylo putování podle Elišky Gruberové z odboru cestovního ruchu MěÚ rozšířeno o Cestoknížku 

a ke konci prázdnin byla vydána brožurka „Dvanáct pověstí Českého ráje“ s krásnými ilustracemi Barbory 

Kyškové. 

KULTURA V     ŘÍJNU 2005 * KULTURA V     ŘÍJNU 2005 * KULTURA V     ŘÍJNU 2005 *  

► Od pondělí 3. do soboty 8. října se konala celorepubliková akce TÝDEN KNIHOVEN.  
V turnovské knihovně se mj. uskutečnilo:

- VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ aneb POCTA BOŽENĚ NĚMCOVÉ

- PROVÁZKIÁDA aneb PODEJ RUKU KNIHOVNĚ 

- TROCHU JINAK, ALE SPOLU - Pořad pro klienty Poradenského centra pro nevidomé a zrakově postižené 

doplněný přednáškou Ing. Jitky Fajmonové, vedoucí střediska Tyfloservis Liberec o nových kompenzačních 

pomůckách.

- TO NEJLEPŠÍ Z VEČERNÍČKŮ - Pořad pro děti připravený z knih edice Ahoj děti ke 40. výročí vzniku 

televizního pořadu Večerníček. 

- VEČERNÍČKU, DOBRÝ VEČER - Pohádkový podvečer pro děti a rodiče. 

- JAK ŠEL ŽIVOT… Beseda se známou a oblíbenou spisovatelkou a pohádkářkou Marií Kubátovou.

- MARIE KUBÁTOVÁ MEZI NÁMI - Beseda v Modlitebně Na Sboře                                                 

- MALUJEME NA KAMENY - Výtvarná dílna, při které si každý účastník odnesl svůj vlastnoručně 

vymalovaný kámen či kamínek pro štěstí.

Celkem bylo uspořádáno podle knihovnice Evy Kordové 37 pořadů, kterých se zúčastnilo 647 návštěvníků. 

Z celého Týdne knihoven si podle návštěvnosti největší úspěch odneslo Pohádkové setkání se 

spisovatelkou Ivonou Březinovou. Podle ohlasů dobře bodovaly dva pořady pro rodiče s dětmi. Naprosto 

spontánní a svou atmosférou velmi pěkný byl pohádkový podvečer na téma Večerníčku, dobrý večer, líbily 

se Malované pohádky LS Na Židli, které měly právě při této příležitosti svou premiéru. Nebývalému zájmu se 

již druhým rokem těšily výtvarné dílny, které mají napomoci rodinné tvůrčí výchově. Malé řezbáře inspiroval 

Jožka Čermák, vyrobené loutky děti oblékaly s Lenkou Neumannovou do batikovaných šatů a krásné 

pohádkové kameny si malovaly s mladou výtvarnicí Annou Mastníkovou. 

► Ve středu 12. října se v divadle uskutečnil koncert kapely ŽALMAN A SPOL. - Pavel Lohonka, zvaný 

Žalman, je takovou osobností naší hudební scény, že nám připadá, že ho známe odjakživa. Což u starších 

ročníků vlastně může být i pravda, protože první velké veřejné vystoupení jeho kapely (tehdy v triu s 

Pavlínou Jíšovou a Tondou Hlaváčem – nyní Nezmaři) se datuje do roku 1982, kdy zazářili na Portě v Plzni. 

Mnoho známých jmen vyčteme v historii Žalmanových spolupracovníků až do roku 1997, kdy se obsazení 

ustálilo na dnes známém složení Žalman, Jindřiška a Honza Brožovi a Petr Novotný. Většina písní jejich 

bohatého repertoáru je z vlastní dílny, sem tam lidovka, hodně tradicionálů, výjimečně pár kousků 

převzatých. 
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► V sobotu 15. října se v divadle konalo vystoupení JANA KAČERA V POŘADU – JEDU K MÁMĚ. 
Herec Národního divadla v Praze se vyznal ze svého vztahu k rodičům, vyprávěl o svém dětství i 

divadelních začátcích a vzpomínal na své herecké kolegy... 

► V pátek 21. a sobota 22. října se uskutečnil docela malý jazzový festival JAZZ? YES! Šlo o druhý 

ročník jazzového festivalu, na kterém v pátečním večeru v pořadu „Jazzováníčko“ vystoupili žáci ze 

základních uměleckých škol. V sobotním galavečeru Turnov přivítal jednoho z nejuznávanějších zpěváků 

posledních let, ověnčeného několika Anděly - Dana Bártu. Ten se představil v jazzovém kabátku spolu se 

zpěvačkou Yvonne Sanchez a Robert Balzar Triem. Dále ten večer v sále kina zahrál domácí Lédl Jazz 

Quintet a také Nejen Blues Band s Jiřím Šlupkou Svěrákem. 

► V rámci ŘÍJNA - MĚSÍCE STROMŮ A OCHRANY PŘÍRODY připravil Odbor životního prostředí MěÚ, 

Městská knihovna Antonína Marka a CHKO Český ráj v Turnově tyto pořady:

- Úterý 11. října – čtvrtek 13. října - PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE. Cyklus přednášek RNDr. Zdeňka 

MRKÁČKA pro základní školy v Turnově (městská knihovna)

- Čtvrtek 13. října - DŘEVO KRÁSNÝCH STROMŮ. Beseda s Martinem PATŘIČNÝM nejen o kráse stromů. 

Křest nové knihy z produkce nakladatelství GRADA, autogramiáda a prodej (Galerie Muzea Českého ráje)

- Čtvrtek 20. října - STROMY A MY. Mezinárodní Den stromů byl důvodem k zamyšlení, co pro život nás 

všech stromy znamenají. Strom jako symbol života je také často v pohádkách. U „Pohádkovníku“, 

zasazeného symbolicky 1. dubna 2005 před knihovnou, se mj. opět sešly děti s jeho kmotrem Dr. Václavem 

VĚTVIČKOU.

- Úterý 25. října - PŘÍRODA NA ZEMI. Slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže a předání cen 

před přednáškou PhDr. Marie Hruškové. 

► Městské kino mj. hrálo v říjnu premiéru amerického (hororového) filmu KLÍČ. Dále potom to byla 

premiéra nového českého filmu ŠTĚSTÍ - nový film režiséra Bohdana Slámy (Divoké včely) je dojemným 

příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Film je 

hereckým koncertem obou hlavních představitelů, Tatiany Vilhelmové a Pavla Lišky, které doplňují skvělými 

výkony ve vedlejších rolích Aňa Geislerová, Bolek Polívka, Simona Stašová a další.

LISTOPAD 2005 * LISTOPAD 2005 * LISTOPAD 2005 * 
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► Jarní mediální přestřelka o jistých nesrovnalostech v knihovně skončila vypsáním výběrového řízení, 

které fyzicky proběhlo na začátku září. Vítězně z něho vzešel v našem městě zatím neznámý Hanuš 
Karpíšek, který do čela Knihovny Antonína Marka v Turnově nastoupil 1. listopadu 2005.
Devětadvacetiletý Karpíšek se narodil na Mladoboleslavsku, od školních let žil v Praze. Do Turnova se 

přistěhoval za přítelkyní, se kterou plánují rodinu. H. Karpíšek nedávno dokončil vysokoškolské studium 

v oboru blízkém literatuře. Před tím pracoval několik let ve vedoucí pozici v malém nakladatelství. „Věřím, že 

rozhodnutí komise ovlivnily mé konkrétní návrhy, jak rozšířit nabídku služeb knihovny a tak přilákat zájem 

širší veřejnosti. Knihovna není jen půjčovnou knih, je to místo setkávání, kulturních akcí, osvětových a 

vzdělávacích akcí, centrum informací apod.

► Tradiční burza středních škol proběhla na půdě turnovské Střední integrované střední školy v 
pátek 4. listopadu. S nabídkou pro žáky 9. tříd základních škol se tu představilo 26 středních a učňovských 

škol, novinkou byla účast několika firem (například Kamax a Grupo Antolin), které začínají pociťovat 

nedostatek kvalifikovaných dělnických profesí (zámečníci, nástrojaři ad.) a snaží se mladé lidi k učňovským 

oborům zpět přitáhnout, třeba nadstandardními náborovými nabídkami. 

► V roce 2008 oslaví Základní škola ve Skálově ulici 100 let své existence. Celých 68 let neměla svou 

tělocvičnu. Jak uvedl v Hlasech a ohlasech Turnovska její ředitel Mgr. Josef Rytíř, díky velkému úsilí pana 

učitele Kopala se podařilo, že žáci v roce 1974 začali cvičit ve vlastní tělocvičně. Byla postavena montovaná 

stavba se zděným příslušenstvím šaten, sociálního zařízení a kabinetu. Životnost stavby byla udávána na 

15 let. V roce 1994 došlo v jiné škole na tělocvičně stejného typu ke zřícení střešního pláště. Stalo se tak 

naštěstí v nočních hodinách, takže nehoda nikoho nezranila, nicméně musely být všechny tělocvičny toho 

typu uzavřeny. Aby škola nebyla znovu bez tělocvičny, bylo nutné provést celkovou rekonstrukci střešního 

pláště. Škola tehdy hradila polovinu finančních nákladů. Do budoucna bylo nutné provést nové opláštění 

tělocvičny. Důvodem pro tuto opravu byly velké úniky tepla z objektu. Vedení školy se o to snažilo celou řadu 

let. Až v roce 2002 se podařilo připravit projekt v rámci programu CBC Phare 2002. Projekt byl vybrán k 

realizaci a v červnu 2005 byla zahájena rekonstrukce.

Plášť tělocvičny byl demontován, následně znovu vyzděn a usazena nová okna. Na zděné části přístavby 

byla provedena oprava střechy, zateplení obvodových stěn a vyměněna okna. Celkové náklady byly 4,8 mil. 

Kč. Z programu CBC Phare 2002 byla poskytnuta částka více než 3 mil. Kč, Město Turnov dalo 1 mil. Kč, 

škola přispěla částkou 800 tisíc Kč. Stavbu prováděla stavební firma BAK a.s.

Tělocvična byla slavnostně otevřena 25. listopadu a při této příležitosti byl uspořádán turnaj v odbíjené, 

kterého se zúčastnili jak turnovští žáci, tak žáci z partnerských měst Jawor a Niesky. 

► Od poloviny listopadu je opět plně průjezdná nejfrekventovanější křižovatka v Turnově na křížení 
ulic Sobotecká a Jana Palacha, která se proměnila na velký kruhový objezd. Jeho realizací se 

pohledově proměnil celý prostor vjezdu do centra města a kruhový objezd jistě také do budoucna pomůže 

bezpečnosti provozu, protože stávající křižovatka hlavně pro řidiče přijíždějící z „vedlejších“ směrů byla už 

opravdu hodně nebezpečná. Zároveň s tím definitivně skončily objížďky, které řidiče trápily poslední dva 
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měsíce. Kruhový objezd je čtyřramenný s pátým, zatím zaslepeným sjezdem do prostoru Koňského trhu, 

kde zastupitelé schválili udělení výjimky pro stavbu supermarketu. 

► Turnovské Muzeum Českého ráje je od poloviny listopadu nejen absolutně bezbariérové, ale má 
také nové vstupní dveře. Právě před rokem byl do užívání předán výtah, který umožňuje návštěvu expozic 

ve všech třech patrech i tělesně hendikepovaným, nyní zmizela i poslední překážka pro vozíčkáře. Úprava 

vestibulu zahrnuje kromě zmíněných nový vstupních dveří také stejně laděnou pokladnu. Na stavební 

úpravy dostalo muzeum dotaci od Liberecké kraje ve výši necelých 100 tisíc Kč, zbylou částku do celkových 

nákladů ve výši 250 tisíc Kč uhradilo z vlastních zdrojů.

► Nově zrekonstruované rentgenové oddělení Městské nemocnice Turnov bylo slavnostně předáno 
do užívání v polovině listopadu. Jeho největší chloubou je nový počítačový tomograf (CT), staré rentgeny 

nahradil skiaskop a skiagraf, to vše v plně digitální podobě, čímž definitivně odzvonilo klasickému filmovému 

procesu. Nové, špičkové vybavení může sloužit i ke komunikaci a konzultacím mezi nemocnicemi navzájem, 

protože snímky se dají posílat též za pomoci internetu. Celá akce přišla na zhruba 30 milionů Kč, hrazených 

převážně z prostředků investora, tj. Města Turnov.

KULTURA V     LISTOPADU 2005 * KULTURA V     LISTOPADU 2005 * KULTURA V     LISTOPADU   

► Ve čtvrtek 3. listopadu se v městském divadle uskutečnil POETICKÝ VEČER JANA SOLOVJEVA. 
V komponovaném pořadu slova a hudby vystoupil s méně známými texty turnovského malíře a básníka 

Jana Solovjeva herec a recitátor Alfréd STREJČEK, poezii přednesly Jana Adamová a Eva Kordová. 

Hudební doprovod obstaral Martin Hybler.

► V pátek 4. listopadu se v divadle konala vernisáž výstavy grafiky VLASTY MATOUŠOVÉ (*1955 v 

Turnově). Od doby, kdy absolvovala SUPŠ sklářskou v Železném Brodě, dosáhla řady úspěchů, získala 

uznání nejen na poli vědecké ilustrace. Její zájem o kresby a grafiku hmyzu se projevuje ve většině její 

volné i profesionální tvorby. Už v 21 letech měla první samostatnou výstavu, následovaly další, účastnila se i 

skupinových výstav doma i v zahraničí a získala mnohá ocenění. Jedním z nich je například bronzová 

medaile z r. 1998, kterou obdržela na Světové výstavě malých tisků a exlibris v Pekingu. Jejími nejčastěji 

používanými technikami je suchá jehla a její kombinace s leptem. 

► V sobotu 5. listopadu se uskutečnil v pořadí třetí BENEFIČNÍ KONCERT PRO STŘELNICI. V hasičárně 

na Daliměřicích hrála dechovka Turnovanka.

► Ve středu 9. listopadu se konal v divadle koncert ROBERTA KŘESŤANA A DRUHÉ TRÁVY, jedné 

z nejznámějších bluegrassových kapel v Evropě, která prorazila též do USA.
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► 8. ročník přehlídky hudby a poezie POETIKA 2005 se uskutečnil v divadle ve středa 16. listopadu, kdy 

proběhlo „první kolo“, resp. recitační soutěž dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 25 let, vybraní účastníci se 

představili na galavečeru v pátek 18. listopadu. Na něm kromě nich vystoupila mladá liberecká skupina NA 

MOMENT, turnovští PRANIC a opět liberečtí JARRET.

► Ve středu 16. listopadu byla v galerii muzea zahájena výstava VÁNOČNÍ RECEPTÁŘ. Výstava se 

věnovala přípravě štědrovečerní večeře v českých zemích a ve vybraných zemích Evropy. Podle ředitelky 

muzea Vladimíry Jakouběové byla (a stále je) štědrovečerní večeře jednou z nejdůležitějších událostí 

vánočních svátků. Navazovala na tradici předkřesťanských oslav zimního slunovratu, nejen přetrvávajícími 

zvyky (počet hodovníků, zákaz mluvení či vstávání od stolu aj.), ale především volbou menu. Jídelníčku 

dominovala ryba jako postní i posvátné jídlo již od dob Keltů (před nimi Ligurů), doplněná řadou jiných 

pokrmů s magickým významem, které po zničení systému rybníků třicetiletou válkou v mnoha krajích rybu 

dokonce nahradily.

Obecně mělo být na stole devět chodů. Věřilo se, že čím rozmanitější bude hostina, tím více mandelů bude 

na poli. Na stůl mělo přijít všechno, co se v kraji urodilo a co si hospodyně přála, aby jí po celý rok na stole 

nechybělo. Proto se na stole objevila jak jídla sváteční, tak jídla prostá, vždy však pouze jídla postní. Čím 

více chodů, tím lépe, byť se podávaly třeba jen polévky, kaše, koláče. S prvním soustem se vždy 

pamatovalo na duše zemřelých. Nejdříve se podávaly oplatky s medem, aby se všichni ve zdraví a 

spokojenosti dočkali příštích Vánoc. Potom se jedla polévka, která byla chápána jako základ života, a proto 

nikdy nesměla chybět. Mezi 17. a 18. stoletím rybí nebo jikrovou polévku nahradila polévka zasmažená, 

většinou bramborová s houbami, kroupová nebo z jáhel, hrachová či hustší houbová omáčka. Místo chleba 

se podávaly rozpeky z chlebového těsta. Byly to velké vdolky z kynutého těsta bez omastku, pečené z žitné 

nebo pšeničné mouky. Vždy se podávaly k jídlu teplé. Druhým chodem byl hrách nebo kaše, která se vařila 

z celých zrn pšenice, žita nebo ječmene. Neporušené zrno mělo magický význam. Symbolizovalo život, bylo 

příslibem úrody a s ní spojeného blahobytu. Hrách se měl jíst nemastný a neslaný, neboť Kristův kalich byl 

trpký. Většinou ale přicházel na stůl s kroupami nebo upravený na sladko, maštěný a posypaný cukrem (tzv. 

pučálka). V Čechách se štědrovečerní kaše vařila z jáhel a mléka a sladila se medem. Obecně známý černý 

kuba se připravoval z krup, sušených hub a někde i z uzeného masa. Černý se mu říkalo proto, že kroupy 

vařením zmodraly, hřiby modráky mu dodaly charakteristickou černou barvu a maso zavěšené na půdách 

bylo uzením černé. Ke kubovi se v některých krajích jedly kyselé švestky, které hospodyně na podzim 

nakládaly jako okurky. Kuba a houbovník zaručovaly rodině po celý rok štěstí. Renesance ryb jako 

vánočního chodu nastala až v 19. století. V tomto století také jídelníček obohatily vánočky, bábovky, koláče 

a cukroví. 

► Od pondělí 21. do středy 23. listopadu patřilo Bio Ráj vždy ve dvou představeních cestovateli Leoši 
Šimánkovi a jeho diashow z cest. Tentokrát se příchozí mohli blíže podívat na NOVÝ ZÉLAND.

► V sobotu 26. listopadu se v kině uskutečnil benefiční koncert zdejší kapely NOTHINGHAM, 
spojený s křestem jejich alba Sebeklam, vydaného v předvečer desátého výročí založení kapely. 

Autorské CD, čítající téměř 50 minut hudby, natočila skupina v průběhu dubna až srpna 2005 ve studiu 
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ALFORS audio Turnov. Album vydávané v nakladatelství ORGANON Turnov soustřeďuje to nejlepší z 

repertoáru skupiny za posledních pět let. Vedle kapely, která vystupuje ve složení: Petr Tesař – bicí, vokály; 

František Jaroš – klávesy, vokály; Antonín Šťastný – kytara, Jan Bouzek  - kytara;  Pavel Mlejnek – 

baskytara, zpěv, se na pódiu objevila řada zajímavých hostů, například Magdalena Brožková, která na 

desce nazpívala tři skladby. Desku pokřtila undergroundová legenda, básník J. H. Krchovský. Osobně byl 

přítomen primář onkologického oddělení liberecké nemocnice, jejímž pacientům byl věnován výtěžek 

koncertu.

► V neděli 27. listopadu se uskutečnily hned dvě akce, které předznamenaly blížící se Vánoce.
V prvé řadě to bylo podvečerní ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí Českého ráje. 

V programu vystoupili žáci Základní umělecké školy v Turnově, a protože na Mikuláše s čerty bylo přece jen 

ještě brzo, tak rozsvěcení „obstaral“ Večerníček, resp. loutkové minipředstavení v podání místního souboru 

Na Židli.

V kostele svatého Františka se konal ten den také 1. adventní koncert - GUITAR ARTE TRIO - české a 

latinské barokní písně zazpívala členka liberecké opery Blanka Černá s doprovodem kytarového tria. To se 

představilo i samostatně v instrumentálních skladbách J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. F. Händela a dalších. 

► Městské kino hrálo v listopadu mj. premiéru českého filmu HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO 

DEŠTĚ (režisér Vladimír Morávek a herec Jan Budař – například úspěšný film Nuda v Brně), dále se potom 

konala premiéra filmu OLIVER TWIST (Velká Británie/ČR/Francie) –  Oscarový režisér Roman Polanski, 

oživil klasický román Charlese Dickense o mladém sirotkovi, který se po útěku z chudobince přimotá k partě 

kapsářů. Film se natáčel v České republice!

70



PROSINEC 2005 * PROSINEC 2005 * PROSINEC 2005 * 

► V Ohrazenicích u výjezdu z dálnice směrem do Nádražní ulice havaroval pancéřový vůz na 
přepravu peněz, člen ochranky zahynul. Stalo se ve čtvrtek 8. prosince 2005 ráno kolem 3 hodiny. Podle 

zprávy ČTK šlo o klasickou nehodu, nikoliv o přepadení. Po havárii se neztratily žádné peníze, doprava byla 

na místě svedena do jednoho pruhu až do 8 hodiny ranní.

► Nové jízdní řády železniční a autobusové dopravy vstoupily v platnost v neděli 11. prosince 2005.
V železniční dopravě na Turnovsku došlo k několika drobným změnám. Na trati z Turnova do Prahy je to 

především fakt, že všechny osobní vlaky už nadále nebudou jezdit přímo do hlavního města, ale v rámci 

dohody krajů pouze do Mladé Boleslavi, kde cestující bude muset na spoj do Prahy vždy přestoupit. Spěšné 

vlaky a rychlíky budou jezdit tuto trasu samozřejmě bez přestupu. Na trati Liberec – Turnov – Stará Paka 

došlo jen k několika kosmetickým změnám, pro turisty je tu nová nabídka v podobě rozšířené přepravy 

jízdních kol u vlaku č. 5430, který jede z Turnova do Liberce v 17.59 hod. Na trati z Turnova do Jičína jsou 

nově zavedeny přímé vozy od spěšných vlaků Praha – Tanvald, které budou jezdit do Jičína a zpět, nově 

jede například denně nový vlak do Rovenska s odjezdem z Turnova v 19.53 hod. 

V autobusové dopravě došlo od 11. prosince 2005 také jen ke drobným změnám, podle Ing. Tomáše 

Roubička, generálního ředitele ČSAD Semily, a.s., byl tento rok poprvé vydáván kompletní jízdní řád pro 

území celého okresu (Semily) včetně přecházejících linek – stál zhruba 30 Kč. Ředitel avizoval určité 

omezení některých linek turistických autobusů po Českém ráji z důvodu nízké poptávky, a naopak některé 

spoje mezi Prahou a Krkonošemi, resp. mezi Prahou a Turnovem byly posíleny. Další samostatnou otázkou 

je doprava zaměstnanců do turnovských průmyslových zón. V případě té na Vesecku (Ontex, Helios, 

SFS…) by mělo v roce 2006 dojít k vybudování nových autobusových zastávek mezi Malým a Hrubým 

Rohozcem tak, aby tam všechny projíždějící autobusy mohly stavět, také dojde v průběhu roku 2006 k 

posílení dopravy do zóny ohrazenické pro Grupo Antolin.

► Sportovní hala ve Skálově ulici, ve které proběhla zásadní rekonstrukce za desítky milionů korun 
ze státního rozpočtu, byla dokončena a slavnostně předána do užívání 19. prosince 2005, den otevřených 

dveří pro veřejnost se konal 21. prosince. Naplno začala sloužit od Nového roku 2006.

Podle Filipa Stárka z Tělovýchovné jednoty Turnov, která byla investorem stavby, prošla hlavní sportovní 

plocha důkladnou rekonstrukcí včetně nové palubovky a tribuny na stání v prvním patře, v přízemí pak jsou 

připraveny nové šatny. V prvním patře kromě diváků našel útočiště i sekretariát TJ Turnov, dosud provizorně 

sídlící v části patřící atletům. Hrací plocha byla rozšířena tak, že splňuje parametry na házenou, futsal i 

florbal, kvalitu palubovky výrazně zlepšilo i odpružení roštu. Zároveň s dokončováním prací proběhla i 

náročná příprava na spuštění celého sportovně-regeneračního centra, ve kterém bude zasedací místnost se 

sportovním barem, sauna s bazénkem pro 15 osob, 2 kurty na squash, masérna, 2 vířivky, místnost pro 

spinning, solárium. Základní filozofií nového sportovního zařízení je nabídka pohybových a regeneračních 

aktivit nejširší veřejnosti za co nejpřijatelnější ceny od jednotlivých vstupenek přes permanentky až po 

klubové karty či postupem doby i specializované programy. Otevřeno zde je denně od 8 do 22 hod. 

Nekuřácký sportovní bar s průhledem do haly a celodenním provozem počítá do budoucna i se sportovními 
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přenosy sportovních zápasů a bude i k pronajmutí pro klubovou či spolkovou činnost. K 9. prosinci 2005 byly 

navíc spuštěny aktualizované stránky TJ Turnov - www.tjturnov.cz - s odkazem na rezervační on line 

systém, kde se lze objednat na jednotlivé provozy a získat okamžitý přehled o volných kapacitách.

► Nudvojovický kostelík sv. Jana Křtitele patří ke skvostům naší historie a současnosti a též 
k nejstarším dochovaným stavbám široko daleko. Podle Reného Brože, vedoucího Odboru školství, 

kultury a sportu MěÚ, začala jeho současná obnova nenápadně v roce 1999, kdy byly restaurovány dvě 

vitráže. O rok později byl opraven krov nad presbytářem. Tyto práce byly financovány z prostředků vlastníka 

a Okresního úřadu Semily. Ve stejném roce financovalo Město Turnov opravu ohradní hřbitovní zdi, v níž 

pak pokračovalo ještě v roce 2002. Jednoznačně zlomový byl rok 2001, kdy se i za přispění Města Turnova 

rozhodla Nadace B. J. Horáčka Českému Ráji tuto obnovu financovat. Vznikl kvalitní stavebně-historický 

průzkum a následně projektová dokumentace z pera doc. Václava Girsy a jeho spolupracovníků. Zároveň v 

tomto roce byly opraveny varhany. Ve výběrovém řízení na kompletní obnovu této památky zvítězila firma 

Haniš, s.r.o., Český Krumlov. Na opravě střechy ještě spolupracovala firma Reopa, s.r.o., Liberec. V 

následujících letech je pak provedena oprava krovu nad lodí, výměna střešní břidlicové krytiny, upravovány 

povrchy vnějšího pláště, restaurovány všechny dřevěné prvky, vyměněna elektroinstalace, znovuobnovena 

dřevěná kruchta, v českokrumlovských restaurátorských dílnách vzniká nový kazetový strop, je obnovována 

malba v celém interiéru, restaurována malba na stropě v presbytáři. Souběžně vlastník-farnost zajistila 

restaurování některých částí mobiliáře. Všechny tyto práce stály participující subjekty, tj. Nadaci B. J. 

Horáčka, Liberecký kraj, Město Turnov a římskokatolickou farnost, takřka 4 500 tis. Kč. 

První příležitostí, kdy si veřejnost mohla opravenou památku prohlédnout také uvnitř, byl adventní 
koncert, který se tu uskutečnil v neděli 18. prosince. Vystoupil na něm mladý barytonista JAKUB 

PUSTINA. Ještě před koncertem byl kostelík otevřen k běžné prohlídce. Na slavnost přišlo tolik lidí, že se 

dovnitř všichni ani nevešli. Protože byl ale vnitřní prostor ozvučen a reproduktory postaveny venku, mohly 

desítky příchozích vyslechnout slova poděkování od zástupců města, církve a památkářů, kteří všichni 

vyjadřovali svůj obdiv nad nadstandardně provedenými restaurátorskými pracemi. Zaznělo též přání, aby se 

kostelík po svém znovuvysvěcení v červnu 2006 stal součástí kulturní nabídky našeho města.  

► Datum 27. prosince 1820 je významné pro vznik druhé nejstarší knihovny v Čechách. Významná 

osobnost tohoto kraje z doby národního obrození, páter Antonín Marek, píše k tomuto datu své slavné 

„Prowolánj k pánům vlastencům města Turnova“, kde vyzývá turnovské rodáky, aby založili čtenářskou 

společnost, neboť „česká kniha je účinný prostředek k probuzení národa….“ SOUČASNÉ MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ A. MARKA JE 185 LET!
Zcela jednoznačný je fakt, že české knihovny dneška, stejně tak jako vysoké školy, jsou v krizi, tvrdí to 

alespoň turnovská knihovnice Eva Kordová. Srovnáme-li podle ní úroveň českých knihoven s úrovní ve 

vyspělých státech, je konstatováno dle průzkumů, že jsme na úrovni zaostalosti. Česká společnost 

prostřednictvím státu dává knihovnám tak málo peněz, že se rozdíl mezi Českou republikou a vyspělými 

zeměmi stále prohlubuje. Naše společnost - a především její čelní představitelé - zcela nepochopili, k čemu 

jsou vlastně knihovny dobré, nikdo ze zodpovědných, zřejmě neřeší závažné problémy tohoto oboru. A 
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přitom je třeba urychleně změnit nejen systém knihovnictví jako celku, ale hlavně ukázat, čím mohou být do 

budoucna tyto instituce prospěšné - v oblasti informační by měla být jejich role přímo nezastupitelná! 

► Na počátku byla legenda o vojákovi římského papeže, který z tažení za osvobozením Betléma přinesl do 

rodné Florencie plamínek z betlémské baziliky. Po staletích byla tato světelná cesta ve formě poselství 

obnovena skauty. Po roce 1990 každoročně před vánočními svátky přijíždí malý plamínek – BETLÉMSKÉ 
SVĚTÝLKO - symbol pokoje a míru – také do Turnova. V roce 2005 přijel na nádraží vlak se světlem 

v sobotu 17. prosince ve 13.14 hodin. Celý týden bylo o světýlko pečováno v několika domácnostech tak, 

aby všem lidem dobré vůle mohlo být rozdáváno v pátek 23. prosince od 16.30 hodin na náměstí při 

tradičním vánočním zpívání dívčího skautského sborečku. 

► Ve třetím prosincovém týdnu byly započaty přípravné práce na zprovoznění historicky prvního 
umělého kluziště u haly TSC u nádraží. Nejdříve byla položena geotextilie a chladící pásy, potom 

proběhla instalace chladící jednotky a bylo spuštěno chlazení s tím, že bruslit se tu začalo těsně před 

Vánoci. Zařízení přišlo město na šest milionů, spláceno bude postupně. Díky umělému ledu se bruslařská 

sezona v Turnově prodlouží nejméně do března, stejně jako se to stalo na sjezdovce ve Struhách po 

zakoupení sněhových děl. Na jaře bude zařízení demontováno a hřiště bude sloužit letním sportům.

Ve čtvrtek 22. prosince bylo „mobilní“ kluziště slavnostně předáno do užívání. Od té doby je to velmi 

vyhledávané místo - za odpoledne sem přijde až 100 lidí (večerní bruslení bylo každodenně do 22 hodin).

  

► Podle zástupce velitele turnovského oddělení Policie ČR kpt. Milana Drahoňovského byl prosinec 
2005 nejpříznivějším měsícem co do nápadu trestné činnosti za celý rok. Co se policejní statistiky týká, 

v roce 2005 bylo v působnosti turnovského obvodního oddělení spácháno celkem 773 trestných činů, což je 

o 40 méně než rok před tím, celkem 294 trestných činů bylo objasněno (je to o 60 víc než v roce 2004). 

Kolem Vánoc policisté zaznamenali zvýšený počet kapesních krádeží, ale také domácího násilí a sporů 

rozvedených rodičů o děti. V noci z 21. na 22. prosince se v novém světle ukázal městský kamerový 

bezpečnostní systém. Možná, že zloději v té době ještě nevěděli, že nová kamera na baťovně v dolení části 

Hluboké ulice již funguje. Byli si až moc jisti, když asi v jednu hodinu po půlnoci pilkou na železo přeřezávali 

zámek mříží hračkářského obchodu, aby potom z výlohy ukradli plyšové hračky za „směšných“ čtrnáct 

stovek! Asi neměli na Ježíška pro děti. Na počátku prosince kamera na náměstí podle kpt. Drahoňovského 

pomohla také dopadnout pachatele loupeže v Prioru.

► Pro turnovskou porodnici je podle MUDr. Aleše Mikla, primáře Gynekologicko - porodnického 
oddělení Městské nemocnice Turnov, radostným konstatováním, že počet porodů v roce 2005 dosáhl 
stejné úrovně, jako v předcházejícím roce. 
Narodilo se zde 431 dětí v průběhu 424 porodů, což znamená, že se tu narodila sedmkrát dvojčata. Ze 431 

narozených dětí bylo 214 chlapců a 217 dívek. Pokud máme informace, pak v prvních devíti měsících roku 

2005 v Libereckém kraji porodnost o proti prvním devíti měsícům roku 2004 klesla asi o 50 porodů. To, že 

v Turnově porody neklesaly, je podle Mikla jistě výrazem velkého zájmu těhotných porodit právě u nás. V 

naší porodnici tak svého potomka přivedlo na svět 42 % těhotných z Turnova a blízkého okolí, 58% 
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těhotných pocházelo ze Semil, Lomnice nad Popelkou, Jablonce nad Nisou, Liberce, Jičína  a Mladé 

Boleslavi. V ČR počet narozených dětí lehce stoupl, nicméně je obecně uváděno, že hlavní podíl na 

vzestupu porodnosti mají přistěhovalci, nikoliv česká populace.

Statistika turnovské porodnice je následující:

Počet narozených dětí za posledních pět let ……………… 1.976

Počet porodů za posledních pět let …………….....……….. 1.954

Počet dětí narozených císařským řezem za pět let ……….. 207

Počet otců u porodu za pět let …………………………….. 1.232

Perinatální úmrtnost za pět let ……….…………......…….. 3,04 promile (ČR kolem 4,5 promile)

Co je pro nás, občany Turnova, méně potěšitelné? Je to zjištění, že počet nových turnovských občánků se 

nezvyšuje a drží se v posledních pět letech na přibližně stejné úrovni. 

► Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, zveřejnil statistiku zásahů v roce 2005. Vyplývá z ní, 

že jednotky HZS zasahovaly v celkem u 3606 událostí, které si vyžádaly 43 lidských životů. 832 osob, 6 

profesionálních a 6 dobrovolných hasičů bylo zraněno. Přímé škody za rok 2005 v Libereckém kraji činí 

77 763 000 korun a uchráněné hodnoty jsou 180 271 000 korun.

Počet výjezdů jednotek HZS LK v okrese Semily - 678: stanice Semily - 278, Turnov - 174, Jilemnice - 203, 

České dráhy a.s. stanice Liberec – 12. Okres Semily: usmrceno osob - 4, zraněno osob - 89, zraněno hasičů 

profesionálů - 1, zraněno hasičů dobrovolných – 1, požáry - 117, pomoc při dopravních nehodách - 299, 

likvidace nebezpečných látek a ropných produktů- 5, technická a technologická pomoc - 233, výjezdy k 

planým poplachům – 24. 

Zásahy jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí v okrese Semily – 200.

► Pro kroniku města máme k dispozici též statistiku policejní, resp. dopravní. Podle mjr. Bc. Milan 

Čermáka, vedoucího Dopravního inspektorátu Policie ČR Okresního ředitelství v Semilech, došlo v roce 

2005 na Turnovsku (teritorium Obvodního oddělení Policie ČR v Turnově) celkem k 502 dopravním 

nehodám, což je nárůst o 22 dopravních nehod ve srovnání s rokem 2004. Tři účastníci nehod (nárůst o 

jednoho) byli usmrceni, 18 zraněno těžce (nárůst o jednoho) a 58 lehce (pokles o 14). Hmotné škody byly na 

místě odhadnuty na 20,768 miliónu korun (nárůst o 340 tisíc korun).

Celkem 467 dopravních nehod (93 %) zavinili řidiči motorových vozidel, pět nehod  (1 %) řidiči 

nemotorových vozidel a dvě dopravní nehody (0,4 %) chodci. Jako každoročně, nejvíce nehod způsobil 

nesprávný způsob jízdy (297 nehod, což je 59 %). Následuje nedání přednosti v jízdě s 83 nehodami (16,5 

%), nepřiměřená rychlost jízdy (75 nehod, což je 15 %) a nesprávné předjíždění (17 nehod, což je 3,4 %). 

Zbylých 30 dopravních nehod (6 %) bylo zaviněno jinou příčinou.

K 366 dopravním nehodám (73 %) došlo v obcích a ke zbylým 136 nehodám (27 %) mimo obce. Ke 

stejnému počtu (136) došlo na silnicích I. třídy (včetně rychlostní komunikace R 10 [E 65] – silnice pro 

motorová vozidla Liberec-Turnov–Mladá Boleslav). 132 dopravních nehod (26 %) se stalo na silnicích II. 

třídy a 98 nehod (19,5 %) na silnicích III. třídy. Ke zbylým dopravním nehodám (také 136) došlo na místních 

a účelových komunikacích.
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V samotném městě Turnově došlo za celý rok 2005 k 269 dopravním nehodám (nárůst o 34). Jedna 

osoba byla usmrcena (v roce 2004 žádná), pět zraněno těžce (nárůst o dvě) a 22 lehce (pokles o tři). 

Hmotné škody stouply ze 7,205 na 7,857 miliónu korun.

► Tradičně poslední sportovní akcí roku je Silvestrovský běh sídlištěm, tentokrát se konal v sobotu 31. 

prosince, byl v pořadí 32. Tentokrát se závod běžel za nepříjemného mrazu a náledí. V cíli měl vítězný 

Dědeček (AC Turnov) čas 19:18,2 min., druhý skončil Jakub Oma, mezi ženami byla nejlepší Michaela 

Omová z TJ ROB Turnov. Hlavní závod měří 5,5 km.

KULTURA V     PROSINCI 2005 * KULTURA V     PROSINCI 2005 * KULTURA V     PROSINCI 2005 *  

► Ve čtvrtek 1. prosince se v kině uskutečnil koncert FRANTIŠKA NEDVĚDA a jeho doprovodné kapely, 

která se jmenuje DRUHÉ PODÁNÍ.

► V pátek 2. prosince se  v galerie Muzea Českého ráje uskutečnil vánoční koncert, na kterém vystoupila 

skupina KANTOŘI v pořadu ZVĚSTUJEM VÁM RADOST. Folková skupina Kantoři působí na české 

hudební scéně od listopadu 1970 a patří tak mezi nejdéle hrající v celé České republice. Svojí vysokou 

interpretační úrovní se skupina zařadila mezi hudební stálice, o něž zájem s léty neupadá. Hudební krédo 

kapely zůstává stejné od jejího vzniku: Navázat na muzikantské tradice minulosti, přiblížit současnému 

posluchači hudební a textové kouzlo lidových písní a melodií od nejstarších dob až po současnost. 

► V sobotu 3. prosince se v muzeu konalo PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE S BARBORKOU. Mj. tu 

vystoupil Dětský folklórní soubor Jizerka z Liberce s koledami a tanci. Po 14. hodině navštívily muzeum 

Barborky s nadílkou.

► V neděli 4. prosince se v kostele sv. Matěje na Hruštici uskutečnil v pořadí 2. adventní koncert, na kterém 

vystoupil dívčí komorní soubor absolventek teplické konzervatoře MUSICA PUELLA. Týž den se konal 

v pořadí 4. benefiční koncert ve prospěch nové Střelnice v domě Na Sboře, kde vystoupil pěvecký sbor 

zdejšího gymnázia CORAZÓN.  

► V pondělí 5. prosince se v Domově důchodců Pohoda v ulici 28. října uskutečnily VÁNOČNÍ PRODEJNÍ 
TRHY, malý improvizovaný trh výrobků, které zhotovili klienti domova.

► NOVÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ vznikla úpravou suterénu turnovské knihovny. Slavnostní premiéru měla ve středu 

14. prosince při vernisáži výstavy fotografií z cesty do Svaté země, do Izraele. Autorem zhruba šedesáti 

vystavených snímků je turnovský fotograf Luboš Tomešek (do Izraele jel se skupinou pravoslavných 

duchovních, takže se dostal i do míst pro jiné zapovězených).
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► Od pátku 9. do neděle 11. prosince se na náměstí Českého ráje uskutečnily VII. VÁNOČNÍ TRHY. Své 

stánky tu mělo na šedesát prodejců tradičního zboží, opět tu byl také doplňkový program. V pátek například 

vystoupily pěvecké sbory zdejší základních škol, velkou podívanou bylo ohňové představení Divadla Kvelb z 

Českých Budějovic. V sobotu vystoupili se svým programem junáci, hrála dechovka a byly tu i pořady pro 

děti, totéž i v neděli, kdy se navíc například uskutečnil slavnostní křest knihy Pověsti Českého ráje nebo 

vystoupení pěveckého sboru Musica Fortuna. Trhy pravidelně zakončují Trubači Českého ráje.

Na program navázal III. adventní koncert od 15 hodin v Městském divadle.

► V neděli 11. prosince se v divadle uskutečnil 3. adventní koncert, na kterém vystoupila KARMÍNA, český 

vokálně instrumentální soubor, zabývající se interpretací starých českých lidových písní a gotické, 

renesanční a barokní hudby - jak světské tak i duchovní.

► V pondělí 12. prosince se uskutečnil vánoční koncert Kulturního centra Turnov, s.r.o., který byl současně 

také výročním koncertem Hlasů a ohlasů Turnovska. Na koncertu vystoupily SESTRY HAVELKOVY. Večer 

to tedy byl ve stylu swing-jazzového retra dvacátých a třicátých let 20. století.

► V pondělí 26. prosince se v hradní kapli na Valdštejně konal tradiční vánoční koncert pěveckého sboru 

MUSICA FORTUNA. Ten den také v chrámu Narození Panny Marie měl svůj tradiční vánoční koncert i 

pěvecký sbor ANTONÍN DVOŘÁK – publiku přednesl českou vánoční mši HEJ MISTŘE. 

► Městské kino hrálo v prosinci mj. premiéru českého filmu ŠÍLENÍ - nejnovější film Jana Švankmajera 

volně vycházející z motivů dvou povídek E. A. Poea – Pohřben zaživa a Šílený psychiatr. Filozofický horor, 

jehož hlavním hrdinou je Markýz, postava inspirovaná markýzem de Sade, je alegorií civilizace… V hlavních 

rolích Jan Tříska, Pavel Liška, Anna Geislerová, Jaroslav Dušek a další.

Další prosincovou premiérou byla nová česká pohádka ANDĚL PÁNĚ - je předvečer Štědrého dne a celé 

nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin, jen anděl Petronel (Ondřej Trojan) všechno kazí 

a nepřizná svoji chybu. Za trest je poslán Pánembohem (Jiří Bartoška) na pozemský svět, aby napravil 

jednoho hříšníka…

► V sobotu 31. prosince večer uspořádala firma BMM Art, Ohňostroje Pohl a Město Turnov tradiční 

SILVESTR. Vše se odehrávalo na náměstí – zněla tu hudba, prodáváno bylo občerstvení a dostalo se i na 

půlnoční ohňostroj.
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II.
ZASTUPITELÉ A RADNÍ MĚSTA,

KOMPETENCE,
ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

2005
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► Na podzim 2004 se uskutečnily v pořadí druhé volby do krajského zastupitelstva. Od té doby má 
v Liberci naše město své čtyři volené zástupce:
- Mgr. Karla Bártu, ředitele ZŠ v Žižkově ulici, který kandidoval za SOS – v kraji získal 933 preferenčních 

hlasů.

- Mgr. Miroslava Berana, středoškolského učitele, který kandidoval za KSČM – v kraji získal 345 

preferenčních hlasů.

- Mgr. Martinu Pokornou, právničku, která kandidovala za SOS – získala v Turnově nejvíc preferenčních 

hlasů, v krajském měřítku to bylo celkem 1 766 hlasů! Byla tak doslova katapultována zdejší komunální 

politikou s největší podporou občanů. 

- Ing. Tomáše Slámu, ředitele turnovské nemocnice, který kandidoval za ODS – v kraji získal 993 

preferenčních hlasů.

Krajskou „vládní“ koalici nedlouho po volbách uzavřely ODS a ČSSD (hejtmanem se stal Petr Skokan z 

ODS a jeho prvním náměstkem Ing. Karel Dolejší za ČSSD), SOS a KSČM jsou v opozici bez faktického 

podílu na moci. 

Zajímavou anketu přinesly právě na téma krajského zastupitelstva na jaře 2005 Hlasy a ohlasy Turnovska. 

Výsledek? Polovina dotázaných nezná ani jednoho krajského zastupitele! Odpovídalo 100 lidí.

Víte v     jakém kraji se Turnov nachází?  

Ano, vím ………………………. 82 dotázaných

Špatná odpověď ………..……… 18 dotázaných

Dokážete vyjmenovat všechny sousední kraje?

Správná odpověď …………….. 36 dotázaných

Špatná odpověď …………..….. 64 dotázaných

Dokážete jmenovat alespoň jednoho člověka z     Turnova, zvoleného do krajského zastupitelstva?  

Neznám ani jednoho ……….………… 42 dotázaných

Znám jednoho ……………..….……… 44 dotázaných (nejčastěji jmenován Karel Bárta - 28x)

Znám dva …………………………….. 11 dotázaných

Znám tři ……………………………….. 3 dotázaní

Znám všechny ……………..………….. žádný z dotázaných

► Liberecký kraj v roce 2005
Liberecký kraj se rozprostírá na celkové výměře 3 163 km², což představuje 4% z celkové rozlohy republiky. 

S výjimkou hlavního města Prahy má náš kraj nejmenší rozlohu v zemi. Trvalé bydliště zde má asi 430 tisíc 

lidí. Celé území spravuje Krajský úřad Libereckého kraje (adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2). Občané 

mohou informace získat na www.kraj-lbc.cz a tel. 485 226 111 (ústředna). Krajský úřad vznikl na počátku 

roku 2001. 

Nejvyšším orgánem samosprávy kraje je Zastupitelstvo LK. Rozhoduje o věcech patřících do samostatné 

působnosti, má 45 členů. Pro zastupitelstvo jako poradní a podpůrný orgán pracují výbory, kde se 

předjednávají témata, o kterých potom zastupitelé rozhodují (kromě zastupitelů jsou politickými stranami do 
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výborů delegováni také další odborníci na dané téma). Rada Libereckého kraje má 9 členů a tvoří ji 

hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady. Jako poradní orgán pro radu pracují komise. Členové 

zastupitelstva kraje mají k dispozici ke své práci počítač (notebook), je jim hrazeno jízdné a poskytován 

informační servis pomocí internetu.

► Turnov ve výborech krajského zastupitelstva zastupují:
- Dagmar Brabcová (ODS), místopředsedkyně Kontrolního výboru ZLK

- Mgr. Karel Bárta (SOS), člen Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport ZLK

- Mgr. Miroslav Beran (KSČM), člen Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport ZLK

- Mgr. Petr Haken (ODS), člen Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ZLK

- Ing. Jana Königová (ČSSD), členka Výboru zdravotnického ZLK

- Milan Pišl (KSČM), člen Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ZLK

- Mgr. Martina Pokorná (SOS), členka Výboru dopravy ZLK

- Ing. Tomáš Roubiček (SOS), člen Výboru dopravy ZLK

- Ing. Tomáš Sláma (ODS), předseda Výboru zdravotnického ZLK

- MUDr. Jana Tomášková (SOS), členka Výboru zdravotnického ZLK

- Jindřich Zeman (ČSSD), člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje ZLK

► Rok 2005 v zastupitelstvu turnovském byl mj. ve znamení novely zákona o střetu zájmů.
Šlo patrně jednoznačně o minimálně komunální téma celého jara. A nejen v Turnově. Počínaje prvním 

březnovým dnem začala platit novela zákona o střetu zájmů, která nedovolovala například ředitelům škol 

zřizovaných obcí zastávat současně i funkci zastupitele. Někdo v tom viděl snahu „rozložit“ fungování 

obecních zastupitelstev, protože by to u některých vzdělaných lidí mohlo vést ke ztrátě zájmu o veřejnou 

práci, jiní v tom spatřovali krok správným směrem, protože tu střet zájmů ředitele a zastupitele prostě je. 

- Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o střetu zájmů 24. listopadu 2004. Nelíbila se ale 

senátorům a prezidentu republiky. Vše se tedy vrátilo k novému projednání do sněmovny, která 22. února 

2005 veto Senátu a prezidenta přehlasovala. Prezidentovo odmítnutí přehlasovalo 112 ze 120 přítomných 

poslanců; pro byli podle ČTK sociální demokraté, komunisté, téměř všichni lidovci a tři unionisté. ODS se 

hlasování odmítla účastnit. Platnost novely se ale okamžitě chystali kvůli způsobu schválení napadnout 

zejména pravicoví senátoři u Ústavního soudu. Podle nich norma nemůže platit, neboť ji Senát zamítl. 

Novela totiž mění i volební zákony, k jejichž přijetí je podle ústavy třeba souhlasu obou parlamentních 

komor. Při hlasování o novele dokonce poslanci ODS opustili Sněmovnu. 

- Zákon 96/2005 o střetu zájmů, který je de fakto změnou zákona 238/1992, platí od 1. března 2005, 
mj. se v něm praví, že:
* Veřejnými funkcionáři se dle zákona rozumí i členové zastupitelstev obcí s rozšířenou působností - tzv. 

spádových měst III., což je Turnov, ale ne menší obce jako například Ohrazenice nebo Přepeře. (Aby to ale 

bylo úplně jasné, těchto menších obcí se týká novela zákona o volbách do zastupitelstva obcí, kde jeden 

z paragrafů hovoří o neslučitelnosti funkcí. Tak tedy, jestli je například ředitel školy na Všeni současně 

zastupitelem obce, musí se jedné z funkcí vzdát…)
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* Veřejný funkcionář nesmí využívat svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své 

funkce k získání neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu…

* Uvolněnému členovi zastupitelstva kraje a města nenáleží odměna za výkon funkce člena řídícího, 

dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je tento kraj či město nebo v níž má 

tento kraj či město většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech. Tato odměna 

nesmí být poskytnuta ani po skončení mandátu uvolněného člena zastupitelstva kraje či města.

* Veřejný funkcionář v průběhu jednání městského orgánu, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh 

nebo hlasuje, je povinen před schválením  nebo rozhodnutím ve věci oznámit svůj poměr, nebo pokud je mu 

znám poměr manžela, dětí, rodičů, sourozenců, druha nebo družky k  projednávané věci, pokud by těmto 

osobám mohl vzniknout nějaký prospěch… To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.

* Poslanec, senátor a člen zastupitelstva kraje či města je povinen oznámit, zda on sám nebo manžel 

provozuje podnikatelskou nebo jinou  samostatnou výdělečnou činnost…, je členem řídicího, dozorčího 

nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené za účelem podnikání, vykonává výdělečnou činnost v 

pracovním, služebním či obdobném poměru (tyto údaje uvede poslanec, senátor a člen zastupitelstva kraje 

či města odděleně za sebe a za manžela - termín, kdy tak musí zastupitel našeho města kontrolnímu výboru 

učinit, je do konce měsíce března t.r.).

* Veřejný funkcionář je povinen do konce června každého následujícího roku po dobu výkonu své funkce 

písemně oznámit, zda za uplynulý kalendářní rok nabyl vlastnická nebo další věcná práva k nemovitému 

majetku (i pokud jde o nemovitý majetek manžela)…

* Vedení evidencí čestných prohlášení podle paragrafů tohoto zákona provádí kontrolní výbor zastupitelstva 

města. Každý má právo na bezplatný přístup do evidence. Žadateli o přístup do evidence je tento umožněn 

buď osobní návštěvou nebo podáním žádosti v elektronické podobě… (Přestupku se dopustí ten, kdo 

nakládá se zpřístupněnými údaji v rozporu s účelem, který uvedl ve své žádosti o poskytnutí informace, za 

přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč)…

* Řízení o návrhu na rozhodnutí, zda veřejný funkcionář jednal v rozporu se svým čestným prohlášením, a 

řízení o návrhu na rozhodnutí, že veřejný  funkcionář čestné prohlášení neučinil, ačkoliv jej učinit měl, 

provádí příslušný výbor z podnětu nejméně deseti poslanců, pěti senátorů nebo tří zastupitelů kraje či města 

(v případě Turnova jde o kontrolní výbor)… Veřejnému funkcionáři lze za nesplnění povinností vyplývajících 

z tohoto zákona udělit pokutu až do výše 30 000 Kč (musí rozhodnout příslušný výbor; proti jeho rozhodnutí 

se nelze odvolat).

(Malá vsuvka: Ještě před tím, než novela vstoupila v platnost, vzešlo z Bystřice nad Pernštejnem řešení, jak 

zákon nerespektovat a zároveň nepotrestat viníka. Případnou pokutu, kterou by zastupitel za porušení 

zákona mohl dostat, by mu město ve stejné výši vrátilo darem! – zdroj: Zpráva ČTK.)

- Turnovští zastupitelé, jichž se novela zákona týkala vzhledem k neslučitelnosti funkcí: Mgr. Jaromír 

Frič (ředitel ZŠ v ulici 28. října, zvolen za ODS), Mgr. Karel Bárta (ředitel ZŠ v ulici Žižkova, zvolen za 

Nezávislý blok) a Ing. Tomáš Sláma (ředitel Městské nemocnice Turnov, zvolen za ODS).

Pod vlivem platnosti zákona nakonec z funkce odstoupil pouze Ing. Sláma, kterému se nový zákon sice 

nelíbil, ale v právním státě se jej rozhodl respektovat, ostatní zastupitelé zákon považovali za špatný, 

argumentovali tím, že byli zvoleni voliči, kteří věděli, jaké funkce zastávají a jestli by zákon měl platit, tak 

podle nich až v novém funkčním období.
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- Například v Semilech se novela zákona o střetu zájmů týkala čtyř zastupitelů. Všichni čtyři odmítli 

rezignovat a zastupitelé při hlasování jim setrvání ve funkci umožnili (neodvolali je stejně jako se to stalo 

nakonec v Turnově). V  Jilemnici se zákon dotýkal jednoho zastupitele, který dobrovolně rezignoval. V Jičíně 

nebyl tento bod vůbec zařazen na program jednání. V Jablonci nad Nisou a Liberci se novela zákona 

netýkala nikoho ze zastupitelů.

- Za odstoupivšího Ing. Slámu složil slavnostně slib zastupitele jeho náhradník, který doplnil turnovský 

zastupitelský sbor na 27. 

Mgr. Aleš Mikl (ODS) se narodil v roce 1974 v Turnově a s výjimkou let strávených na studiích tu žije stále. 

Po absolvování turnovského gymnázia začal studovat právnickou fakultu v Brně a po následném přestupu 

do Prahy v roce 1998 promoval na Právnické fakultě UK v Praze. V současné době je advokátem v Turnově. 

Je ženatý, má jednu dceru.

- Jak již bylo uvedeno, pravicoví zastupitelé dali podnět k Ústavnímu soudu, který v červnu 2005 
rozhodl, že zastupitelé, u kterých je podezření ze střetu zájmů dle novely zákona, již odstupovat 
nemusí. Mezitím na území republiky ale odstoupily desítky zastupitelů... Ti už ale nemají možnost se do 

zastupitelstva vrátit!

► Vznik okresu Turnov? (viz předcházející kronikářské zápisy) Až na několik drobných novinových zpráv, 

že tato možnost ještě není úplně ztracena, se v této věci v roce 2005 nestalo nic zásadního.

V roce 2005 v Turnově působilo těchto 27 řádně zvolených zastupitelů:

Mgr. Karel Bárta (zvolen za Nezávislý blok)

MUDr. Dobroslav Berndt (zvolen za US-DEU)

Ivan Boháč (zvolen za KSČM)

MUDr. Vladimír Eckert (zvolen za Nezávislé)

Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

Mgr. Petr Haken (zvolen za ODS)

Ing. Milan Hejduk (zvolen za Nezávislý blok)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Břetislav Jansa (zvolen za VPM)

RNDr. Otto Jarolímek (zvolen za ODA)

MUDr. Radomír Jodas (zvolen za ODS)

Eva Kordová (zvolena za Nezávislé)

Josef Kunetka (zvolen za VPM)

PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)

Aleš Mastník (zvolen za VPM)

Mgr. Jiří Mašek (zvolen za KDU-ČSL)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

RNDr. František Pelc (zvolen za US-DEU)

Ing. Vítězslav Sekanina (zvolen za ODS)
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Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS), nahrazen na jaře Mgr. Alešem Miklem (ODS)

Doc. PhDr. Alena Svobodová (zvolena za KSČM)

Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)

MUDr. Jiří Tomášek (zvolen za Nezávislý blok)

Ing. Tomáš Tomsa (zvolen za Nezávislý blok)

Jan Ulrich (zvolen za VPM)

Josef Ulrich (zvolen za VPM)

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

Kompetence starosty a obou místostarostů 
V novém volebním období (2002 – 2006) mají starosta a oba místostarostové rozděleny kompetence 
odpovědnosti následovně:

► Ing. Milan Hejduk, starosta Turnova: rozvoj města, městský majetek, investice s nadací, krizové otázky, 
povodně, sport, technické služby, voda - VHS, Sdružení obcí Libereckého kraje.

► Ing. Jaromír Pekař, místostarosta: finance, kontrola, sociální otázky, nemocnice, škodní komise, 
teplárenská společnost, životní prostředí, Euroregion Nisa.

► PhDr. Hana Maierová, místostarostka: školství, kultura, cestovní ruch, vztahy s médii, společenské 
akce města, památková péče, Sdružení Český ráj, zahraniční vztahy města, Sdružení historických sídel, 
Asociace turistických regionů ČR.

► Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ: chod úřadu, personálně městská policie, doprava a dosud výše 
nevyjmenované odbory státní správy.

► Ivan Boháč, člen ZM - řízení městské policie.

Městský úřad Turnov
V souvislosti s reformou veřejné správy, jejíž pro občana nejzřetelnější část se uskutečnila k 1. lednu 
2003 – k 31. 12. 2002 zrušeny okresy a od ledna 2003 zřízeny obce tzv. III. stupně včetně Turnova -, 
došlo na MěÚ Turnov k podstatným změnám v rozmístění odborů a jejich kompetencí (stav trval po 
celý rok 2005). 
Odbory jsou dislokovány v pěti budovách v nejbližším okolí náměstí. Jedná se o tyto domy:

1. Radnice, ul. Antonína Dvořáka 335.

2. Informační středisko - náměstí Českého ráje 26.

3. Městská policie - Skálova ul. 68.

4. Skálova čp. 72 (dosud Úřad práce a VZP).

5. Skálova 84  (dříve Kontaktní místo státní sociální podpory).

Radnice, ul. Antonína Dvořáka 335. Zde sídlí:
► Vedení Města Turnova, sekretariát tel. 481 366 222, Ing. Milan Hejduk, starosta města, tel. 481 366 223, 

PhDr. Hana Maierová, místostarostka, tel. 481 366 225, Ing. Jaromír Pekař, místostarosta, tel. 481 366 224. 

► Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ, tel. 481 366 405.
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► Odbor životního prostředí (kanceláře 102-110), tel. 481 366 312, vedoucí odboru: Ing. Miloslava 

Šípošová. 

► Odbor finanční (kanceláře 202 -209 a 311), tel. 481 366 203, vedoucí odboru: Drahomíra Staňková. 

► Odbor rozvoje města (kanceláře 210-213, 402), tel. 481 366 211, vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř. 

► Stavební úřad (kanceláře 302-308), tel. 481 366 308, vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová. 

► Odbor správy majetku (kanceláře 313-318), tel. 481 366 325, vedoucí odboru: Ludmila Těhníková. 

► Odbor kontroly (kancelář 328), tel. 481 366 103, vedoucí odboru: Eva Dudová. 

Náměstí Českého ráje 26. Zde sídlí:
► Odbor cestovního ruchu, tel. 481 366 255, 481 366 256 (fax), vedoucí odboru: Aleš Hozdecký. 

Součástí odboru je Městské informační středisko.

Skálova ul. 68. Zde sídlí:
► Městská policie, tel. 481 366 600, vedoucí strážník: Bohuslav Šlambora, odpovědná osoba – zastupitel 

Ivan Boháč.

► Odbor přestupkového řízení, tel. 481 366 500, vedoucí odboru: Pavel Dědeček. 

Skálova čp. 72. Zde sídlí:
►Obecní živnostenský úřad (kanceláře 101-104), tel. 481 366 701, vedoucí odboru: Hana Lustigová.

► Odbor školství, kultury a sportu (205-207), tel. 481 366 757, vedoucí odboru: René Brož.

Skálova 84 (naproti muzeu). Zde sídlí:
► Odbor správní (kanceláře 102-118), tel. 481 366 823, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka.

► Odbor sociálních věcí (kanceláře 202-206, 225, 226), tel. 481 366 854, vedoucí odboru: Mgr. Hana 

Kocourová.

► Odbor dopravní (kanceláře 218-223), tel. 481 366 871, vedoucí odboru: Pavel Vaňátko. 
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III.
MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV

KOMISE A VÝBORY RADY MĚSTA
A ČINNOST ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

V     ROCE 2005  

MěÚ Turnov, ul. Antonína Dvořáka čp. 334, tel. 481 366 111 - spojovatelka,
faxy: 481 366 112, 481 366 221, internet: www.turnov.cz

Odbory sídlily v     roce 2005 ve čtyřech budovách v     nejbližším okolí náměstí:  

* ul. Antonína Dvořáka čp. 335 – radnice

* nám. Českého ráje čp. 26 – informační středisko

* ul. Skálova čp. 68 – městská policie

* ul. Skálova čp. 72 – vedle muzea, v budově ještě úřad práce a VZP
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Komise a výbory města

Komise pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Karel Bárta – předseda, René Brož – tajemník, Mgr. Josef Rytíř, 

Mgr. Eliška Holečková, Mgr. Stanislava Šmucrová, Mgr. Jaroslav Drbohlav, Luďka Kanclířová, Mgr. Zdeňka 

Čiháková, Mgr. Jaromír Frič, Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc.

Komise kulturní: Eva Kordová – předsedkyně, René Brož, PhDr. Hana Maierová, Václav Feštr, PhDr. 

Vladimíra Jakouběová, ThMgr. Ondřej Halama, Vladimír Mastník, Jaroslava Adamová, Jaroslav Stuchlík, 

Aleš Resler, JUDr. Milan Brunclík, Dana Macounová, Mgr. Jan Touš, Mgr. Petr Haken.

Komise pro cestovní ruch: Mgr. Otakar Špetlík – předseda, Aleš Hozdecký, PhDr. Hana Maierová, Ing. 

Pavla Bičíková, Luděk Láska, Ing. Tomáš Tomsa, Jindřich Zeman, Vlasta Špačková, Zbyněk Tůma, RNDr. 

Lenka Šoltysová, Marcela Válková, Jan Lukš, Ing. Kamil Prukl, Mgr. Aleš Hozdecký.

Komise letopisecká: Ing. Milan Hejduk – předseda, René Brož – tajemník, Mgr. Dalibor Sehnoutka, Jitka 

Petrušková.

Komise pro zahraniční vztahy města: MUDr. Vladimír Eckert – předseda, PaedDr. Jaroslava Dudková, 

Ing. Jan Grégr, Aleš Hozdecký, RNDr. Tomáš Řídkošil, Šárka Salabová, Pavla Šéfrová, Mgr. Ilona Šulcová, 

Jan Ulrich, Václav Zima.
Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov: MUDr. Jiří Tomášek – předseda, Ing. Milena Tomášková, MUDr. 

Vladimír Eckert, MUDr. Daniel Pospíšil, Ing. Jaromír Pekař, Drahomíra Staňková, Mgr. Hana Kocourová, Iva Jirčáková, 

Brabcová Dagmar.

Komise dopravní: Ivan Boháč – předseda, Václav Svatoš – tajemník, Ing. Zdeněk Borovička, Lucie 

Beranová, Mgr. Petra Houšková, Ing. Milan Hejduk, Miroslav Kobera, Ing. npor. Jan Otmar, Libor Preisler, 

Ing. Tomáš Roubíček, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Jan Pelc, Pplk. Vladimír Studnička, Josef 

Kunetka, Otakar Grund, Ing. Pavel Kanclíř.

Komise sociální: Břetislav Jansa – předseda, MUDr. Vladimír Eckert, MUDr. Jana Čepková, Alexandra 

Halešová, Luďka Kanclířová, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Jaromír Pekař, MUDr. Eva Šolcová, Ing. Milena 

Tomášková, Tamara Kobosilová, Jana Jirošová, MUDr. Lumír Mitáček.

Komise pro škodní a likvidační události: Mgr. Jaromír Frič – předseda, Václav Zima, Ivan Boháč, Zdeněk 

Hovorka, Richard Mochal, Petra Patočková, Vladimír Kalous, Ing. Miroslav Šmiraus.

Komise pro městskou památkovou zónu: Mgr. Jiří Mašek  - předseda, René Brož – tajemník, Ing. arch. 

Boris Šonský, Ing. Pavel Javorský, Ing. Petr Chval, PhDr. Hana Maierová, PhDr. Miroslav Cogan, ak. mal. 

Václav Žatečka, Břetislav Jansa, Ing. Vojtěch Žák.

Komise bytová: Ivan Boháč – předseda, Aleš Mastník, Dagmar Bláhová, Eva Dudová, Ludmila Těhníková, 

Eva Mizerová, Mgr. Josef Rytíř, Eva Peukertová.

Komise pro životní prostředí: RNDr. Otto Jarolímek,– předseda, Zbyněk Báča, Ing. Miloslava Šípošová, 

Ing. Hana Malá, MUDr. Jan Berndt, Ing. Tomáš Tomsa, Mgr. Martina Pokorná, Aleš Kroupa, Ing. Jan Mertlík, 

Mgr. Miroslav Sucharda, Ing. Petr Halama, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. Hana Malá, RNDr. František Pelc.

Komise sportovní: RNDr. Otto Jarolímek – předseda, Ing. Tomáš Tomsa, Josef Ulrich, Mgr. Filip Stárek, Jiří 

Vele, František Svoboda, Bořek Novák, Petr Bydžovský, Jaroslav Knížek, Martin Junek, Ing. Lumír Šubert, 

Ing. Zdeněk Fišer, Jiří Sokolář, Mgr. Karel Štrincl, Svatopluk Vorel, Pavel Šilhán, Ing. Milan Hejduk.
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Komise Sociálně právní ochrany dětí: Mgr. Andrea Brožová-Doubková - předsedkyně, Mgr. Karel Štrincl, 

Mgr Petra Houšková, Bohuslav Šlambora, Eva Havlínová, Jaroslava Krbečková, kpt. Mgr. Milan 

Drahoňovský, Havlová Stanislava – tajemnice.

Komise k projednávání přestupků: Pavel Dědeček – předseda, Alena Cejnarová – zapisovatelka, Eva 

Hendrychová – zapisovatelka, Ivan Boháč, Zdeněk Hovorka, Iva Kaprasová, Josef Kunetka, Pavel Lichner, 

Hana Pavlatová, Jan Pelc, Jiří Pražák.

► VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA
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. Výbory 

zastupitelstva pracují v tomto volebním období v novém složení:

Výbor kontrolní:
Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. - předsedkyně, Jan Ulrich, Ladislav Janoušek, Miroslav Beran, Karel 

Jiránek.

Výbor finanční:
Ing. Tomáš Sláma - předseda, Ing. Lumír Šubert, Milan Rambousek, Ing. Václav Hájek, Ing. Taťána 

Holubová. Na jaře po rezignaci Ing. Slámy se stal novým předsedou Mgr. Aleš Mikl.

► JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ
Zastupitelstvo Města Turnova jmenuje a odvolává předsedy výborů a jejich členy. Předsedou výboru je vždy 

člen zastupitelstva.

Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu města a plní úkoly zastupitelstvem uložené. Počet členů 

výboru je vždy lichý. Zastupitelstvo města zřizuje vždy výbor kontrolní a finanční. Tyto dva výbory musí být 

minimálně tříčlenné. Jejich členy nesmí být starosta, místostarosta, tajemník a ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na městském úřadu.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů 
ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, 
jimiž ho pověřilo zastupitelstvo.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další 
úkoly, kterými jej pověřilo ZM.
Zasedání výborů jsou neveřejná. Jednání se účastní členové výboru. Výbor může k jednotlivým bodům 

svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva, popř. další osoby. O jejich přizvání nebo účasti na 

jednání na jejich žádost rozhoduje výbor hlasováním.

Materiál do projednávání výboru mohou předkládat členové výboru a zastupitelstva, vedoucí odborů 
MěÚ a ředitelé organizací zřízených městem. Výbor může připustit předložení materiálu i jinými 
subjekty nebo si jeho předložení vyžádat.
Výbor přijímá usnesení. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů výboru. 

(Tento jednací řád byl schválen městským zastupitelstvem 26. 4. 2001, úplné znění je k dispozici  

v podatelně MěÚ nebo na internetových stránkách města.)
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► KOMISE RADY MĚSTA TURNOVA
Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Rada města Turnova.

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. Komise, kterých se netýká předchozí ustanovení, 

jsou ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a náměty.

Komise, v jejichž čele stojí podle nově přijatého pravidla členové zastupitelstva, tvoří odborníci na jednotlivá 

odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, tak i z řad ostatních občanů města. Tyto komise mají za úkol 

posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez 

pravomocného rozhodovacího aktu. Tím i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva.

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. Jednání komisí se řídí platným jednacím 

řádem.

► JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA TURNOVA
Rada města Turnova jmenuje a odvolává předsedy komisí a jejich členy. Komise se ze své činnosti 
odpovídají radě města. Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady města. 
Komise se scházejí zpravidla jednou měsíčně. Zasedání komisí jsou neveřejná. Komise může k 

jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva, popř. další osoby. O jejich přizvání 

nebo účasti na jednání na jejich žádost rozhoduje komise hlasováním, a to na návrh kteréhokoliv člena 

komise.

Komise přijímá usnesení. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů komise.

(Tento jednací řád byl schválen radou města 25. 4. 2001, úplné znění je k dispozici v podatelně MěÚ nebo 

na internetových stránkách města.)

► PŘEHLED KOMISÍ RADY MĚSTA TURNOVA
Podle nově přijatých pravidel, která stanovila rada města, musí být předsedou komise člen zastupitelstva 

města, který radě sám předloží ke schválení jmenný seznam členů komise. Počet sice není nijak omezen, je 

ale doporučeno, aby komise měly zhruba deset členů (sudý počet je možný). 

V     našem městě pracují tyto komise:  

Komise sociální – předsedou jmenován Břetislav Jansa

Komise pro výchovu a vzdělávání – předsedou jmenován Mgr. Karel Bárta

Komise pro kulturu – předsedou jmenována Eva Kordová

Komise pro rozvoj, správu městského majetku a stavební otázky – předsedou jmenován Ing. Vítězslav 

Sekanina

Komise bytová – předsedou jmenován Ivan Boháč

Komise pro městskou památkovou zónu – předsedou jmenován Mgr. Jiří Mašek
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Komise pro životní prostředí – předsedou jmenován RNDr. František Pelc

Komise pro cestovní ruch – předsedou jmenován Mgr. Otakar Špetlík

Komise pro zahraniční vztahy města – předsedou jmenován MUDr. Vladimír Eckert

Komise letopisecká – předsedou jmenován Ing. Milan Hejduk

Sportovní komise – předsedou jmenován RNDr. Otto Jarolímek

Komise pro nemocnici – předsedou jmenován MUDr. Martin Hrubý

Komise pro ochranu subjektivních občanských práv – předsedou jmenován MUDr. Vladimír Eckert

Komise škodní a likvidační – předsedou jmenován Mgr. Jaromír Frič

Komise dopravní – předsedou jmenován Ivan Boháč

► ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY OBCE
Bezpečnostní rada města 
Ing. Milan Hejduk - předseda, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, 

Václav Jágr, pplk. Milan Franko, Arnošt Černý, Ivan Boháč

Komise povodňová města s rozšířenou působností 
Ing. Milan Hejduk - předseda, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. 

Zdeněk Borovička, Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, Bc. Zdena Flugrová, 

Václav Jágr, pplk. Vladimír Studnička

Komise povodňová města 
Ing. Milan Hejduk - předseda, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Richard Mochal, Ing. Hana Malá, Václav Svatoš, 

Arnošt Černý, Libor Preisler, Ivan Boháč, Václav Svatoš ml., Ing. Tomáš Tomsa, Bohuslav Šlambora

Povolávaní zástupci právnických a podnikajících fyzických osob způsobilí k provádění technických opatření:

jmenovaný zástupce Povodí Labe - Martin Mareš, jmenovaný zástupce VaK - Ing. Pavel Svatoš, jmenovaný 

zástupce VČP - Miloš Laštovička, jmenovaný zástupce VČE - Libor Dytrych, jmenovaný zástupce fy ZIKUDA 

- František Zikuda.

Odbory a vedení MěÚ

VEDENÍ MĚSTA

Ing. Milan Hejduk, starosta města 

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

PhDr. Hana Maierová, místostarostka 

Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ 

ODBOR FINANČNÍ

vedoucí odboru: Drahomíra  Staňková

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř

STAVEBNÍ ÚŘAD

vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

ODBOR SPRÁVNÍ

vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

ODBOR DOPRAVY:

Vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

vedoucí odboru: Hana Lustigová

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

vedoucí odboru: René Brož

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU

vedoucí odboru: Aleš Hozdecký

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ

vedoucí odboru: Pavel Dědeček

ODBOR KONTROLY

vedoucí odboru: Eva Dudová

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážník pověřený RM některými úkoly při řízení MP: Bohuslav Šlambora (za činnost MP zodpovídá 

zastupitel Ivan Boháč)

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA

velitel jednotky: Arnošt Černý
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Činnost odborů MěÚ Turnov v roce 2005
ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)
Vedoucí odboru: Aleš Hozdecký

Přehled činnosti za rok 2005:

► V průběhu roku 2005 bylo dále sledováno zlepšování komunikace s klienty MIS Turnov, které poskytuje 

kompletní informace z celého turistického regionu Český ráj. Celkové příjmy z prodeje propagačních 

předmětů MIS za rok 2005 byly 504 534 Kč (r. 2004 – 423 000 Kč). Sortiment v prodeji se stále rozšiřuje, 

což má kladný vliv na postupné zvyšování tržeb, významným prvkem se stává zprostředkování služeb 

(zejména ubytování).

MIS Turnov jako každoročně zajišťovalo výběr poplatků za odpady.

Pracovnice zajišťovaly kompletní aktualizaci Nabídkového katalogu Český ráj.

► V roce 2005 byly zajištěny následující ediční aktivity:

• Reedice propagačních materiálů (Skalní města, Hrady a zámky, image materiál Český ráj)

• Propagační tiskoviny Kámen a šperk

• Propagační tiskoviny Český ráj dětem – zahájení tur.sezóny

• Turistické noviny – ve spolupráci s Mikroregionem Český ráj jako podpůrný propagační nástroj 

letních turistických autobusů

• Pohlednice Za pověstmi Českého ráje

• 12 pověstí Českého ráje – brožura obsahující všech 12 základních pověstí produktu Za pověstmi 

Českého ráje

• Informační leták Geopark Český ráj – v roce 2005 byla zajištěna grafická a tisková příprava letáku, 

tisk bude zajištěn SČR

• Katalog ubytování Český ráj – pro celý region v plném rozsahu zajišťovalo MIS Turnov (vlastní tisk 

zajistilo SČR)

► OCR také zajišťuje regionální projekty; mezi nejdůležitější patří:

• Za pověstmi Českého ráje – produkt pro rodinnou dovolenou; v současné době je dopracován do 

celkové nabídky (Cestomapa, Cestoknížka, publikace 12 pověstí Českého ráje, pohlednice, 

informační letáky) včetně zpracování programů pro individuální turisty a zejména pro skupiny

• Kámen a šperk – potenciálně rozvojový projekt, jeho nabídka je zpracována v rámci realizované 

dotace ze SROP. OCR nastartovalo pravidelný každoroční cyklus akcí, které mají propagovat 

tradiční regionální kamenářskou a šperkařskou výrobu.

► Prezentační akce: OCR zajišťuje každoročně několik významných prezentačních akcí pro české i 

zahraniční novináře a touroperátory. V roce 2005 bylo zajištěno celkem 7 takovýchto akcí.

► Veletrhy: OCR v roce 2005 organizačně zajišťovalo pro region oba velké české veletrhy – RegionTour 

Brno a Holiday World Praha. Dále byla zajištěna regionální prezentace Českého ráje a společnosti Granát 

Turnov na 7 zahraničních veletrzích, jejichž náklady byly zcela pokryty z rozpočtu CzechTourism.

OCR participovalo s Odborem rozvoje města na projektu vyznačení cyklookruhu kolem města Turnov. OCR 

také spolupracuje se spádovými obcemi, krajskými, státními a ostatními institucemi. Aktivní je zejména 
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spolupráce se  Sdružením Český ráj. Turnov je hnací silou tohoto sdružení a personálním obsazením 

odboru vyjadřuje snahu Města významnou část činnosti SČR zajišťovat.

► Během kalendářního roku 2005 byly zajištěny tyto mimorozpočtové zdroje OCR: 

• Phare CBC – Propagace turist.autobusů a pohádkového putování  Českým rájem – grant 9 466 

euro  - realizováno 2004 (doplaceno v r. 2005)

• Liberecký kraj – Dny evropského dědictví – grant 11 218 Kč

• Liberecký kraj – 12 pověstí Českého ráje – 35 000 Kč

• Žádosti o grant  v r. 2004 – smlouva  Phare CBC podepsána v lednu 2005 - Za pověstmi Českého 

ráje – grant 12 472 Euro; probíhá

• Propagace turistických autobusů a motivační  slevový systém – 7 150 Euro

• SROP – 2 000 000 Kč (vlastní podíl: 125 000 Kč Město Turnov + 375 000 Sdružení Český ráj) – 

administrace a provádění probíhá ve spolupráci OCR a hlavní manažerky projektu (placené 

z rozpočtu grantu).

► OCR realizoval na počátku prázdnin také dvouvíkendovou akci Kámen a šperk 2005.

► Ocenění činnosti OCR (ve spolupráci se SČR) v národních soutěžích: 

a) Toupropag Písek – diplom finalisty, 2.místo – propag.materiál Hrady a zámky Č.r.

b) Výroční ceny COT Media –2.místo za produkt Za pověstmi Českého ráje

c) Cena ministra místního rozvoje, cena Asociace cestovních kanceláří, cena BVV za Nabídkový katalog – 

Regiontour 2005

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Dědeček

Přehled činnosti za rok 2005:

► V průběhu roku 2005 došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno na odboru k vyřízení 361 přestupků +108 

přestupků ke zpracování z roku 2004.

► Jednotlivé kategorie přestupků v % :

- proti občanskému soužití - 48 %

- proti majetku - 27 %

 - proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě - 16 %

 - proti veřejnému pořádku - 8 %

 - dle zvláštních právních předpisů - 1 %

► Zpracováno bylo zhruba 500 zpráv pro potřeby Policie ČR, Státního zastupitelství a soudů.

► Z důvodu snížení pohledávek byly zvýšenou mírou ukládány sankce ve formě blokové pokuty.

FINANČNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Bc. Drahomíra Staňková

Přehled činnosti za rok 2005:

► Rozpočet:
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Schválen rozpočet na rok 2005, v průběhu roku čtyři rozpočtové změny schválené zastupitelstvem města, 

projednány návrhy rozpočtu na rok 2006, schválen závěrečný účet města za rok 2004.

► Účetnictví:

Zpracování veškerých účetních dokladů, zatřídění nových rozpočtových příjmů pro rok 2005 dle druhů a dle 

správce, předkládání přehledů investic a nedokončených investic na odbory správy majetku a odbor rozvoje 

ad.

► Místní poplatky, správní poplatky za výherní hrací přístroje:

Správa místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační a lázeňský pobyt, ze vstupného a za 

umístění výherního hracího přístroje, zkontrolováno 78 výherních hracích automatů v provozovnách, a to 2x 

za rok, zasílání upomínek, výzev a exekučních příkazů ad.

► Mzdy, personalistika:

Zpracování mezd, výpočet limitů hrubých mezd, limitů pracovních úvazků pro zastupitele, městský úřad, 

městskou policii a příspěvkovou organizaci Hrad Valdštejn, nové platební výměry (změna v legislativě), 

dohody, metodická pomoc příspěvkovým organizacím ad.

► Daně:

Zpracování a podání daně z příjmu za rok 2004 za Město Turnov, metodická pomoc příspěvkovým 

organizacím, okolním obcím a občanským sdružením u daně z příjmu, daně darovací a daně z převodu 

nemovitostí, občanským sdružením, zpracování a podání daně z převodu nemovitostí za rok 2005 za Město 

Turnov, výpočet a zajištění odeslání z účtu Města na finanční úřad. 

► Pohledávky:

Měsíční účtování předpisu veškerých pohledávek, čtvrtletní odsouhlasení pohledávek se všemi správci 

pohledávek, příprava podkladů do RM a ZM (prodej, prominutí pohledávek), výběrové řízení na prodej 

pohledávek ad.

► Příspěvkové organizace:

Město má zřízeno 20 příspěvkových organizací, metodická pomoc příspěvkovým organizacím, vypořádání 

výsledků hospodaření za rok 2004, odpisové plány, limity hrubých mezd, pracovních úvazků a limitu na 

občerstvení ad.

► Úvěry:

Výběrové řízení na kontokorentní úvěr a krátkodobý úvěr Interreg III. A. Uzavřena 1 smlouva na 

kontokorentní úvěr a 1 smlouva na krátkodobý úvěr. Zasílání dokladů peněžním ústavům dle smluv (výkazy, 

sestavy, usnesení ZM, rozpočet, zástavy ...)

► Fakturace:

Vystavování faktur dle požadavků ostatních odborů, evidence záloh a vyučtování elektrické energie a plynu, 

zasílání upomínek ad.

► Majetek:

Dodržování směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, vyřazování a zařazování 

majetku – účetně, výběrové řízení "Pojištění majetku Města Turnov" ad.

► Platební styk:
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Elektronický platební styk s ČSOB, KB a ČS ad. Zajištění a výdej složenek pro ostatní odbory, počítání mincí 

z kašny a odvod na bankovní účet města, zřízení 8 grantových účtů (žádost, smlouva, podpisové vzory, 

vyplnění tabulek s údaji IBAN a SWIFT kód) ad.

► Ostatní:

Ověřování podpisů a dokumentů pro potřeby města, příprava podkladů k žádostem o dotace, vyúčtování 

dotací, grantů ad.

ODBOR KONTROLY
Vedoucí odboru: Eva Dudová

Přehled činnosti za rok 2005:

► Odbor se při provádění kontrol řídí plánem kontrol na příslušný kalendářní rok. V průběhu roku byly též 

provedeny namátkové kontroly v souladu s požadavky vedení města.

► Kontroly byly především zaměřeny na dodržování zřizovacích listin, plnění schváleného a upraveného 

rozpočtu, plnění závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem, na kontrolu čerpání účelových prostředků 

z různých dotačních titulů, na správu a evidenci majetku, na inkaso finančních hotovostí - na evidenci 

školného a stravného, na částečnou úhradu neinvestičních nákladů a dalších analytických evidencí 

spojených s vedením účetnictví. 

► Kontroly hospodaření i majetku byly provedeny u  všech 20 příspěvkových organizací, řízených městem. 

► Namátková kontrola u Městské knihovny byla projednávána v RM, která přijala potřebná opatření k 

nápravě. 

► V roce 2005 byly provedeny tyto kontroly :

- Řídící kontroly na odborech MěÚ

- Roční zpráva o výsledcích provedených kontrol za rok 2004 pro nadřízené orgány

- Spotřeba PHM za II. pololetí 2004

- Návrh úspor a přehled finančních zdrojů u příspěvkových organizací

- Posouzení zadávání investičních akcí - výběrová řízení v roce 2005 u VHS Turnov

- Kontrola plnění úkolů daných usneseními RM

- Kontrola čerpání vybraných údajů z režijních nákladů u ORM a OSM

- Kontrola VŘ na zpracovatele Regulačního plánu centra města

- Spotřeba PHM za I. pololetí 2005

- Kontrola účelových prostředků „Program partnerství pro rok 2005“ u MP (k 30.10.2005)

- Kontrola plnění úkolů daných usneseními ZM

► V roce 2005 bylo celkem uloženo 24 nápravných opatření. Kontrola plnění těchto uložených úkolů je 

průběžně prováděna v následných kontrolách. Na základě potřeb města odbor kontroly vypracovává nebo 

aktualizuje vnitřní směrnice pro řádný chod úřadu.

V případě potřeby odbor kontroly zajišťuje stanoviska odborných útvarů ke kontrolované problematice (např. 

k uzavřeným smlouvám i k inventarizaci knižního fondu u Městské knihovny, k posouzení zadávání 

investičních akcí VHS apod.).
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► Neméně důležitou agendou je vyřizování stížností či připomínek občanů. Za rok 2005 bylo řešeno 15 

stížností na různé činnosti města. Na odboru byly v roce 2005 evidovány čtyři petice.

► Odbor kontroly provedl i další činnosti – změna Zřizovací listiny městské nemocnice a její zápis do 

Obchodního rejstříku a dále všechny činnosti, související se založením Panochovy nemocnice, s.r.o., a jejím 

zápisem do Obchodního rejstříku.

ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM)
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř

Přehled činnosti za rok 2005:

► Územní plánování: Schválení změny č. 9 a 10 ÚPSÚ Turnov, rozpracování změny č. 11 a 12 , 

pokračování prací na  regulačním plánu č. 2 a č. 3. Evidence požadavků na změnu za rok 2005. Dále odbor 

zajišťoval změnu č. 2 ÚPSÚ Jenišovice a zpracování Územního plánu obce Radimovice, poskytoval 

metodickou pomoc a přípravu podkladů pro obce Kacanovy, Troskovice, Hrubá Skála a Paceřice. 

► Strategický plán: Zajištění monitoringu stavu projektů a aktualizace akčního plánu. Červen – zpracování 

monitoringu a aktualizace pro radu města (včetně projednání v řídící skupině pro strategický plán). Listopad 

– zpracování monitoringu a aktualizace pro zastupitelstvo (včetně projednání v řídící skupině).

► Bytové zóny: V obou bytových zónách pokračovaly koordinační činnosti pro další rozvoj v těchto 

lokalitách. Veškerá činnost směřuje k možnostem další výstavby v bytových zónách. Nastává však těžší 

situace, než tomu bylo doposud, neboť do procesu se dostávají soukromí vlastníci pozemků. Vyjednávání s 

nimi je problematické a zdlouhavé. Také směna pozemků je velmi zdlouhavá.

► Studie: 

- Řešení sportovišť Městské sportovní, s. r. o. - zpracováno zadání pro zpracovatele studie, když účelem 

této studie je vytvořit „vizi“ možného budoucího řešení všech sportovišť. V rámci této studie budou řešeny 

areály atletického stadionu, fotbalového stadionu, hřiště u haly TSC Turnov, bazénu na Výšince a 

venkovního hřiště v Mašově. S vybraným zhotovitelem bylo podrobně projednáno zadání a byl seznámen s 

jednotlivými lokalitami. Tento návrh byl již připomínkován a následně projednán se zpracovatelem. Na 

základě této studie TJ Turnov nechá zpracovat projekt a bude uvedenou stavbu realizovat pomocí státní 

dotace.

- Jižní sjezd z průtahu městem do ohrazenické průmyslové zóny - byly zpracovány ověřovací studie variant 

nového prostorového řešení jižního sjezdu. Jedna varianta řešení byla projednána se starostou obce 

Ohrazenice. Podmínkou pro další řešení jižního sjezdu je změna ÚPSÚ Turnov. Proces této změny byl již 

zahájen.

► Projekty:

- Chodník Turnov Mašov

- Cyklotrasa Jizera (úsek cyklotrasy Jizera, procházející Turnovem, v úseku Turnov žel. zast. – Dolánky)

- Sportovní areál Maškova zahrada (v průběhu roku 2005 vedena velmi komplikovaná jednání se 

společností DISKONT PLUS o vydání kladného stanoviska k projektové dokumentaci. Nakonec se podařilo 

dohodnout o způsobu napojení sportovního areálu a parkoviště PLUSU. Rovněž se podařilo dohodnout 

nový návrh na uspořádání parkoviště u PLUSU). 
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- Rekonstrukce Nádražní ulice (jedná se o druhou část úseku tj. přestavby křižovatky Nádražní a Přepeřské 

ulice). 

► Investice:

- Oprava vodního zdroje Valdštejn

- Oprava kašny na náměstí

- Chodník Dolánky

- Mobilní kluziště.

- Oprava komunikace Vazovecké údolí

► Za rok 2005 odbor připravil celkem 61 podkladů do RM a 18 podkladů do ZM, jeho pracovníci vyřídili 

1866 dopisů evidovaných v podacím deníku. Dále bylo vyřízeno 107 faktur a 23 poukázek na investiční 

příspěvky KCT, s. r. o., a TJ Turnov. Zpracováno bylo 62 žádostí pro udělení výjimky ze stavební uzávěry, 88 

písemných vyjádření občanům a právnickým osobám, zajištěno bylo v průběhu roku celkem 16 výběrových 

řízení ad.

ODBOR SPRÁVNÍ
Vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

Přehled činnosti za rok 2005. 

Odbor se vnitřně logicky dělí na několik základních oborů činností:

► Občanské průkazy:

Přijaté žádosti celkem – 7.022 

Vydáno OP celkem – 6.705

Skartováno OP – 5.905

Vydávání občanských průkazů je výkon státní správy v přenesené působnosti. Personálně je oddělení 

obsazeno dvěma pracovníky, dle metodiky MV ČR, 15 tis. obyvatel správního obvodu na jednoho 

pracovníka. Územní působnost pro 37 obcí správního obvodu úřadu města s rozšířenou působností.

Rok 2005 včetně let následujících znamená nárůst činnosti na tomto oddělení, neboť novela zákona č. 

328/1999 Sb., o občanských průkazech zavedla nový vzor občanského průkazu typu identifikační karty se 

strojově čitelnými údaji a zároveň stanovila, z důvodu sjednocení tohoto dokladu; dnes 10 typů občanských 

průkazů. 

► Cestovní doklady:

Přijaté žádosti celkem – 3.182

Vydáno CD celkem – 3.299

Z toho typ „blesk“- 399

Skartováno celkem – 3.219

Vydávání cestovních dokladů je výkon státní správy v přenesené působnosti. Personálně je oddělení 

obsazeno dvěma pracovníky, dle metodiky MV ČR, 15 tis. obyvatel správního obvodu na jednoho 

pracovníka. Územní působnost pro 37 obcí správního obvodu úřadu města s rozšířenou působností.

Náročnost práce narůstá zejména v období červenec a srpen, kdy bývá denně odbaveno až 100 klientů.

► Evidence obyvatel a ISO MV ČR:
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I na tomto úseku činnosti jde o výkon přenesené působnosti. Organizačně se dále člení na registr obyvatel, 

personálně obsazen jedním pracovníkem, a informační systém evidence obyvatel MV ČR, personálně 

rovněž obsazen jedním pracovníkem. Vedle těchto evidencí je zde dále prováděna vidimace a legalizace, 

podávány žádosti o výpis z RT, veden stálý seznam voličů a vedena územní organizace města. 

Na úseku registru evidence obyvatel byl v roce 2005 nahrazen zastaralý software novým, který umožní vést 

bezproblémově i stálý seznam voličů a pořizovat výpisy z něj, což jsme nyní pracně řešili ve spolupráci s 

pracovníky výpočetní techniky.

► Volby a referenda: Odbor zajišťuje výkon státní správy na úseku voleb jak v rámci územního obvodu 

města tak v rámci správního obvodu města s rozšířenou působností, celkem 37 obcí, tj. 59 volebních 

okrsků. Na úseku voleb a referenda nebyla v roce 2005 žádná aktivita.

► Matriční úřad: 

Narození – 432

Manželství – 216

Úmrtí – 278

Změna jména a příjmení – 12

Vidimace a legalizace – 9.705

Pod pojmem Matriční úřad Městského úřadu Turnov si je nutné od 1. 1. 2003 představit matriční úřady dva, 

neboť zákonem o matrikách mají daný naprosto odlišný výkon přenesené působnosti. Prvý, Matriční úřad 

Městského úřadu Turnov, vykonává přenesenou působnost na úseku státní evidence narození, uzavření 

manželství a úmrtí fyzických osob, nebo-li klasickou matriku, ve svém správním obvodu, tak jak ji většina z 

nás zná. Personálně je obsazen dvěma pracovníky. 

Specifikem úřadů obcí s rozšířenou působností je druhý matriční úřad, personálně obsazen jedním 

pracovníkem, který nevykonává klasickou matriční agendu, ale má zákonem dán svůj výkon přenesené 

působnosti, např. ověřuje odbornou způsobilost pracovníků matrik ve svém správním obvodu, provádí 

kontrolu matričních úřadů - celkem 6 úřadů, metodicky je řídí, dává souhlas k zápisu rozhodnutí 

cizozemských úřadů a soudů do matričních knih, atd. 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách nám od 1.ledna 2006 ukládá vést matriční události souběžně, vedle 

ručního zápisu do matričních knih, i na prostředcích výpočetní techniky, což nepochybně zvýší časovou 

náročnost vyřizování matričních událostí. Za tím účelem byl již instalován potřebný software. V praxi to 

znamená navýšení agendy, neboť je nutné zapsat duplicitně cca 1000 matričních událostí.

► Požární ochrana: Jednotka požární ochrany města je tvořena stabilizovaným kádrem 15 mužů a velitelem 

jednotky, který je zaměstnancem města. Zatím vše, co bylo od jejího zřízení v roce 2001 předsevzato, již 

bylo splněno, ať již jde o výzbroj a výstroj, požární techniku nebo pořízení nového požárního vozidla. Navíc 

přestavba sídla (hasičské zbrojnice na Daliměřicích) bude realizována v roce 2006.

Vzhledem k tomu, že profesionalita JPO města je již známa, má jí být posílena akceschopnost požární 

stanice Turnov HZS Libereckého kraje tím, že vydáním nového Požárního a poplachového řádu Libereckého 

kraje bude jednotka města zařazena do kategorie JPO II. s časovým limitem výjezdu do 10 minut a má ji být 

rozšířen hasební obvod o některé obce libereckého a jabloneckého okresu. Nově má být jednotka využívána 

nejen k hašení požárů, ale i k hromadným dopravním nehodám a práci na vodě. V roce 2005 měla jednotka 

města 21 výjezdů a účastnila se tří taktických cvičení, evakuace speciální školy spojené s přednáškou o 
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práci hasičů, pátrání po pohřešovaných osobách v oblasti Českého ráje, zahoření v areálu fy ONTEX a 

prověřovacího cvičení dopravní nehody spojené s únikem nebezpečné látky.        

V územním obvodu města existuje ještě dalších 6 organizačních jednotek občanského sdružení Hasičů 

Čech, Moravy a Slezska s členskou základnou kolem 400 lidí, pro které bylo nutné zabezpečit finanční 

prostředky na jejich činnost, neboť v těchto okrajových částech města (bývalých samostatných obcích) jsou 

dnes hasiči jedním z mála kolektivů, které zde udržují určitý společenský život, což se podařilo podpořit 

částkou 150 tis. korun z rozpočtu města.    

ODBOR SPRÁVY MAJETKU (ORM)
Vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

Přehled činnosti za rok 2005:

► Na opravy, rekonstrukce a rozšíření městského majetku bylo z kapitol odboru správy majetku v roce 2005 

vynaloženo více než 87 milionů Kč. Čerpání na jednotlivé akce bylo členěno jako každoročně do 

jednotlivých kapitol rozpočtu – na běžné výdaje a výdaje kapitálové.

► Výdajové kapitoly
Z kapitálových výdajů, tj. pořízení nového majetku, byla v roce 2005 největší investicí realizace výukového 

provozu kuchyně OAHŠ za 14,780 mil. Kč. Stavba byla financována  s účastí státního rozpočtu ve výši 10 

mil. Kč a rozpočtu libereckého kraje ve výši 3 mil. Kč, zbývající část – 1,780 mil. Kč investovalo Město 

Turnov. Stavbu prováděla společnost TIP-ex partner, Praha.  V roce 2005 byla dokončena pouze první etapa 

stravovacího provozu v OAHŠ. Dokončení stavby  je zahrnuto v návrhu rozpočtu pro rok 2006, když je 

schválena účast státního rozpočtu na tuto etapu ve výši 9 mil. Kč.

► Příprava stavby Opláštění tělocvičny u Základní školy, Skálova 600, Turnov byla v roce 2005 zúročena 

vlastní realizací a uvedením stavby do provozu v listopadu 2005. Stavba byla realizována s účastí 

evropského fondu Phare CBC 2002 v celkovém nákladu stavby 4,46 mil. Kč, když poslední faktura ve výši 

770 tis. Kč byla  hrazena až v roce 2006. V režii OSM byl v rámci projektu připraven volejbalový turnaj žáků 

místních škol a škol z partnerských měst Jawor a Niesky.

► Vybudováním zpevněného chodníku podél hřiště u integrované školy byla stavba 30 bytových jednotek 

Máchova ulice spojena s komunikací 1.máje. Chodník navázal na stávající, který spojuje tuto vilovou čtvrť s 

oblastí Daliměřic, z druhé strany navázal na chodník podél hřiště k hale TSC Turnov. Stavba v hodnotě  400 

tis. Kč byla hrazena ze smluvní pokuty vyměřené společnosti Regionální stavební s.r.o. Liberec.

► Samostatnou položkou rozpočtu roku 2005 byla další etapa rekonstrukce sokolovny Mašov. V této etapě 

byla rekonstruována fasáda objektu v hodnotě 827 tis. Kč. Stavbu prováděla společnost Status s.r.o. Turnov. 

V průběhu roku byl jednomu zájemci dlouhodobě pronajatý prostor pro výstavbu bytu. Druhý prostor, který je 

zde k dispozici, přestože se o něj zajímalo několik zájemců, je doposud volný.

► V městské nemocnici proběhlo v roce 2005 několik investičních akcí. Realizovala se rekonstrukce patra 

komplementu pro umístění nové technologie CT přístroje, skiagrafu a skiaskopu včetně lékařských pokojů s 

vlastním sociálním zázemím nákladem 2 782 tis. Kč společností Finalstav s.r.o. Liberec. Dále byl v dětském 

oddělení osazen do původní šachty nový lůžkový výtah v ceně 1 290 tis. Kč  společností Elektro Mosev, 

s.r.o., Hradec Králové. Po více než dvacet let  nebyl používán komín na tuhá paliva. V  roce 2005,  ve velmi 

zchátralém stavu, byl demolován nákladem 169 tis. Kč.
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► Významnou část finančních prostředků investovalo město do obnovy a rozšíření veřejného osvětlení. 

Investice v celkové hodnotě 1 285 tis. Kč do veřejného osvětlení je nejvyšší za posledních pět let. Celkově 

bylo rekonstruováno osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Máchově ulici a první etapa rekonstrukce osvětlení 

v Mašově v místech, kde probíhá výstavba kanalizace. Tato etapa bude dokončena v roce 2006 nákladem 

cca 1 000 tis. Kč.

► Komunikace
Jako každoročně byla na rekonstrukci, opravy a údržbu komunikací vynaložena poměrně vysoká částka z 

rozpočtu města. V loňském roce dosáhla výše 9 943 tis. korun.

Mezi hlavní investiční práce patřila rekonstrukce chodníků v Husově ulici. Oboustranný chodník ze zámkové 

dlažby včetně veřejného osvětlení byl položen od ulice Komenského až po odbočku k domu čp. 1356. 

Stavbu prováděla společnost Strabag a.s.  nákladem  2 802 tis. Kč. 

V souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu přes Jizeru bylo rozhodnuto i o opravě přilehlé lávky pro 

pěší. Výběrové řízení a následně nelehká jednání o ceně prací přinesla pro město příznivý výsledek. Cena 

díla byla dohodnuta na 1 100 tis. Kč. Lávka byla otryskána a natřena systémem barvy, na který byla 

zhotovitelem společností Chládek –Tintěra, s.r.o., Pardubice poskytnuta záruka 5,5 roku.

Z celkově šestnácti mostků, které jsou ve vlastnictví města, byl zrekonstruován mostek v Benátkách na 

přístupové komunikaci k lyžařskému vleku. Byla to již šestá celková rekonstrukce mostku za poslední čtyři 

roky.  Na tento projekt nám byla poskytnuta dotace z EU z programu Společenství Interreg III A, finanční 

prostředky z grantu budou městu vyplaceny po závěrečném vyúčtování, které bylo předáno na Centrum pro 

regionální rozvoj pobočka Liberec v lednu 2006. Stavbu realizovala společnost Strabag. a.s., v hodnotě 1 

077 tis. Kč. 

V návaznosti na výstavbu kruhové křižovatky Sobotecká - Jana Palacha byl v této ulici položen nový 

asfaltový povrch a upravena boční ulice před školkou včetně malého parkování před čp. 1931 nákladem 

1 180 tis. Kč.

Nový povrch byl položen na komunikaci Máchova v hodnotě 512 tis. Kč.

Z rozpočtové kapitoly komunikace byly dále hrazeny práce menšího rozsahu, jako je úprava dvora před 

garážemi v ulici 28. října, úprava chodníků na sídlišti Výšinka, autobusová čekárna v Sobotecké ulici, 

bezbariérové přechody a další běžná údržba.

► Nebytové prostory
Již čtvrtým rokem probíhala výměna části oken v budově, kterou užívá Gymnázium Turnov. Výměna oken je 

hrazena z kapitoly nebytové prostory a v roce 2005 bylo na tuto akci vynaloženo 1,5 milionu korun. 

Smlouva, která byla s dodavatelem uzavřena na čtyři roky a nepodařilo se ji zcela naplnit, byla v prosinci 

2005 prodloužena na další tři roky. 

U domova mládeže ve Skálově ulici proběhla závěrečná etapa výměny oken v hodnotě 439 tis. Kč. 

Z této kapitoly byly dále hrazeny úpravy radnice – nátěry oken 189 tis. Kč, úprava pasáže pro úřední desku 

621 tis. Kč, oprava teras s výměnou oken za  177 tis. Kč a další drobné běžné výdaje. O realizaci  prací na 

budově radnice bylo rozhodnuto po neúspěšném výběrovém řízení na dodavatele opravy fasády radnice.

Z kapitoly nebytových prostor byla čerpána částka v celkové hodnotě 4 100 tis. Kč. 

► Byty

98



Pro opravy bytových domů byla v roce 2005 vyčleněna částka 2000 tis. Kč. Část finančních prostředků z 

této kapitoly byla použita na drobné běžné opravy a údržbu bytového fondu. (výměna kotlů, karem včetně 

jejich oprav, opravy rozvodů vody el., plynu, odstraňování závad z revizních zpráv, deratizace apod.). 

V domě čp. 1054 byly zrekonstruovány stoupačky vody a kanalizace v hodnotě 269 tis. Kč.

Byla zahájena celková oprava balkónů v domě čp. 1396 - 1398 v Bezručově ulici. Smlouva o dílo byla 

uzavřena  se společností Unitip, s.r.o., Hradec Králové s termínem dokončení do 30. 10. 2005. Společnost 

termín dokončení nedodržela  a klimatické podmínky nedovolily v závěru roku práce dokončit. Ze smlouvy o 

dílo budou uplatněny při fakturaci dohodnuté sankce, které však nevyváží celkový špatný dojem ze stavby. 

Práce v dohodnuté smluvní ceně 470 tis. Kč budou hrazeny až v roce 2006 a o tuto částku nebyla kapitola 

běžná údržba bytů v roce 2005 dočerpána.

Na domě s pečovatelskou službou čp. 1897 Granátová Turnov byla provedena celková rekonstrukce 

střešního pláště položením modifikovaných asfaltových pásů v ceně 194 tis. Kč. Na tuto celou rekonstrukci 

jsme získali dotaci z Libereckého kraje ve výši 100% vynaložených nákladů. Tím jsme z kapitoly opravy bytů 

tuto částku ušetřili.

► Městské organizace
V budovách, které mají v pronájmu organizace zřizované městem, byly v roce 2005 provedeny opravy a 

investice celkem za 7 443 tis. Kč korun. 

Byl naplněn rozpočet, který se skládal z více než čtyřiceti dílčích částí. 

Velmi významnou byla část dokončení stavebních úprav kuchyní ve všech osmi školkách. Stavební úpravy 

různého rozsahu od malých – výměna baterií, úpravy výlevek apod. až po větší, tj. úprava rozvodů sítí el. 

voda, kanalizace, obklady, dlažby atd. v hodnotě celkem  730 tis. Kč přinesla školkám a městu jistotu 

bezproblémového provozu z hlediska hygienických předpisů. V současné době všechny kuchyně školek 

odpovídají hygienickým normám.

Ve školkách ve Zborovské ulici rekonstrukcí a zateplením střešního pláště, v ul. 28. října výměnou části 

oken, ve školce v Alešově ul. výměnou otopných těles se podařilo významně zlepšit stavebně-technický stav 

budov v hodnotě 1 048 tis. Kč.

Ve školce Alešova ul. byla rozšířena významně plocha zahrady a osazen nový plot nákladem 60 tis. Kč.

Na regulaci topení v mateřské škole Kosmonautů a v Dětském centru byla zhotovena regulace topení 

včetně zásadní úpravy parapetů a krytů topení v ceně 250 tis. Kč. Částečně na tuto akci  byla získána 

dotace od Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 100 tis. Kč.

Ve školce v Mašově bylo opraveno schodiště a část fasády, ve Zborovské ulici venkovní úpravy terénu – 

chodník pro kočárky a schodiště, J. Palacha- regulace topení a úprava krytů topení, MŠ Kosmonautů a DC 

úprava chodníků a oprava fasády, dle požadavků ředitelek bylo zadáno malování. 

Největší investicí v základních školách byla rekonstrukce podlahy tělocvičny v Základní škole v ul. 28. října. 

Stavba byla realizována společností Man - Vlastislav Jakeš, Česká Bělá nákladem 652 tis. Kč. Se 

spoluúčastí školy bylo dořešeno hřiště pro družinu osazením hracích zařízení a zpevněním ploch hřiště.

V Základní škole Žižkova ul. byly ve dvou třídách školičky upraveny parketové podlahy, opravena fasáda a 

vymalováno jedno podlaží školy celkem za 246 tis. Kč.

V Základní škole Mašov byla dokončena výměna oken a se stavebními úpravami okenních ostění dosáhla 

částka na úpravy 200 tis. Kč.
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Základní umělecká škola převedla ze svého rezervního fondu finanční prostředky v hodnotě 325 tis. Kč, za 

které bylo realizováno zábradlí na schodišti. Zábradlí bylo pořízeno ve spolupráci se střední uměleckou 

školou.

V objektu městské knihovny  byl upraven vstup zámkovou dlažbou v ceně 162 tis. Kč, rekonstruovány 

suterénní místnosti na sálek – 105 tis. Kč.

Významnou položkou rozpočtu byla výmalba divadla. Po loňské opravě krovu a sloupů na balkonech byla 

provedena celková výmalba divadla. Malování bylo objednáno u A. Pavelky za 452 tis. Kč. Související práce 

jako je omytí a revize lustru apod., byly realizovány Kulturním centrem Turnov, s.r.o. 

Pro SVČDM v táborové základně Krčkovice byla upravena kuchyně, opraveny střechy. Zároveň byla 

realizována legalizace této základny -dodatečné stavební povolení a kolaudace.

Pro Zdravotně sociální služby Turnov byla v budově domova důchodců rozšířena elektroinstalace pro 

výtahy, v penzionech byly opraveny a natřeny celé rámy oken a dveří na domě A, B, vyměněny treláže na 

domě C a D  v celkovém nákladu 630 tis. Kč.

V prosinci 2005 byla zahájena výstavba dvou podkrovních bytů v penzionu D firmou Červa za cenu dle 

smlouvy o dílo 945 tis. Kč.

Průběžně ve všech budovách byla prováděna běžná dle potřeby - drobná údržba celkem za 700 tis. Kč. 

► Pozemky
V kapitolách nakládání s pozemky město vykoupilo pozemky o výměře 2784 m2 u domů čp. 1001-1002 

5. května Turnov za kupní cenu 2 200 tis. Kč, která bude uhrazena částečně v roce 2006. Dále byl vykoupen 

pozemek v „Lukách“ u hasičského záchranného sboru pro potřeby dobrovolných hasičů z Turnova. 

Realizovalo se i částečné vykoupení travnatého fotbalového hřiště. Celkové vykoupení bude probíhat dle 

možností města ještě několik let. Na nákup pozemků v roce 2005 vynaložilo město 2 000 tis. Kč.

► Pojištění
Majetek města byl pojištěn od roku 2004 u České podnikatelské pojišťovny. Smlouva byla sjednána na jeden 

rok s každoročním prodlužováním za cenu 1262 tis. Kč. Vzhledem k ustanovením v zákoně o veřejných 

zakázkách byla vypsána na pojištění nová soutěž. Nabídky od zúčastněných zájemců o pojištění byly pro 

město velmi příjemným překvapením. Soutěž na pojištění vyhrála společnost Renomia, s.r.o., Pardubice, 

která zastupuje ČSOB pojišťovnu, a.s., s nabídnutou cenou 773 tis. Kč. Součástí pojištění je i nové pojištění 

na škody způsobené nesprávným úředním postupem.

► Projekty
V kapitole projekty byla v roce zahájena a dokončena projektová příprava především pro sterilizaci v 

městské nemocnici. Dále byl vyhotoven projekt pro rekonstrukci synagogy, který byl podkladem pro podání 

žádosti o grant. Z menších projektů stojí za zmínku projektová příprava pro CT přístroj v nemocnici, 

přístavba hasičárny na Daliměřicích, projekt veřejného osvětlení pro Mašov a Pelešany atd. Celkem bylo z 

kapitoly vynaloženo na projektovou přípravu 1 500 tis. Kč.

► Příjmové kapitoly
V příjmových kapitolách rozpočtu města za rok 2005 byl na odboru správy majetku vybírán poplatek za 

užívání veřejného prostranství, který od dubna 2005 částečně přešel (při změně vyhlášky) na odbor 

dopravy. 
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Mezi každoroční pravidelné příjmy patří pronajímání zahrádek a pozemků, ze kterých byl vybrán nájem ve 

výši 980 tisíc korun. Tuto výši příjmu příznivě ovlivnily stavby ve městě, když město pro stavební společnosti 

dlouhodobě pronajímá pozemky pro zařízení staveniště a uskladnění stavebního materiálu.

Významnou částí příjmu města je i nájemné z bytů, které bylo v roce 2005 celkem 3 800 tis. Kč a  nebytů 9 

370 tis. Kč. 

Kapitálové příjmy ve výši  16 467 tis. Kč jsou složeny ze splátek za prodej majetku Městské teplárenské 

Turnov, s.r.o.,  Nempře Turnov, s.r.o. , prodejem čp. 872, čp. 873 s pozemky společnosti Agba, s.r.o., Turnov. 

V rámci této kapitoly bylo uskutečněno 96 případů prodejů zastavěných pozemků pod garážemi, šest 

směnných smluv  a šestnáct případů nákupu pozemků.

► Činnost místní správy
Na odboru správy majetku jsou dále prováděny činnosti, které jsou pro chod odboru a úřadu nezbytné. 

Jedná se o dvě příjmové pokladny, výdajovou pokladnu, zajišťování inventarizační evidence majetku a 

činnost místní správy. 

V rámci činnosti místní správy jsou zajišťovány úhrady za náklady na energie, plyn, vodu, výtahy, benzín, 

naftu, opravy služebních vozidel, nákup spotřebního kancelářského materiálu, kancelářského nábytku a 

úhradu dalších služeb nezbytných pro činnost úřadu. Na tyto činnosti byly vynaloženy finanční prostředky ve 

výši 3 500 tis. Kč. Část nákupu drobného spotřebního kancelářského materiálu byla uskutečněna 

prostřednictví společností, které zaměstnávají zdravotně postižené, a tím se snížila povinnost města hradit 

odvody za podíl za zaměstnance se změněnou pracovní schopností.

Z prostředků činnosti místní správy byla hrazena úprava kanceláří v čp. 84 pro odbor správní a dopravní, 

dále jsme instalovali velmi potřebnou klimatizaci v kanceláři a čekárně registru vozidel. Ve spisovně úřadu 

byly doplněny regály na spisový materiál.

► Kontrolní činnost
V rámci pravidelných nebo namátkových kontrol, které byly provedeny na OSM pro zpracování auditu města 

kontrolním výborem a odborem kontroly, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v práci odboru a v 

dodržování platných předpisů.

K činnosti OSM bylo na jednáních rady a zastupitelstva přijato celkem 190 usnesení. 

DOPRAVNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

Přehled činnosti za rok 2005:

► Náplň činnosti odboru dopravního je výkon státní správy v celém územním obvodu obce s rozšířenou 

působností. Odbor dopravní vede registr vozidel a řidičů, vykonává působnost silničního správního úřadu 

pro silnice II. a III. třídy v obvodu obce s rozšířenou působností a místních komunikací na území města 

Turnov, dopravního úřadu pro agendu taxislužby a městské hromadné dopravy. Dále projednává přestupky 

proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně vymáhání uložených sankcí a provádí zkoušky 

žadatelů o řidičské oprávnění. Vede dále agendu stanic měření emisí. Od 1.4.2005 nově vybírá místní 

poplatek za užívání veřejného prostranství na místních komunikacích v Turnově.
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► V průběhu roku 2005 byla tato agenda vykonávána s třinácti pracovníky včetně vedoucího odboru. V 

dubnu nastoupil na odbor na úsek silničního hospodářství pan Jan Pelc (bývalý vedoucí strážník městské 

policie).

► Odbor na jaře 2005 zorganizoval dopravní výchovu dětí předškolního věku, celé akce se zúčastnilo 324 

dětí z 20 MŠ celého správního odboru. Na uspořádání se podařilo získat finanční prostředky z grantového 

programu vypsaného KÚ. Celkové náklady na tuto akci dosáhly 19 400 Kč. Z toho dotace činila 15 520 Kč.

► V rámci zapojení odboru do samosprávných činností probíhaly práce na dokumentaci pro územní řízení i 

„Integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD v Turnově“, který nahradí 

autobusové nádraží u Jizery. Dokumentace je zpracována a práce na inženýrské činnosti se dokončují. V 

této souvislosti se podařilo navázat kontakt s dopravním svazem ZVON v Sasku, který by měl být partnerem 

pro předložení žádosti o podporu z evropských fondů.  

► V závěru roku odbor inicioval návrh na řešení přeložky II/283 mimo centrum města. Pro tento záměr se 

podařilo získat i okolní obce Karlovice, Mírovou pod Kozákovem a Radostnou pod Kozákovem. 

► Po dlouhém vyjednávání byla uzavřena smlouva se soukromým subjektem o pronájmu radaru na měření 

rychlosti vozidel, který by měl přispět k větší bezpečnosti provozu v Turnově (v průběhu roku byl umístěn na 

několika místech ve městě).

► Po schválení návrhu v RM došlo k podepsání smlouvy s firmou ELEKTROS Martinice na realizaci 

osvětlení devíti  přechodů pro chodce v Turnově za částku 291 990 Kč. Na přelomu roku došlo k osvětlení tří 

přechodů. Realizace zbývajících byla z důvodu nepřízně počasí posunuta na jarní měsíce roku 2006.

► Jednotlivé činnosti odboru:

Registr vozidel:
V obvodu obce s rozšířenou působností (zahrnující okolní obce) bylo registrováno k 31.12. 2005: 

r. 2004 r. 2005

osobní automobily 12695 13 672

nákladní automobily 1490 1395

motocykly 3098 3132

autobusy 27 28

traktory 456 460 

přívěsy 2452  2536

návěsy 105 146

Řidiči (počet):

r. 2004 r. 2005

19128 19441

Autoškoly:
Na území obce s rozšířenou působností bylo provozováno 7 autoškol.

Při zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění bylo vyzkoušeno 823 žadatelů o řidičského oprávnění a 55,79 

% uchazečů bylo hodnoceno při první zkoušce  „neprospěl“.

Vybrané správní poplatky na OD:
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r. 2004 2 059 000

r. 2005 4 005 485
Výše této částky vychází z nárůstu  správního poplatku za přihlášení vozidla a zvýšení  individuálního dovozu ojetých automobilů ze 

zahraničí. 

Veřejné prostranství:
V roce 2005 bylo vybráno 98 775 Kč za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města 

3/05 o místním poplatku. Za akci „Vánoční trhy 2005“ bylo navíc vybráno 46 800 Kč.

Přestupky BESIP(počty kusů):

Převedeno z roku 2004 85 

Došlo v roce 2005 663 

Celkem  748 

Vysloveno zákazů činnosti řidičům 67 

Vydáno rozhodnutí o odnětí řidičského průkazu  51

Vráceno řidičských průkazů po uplynutí zákazu činnosti nebo polovině trestu 62

Pokuty uložené: 

Způsob projednání Počet 2004/2005 Výše pokut r. 2004/2005

Správní řízení 131/98 852 200 / 677 000

Příkazní řízení 79/180 159 700 / 284 900

Blokové řízení 130/182 176 400 /  125 400

Odloženo 28/47 -

Zastaveno 14/7 -

Celkem vyřízeno 497/542 1 188 300 / 1 087 000

Počet nevyřízených věcí 

převáděných do roku 

85/206 -

Vymáhání pokut v roce 2005:

kusů částka

Dáno k vymáhání v r. 2005 98 440 000

Vymoženo v r. 2005 44 140 000

Zbývá vymoci 54 300 000

Vymoženo v r. 2005 z roku 2004 24 90 000

Vymoženo v r. 2005 z roku 2003 4 8 000

Vymoženo z v r. 2005 z doby Okresního úřadu 13 63 000

Vyřazeno z pohledávek v roce 2005 2 6 000
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Vedoucí odboru: René Brož

Přehled činnosti za rok 2005:

► Činnost odboru zajišťovalo pět pracovníků (dvě pracovnice na úseku školství, jedna pracovnice na úseku 

památkové péče a jedna pracovnice na úseku místní kultury, sportu a administrativy odboru). 

Po reformě veřejné správy zajišťuje odbor cca 20% samosprávy a 80% státní správy.

► Úsek školství:
* Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení částku 135 798 997 Kč.   

* S řediteli škol a školských zařízení organizoval pravidelné porady.

* Pro ředitele škol a školských zařízení zorganizoval dvoudenní výjezdní zasedání včetně zajištění lektorů, 

které se konalo v Pasekách nad Jizerou. 

* S řediteli škol a školských zařízení uskutečnil dohadovací řízení ve smyslu zákona 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

* Zpracoval finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozbory hospodaření sumárně za školy a školská 

zařízení v působnosti obce III, zajistil vyúčtování účelových dotací, které byly školám poskytnuty ze státního 

rozpočtu.

* Ve spolupráci s KÚLK zajišťoval zdárný průběh projektu CERMAT - "Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

9.tříd základních škol". Do projektu se zapojily všechny školy.   

* Průběžně tento úsek velmi úzce spolupracoval s Odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

Krajského úřadu Libereckého kraje, který musí na práci našich pracovnic navazovat. 

* Předepsal okolním obcím k úhradě za žáky neinvestiční náklady v částce 2.709.985 Kč. Město nemá v této 

chvíli vůči obcím již žádné pohledávky.

* Podle nového školského zákona a následného usnesení RM předepsal okolním obcím k úhradě i 

neinvestiční náklady za děti v mateřských školách a uzavřel smlouvy o úhradách.

* Spolu s OŠM KÚLK a školami se podílel na řešení Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - opatření 

projektu 3.1. "Úprava vzdělávacích programů 7.ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků".

* Pro Ústav pro informace ve vzdělání shromažďoval a zpracovával údaje ze škol, čtvrtletně výkaz o 

vyplacených mzdových prostředcích a zaměstnancích. Pracovnice odboru zpracovávaly i zahajovací výkazy 

škol a školských zařízení, výkazy o úrazovosti, o zahájení povinné školní docházky a další.   

* Ve spolupráci se základními a mateřskými školami administrativně zajišťoval zápis dětí do prvních ročníků 

základních škol.

* Podílí se na kontrole čerpání finančních prostředků od zřizovatele, které jsou určeny na provoz, koriguje 

rovnoměrnost tohoto čerpání.

* Zajišťuje údaje potřebné k hodnocení činnosti ředitelů škol a školských zařízení.

* Provádí kontrolu evidence majetku na školách a školských zařízeních.

* Pracovníci odboru jsou členy školských rad na školách - podle nového školského zákona č.561/2004 Sb.

* Vypracovává podklady pro zařazení, změny a vyřazení škol a školských zařízení do a ze sítě škol a 

Obchodního rejstříku.
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* Sleduje legislativu a o změnách v legislativě informuje ředitele škol a školských zařízení celého obvodu III.

► Úsek památkové péče:
a) Státní správa

* Průběžně tento úsek spolupracoval s Odborem kultury, památkové péče, cestovního ruchu a sportu 

Krajského úřadu Libereckého kraje. 

* Vydal 75 správních rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou v mnohých případech velmi rozsáhlá a složitá. Byla 

podána dvě odvolání proti výše uvedeným správním rozhodnutím.

* Bylo zahájeno 8 přestupkových řízení.

* Průběžně tento úsek spolupracoval se starosty obcí a  vlastníky kulturních památek, účastnil se kontrolních 

dnů, kolaudací apod. 

* Pod právním tlakem našeho odboru byly zahájeny obnovy čtyř nemovitých kulturních památek, které se 

nacházely v havarijním stavu (Soběslavice čp.18, Jenišovice čp.59,60, Malá Skála - tzv. Vacardův mlýn a 

Příšovice ev.č. 24). 

* Stále přetrvává problém s dodržováním lhůt k vydání odborných vyjádření Národním památkovým 

ústavem,  územní pracoviště Ústí nad Labem. 

b) Samospráva

* Odbor zásadně spolupracoval při obnovách kostela Narození Panny Marie, restaurování náhrobků na 

židovském hřbitově, restaurování dvou soch na území města.

* Zajišťoval a řídil obnovu kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích. (Předáno z odboru rozvoje města).

* Zajišťoval ve spolupráci s projektanty projektovou přípravu dalších obnovovacích prací na hradě 

Valdštejně.

* Spolupracoval při přípravě žádosti na obnovu židovské synagogy z finančního mechanismu tzv. "Norských 

peněz".

* Připravil žádost do Programu záchrany architektonického dědictví. (Předáno z odboru rozvoje města).

* Zajišťoval restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie a kamenného kříže 

v Přemyslově ulici (restaurování kříže se uskutečnilo bez finanční účasti Města).

* Zajišťoval podklady a finanční vypořádání pro Ministerstvo kultury v rámci Programu regenerace městské 

památkové zóny.

► Úsek místní kultury a sportu:
a) V oblasti společenských akcí města v loňském roce

 *  přibylo 60. výročí ukončení 2.světové války, pořádané společně s Muzeem Českého ráje ve dnech 5. - 

8.5.

 *  neobvyklou akcí byla premiéra dokumentu o prof. Josefu Pekařovi (20. 5.)

 * mimořádnou návštěvnost zaznamenalo rozsvícení vánočního stromu (rozšířený program s technicky 

dokonalejším zajištěním)

 * VII. vánočních trhů se účastnil rekordní počet prodejců (přes 70) i účinkujících, včetně profesionálů 

(Divadlo Kvelb České Budějovice, Rozmarýnek Most,...), byl pořízen dřevěný betlém pro umístění 

v exteriéru, tedy pod vánočním stromem (moderně pojaté dílo „Svatá rodina“ vzešlo z dílny mladého autora 

J. Čermáka)

b) V oblasti prezentace města
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* odbor spolupracoval na prezentaci města v rámci Krajských dnů v Liberci v září 2005 - propagační panel 

Turnovska a koordinace akcí pro děti

* byl vytvořen rozsáhlý materiál o názvech turnovských ulic, umístěný na internetových stránkách města, v 

němž bylo využito i přímého studia pramenů v archívu, muzeu apod.

* pracovníci odboru spolupracovali na sportovním setkání mládeže z přátelských měst v květnu 2005

c) V oblasti místní kultury

* odbor odbavil rekordní počet žádostí o finanční příspěvek Města na činnost, kulturní akce a publikace - v 

prvním kole 69 a ve druhém kole 7

* odbor zorganizoval cyklus benefičních koncertů ve prospěch stavby Střelnice

d) V oblasti občanských záležitostí

* velmi se rozvinula akce vítání občánků - v r. 2005 bylo ve 4 cyklech přivítáno 122 dětí ( v r. 2004 78 dětí), 

obnoveny byly dárky pro děti (vyšívaná souprava se jménem a zvířátkem)

e) V oblasti sportu a tělovýchovy

* byly vytvořeny smlouvy na finanční příspěvky města pro jednotlivé oddíly

* zavedena byla kontrola využití finančních příspěvků na opravy a rekonstrukce objektů

* dle rozhodnutí sportovní komise RM byly oddílům přiděleny peníze na podporu sportovní reprezentace dětí 

a mládeže

► Dotace a granty:
Pozice odboru v oblasti grantové politiky je především v rovině upozorňování na grantové možnosti jak 

vlastní organizace, tak občanská sdružení či kulturní spolky. Pracovník přímo zpracoval projekt na 

dokončení obnovy kostela sv.Jana Křtitele v Nudvojovicích (získáno ze dvou dotací KÚLK celkem 430.000 

Kč), projekt restaurování sochy sv.Jana Nepomuckého před kostelem Narození Panny Marie (získáno z 

KÚLK 20.000 Kč), projekt v rámci obnovy městské památkové zóny (získáno z MK ČR 430.000 Kč). 

Celkem získáno 880.000 Kč.

► Pracovníci odboru organizovali těchto šest komisí RM:

- pro výchovu a vzdělávání (3 zasedání v roce), 

- pro kulturu (7 zasedání v roce),

- sportovní (7 zasedání v roce), 

- pro regeneraci městské památkové zóny (5 zasedání v roce),

-  letopisecké (2 zasedání v roce).

- hodnotící komise RM pro udělení Ceny obce a čestného občanství (1 zasedání v roce)

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová

Přehled činnosti za rok 2005:

► Odbor sociálních věcí je rozdělen na dva úseky:
-  úsek sociální péče a sociálních služeb

-  úsek sociálně právní ochrany dětí a prevence
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Na konci roku 2005 měl odbor 13 pracovníků. Vzhledem k náročnosti vykonávané činnosti a vzhledem 

k počtu pracovníků došlo i v r. 2005 k personálním změnám – odchod na mateřskou dovolenou, rozvázání 

pracovního poměru. V r. 2005 proběhla dvě výběrová řízení na nové pracovníky.

► Činnost odboru spočívá především ve výkonu státní správy v přenesené působnosti a jako pověřený 

úřad. Na úseku samosprávy je činnost odboru zaměřena na zajištění a rozvoj sociálních služeb pro seniory, 

osoby se zdravotním postižením a další ohrožené skupiny obyvatel, na proces komunitního plánování 

sociálních služeb a oblast zdravotnictví. 

► Úsek sociální péče a služeb zajišťuje v přenesené působnosti a jako obec s rozšířenou působností 

především poskytování dávek sociální péče (jednorázových i opakovaných) osobám se zdravotním 

postižením, seniorům, rodinám s dětmi a nezaměstnaným. Poskytuje také příspěvek při péči o osobu 

blízkou, vyřizuje agendu průkazů mimořádných výhod a poskytuje příspěvek na výživu.

► Na dávkách sociální péče bylo vyplaceno:
- v r. 2005  - 27 128 208 Kč (průměrný počet klientů cca 1 320 za měsíc)

V r. 2005 bylo odborem vydáno 4 481 rozhodnutí ve správním řízení (v r. 2004 – 3 255), počet odvolání 20. 

Všechna odvolání byla odvolacím orgánem zamítnuta a rozhodnutí OSV potvrzena jako správná.

► V samostatné působnosti na základě pověření rady města v oblasti sociálních služeb vede odbor agendu 

žádostí o umístění do zařízení pro seniory – domova důchodců, penzionu pro důchodce a domu 

s pečovatelskou službou.

Na úseku sociálně právní ochrany dětí a prevence vykonává odbor činnosti především dle zákona o 

sociálně právní ochraně dětí a zákona o rodině. Odbor sociálních věcí eviduje 1 378 opatrovnických spisů, 

v r. 2005 se pracovnice tohoto úseku zúčastnily 275 soudních jednání a zastupovaly nezletilé děti před 

dalšími orgány státní správy. Součástí je i agenda náhradní rodinné péče, v rámci poskytování odborné 

pomoci těmto klientům na odboru působí psycholog. V péči o nezletilé děti umístěné ve výchovných 

ústavních zařízeních je prováděna pravidelná návštěva těchto klientů. 

V souladu s platnými právními předpisy je zřízena Komise sociálně právní ochrany dětí, která dohlíží na 

dodržování práv nezletilých, ukládá výchovná opatření.

V oblasti prevence se činnost odboru zaměřuje na péči o občany společensky nepřizpůsobené. Jedná se o 

poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, ubytování, finanční výpomoc. 

Oblast sociální prevence zahrnuje i pomoc osobám společensky nepřizpůsobeným a národnostním 

menšinám. Jedná se především o výchovu a vzdělávání dětí z romských rodin ve spolupráci se školami a 

romskou asistentkou, která působí ve speciální škole.

► Činnost odboru sociálních věcí je rozšířena i o zdravotnictví. OSV působí v oblasti zdravotnictví 

především v přenesené působnosti, jedná se o prodej receptů a žádanek s modrým pruhem zdravotnickým 

zařízením, dále odbor provádí výkon rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Odbor sociálních věcí 

spolupracuje s odborem zdravotnictví KU Libereckého kraje, s nemocnicemi. s odbornými a praktickými 

lékaři, pediatry,

► V rámci zvýšení image odboru i města se pracovnice OSV zúčastnily členské schůze Svazu osob 

postižených civilizačními chorobami  - pobočky Turnov za účasti cca 145 osob se zdravotním postižením.   

Ve spolupráci  s „Podkrkonošskou společností dětí zdravotně postižených“ byl pro děti ze sociálně slabých 

rodin a pro děti se zdravotním handicapem uspořádán jarní tábor. 
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Pro seniory z Turnova bylo pořádáno zdarma divadelní představení a adventní koncert.

► Děti z Turnovska umístěné v dětských domovech byly 2 x ročně navštíveny pracovnicemi odboru a těmto 

dětem byly předány drobné dárky. Rovněž byly navštíveny rodiny, které mají děti v pěstounské péči.

Pro bezdomovce byly zajištěny služby ve středisku osobní hygieny, které jsou součástí terénní pečovatelské 

služby (koupání, praní prádla). Bylo jim umožněno využít i služeb humanitární organizace ADRA.

► Ve spolupráci s odborem dopravy OSV předložil záměr bezbariérové trasy v Turnově v rámci Národního 

rozvojového programu „Mobilita pro všechny“ na rok 2006 – 2008. Cílem záměru je odstranit bariéry na 

komunikacích , přístupových trasách k úřadům a institucím, k veřejně přístupným budovám ve městě.

Realizací záměru bezbariérové trasy v Turnově dojde ke zpřístupnění budov školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ), Policie 

ČR, knihovny, pošty a  vybudování cca 20 bezbariérových přechodů.

Podkladem pro vytyčení této konkrétní trasy bylo zmapování bezbariérovosti v Turnově i za spolupráce 

několika osob se zdravotním postižením. V případě kladného posouzení předloženého záměru se budou 

dopracovávat a případně realizovat dílčí projekty, ze kterých se záměr skládá.

► V rámci koncepce rozšíření péče o osoby se zdravotním postižením a v souladu s komunitním 

plánováním sociálních služeb se připravují podklady k územnímu rozhodnutí pro výstavbu nové budovy 

Fokusu v Turnově v Tázlerově ulici tak, aby v r. 2007 bylo možné požádat o finanční prostředky 

z grantových  programů EU. V další etapě se počítá s výstavbou chráněných bytů a bytů sociálních. Prvním 

krokem je zakoupení pozemku v ul. 5. května v blízkosti domova důchodců a nemocnice s cílem propojení 

zdravotních a sociálních služeb. 

► Město Turnov je prostřednictvím sociálního odboru zapojeno do projektu „Komunitní plánování sociálních 

služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“. Nositelem projektu je Fokus Turnov. Výstupem projektu je 

vytvoření komunitních plánů pro jednotlivé oblasti (dle připravovaného zákona o sociálních službách bude 

povinností obce mít rozvojový plán  vytvořen) a informační brožura pro veřejnost o poskytovatelích 

sociálních služeb. Na projekt bylo získáno z prostředků EU cca 1,7 mil. Kč. 

► Na základě požadavků a  potřeb občanů Turnovska (jeden z výstupů sociální analýzy) bylo v Turnově 

v prostorách penzionu pro důchodce zřízeno detašované pracoviště „Poradny pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy“ z Liberce. Činnost byla zahájena v září a dle statistických údajů služeb poradny 

vyhledalo odbornou pomoc cca  51 občanů. 

Ve spolupráci s Centrem zdravotně postižených Liberec – pobočka Semily - poskytuje toto sdružení 

v prostorách Zdravotně sociálních služeb Turnov poradenství a pomoc osobám se zdravotním postižením, 

nabízí i službu osobní asistence. 

► Při péči o děti se zrakovým postižením OSV  spolupracuje s neziskovou organizací  - Střediskem rané 

péče Liberec a ve spolupráci s Městskou knihovnou a organizacemi SONS a Tyfloservis bylo otevřeno 

poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené (děti i dospělé) v prostorách knihovny. Činnost je 

zaměřena na  půjčování zvukových kazet, pořádání tematických setkání s odborníky z této oblasti a na 

kulturní programy. Pracovnice OSV se pravidelně těchto poradenských dní účastní.

►Odbor připravuje podklady pro odborné komise rady města – komisi sociální a ZSST, účastní se jednání 

těchto komisí. OSV spolupracuje a metodicky řídí činnost příspěvkových organizací působících v sociální 

oblasti. Jedná se o Dětské centrum Turnov a Zdravotně sociální služby Turnov. Úzce spolupracuje 

s Městskou nemocnicí Turnov.

108



Dětské centrum Turnov se stalo na základě usnesení ZM od 1. 1. 2006 pouze nestátním zdravotnickým 

zařízením, které poskytuje především odborné rehabilitační služby pro děti se zdravotním postižením. 

Odbor spolupracuje s touto příspěvkovou organizací v oblasti poskytování péče o zdravotně postižené děti a 

jejich rodiny, poskytuje jim pomoc v oblasti poradenství a pomoc finanční – oblast dávek sociální péče. 

Pracovnice odboru spolupracují s občanským sdružením „Slunce všem“, které působí při DC Turnov.

► Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov 

(ZSST). Sociální odbor na základě pověření RM rozhoduje o poskytování pečovatelské služby v rámci 

samostatné působnosti obce, rozhoduje na základě usnesení sociální komise o umístění žadatelů do 

domova důchodců, penzionu pro důchodce, eviduje žádosti o umístění, vydává rozhodnutí o úhradě za 

pobyt v těchto zařízeních a rozhodnutí o úhradě za poskytované úkony pečovatelské služby. Provádí 

sociální šetření, připravuje podklady pro jednání odborných komisí.

► Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v sociální 
oblasti v Turnově.  Jedná se o spolupráci s těmito organizacemi:
- OS Fokus Turnov – trvale v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a 

pro osoby s duševním onemocněním, pomoc při řešení trvalého umístění Fokusu, pomoc při tvorbě projektů, 

odborná garance projektů. 

- OS Centrum pro rodinu „Náruč“ – odborná garance projektů, poskytování informací o grantových 

programech, zákonných normách, spolupráce při pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin.

- Centrum zdravotně postižených – zajištění prostor pro setkávání, poskytování informací, vzájemná 

spolupráce v péči o konkrétní klienty.

- Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené  - spolupráce OSV v péči o konkrétní osoby.

- ADRA – úzká spolupráce v rámci činnosti humanitární organizace.

- Azylové domy v Jablonci n. N. (muži)  a v Liberci (matky s dětmi ) 

- Podkrkonošská společnost děti se zdravotním postižením 

- Středisko rané péče Liberec -  spolupráce v oblasti péče o děti se zrakových postižením

- Centrum sociálních služeb Liberec – jedná se především o poradenství

- Vzdělávací centrum Turnov –  v rámci projektu „Vzděláváním k pracovnímu zařazení“ se  odbor podílí na 

realizaci tohoto projektu v oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách a pomáhá při výběru 

vhodných občanů pro  osobní asistenci. Projekt je financován z prostředků EU v částce cca 4,5 mil Kč. 

► Velmi úzká spolupráce je s dalšími institucemi a organizacemi – KÚ LB kraje – odborem sociálních věcí a 

odborem zdravotnictví, úřady práce, okresní správy sociálního zabezpečení , městské i obecní úřady, státní 

sociální podpora, městská a státní policie, soudy, dětské domovy, dětské diagnostické ústavy, probační a 

mediační služba, speciální školy, dětské ozdravovny a další instituce.

Odbor spolupracuje také se všemi spádovými obcemi, a to především při procesu tvorby komunitního 

plánování sociálních služeb. Zvláštní pozornost věnuje obcím, které provozují domy s pečovatelskou 

službou (Příšovice, Vlastibořice, Mírová p.K,  Rovensko p. Tr., Karlovice). Se všemi obcemi je jednáno při 

zajištění pomoci a poskytnutí sociální péče konkrétním osobám, dále je s obcemi řešena otázka krizových 

sociálních situací jejich obyvatel a je jim poskytována odborná pomoc.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

Přehled činnosti za rok 2005:

Samospráva:
► 1. Správa městské zeleně

Akce provedené v roce 2005:        

- nákup, instalace a osázení 11 ks závěsných nádob na letničky  ul. Skálova, Sobotecká

- nová výsadba u městské knihovny

- výsadba 10 ks tújí v ul. Terronská

- údržba trávníku v Dolánkách u koupaliště

- výsadba 3 ks javorů na Havlíčkově náměstí

- ořez a úklid keřů v ul. Pekařova, sídliště Přepeřská 

- odstranění suchých stromů u kruhové křižovatky na Havlíčkově nám. a  na Trávnici

- likvidace bolševníku v Dolánkách a u Juty

- údržba (seč, odplevelení) ploch kolem hasičárny na Daliměřicích

- mulčování, dosekávání, likvidace náletů v ul. Luční

- mulčování pozemků podél Jizery

- seč a úklid podél komunikace u židovského hřbitova

- odstranění plevele z nových výsadeb ul. Terronská, ul. Sobotecká

- seč pozemků na Hruštici

- pročištění odtokového potrubí u studánky za ČD Turnov

- osázení 2 ks mobilních nádob ul. Žižkova

- údržba svahu u Maškovy zahrady

- zemní úpravy + sadové úpravy v okolí bytového domu č.p. 1696-1698

- výřez keřů v ul. Nádražní

- řez keřů na Výšince

- nová udržba ploch zeleně ( DD Pohoda, dvůr - ul. Hluboká 278, dvůr - ul. Skálova 72, ul. Čapkova, 

Terronská, spisovna)

► Projekty všech sadových úprav vypracoval odbor životního prostředí. Z kapitoly veřejná zeleň byla dále 

zajišťována standardní údržba zeleně a další drobné akce.

Šetřilovské parky:
- zdravotní a bezpečnostní řez dřevin

- odplevelení trávníků v Metelkových sadech

pokácení 1 ks buku v Metelkových sadech 

vyfrézování 2 ks pařezů

Stromy:
- ošetření 19 ks lip srdčitých u cesty k rozhledně Hlavatice

- pokácení 6 ks topolů na  Výšince

- bezpečnostní a redukční řez u 7 ks topolů na Výšince
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- odstranění výmladků u lip na hřbitově na Hruštici

- vyčištění úvozu k restauraci na Hlavatici-vykácení nežádoucích dřevin, odstranění podrostu, průklest lísek

- oprava kotvení stromů před Kleopatrou a na Havlíčkově nám.

- kácení 1 ks modřínu v Mašově

- pokácení 1 ks jírovce v  ul. Bezručově

- výchovný řez u 64 ks nových výsadeb stromů 

- pokácení lípy v ul. Žižkově

- zdravotní a redukční řez 2 ks lip u  DD Pohoda

- pokácení 3 ks stromů u DD Pohoda

- prořez dřevin na autobusovém nádraží (úprava podjezdné výšky)

- instalace bezpečnostních vazeb  - DD Pohoda, Maškova zahrada

- rizikové kácení  8 ks stromů u lomu v Mašově

- redukční řez vrby v ul. Studentská

- odstranění 2 ks vrb na Patočkově sídlišti

- zdravotní a redukční řez v ul. Skálově u sokolovny

Příměstské lesy:
- dokončení výřezu náletů a odstranění soušek ve Struhách

- výřez náletů a výchovná probírka ve Farářství

- úklid dřevní hmoty z Farářství a pod Hlavaticí

Výdej ornice:

V roce 2005 bylo z deponie Vesecko občanům vydáno 250 m³ ornice za celkovou cenu 50.000 Kč Pro účely 

Města bylo vydáno 178 m³ ornice.

► 2. Rozbory, monitoring, ostatní:2005
- 12 x ročně rozbory z pramene Boží voda a pramene pod Valdštejnem

- monitoring vod - skládka Kadeřavec 

- byl vyřízen jeden příspěvek na ekologické vytápění

► 3. Publikace, studie, ostatní:
- projekt regenerace městských hřbitovů – pokračování (posouzení zdravotního stavu dřevin)

- studie parku u letního kina

- zpracování návrhu sadových úprav na městský park Rývovy sady

- zpracování projektu péče o stromy rostoucí v Metelkových sadech

► 4. Odpady  – místní poplatek:
platby:

- z toho roční platba:                             14 157 osob   =   6.652.182,-   Kč

- z toho 1/2 platba:                                        82 osob   =        19.875,-   Kč      

- vybráno  bez zvýšení                                                       6.672.057,-   Kč
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vlastníci rekreačních nemovitostí:

-    přihlásilo se a zaplatilo:                                                             279  osob        

nepřihlásilo se a  nezaplatilo:                                                        2  osoby   

rozhodnutí o snížení poplatku                                                      19 osob   

prominutí poplatku - úplné                                                           45 osob        

zamítnuto - rozhodnutí o zamítnutí poplatku                               13 osob

sleva na děti do 2 let:                                     387 osob

sleva občané nad 80 let:                                                             510 osob

- vydáno 2098 ks pytlů  s logem TS Turnov                                

- pravidelně prováděn předpis a vyúčtování pohledávek

- vydáno 252 platebních výměrů k zaplacení poplatku za celý rok 2005

- vydáno 252 platebních výměrů na zvýšení poplatku za celý rok 2005

- vydáno 51 platebních výměrů na poplatek za poměrnou část roku 2005

- vydáno 91 platebních výměrů na poplatek za druhé pololetí roku 2005

- vydáno 91 platebních výměrů na zvýšení poplatku za druhé pololetí roku 2005

- na KÚLK postoupeno 1 odvolání proti rozhodnutí o zvýšení poplatku, dosud není ukončeno

► 5. Vymáhání pohledávek:
- vydáno 65 exekučních příkazů na pohledávky za rok 2003

- zastaveno řízení u 4 exekučních  příkazů

- 2 občané uhradili pohledávku v hotovosti na OŽP po vydání exekučních příkazů

- 54 exekučních příkazů uhrazeno převodem na účet Města

► 6. Odpady:   
- bylo zakoupeno 10 nových kontejnerů na separovaný odpad

- bylo zřízeno 5 nových a rozšířeno 8 stávající stání na separovaný odpad

- od společnosti EKO-KOM jsme obdrželi 25 kontejnerů na separovaný odpad v rámci projektu „Intenzifikace 

odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálního odpadu včetně jejich obalové složky 

na území Libereckého kraje“

- od společnosti EKO – KOM byl poskytnut příspěvek ve výši 935.366,20 Kč

- likvidace černých skládek 2x na Vesecku, 2x v Nudvojovicích, 2x na Hrubém Rohozci, v Bělé, v Dolánkách, 

na Stebni, na Károvsku, v Ohrazenicích, 3x v Mašově, likvidace černých  skládek na  Kadeřavci, v Loužku, u 

Zrcadlové kozy

- byl pořízen stacionární lis, který je umístěn na SD Vesecko

- byly zakoupeny lisy na PET – lahve, které byly umístěny ulici Granátová, Přepeřská, Brigádnická a v 

budovách MěÚ

- byla stanovena pravidla pro separaci na jednotlivých odborech MěÚ

- byly zakoupeny lisy na PET-lahve (20 ks) pro zapůjčení občanům města

- v 9 mateřských školkách v Turnově byla zřízena stání na separovaný odpad
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- 9 mateřských škol bylo vybaveno barevnými popelnicemi na separovaný odpad

- provedeno 36 kontrol občanů a podnikatelů ve věci ukládání stavebního odpadu na SD

- v rámci zpracování projektu likvidace bioodpadů, byl dojednán příspěvek z KÚLK, který však kvůli 

nedořešeným majetkoprávním vztahům nemohl být čerpán 

- ve spolupráci s ORM byla podána žádost o grant z programu Grantové schéma pro ochranu životního 

prostředí a udržitelný rozvoj v příhraničních oblastech CZ 2003/005-095.02  - II. kolo výzvy na realizaci 

projektu „Odpadového hospodářství SD Vesecko“

Státní správa:
► 7. Vodoprávní úřad:
Počet vydaných rozhodnutí: 251 - 119 se týká domovních ČOV, 69 se týká vodovodů a kanalizací, 18 se 

týká studní, 45 jsou jiná rozhodnutí (pouze povolení k nakládání s vodami, souhlasy vodoprávního úřadu, 

přerušení řízení, zastavení řízení apod.)

- proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání

- na správních poplatcích bylo vodoprávním úřadem vybráno 76.500,- Kč

- prováděn předpis a vyúčtování pohledávek    

- poskytování konzultační pomoci při řešení problematiky vodního hospodářství, popř. problematiky na 

úseku vodovodů a kanalizací starostům obcí i jiným žadatelům 

- spolupráce se státními podniky a organizacemi na úseku vodního hospodářství, tj. Povodí Labe, státní 

podnik, Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy ČR – oblastní správa toků 

- výkon vodoprávního dozoru ( kontrola dodržování vodního zákona, popř. kontrola dodržování rozhodnutí 

podle něj vydaných). 

- provedeno 25 vodoprávních dozorů na základě sdělení (telefonická, osobní), ve spolupráci se stavebním 

úřadem  ukládána nápravná opatření   

- spolupráce se správním odborem v oblasti povodňové problematiky

- kromě správních rozhodnutí se vodoprávní úřad vyjadřuje jako dotčený orgán ve stavebních řízeních, dále 

se vyjadřuje rovněž při přípravě územně plánovací dokumentace

- v srpnu 2005 se vodoprávní úřad aktivně podílel na likvidaci ekologické havárie na Jizeře. Došlo ke 

znečištění Jizery ropnými látkami. S viníkem havárie v současné době probíhá správní řízení. 

► 8. Ochrana ovzduší:
Na  úseku ochrany ovzduší byla:

- zpracována evidence 132 středních zdrojů znečišťování ovzduší

- bylo vydáno 30 rozhodnutí o poplatku u středních zdrojů znečišťování

- bylo vydáno 6 rozhodnutí o zpoplatnění malých zdrojů znečišťování

- uloženy 3 pokuty za porušení zákona o ovzduší ve výši 10.000,- Kč

- proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání

Žádost o dotaci:

SFŽP –  Program ke zlepšení kvality ovzduší – poskytnuta dotace ve výši 145.000,-    
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► 9. Odpady:
Na úseku státní správy odpadů:

- byla zpracována evidence 216 povinných osob- zpracovatelů ročního hlášení o odpadech 

- bylo vydáno 66 rozhodnutí – souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem

- proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání

- v součinnosti se samosprávou bylo provedeno 25 kontrol podnikatelů 

- byly uloženy 2 pokuty za porušení zákona o odpadech  ve výši 10.000,-

- proti 1 rozhodnutí o pokutě bylo podáno odvolání, odvolací orgán potvrdil rozhodnutí 

► 10. Státní správa lesů za rok :
Celkový počet vydaných rozhodnutí: 103 

- 57 souhlasů se stavbami na lesních pozemcích a 50 m od lesa

- 3 souhlasů k dělení lesních pozemků

- 9 rozhodnutí v pochybnosti o druhu pozemku

- 10 rozhodnutí o odnětí lesního pozemku

- 4 rozhodnutí o prohlášení pozemků za lesní

- 5 rozhodnutí o těžbě do 80 let

- 4 opatření ke zlepšení stavu lesa – proti šíření kůrovce

- 5 opatření ke zlepšení stavu lesa – zalesnění

- 1 rozhodnutí o udělení licence

- 2 rozhodnutí o uložení pokuty

- 1 rozhodnutí o opatření ke zlepšení stavu lesa

- 1 prodloužení lhůty pro zalesnění lesního porostu 

- 1 prodloužení lhůty pro zajištění lesního porostu 

- proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání

- zasláno 5 metodických dopisů pro zpracování a asanování kůrovcových stromů, včetně smrkových polomů

- vyjádření na žádosti včetně souhrnných bylo přibližně 430

- bylo předáno  80 vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy vlastníkům lesů 

- vypravovány 2 roční výkazy o odnětí, těžbách, holinách, … pro MZe a MŽP

- vedena agenda týkající se finančních prostředků na úhradu zvýšených nákladů za výsadbu melioračních a 

zpevňujících dřevin (celkem bylo vyplaceno 22.700 Kč)

- vedena agenda, provádění průběžných výpočtů přírůstků a úbytků ploch pro výpočet úhrad a oprávněného 

vyplácení prostředků na úhradu lesních odborných hospodářů, (celkem bylo vyplaceno 1.017.495,- Kč)

- provedeno 19 kontrol zalesnění holin, výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, zalesnění nelesních 

pozemků, zajištění výsadeb, těžeb, nezpracované nahodilé těžby, oprávnění vyplácení prostředků na 

úhradu lesních odborných hospodářů a výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 

- byla přijata 3  oznámení na sběr reprodukčního materiálu 

- přijato 80 oznámení o těžbách 

- přijato 150 hlášení  souhrnných údajů lesní hospodářské evidence od vlastníků lesů

- průběžně předávány finančním úřadům informace o poskytování peněžitých náhrad vlastníkům lesů
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- prověřeno 9 organizovaných akcí v lese

- provedeno šetření ve třech obcích pro potřeby komplexních pozemkových úprav

- shromažďují se údaje pro potřebu certifikace lesů

- byla zahájena činnost na zpracování lesní hospodářské osnovy Turnov-Hořicko

- vypravovány podklady pro výroční zelenou zprávu pro MZe

- prověřeno a vyhotoveno 5 potvrzení o původu reprodukčního materiálu 

► 11. Státní správa myslivosti za rok:
Celkový počet vydaných rozhodnutí: 35

- 29 rozhodnutí o povolení lovu

 - 3 rozhodnutí o ustanovení mysliveckých hospodářů

 - 1 opatření ke zjištění nedostatků

 - 1 rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky 

 - 1 rozhodnutí o přestupku

- proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno odvolání

- určeny termíny pro sčítání zvěře

- ustanovena myslivecká stráž

- vypracován materiál o  výskytu vybraných živočichů pro MŽP

- bylo zajištěno statistické myslivecké zjištění, jeho kontrola a zpracování pro předání ročního statistického 

hlášení 

- provedena kontrola mysliveckého hospodaření podle předložených plánů a hlášení o lovu zvěře ve všech 

19 honitbách 

- zajišťování, předávání a evidence plomb na ulovenou zvěř, průběžně bylo uživatelům honiteb vydáno 920 

plomb

- provedena kontrola evidence plomb a lístků o původu u 4 mysliveckých sdružení honiteb

- vlastníkům honebních pozemků je na požádání podávána informace o uplatňování škod zvěří, případně 

možnosti lovu zvěře škodící na domácích zvířatech

- průběžně je vedena evidence 331 držitelů loveckých lístků včetně mysliveckých hospodářů, honiteb, 

uživatelů honiteb ….

- vydáno 16 loveckých lístků 

- pro Policii ČR zpracování údajů o vlastnících loveckých lístků a údajů o společných lovech

- provedeny náročné zákresy honiteb pro digitální zpracování celostátních map

► 12. Ochrana zemědělského půdního fondu:
146 souhlasů s odnětím ZPF

- 70 zahájení řízení o odvodu za odnětí ze ZPF

- 62 rozhodnutí o odvodu – předpis

- 30 ostatních  vyjádření samost.

- 36 souhlasů s trasou

- proti vydaným rozhodnutím bylo podáno  1 odvolání, dosud není vyřízeno
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- osloveno a vyzváno 47 vlastníků k podepsání dohody o sklizni trvalých travních porostů. Na základě toho - 

pokoseno16,44 ha a vybráno 20.526,- Kč

- na základě kontroly nebo stížnosti bylo zasláno 37 výzev ke sklizni pozemků 

            

► 13. Rybářství:
- vydáno 308 rybářských lístků v ceně  71.350,- Kč

► 14. Veterinární péče:
 - vydáno 6 samostatných vyjádření

► 15. Ochrana zvířat proti týrání:
- na základě předběžného opatření došlo k odebrání týraných zvířat (60 ks ovcí) chovateli a následné 

umístění do přechodné náhradní péče

- na základě zvláštního opatření byla týraná zvířata umístěna k náhradnímu chovateli do Jinřichovic pod 

Smrkem

- vydáno    7 rozhodnutí

- uloženy   4 pokuty

- proti rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání

- sepsáno   6 protokolů

- vydáno    7 samostatných písemností 

► 16. Ochrana přírody a krajiny:
Celkový počet vydaných rozhodnutí: 82

- 61   kácení dřevin rostoucích mimo les

-  6  z hlediska ochrany krajinného rázu

-  2  závazná stanoviska k zalesnění 

-  1  uloženo biologické hodnocení

-  1  vstup do ochranného pásma památného stromu

-  8  závazných stanovisek k zásahu do významného krajinného prvku

-  1  zrušení  cesty ve volné krajině

-  1  řízení za porušení zákona 

-  1  odchylný postup při ochraně ptáků  

- proti vydaným rozhodnutím byla podána 2  odvolání (KÚLK potvrzeno rozhodnutí OŽP,S CHKO doposud 

nerozhodla) 

- provedeno ošetření památných stromů v Turnově a  mimo Turnov

- zhotoven fotografický soubor významných krajinných prvků Turnova a Turnovska

- prováděn předpis a vyúčtování pohledávek    

- poskytování konzultační pomoci při řešení problematiky ochrany přírody a krajiny starostům obcí i jiným 

žadatelům 

- spolupráce s občanskými sdruženími působícími v ochraně přírody a krajiny
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- spolupráce se správci vodních toků - Povodí Labe, s.p., Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy ČR – 

oblastní správa toků 

- orgán ochrany přírody se  vyjadřuje jako dotčený orgán v územních řízeních, stavebních řízeních, k 

územně plánovací dokumentaci, pozemkovým úpravám,….

Dotace:

- podána 1 žádost o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na ošetření památných stromů (dotace 

přidělena ve výši 51.408,-Kč)

- podána 1 žádost o dotace  z  Programu péče o krajinu (CHKO) na ošetření významných stromů- lipová alej 

pod Hlavaticí  (dotace přidělena ve výši 62.217,- Kč)

- podána 1 žádost o dotace  z  Programu péče o krajinu (CHKO) na ošetření významného stromu–lípa 

srdčitá na Loužku  (dotace přidělena ve výši 15.000,- Kč)

► 17. Ekologická výchova: 
- zajištění  ankety „Strom roku 2005“ pro území města Turnova a pro území obce s rozšířenou působností

ve spolupráci s MK zajištění přednášky V.Větvičky + sázení stromu „Pohádkovníku“

- organizace Dne  Země v Turnově (úklid odpadků žáky ZŠ, Speciálních škol a studenty SŠ na území města 

a podél vybraných turistických tras) 

- organizace a zajištění akce „Dílny mladých ekologů“

- vyhodnocení soutěže „Naše odpadky nejsou pro skládky“ 

- ve spolupráci s MK a CHKO organizace a zajištění fotografické soutěže  „Příroda na Zemi“

- spolupráce při zajišťování výletů a exkurzí pro ZŠ (spalovna Termizo Liberec, Botanická zahrada Liberec, 

KRNAP, Jindřichovice pod Smrkem-větrné elektrárny,ekofarma,aj.) v rámci výher v soutěži „Naše odpadky 

nejsou pro skládky“

- výtvarná soutěž pro děti MŠ na téma „Město bez aut“

- ve spolupráci se společností EKO-KOM uspořádání vzdělávací akce   zaměřené na třídění odpadů pro 

učitele ZŠ, MŠ

- organizace a zajištění Evropského týdne mobility a Dne bez aut (ukázky vybavení vozu záchranné pomoci 

a ukázky první pomoci pro žáky ZŠ, jízdy zručnosti, dopravní hřiště,ukázky první pomoci pro veřejnost -SZŠ, 

hlídky žáků s PČR, počítání aut,…..)

- přednáška pro školy  ke „Dni stromů“ ( Dřevo krásných stromů )

- přednáška pro veřejnost ke „Dni stromů“ (Paměť stromů)

- zajištění výukových materiálů pro MŠ na téma třídění odpadů

- osvětová kampaň týkající se sběru směsných plastů (2 x )

- osvětová kampaň týkající se třídění odpadů 

- příspěvky do místního i regionálního tisku

- soutěž „Rozkvetlý Turnov“

- spolupráce s cest. Agenturou Discovery v rámci akce „Clean up the World“

► 18. Další činnosti odboru:
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- vydáno 781 souhrnných vyjádření k různým záměrům (územní řízení, stavební řízení, k zamýšleným 

stavbám, k územním plánům, ke komplexním pozemkovým úpravám aj.)

- vyřízeno 4844 čísel jednacích

- za rok 2005 vydáno celkem 1 534 rozhodnutí

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Vedoucí úřadu: Hana Lustigová

Přehled činnosti za rok 2005:

► Uplynulý rok 2005 přinesl zdejšímu živnostenskému úřadu řadu změn, a to především v souvislosti se 

změnou zákonů.

► Hned v měsíci lednu, a to s účinností od 17. 1. 2005  - zákon o správních poplatcích - odboru přinesl 

snížení správních poplatků, neboť při zrušení živnostenského oprávnění byl správní poplatek zrušen, 

podobně tomu bylo při úkonech, týkajících se změn právnických osob.

► Minulý rok byla zmiňována novela zákona o zemědělství – nabytí účinnosti od 01. 05. 2004.

Do 30. 04. 2005 měl povinnost dříve soukromě hospodařící rolník se u nás zaregistrovat jako zemědělský 

podnikatel. Z celkového počtu 950 bylo při kontrole 37 okolních obcí zjištěno, že 269 je již zrušených.

Během roku 2005 bylo obesláno na 688 soukromě hospodařících rolníků s tím, aby se dostavili na zdejší 

živnostenský úřad – buď k zaregistrování se či ke zrušení stávajících osvědčení.

Z těchto 688 obeslaných zůstalo aktivních 298 SHR, na zemědělského podnikatele jich bylo převedeno 241.

Ke konci roku 2005 náš úřad evidoval celkem 539 aktivních subjektů.

► V roce 2005 bylo nutno provést na 355 transformací živnostenských listů, a to 220 z důvodu změny 

zákona o dani z příjmů a některých dalších zákonů, 64 týkajících se změny zákona o výkonu povolání 

autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a 71 transformací 

souvisejících se změnou živnostenského zákona a zákonů souvisejících – např. v oblasti tlakových nádob, 

telekomunikací, chemických látek, chladicích zařízení, kamnářství, nebezpečných odpadů, tělovýchovných 

služeb a nákupu pohonných hmot.

► Z níže uvedené tabulky vyplývá, že ani v roce 2005 nedošlo k poklesu počtu podnikatelů v rámci našeho 

správního obvodu! Počet podnikatelů oproti roku 2004 se  zvýšil o 57, počet živností se  zvýšil o 190 !!!

Počet zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost se oproti roku 2004 snížil o 62, o přerušení 

živností požádalo o 44 podnikatelů méně a o obnovení živností požádalo o 33 podnikatelů více než v roce 

2004 !!!

► Z celkového počtu 6252 v Turnově zaevidovaných podnikatelů vykonává 786 uměleckou činnost! Tento 

počet představuje zhruba 13 % podnikatelů, kteří se zabývají např. zlatnictvím a klenotnictvím, 

zámečnictvím, umělecko-řemeslným zpracováním kovů, broušením a leštěním kovů, zpracováním kamene 

a výrobou bižuterie.
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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Tajemník: Ing. Miroslav Šmiraus

Stručný přehled činnosti v     roce 2005:   

Kancelář tajemníka měla ke konci roku 2005 celkem 8 zaměstnanců (4 informatici, 2 pracovnice na 

podatelně, 1 sekretářka starosty, 1 personalistka). V průběhu roku bylo zapsáno 740 došlých faktur.

Dle podacího deníku bylo přijato a odesláno celkem 712 ks dopisů.

Ztráty a nálezy: Za rok 2005 obsahuje evidence ztrát 76 položek předaných a odevzdaných nálezů. Nálezy 

jsou dislokovány v budově spisovny v Žižkově ul.
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POROVNÁNÍ VYDANÝCH DOKUMENTŮ

Dokumenty Rok 2004 Rok 2005

Celkem vydané dokumenty 5464 4576
Nově vydané ŽL 606 + 23konc 490+ 13 K
Veškeré změny na ŽL 1110 865
Zrušené ŽL na vlastní žádost 348 286
Přerušené ŽL 1136 1092
Obnovené ŽL-pokračování v živnosti 97 130
Správní poplatky 907 000,-- 646 000,--
Výpisy ze živnost. Rejstříku 48 53
Sankční zrušení živn.oprávnění 5 10
Celkem vydaných rozhodnutí ve SŘ 353 296
Vyrozumění o provozovně 810 738
Blokové pokuty 101 52
Blokové pokuty v Kč 77 000,-- 34 400,--
Počet kontrol podnikatelů 858 918
Počet podaných stížností 14 8

Počet podnikatelů:
Počet podnikatelů – fyzické osoby 5586 5496 +134 ZFO
Počet podnikatelů – právnické osoby 609 622
Celkem podnikatelů 6195 6252

Počet živností:

Řemeslné 2354 2384
Vázané 833 842
Koncesované 336 331
Volné 7377 7533

Celkem živností: 10900 11090



Úřední deska: Za rok 2005 bylo na úřední desce vyvěšeno 656 položek (nárůst o 34%). Koncem roku 2005 

byla dokončena nová úřední deska v pasáži radnice.

Vybavení radnice: Doplněno nezbytné technické vybavení pro chod radnice (4 skartovače, laminovačka...).  

Dokončena digitalizace kopírovacích strojů pronájmem 7 ks kopírek Olympia KM 1650 a jedné Olympia 

Omega 250 od firmy Kasro Liberec. Na radnici zůstávají čtyři dig. stroje Minolta a několik analogových s 

min. provozem. Celkový stav dig. strojů je 12. Převodem na dig. formu klesají náklady na provoz, které však 

částečně kompenzuje nárůst objemu kopírování. Nové kopírovací stroje je navíc možno využít jako tiskárny.  

Koncem roku 2005 byla pořízena nová webkamera a teplotní čidlo, které však budou instalovány až za 

příznivých klimatických podmínek. Nová kamera bude zabírat náměstí v úhlu 270 st. a umožní 

návštěvníkům pomocí webového rozhraní ovládat její pohyb vč. zoomu. Nové teplotní čidlo umožňuje kromě 

teploty i měření větru, srážek, tlaku a generuje předpovědi.

Telefony: Byla uzavřena nová smlouva s poskytovatelem hlasových služeb firmou GTS Novera, díky které 

došlo ke snížení tarifních plateb o cca 25% proti předešlému stavu. Byl změněn způsob připojení tel.  

ústředny z opouštěného (byť u Telecomu podstatně levnějšího) 2Mb připojení na modernější ISDN30 linku. 

Doplňkovou službou je rychlé připojení k internetu. Byla vyměněna jedna z GSM bran, která po cca 5 letech 

byla již značně poruchová (výpadky). Stávající počet pevných linek pobočkové ústředny na úřadě je 95. 

Počet mobilních telefonů je 43 (T-Mobile), 7 (Eurotel), 1 (Vodafone).

Vyhlášky: V roce 2005 bylo schváleno a legislativním procesem prošlo 15 vyhlášek a nařízení města. 

Vzhledem k nástupu nového pracovníka dozorového orgánu Min. vnitra dochází k více změnám a opravám, 

a to i ve vyhláškách a nařízeních, které předtím dozorový orgán bez připomínek schválil. V současné době 

probíhá oprava cca 8 vyhlášek a nařízení.

Spisová služba: V roce 2005 byla zavedena ve spolupráci s firmou Pilscom Plzeň elektronická spisová 

služba Athena (spisovka). Spisová služba řeší plně elektronický oběh písemností po úřadu. Spisovka je plně 

funkční od 1. ledna 2006.

► Personalistika:
Celkem v průběhu roku nastoupilo 9 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 10 zaměstnanců.

Výběrové řízení: Uskutečnilo se celkem 8 výběrových řízení, kterých se zúčastnilo 41 zájemců, 

jedno na OŽÚ bylo zrušeno. 

Výběrově řízení bylo vyhlášeno na:

OSV – agenda dávek soc. péče, sekretariát odboru

OŽP – ovzduší a odpady(za MD)

OŽP – ekolog, ochrana přírody krajiny ( za MD)

ORM – dotace

ORM – investiční technik

OD – silniční správní úřad a dopravní úřad

KT – správce GIS a správce sítí

OD – vedoucí odboru

V průběhu roku 2005 bylo evidováno celkem 108 žádostí o zaměstnání.
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Vzdělávání :

- průběžné - Zaměstnanci MěÚ absolvovali školení Správní řád v počtu 52 zaměstnanců ve dvou dnech. 

Toto školení proběhlo v březnu na Daliměřicích a lektorsky ho zajišťoval Krajský úřad Libereckého kraje 

bezplatně.

Další pokračování bylo na KÚLK v listopadu pro celkem 7 zaměstnanců úřadu, taktéž bezplatně.

Dalšího školení se v průběhu roku dle potřeb toho kterého odboru zúčastnilo 130 zaměstnanců

a celková uhrazená částka byla cca 157 473 Kč

Vzdělávání vedoucích úředníků: Vedoucí odborů absolvovali v roce 2005 vzdělávání vedoucích úředníků, 

obecnou část, které se zúčastnilo 12 vedoucích odborů v částce 67 200 Kč. Zvláštní části se zúčastnilo 

celkem 6 vedoucích úředníků a částka vynaložená na tuto akci byla 22 500 Kč. Jeden vedoucí bude zvláštní 

část absolvovat v roce 2006.

Probační a mediační služba Semily: Ve spolupráci s Pa M službou bylo v průběhu roku 2005 evidováno 

celkem 12 žádostí o souhlas s umístěním odsouzených k vykonání obecně prospěšných prací a 10 se 

dostavilo k projednání podmínek OPP a byli umístěni na výkon trestu obecně prospěšné práce. Do TST byli 

umístěni 3 klienti, bohužel k výkonu nastoupil jeden, 5 klientů bylo nahlášeno na výkon trestu obecně 

prospěšných prácí do městského parku, sice se tam byli ohlásit ale práci začal vykonávat jen jeden.

Do MN byly umístěni dva klienti, ale jen jeden nastoupil.

► Podatelna
Za rok 2005 bylo přijato cca 30 000 dopisů od pošty a občanů a cca 36 000 doporučených dopisů bylo 

odesláno. Počet odeslaných obyčejných dopisů nelze zjistit. Pro pana Jenšovského (Paměť Českého ráje a 

Podještědí) bylo odesláno cca 1220 dopisů. 

Podatelna poskytuje informace občanům, formuláře z internetu, přepojování telef. hovorů na jednotlivé 

odbory, zajišťuje fax a internet pro občany,vypisování parkovacích kartiček. V případě potřeby zajišťuje i 

výpomoc v sekretariátu a v době dovolených příjmovou a výdajovou pokladnu, výdej stravenek atp. 

► Výpočetní technika
- digitální mapa města byla v rozsahu stanoveném smlouvou dokončena v prosinci 2005

- mapový server doznal také množství úprav. Předně bylo vylepšeno hledání parcel a jejich propojeni na 

aktuální katastrální data. 

- město spolupracuje s krajem na pilotním projektu územně analytických podkladů, když podle nového 

stavebního zákona bude nutné udržovat aktualizovaných asi 200 různých jevů, z toho více než polovinu 

grafických 

- v roce 2005 byla také dokončena digitální mapa katastru Turnova, grafická data je možné aktualizovat v 

půlročních intervalech, popisná data jsou online na internetu aktuální stále

- byl též mj. pořízen server pro spisovou službu, po technické stránce nejsou se spisovou službou žádné 

větší potíže

- povedlo se též zprovoznit a nasadit nový poštovní program

- s rozvojem internetu bylo zapotřebí navýšit rychlost připojení, nyní je tedy na MěÚ k dispozici rychlost 

připojeni k internetu 2.5Mbit/s, a to od tří nezávislých poskytovatelů
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- v roce 2005 se inovovala tato zařízení:

Zařízení                              Počet/ks                                                         Cena/Kč  

Tiskárny: 3 malé + 2 střední 60 000,-

Počítače: 21 230 000,-

CRT Monitory: 2 11 000,-

LCD Monitory: 33 210 000,-

- počítače - toto téma je na úřadu vcelku ožehavé, neboť ještě v těchto dnech zde slouží stroje vyráběné v 

letech 97-98 a jsou na ně kladeny stejné nároky jako na současně počítače, přibližné zastarání počítače je 

kolem 4 let. Když se zváží, že na MěÚ je nyní přibližně 130 počítačů, bylo by třeba každým rokem měnit 

přibližně 33 počítačů a monitorů, a to ještě bez operačních systémů; navíc na konci roku 2005 běželo 90% 

počítačů na systému Windows 98, kterému v roce 2006 končí podpora od výrobce!

- www stránky jsou průběžně aktualizovány na základě podnětů zevnitř i zvenčí. Návštěvník zde získá 

základní informace k jednání s úřadem (formuláře, popisy činností odborů, úřední deska, zápisy z jednání 

orgánů města ...) a informace o městě a jeho chodu. Jednotliví pracovníci úřadu pak mohou na int. stránky 

umisťovat libovolné informace a aktuality  pro informování občanů.

Návštěvnost stránek v roce 2005 byla 47 666 necílených přístupů (měřeno počítadlem na úvodní stránce). 

Nárůst proti roku 2004 je cca 16%. Cílené přístupy na konkrétní stránky bez použití vstupní strany nelze 

zjistit, odhad je na cca 2-2,5 násobek necílených, tzn. kolem 100 000. Celkem je tedy odhad 120 - 150 tisíc 

přistupujících.

- pro potřeby vedení města a jednotlivých odborů bylo v předchozím roce zpracováno a vypáleno kolem 250 

médií CD a DVD

STAVEBNÍ ÚŘAD TURNOV
Vedoucí: Ing. Eva Zakouřilová

Přehled činnosti za rok 2005:

► Městský úřad Turnov, stavební úřad vykonává v přenesené působnosti funkci obecného stavebního 

úřadu a speciálního silničního stavebního úřadu pro 28 obcí na Semilsku, Jablonecku a Liberecku. V 

 obvodu města Turnov jako obce s rozšířenou působností působí ještě stavební úřad v Příšovicích a na 

Všeni a obec Radimovice spadá pod stavební úřad v Hodkovicích n/M. 

► Personální obsazení úřadu je stabilní a nedošlo ke změně v počtu ani obsazení. Na odboru pracuje 5 

odborných referentů, sekretářka a vedoucí. Všichni referenti včetně vedoucí odboru mají zkoušku odborné 

způsobilosti.

► Na internetových stránkách města Turnov je u stavebního úřadu k dispozici přehledná tabulka 

s jednotlivými obcemi a jejich příslušností k stavebním úřadům na území obce Turnova jako obce 

s rozšířenou působností. Počet obyvatel na spravovaném území stavebním úřadem Turnov je 27 tisíc.

► Pro obec Turnov SÚ vydává rozhodnutí o přidělení čísel popisných a stanovuje adresy. V roce 2005 se 

nově čísla popisná přidělují v souladu s Pravidly pro přidělování čísel popisných a evidenčních v městě 

Turnov z 1. 2. 2005.
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► Na stavební úřad bylo v roce 2005 učiněno 1919 podání, z toho bylo např. 101 žádostí o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby, 409 žádostí o stavební povolení, 434 ohlášení, 350 žádostí o kolaudační 

řízení, 211 žádostí o prodloužení termínu k dokončení stavby atd.

► V agendě přidělování čísel popisných bylo přiděleno 16 čísel popisných na rodinné domy, 5 čísel 

popisných na provozní objekty a 5 čísel evidenčních na stavby pro individuální rekreaci. Dále byla 

provedena kontrola nesrovnalostí v evidenci čísel popisných na základě podnětů Statistického úřadu, 

občanů a z vlastního podnětu.

► V roce 2005 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 146 stavebních povolení se vznikem 96 bytů 

v celkové orientační hodnotě nákladů  250 mil.Kč. Dále bylo vydáno 17 povolení změn stávajících staveb 

pro bydlení (tj. nástavby, přístavby a stavební úpravy), kde vznikne 39 bytů v hodnotě 29 milionů Kč. Na 

rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) bylo vydáno 37 stavebních povolení 

v hodnotě 32 milionů Kč. 

► Zkolaudováno bylo 57 bytů v rodinných domech, 24 v bytových domech a 8 v nástavbách a přístavbách.

Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) v roce 2005 bylo vydáno 51 stavebních 

povolení s orientační hodnotou staveb 45 milionů Kč. Na rekonstrukce nebytových objektů bylo vydáno 51 

stavebních povolení v hodnotě staveb 458 milionů Kč (podílí se především rekonstrukce zámku Hrubá Skála 

s předpokládanými náklady 200 mil. Kč a přístavba haly Ontexu v hodnotě 80 mil. Kč). Na ostatní stavby 

(inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 97 stavebních povolení v hodnotě 72 milionů Kč a na jejich 

rekonstrukce 26 stavebních povolení v hodnotě 25 milionů Kč. 

Celkem za rok 2005 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 371 stavebních povolení na stavby 

v orientační hodnotě 911 mil Kč .

► Na Stavebním úřadě v Turnově v roce 2005 vydali stavební povolení v městě Turnov např. na stavební 

úpravu a přístavbu hasičské zbrojnice v Daliměřicích (předpokládané náklady 8 mil Kč), rekonstrukci 

vrchního vedení Kyselovsko - Přepeře, přístavbu prodejny a parkoviště pro Kontakt služby motoristům, 

přístavbu a nástavbu hotelu Karel IV. (15 mil Kč), přeložku plynu a další doplňující objekty pro přeložku I10 

(26 mil Kč), venkovní osvětlení v Mašově (3,4 mil Kč), dům s byty a prodejnou na Koňském trhu (5 mil Kč), 

bytový dům s byty, prodejnou a ordinací v Nádražní ulici (10 mil Kč), dostavbu haly 3 pro firmu AGBA (5 mil 

Kč), přístavbu skladové haly 4 pro Ontex (80 mil Kč), stavební úpravu montážní haly firmy Trevos (1,5 mil 

Kč), trafostanici pro Ontex (3 mil Kč), zásobovací terminál pro Staňkovi.

Byla zkolaudována čerpací stanice LPG pro Kontakt služby motoristům, stavební úpravy a přístavba 

sportovní haly pro TJ Turnov, kabelové vedení 35kV na Hruštici, hala SFS intec na Vesecku, přístavba 

prodejní plochy v Daliměřicích, stavební úpravy tělocvičny 1. ZŠ, hala s kotelnou pro Saint-Gobain 

Advanced Ceramic, stavební úprava domu čp. 2016, Alej Legií, na bytový dům s 20 byty pro firmu Krejsa. 

V sousedních obcích byla zkolaudována např. minimlékárna v Mírové pod Kozákovem, přístavba skladu 

ovoce v Žernově, tiskárna Polygraf v Modřišicích, plynofikace v Loučkách, nástavba tří bj. pro obec Vyskeř, 

změna užívání na truhlárnu v Hnanicích pro firmu Tomovy parky, stavební úpravy altánu v arboretu na 

Bukovině pro Správu CHKO Český ráj , penzion v Ondříkovicích, přístavba hasičské zbrojnice pro Obec 

Frýdštejn.

Stavební povolení bylo vydáno na stavební úpravy zámku Hrubá Skála, kde jsou předpokládané náklady 

200 milionů Kč, přístavba provozovny firmy SCHURTER na Malé Skále (8 mil Kč), dále byla povolena 
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přístavba sila na Roudném (5 mil Kč), přístavba dětské ozdravovny pro Obec Sychrov (14 mil Kč), přístavba 

hasičské zbrojnice na Frýdštejně, komunikace a protihlukový val pro 8 RD v Ohrazenicích, sklad 

v Sekerkových Loučkách pro Elkovo Čepelík, RD s biochemickou laboratoří v Ohrazenicích, přístavba 

výrobní haly pro TBS v Ohrazenicích, sportoviště ve Vesci a v Sekerkových Loučkách (7 a 9 mil Kč).

Ze speciálních staveb byla uvedena do předběžného užívání kruhová křižovatka v ul. Jana Palacha a polní 

cesty v Mírové pod Kozákovem pro Pozemkový fond (9 mil Kč).

Územní rozhodnutí bylo vydáno např. na kruhovou křižovatku v Jenišovicích, velkoobchodní halu 

v Daliměřicích, kruhovou křižovatku na Hruštici, komunikace a inž. sítě na Hruštici, ČOV a kanalizaci na 

Sychrově, propojení vodovodního řádu na Podháji, chodník do Dolánek.

► V roce 2005 byla dodatečně povolena nedovolená změna stavby před dokončením velkoprodejny Lidl. 

Změna spočívala v záměně původně projektované železobetonové stěny za gabionovou. Při stavbě opěrné 

zdi došlo v srpnu 2004 při odtěžení zeminy k aktivaci starého sesuvu. Stavební úřad si vyžádal posudek 

fakulty ČVUT, který potvrdil, že sesuv způsobený stavbou, je dostatečně zajištěn navezenou kamennou 

lavicí. Zároveň byla provedena nápravná opatření na gabionové zdi pod dohledem odborné firmy 

Geotechnika Praha. Firma provedla doplňující geologický průzkum a zeď je pomocí osazených geodetických 

bodů sledována. V únoru 2005 bylo povoleno předčasné užívání velkoprodejny LIDL, které bylo 

prodlouženo do 31. 5. 2006. Stavba bude uvedena do trvalého užívání po vydání kolaudačního rozhodnutí 

na kruhovou křižovatku krajským úřadem. Tato křižovatka je nyní v předčasném užívání. Po vydání 

kolaudačního rozhodnutí bude firmě udělena za porušení stavebního zákona sankce. V prosinci byla 

zkolaudována stavební úprava komunikace III/28315 nad Lidlem, kde došlo k vybudování pilotové stěny 

(náklady 4 mil Kč, 70m délka ) za účelem nápravy havarijního stavu komunikace způsobeného sesuvem. 

► Za vydaná rozhodnutí bylo v roce 2005 vybráno na správních poplatcích 493 300 Kč. Správní poplatek za 

vydání územního rozhodnutí je 1000 Kč, za vydání stavebního povolení 200 - 3000 Kč podle druhu stavby, 

ohlášení je bez poplatku. Pokuty byly v roce 2005 uděleny v celkové výši 131 700 Kč a všechny byly 

uhrazeny.

► Stavební úřad v Turnově má zavedeny pravidelné konzultační hodiny městského architekta Ing. arch. 

Borise Šonského první a druhou středu v měsíci od 10 – 14 hod. Tyto odborné konzultace jsou hrazeny 

z rozpočtu Města Turnov. Dále jsou zřízeny úřední hodiny s referentem stavebního úřadu na Malé Skále a 

v Rovensku p.Tr.

MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV
Sídlo: Skálova ulice 68, tel. 481 366 600, 723 389 122 (24 hodin denně), tísňová linka nově tel. 156.

Pověřený řízením: Ivan Boháč, člen zastupitelstva města

Vedoucí strážník: Bohuslav Šlambora

Městská policie v Turnově (dále jen MP) byla založena v roce 1992. Podle zákona  č. 553/1991 Sb. „O 

obecní policii“, v platném znění je obecní policie orgánem obce, která se ve své činnosti se řídí výše 

uvedeným zákonem, vyhláškou Města Turnova č. 9/92 „O městské policii“ a dalšími zákony a vyhláškami, 

které se týkají činnosti MP.

► Základní činnosti MP: mj. dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně 

veřejného pořádku, přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel 

občanského soužití, odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb., v blokovém 
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řízení též ukládá pokuty za tyto přestupky, ukládá v blokovém řízení též pokuty za přestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní 

úpravy silničního provozu, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek města, zajišťuje provoz a 

kontrolu parkovacích automatů v majetku města, spolupracuje s finančním odborem a odborem kontroly při 

kontrole výherních hracích přístrojů ad. Od poloviny listopadu loňského roku též MP zajišťuje chod odtahové 

služby (viz další text).

Městská policie se také začala významně podílet na práci v prevenci kriminality, když v roce 2004 byla 

ustanovena komise pro prevenci kriminality, na doporučení rady města bylo založeno občanské sdružení 

„REP“( Resocializační poradenství), které získalo prostory od města v Žižkově ulici v objektu výtopny. Toto 

sdružení se podílí na projektech týkajících se prevence kriminality a řešení sociálně patologických jevů. 

V současné době má toto sdružení jednu pracovnici na plný úvazek, jednu externí pracovnici a jedná se 

s dalšími pracovníky o externí spolupráci. Sociální prevence – v rámci sociální prevence byl zřízen externí 

resocializační program pro mladistvé obviněné nebo odsouzené na území okresů Liberec, Jablonec a 

Semily.

► MP funguje v nepřetržitém 24 hodinovém provozu, základní pracovní doba strážníků je 12 hodin (7.00 - 

19.00 a 19.00 - 7.00), od konce roku 2004 slouží ve směně vždy tři strážníci - dva v terénu a jeden na 

služebně ve Skálově ulici, kde obsluhuje kamerový systém. Ten byl pořízen z dotace ministerstva v rámci 

programu Partnerství. Nyní jsou ve městě instalovány tři kamery. Jedna na náměstí Českého ráje, druhá na 

Havlíčkově náměstí a třetí na autobusovém nádraží, na budově Cryturu. Letos by měly být instalovány další 

tři kamery. Přesné umístění v době uzávěrky tohoto čísla ještě nebylo známo, uvažuje se o prostoru parčíku 

před nádražím vedle Delvity, dolení části Hluboké ulice a sídlišti Výšinka. Obecně platí, že přítomnost 

bezpečnostních kamer snižuje kriminalitu. Celkově by mělo být v našem městě instalováno asi 10 kamer.

► Od července 2005 disponuje MP celkem 16 strážníky a zaměstnána je tu ještě jedna administrativní 

pracovnice.  Pověřený řízením MP je Ivan Boháč, člen zastupitelstva města, velitelem je Bohuslav 

Šlambora.

► Městská policie Turnov má nyní k dispozici dva osobní automobily, vloni zprovozněné nové, kvalitní 

vysílačky (MP využívá vlastní frekvenci, která jí byla povolena telekomunikačním úřadem), strážníci jsou 

vybaveni ochrannými pomůckami, a tyto jsou průběžně obměňovány. Jedná se především o rukavice, 

dýchací roušky, slzotvorné prostředky apod. K dispozici jsou dvě neprůstřelné vesty, které mohou výrazným 

způsobem ochránit zdraví a život strážníků. Obě vesty mají současně vložku, která ochraňuje před bodným 

zraněním. Každý strážník má svoji služební zbraň. Pro zlepšení dalšího výkonu služby byl pořízen digitální 

fotoaparát (využíván při odtazích) a dva dalekohledy. Služebna ve Skálově ulici byla vloni nově upravena.

► A kolik práce městské policie v současné době stojí daňové poplatníky, resp. městskou pokladnu? 

Rozpočet MP je v roce 2005 v celkové výši 5 950 tis. Kč. Současně se ale MP podílí i na příjmech do 

městského rozpočtu. Mimo udělených pokut, které jsou také příjmem městského rozpočtu, se jedná i o 

příjem z parkovacích automatů, které MP obhospodařuje, a o příjem z dotací. V roce 2004 byl celkový 

příjem z těchto aktivit zhruba 3 000 tis. Kč. 

Zajímavou anketu na téma práce MP publikovaly v roce 2005 Hlasy a ohlasy Turnovska.

Na otázku: Jak jste spokojeni s prací městské policie v Turnově?, odpovídal vzorek dvou set občanů.
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Jsem spokojen                 Nejsem spokojen                          Nedokážu posoudit

101 dotázaných               92 dotázaných                                 7 dotázaných

Co vám na práci městské policie nejvíce vadí? (žebříček tří nejčastěji uváděných námitek)

Nečinnost …………….…………. 32 odpovědí

Arogantní chování ……………… 31 odpovědí

Neprofesionalita ………………… 14 odpovědí

Co byste městské policii nařídil, pokud byste měl tu moc to udělat?

1. Postihovat tvrději výtržnosti ve městě …………………. 58 odpovědí

2. Postihovat rázněji  svévolné parkování v centru……….. 49 odpovědí

3. Zakázal bych odtahy vozidel …………………………… 38 odpovědí 

IV.
VÝBĚR Z     DŮLEŽITÝCH JEDNÁNÍ   

RADY MĚSTA 
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A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
V     ROCE 2005  

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 19. LEDNA 2005

* RM uložila vedení města konzultovat projekt Kongresového centra Střelnice s pracovníky řídícího orgánu 

pro společný regionální operační program s cílem získávat aktuální informace a iniciovat změnu hodnotících 

kritérii pro podopatření 4.2.1 Podpora národní infrastruktury cestovního ruchu, a tak, aby nebyly 

nepřiměřeně zvýhodňovány projekty zaměřené na lázeňství. Dále RM uložila odboru rozvoje města, aby 

pracoval na úpravě žádosti o dotaci na tento projekt, aby mohla být znovu předložena v rámci 2. kola. RM 

též uložila jednateli KC Turnov Václavu Feštrovi zabezpečit ocenění současné studie stavby a předložení 

návrhu dalšího pokračování zajištění projektové dokumentace. 

* RM udělila výjimky ze stavební uzávěry z projednávaného Regulačního plánu centra města.

* RM vzala na vědomí informace o stavu realizace 30 bytových jednotek v ulici 1. máje a souhlasila se 

smluvní pokutou ve výši 1 mil. Kč vůči dodavateli stavby za nedodržení termínu předání díla a s jejím 
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vypořádáním. Dále RM nesouhlasila s úhradou předložených víceprací a nesouhlasila s nabízeným 

snížením ceny za nekvalitně provedenou a znečištěnou fasádu západní stěny domů a požaduje provést její 

opravu v celé ploše. Rada v této souvislosti souhlasila s vypracováním projektu a s realizací spojovacího 

chodníku z finančních prostředků města a jejich zahrnutím do rozpočtu města.

* V otázce směny pozemků na okružní křižovatku ul. Sobotecká - J. Palacha RM opětovně doporučila ZM 

schválit novou úpravu směny pozemků dotčených stavbou kruhové křižovatky ul. Sobotecká - J. Palacha ve 

vlastnictví pí. Sechovské a spol. za pozemky nad Dioptrou ve vlastnictví Města Turnova v poměru 1:1. 

Podmínkou konečného sepsání kupní smlouvy bude smlouva o smlouvě budoucí na majetkové řešení 

pozemků, které budou dotčeny cyklostezkou v lokalitě Maškova zahrada.

* RM schválila Nařízení města č.1/2005 o stání motorových vozidel na vymezených místních komunikacích 

s úpravou o zrušení placeného parkovacího stání v prostoru za autobusovým nádražím.

* RM projednala společně se zastupiteli města návrh rozpočtu na rok 2005 a uložila vedoucí finančního 

odboru předložit konečnou verzi na jednání ZM včetně úprav vzešlých z jednání.

* RM schválila příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn od 1. února 2005 limit 4,5 pracovního úvazku.

* V otázce pořízení „CT“ a obnovy rentgenů pro městskou nemocnici RM schválila realizaci projektu RTG za 

podmínek uvedených v předloženém materiálu. 

* RM souhlasila s obnovou vojenského hřbitova z války r. 1866, který se nachází na hřbitově u kostela sv. 

Matěje na Hruštici. Zároveň souhlasila s podáním žádosti o státní dotaci na Ministerstvo obrany ČR. 

* RM jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o., souhlasila s nákupem dodávkového automobilu 

Ford transit dle návrhu s tím, že náklady na jeho pořízení ponese KCT, s. r. o. 

* RM jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o., souhlasila, aby KCT, s. r. o., provozovalo 

parkoviště U Raka. 

* RM jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o., souhlasila se změnou sídla společnosti na 

Skálova 466, Turnov.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. LEDNA 2005

* ZM souhlasilo s předložením projektu zaměřeného na rozvoj služeb cestovního ruchu v turistickém regionu 

Český ráj a v Turnově do SROP v rámci grantového schématu Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný 

sektor. ZM schválilo závazek Města Turnov na financování tohoto projektu zaměřeného na zajištění a rozvoj 

služeb cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj a v Turnově.

* ZM schválilo rozpočet na rok 2005 v příjmové části ve výši 293 374 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 297 

299 tis. Kč a financování ve výši 3 925 tis. Kč. Dále ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. 

Kč od bankovního ústavu, který bude doporučen ZM finančním výborem, a to na základě předložených 

nabídek.

* ZM schválilo realizaci akce „Regenerace panelového sídliště J. Patočky“ a souhlasilo s 30% finanční 

spoluúčastí na této akci v letech 2005-7.
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* ZM schválilo prodej pozemků na Vesecku za cenu 500 Kč/m² a stavby za 5 mil. Kč firmě AGBA, v. o. s. 

Podmínkou prodeje je doložení pravomocného usnesení Okresního soudu v Semilech o částečném 

zastavení řízení č. j. 8C 426/2003 na předmětné pozemky (kupující musí mít dohodu s právní kanceláří 

Walderode – poz. red.)

* ZM schválilo směnu pozemků dotčených stavbou kruhové křižovatky ul. Sobotecká - J. Palacha ve 

vlastnictví pí. Sechovské a spol. za pozemky nad Dioptrou ve vlastnictví Města Turnova.

* ZM schválilo názvy ulic v nové zástavbě na Hruštici. Nově tu budou ulice: Zborovská (prodloužení 

stávající), Vladimíra Krajiny, Lubomíra Jasínka, Františka Závorky, Na Piavě, Karla Drbohlava a Josefa 

Štrégla. 

* ZM schválilo předložená pravidla pro udělování čestného občanství a ceny obce včetně úprav z jednání.

* ZM souhlasilo s účastí města Turnova na programu prevence kriminality na místní úrovni „Partnerství“ pro 

rok 2005 a jmenovalo p. Šlamboru jako odpovědného pracovníka za přípravu a realizaci II. etapy programu 

v roce 2005.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. ÚNORA 2005

* RM schválila upravená Pravidla pro konkurzní výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků organizací 

zřizovaných Městem Turnov a vedoucích pracovníků MěÚ. 

* RM vzala na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Turnov, Žižkova 518 a Základní umělecké školy 

Turnov, Nám. Českého ráje 5.

* RM schválila realizační týmy na vybrané investiční akce dle předloženého návrhu a zplnomocnila starostu 

provádět případné personální úpravy v jednotlivých týmech.

* RM vzala na vědomí informaci o podaném vyjádření Města Turnova k řízení o odstranění nepovolené 

změny stavby velkoprodejny potravin LIDL.

* RM vzala na vědomí obdržená rozhodnutí ministerstva financí o prominutí odvodu a penále při čerpání 

dotace na výstavbu Domova důchodců v Turnově a souhlasila s navrženým postupem.

* RM vzala na vědomí informaci o možnosti přechodového řešení umělé ledové plochy v Turnově do doby 

výstavby zimního stadionu a uložila odboru rozvoje města a Městské sportovní, s.r.o., připravit konkrétní 

záměr na pořízení mobilního kluziště k dalšímu projednání na RM.

* RM schválila vybudování odpočinkového místa pro cyklisty a turisty v areálu Dolánky. Současně uložila 

finančnímu odboru zabezpečit finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu Městské sportovní Turnov, 

s. r. o. v rámci rozpočtových změn. 

* RM vzala na vědomí informaci o připravované investiční akci „Rekonstrukce Nádražní ulice”. V této 

souvislosti uložila prověřit speciální osvětlení přechodů, návrh zeleně s ohledem na bezpečnost u křižovatek 

a přechodů, dopravní obslužnost ulice 1. máje s ohledem na její zaslepení a možnost zahrnutí cyklostezky 

do projektového řešení.

* RM schválila zásady řešení Integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD v 

Turnově (dle varianty 1A) pro další postup zpracovatele k územnímu rozhodnutí. Současně uložila odboru 

rozvoje prověřit navrhovaný rozsah odstavného parkoviště s možností rozšíření o okolní pozemky, nebo 
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řešení formou parkovacího domu a vyřešit možnost napojení na plánované cyklotrasy ve městě. Dále RM 

uložila odboru správy majetku zahájit jednání o potřebných majetkových krocích.

* RM schválila rozpis čerpání rozpočtu jednotlivých kapitol OSM dle předloženého materiálu s těmito 

úpravami: navrhovaná údržba bytových domů č.p. 1396-1398, č.p.1054 -1055 bude zahájena až po 

opětovném posouzení ZM o možném odprodeji domů, změna v kapitole nebytové prostory ve prospěch 

opravy fasády radnice dle projednání, konkrétní rozsah akcí Chodník Husova, Sídliště Patočky, Benátky 

bude v RM schválen až po výsledcích výběrového řízení a v závislosti na případné získání dotačních 

prostředků. Dále RM uložila předložit na některé z příštích jednání RM otázky opravy části asfaltového 

koberce na Kotlerově nábřeží, opravy chodníku u Dětského centra a chodníku Pekařova ulice k posouzení.

* RM schválila nárůst nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace od 1. července 2005 ve výši 2,8 %.

* RM na návrh tajemníka jmenovala s účinností od 1. března 2005  p. Pavla Vaňátka vedoucím odboru 

dopravy MěÚ Turnov.

* RM souhlasila se zajištěním informací pro občany prostřednictvím TV vysílání smlouvou s firmou ASPERA 

TV, s. r. o., v rozsahu dle návrhu v celkové částce 470 tis. pro rok 2005, dále částku 30 tis. Kč vyčlenit na 

jednotlivé objednávky u jiných dodavatelů (např. Genus).

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. ÚNORA 2005

* ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Turnov. 

* ZM souhlasilo se zřízením zástavního práva ve prospěch Československé obchodní banky, a. s., Na 

Příkopě 854/14, Praha, IČ: 0000135, pobočka Pardubice ke stavebním pozemkům p. č. 2548/30, p. č. 

2548/31, p. č. 2548/32 v k. ú. a obci Turnov, na kterých jsou vybudovány bytové domy sdruženými 

prostředky ve spolupráci města a Bytového družstva Dubina II.

* ZM schválilo prodej pozemků v k. ú. Daliměřice společnosti ONTEX CZ, s. r. o., za kupní cenu 500 Kč/m². 

Prodej bude uskutečněn smlouvou o budoucí kupní smlouvě a následně po dořešení směny pozemků mezi 

Městem Turnov a Pozemkovým fondem ČR bude uzavřena řádná 

kupní smlouva.

* ZM schválilo vykoupení části soukromého pozemku v k. ú. Hrubá Skála, na kterém je umístěna žumpa, 

jako součást táborové základny v Krčkovicích. 

* ZM vzalo na vědomí informaci o připravovaných investičních akcích týkajících se odkanalizování 

okrajových částí Turnova včetně doprovodných investic.

* ZM souhlasilo s realizací investiční akce Nádražní ulice dle předloženého projektu a uložilo odboru rozvoje 

města prověřit potřebu odbočovacích pruhů, cyklostezek a dopravní obslužnosti ulice 1. máje.

* ZM vzalo na vědomí stav přípravy akce „Integrovaný přestupní uzel veřejné a individuální dopravy u 

nádraží ČD v Turnově“ a zvolený výběr varianty 1A radou města. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. BŘEZNA 2005
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* RM vzala na vědomí informace o sběrných dvorech (SD) a schválila návrh ponechat všechny sběrné dvory 

ve městě, a to do doby realizace dostavby areálu SD Vesecko a za podmínky neinvestování do sběrných 

dvorů v Pacltově a Sobotecké ulici.

* RM souhlasila se záměrem dostavby SD areálu Vesecko včetně sběru bioodpadů a uložila realizačnímu 

týmu přípravu žádosti o dotaci z programu CBC PHARE 2003 a současně předložit RM návrh řešení 

přestavby, časového harmonogramu jednotlivých etap i různých možností financování.

* RM zrušila usnesení č. 80/2005 a souhlasila se sběrem směsných plastů do společných nádob a se 

svozem v týdenních intervalech, a to od 1. května 2005. Dále RM projednala návrhy způsobu likvidace 

bioodpadů a v této souvislosti uložila odboru životního prostředí OŽP předložit do dvou měsíců porovnání 

jednotlivých možností po předjednání vstupních podmínek k jednotlivým způsobům řešení. Dozorčí radě 

technických služeb RM uložila předložit v termínu do 30. 5. 2005 analýzu vykazovaných režijních nákladů s 

cílem jejich možného snížení (do ukazatelů pro hodnocení práce jednatele TST, s.r.o. na rok 2005 RM 

uložila zařadit následující ukazatele: snížení objemného odpadu o 20% proti roku 2004, a to zvýšením 

separace odpadů na sběrných dvorech).

* RM vzala na vědomí analytickou část připravovaného Plánu odpadového hospodářství Města Turnov.

* RM schválila navržené dovybavení areálu Dolánky v letní sezoně a zabezpečení jednotné správy areálu 

Dolánek od roku 2006 ze strany odboru správy majetku.

* RM vzala na vědomí postup v přípravách studie obnovy parku u letního kina včetně výběru dodavatele 

zakázky.

* RM jako zadavatel veřejné zakázky schválila na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a 

hodnocení nabídek přidělit veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku Husova ul.Turnov“ firmě Strabag a 

schválila realizaci celé akce v roce 2005. 

* RM nedoporučila prodej domů čp.1054 - 1055, čp. 1396 – 1398 v Bezručově ulici a zároveň schválila 

čerpání kapitoly opravy bytů v rozsahu 450 tis. Kč na opravy balkonů čp. 1396 - 1398 a  400 tis. Kč na 

výměnu stoupaček vody a vnitřní kanalizace čp. 1054.

* RM schválila pokračovat v nastoupené koncepci vaření v jednotlivých mateřských školách (od záměru 

centrálního rozvoru bylo zatím upuštěno – pozn. red.).

* RM schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2005 dle předloženého návrhu

* RM jako valná hromada městských společností typu s.r.o. schválila finanční plány městských společností s 

ručením omezeným dle předloženého návrhu.

* RM vzala na vědomí informace o činnosti Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s., výroční zprávu, plán činnosti 

2005 a finanční zprávu.

* RM vzala na vědomí dopady zákona o střetu zájmů 96/2005 a uložila starostovi postupovat na nejbližším 

zasedání ZM dle tohoto zákona a zákona 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí.

* RM souhlasila s udělením výjimky v počtu dětí na třídu v Mateřské škole v Alešově, Zborovské a 

Hruborohozecké ulici.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 17. BŘEZNA 2005
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* RM schválila záměr realizace první etapy informačního výstražného a varovacího systému obyvatel dle 

přiložené prezentace a uložila p. Hovorkovi, vedoucímu správního odboru, zabezpečit vypsání výběrového 

řízení. 

* RM schválila záměr přístavby hasičské zbrojnice Daliměřice, provedení protipovodňových opatření a 

vybudování první etapy informačního a varovného systému obyvatel v rámci programu INTERREG III. A  a 

uložila realizačnímu týmu předložit tento záměr ZM.

* RM vzala na vědomí informace o přípravě investiční akce objektu Fokus Turnov a představení projektové 

dokumentace k územnímu řízení. Současně uložila vedoucímu odboru rozvoje Ing. Kanclířovi předložit 

návrh opětovně se stanoviskem památkového ústavu. 

* RM vzala na vědomí průběžnou informaci o projektové přípravě investiční akce „Sportovně rekreačního 

areálu v Sobotecké ulici“ a schválila vypsání dvou výběrových řízení na dodavatele projektové dokumentace 

pro stavební povolení a pro provedení stavby dle předloženého návrhu s podmínkou, že rozsah zakázky 

bude odsouhlasen RM na základě výsledků výběrových řízení.

* RM projednala aktuální stav přípravy Střelnice a uložila Ing. Hejdukovi předložit materiál ZM,  který se týká 

možného zahájení stavby v příštím roce a možností způsobu financování.

* RM souhlasila s předloženým materiálem dokončení opravy letního kina a schválila realizaci ve finančním 

rozsahu dle schváleného rozpočtu města. Současně uložila vedení města zhodnotit návrh potřeby 

dokončení celé akce ve výši 400 tis. Kč v rozpočtových změnách během roku.

* RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o., schválila v termínu od 1. 4. 2005 

provozování parkoviště U Raka za cenových podmínek dle současného režimu tj. 5 Kč za den. RM uložila 

jednateli KCT předložit na jednání RM ve vhodné době vyúčtování finančních nákladů s tím, že bude 

organizaci uhrazena případná celková ztráta. 

* RM vzala na vědomí výši odměn vedoucích odborů a tajemníka MěÚ za rok 2004 dle předloženého 

hodnocení (totéž v případě ředitelů příspěvkových organizací).

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 31. BŘEZNA 2005

* K zákonu o střetu zájmů ZM vzalo na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Slámy na člena ZM k 22. 3. 2005. 

* ZM vzalo na vědomí, že předepsaný slib nového člena ZM složil Mgr. Aleš Mikl.

* ZM dle zák. 128/2000, § 84 odst. 2 písm. o) odvolalo Ing. Tomáše Slámu na základě zániku mandátu člena 

ZM rezignací z funkce předsedy finančního výboru ke dni zániku mandátu, tj. k 22. 3. 2005. 

* ZM vzalo na vědomí výkon funkcí neuvolněných členů ZM v dozorčích orgánech obchodních společností 

založených Městem Turnov a bere na vědomí i výši jejich odměn.

* ZM schválilo dle § 26 odst. 2, § 29, § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, která mění 

regulativy funkčního uspořádání pro celé správní území Turnova a funkční využití vybraných lokalit. ZM 

současně schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2005 ze dne 31. 3. 2005 o změně č. 9 závazné 

části Územního plánu sídelního útvaru Turnov.

* ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s úpravou 

dle projednání.
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* ZM schválilo směny a výkupy pozemků dle předloženého materiálu.

* ZM vzalo na vědomí předložený materiál o skládce Kadeřavec.

* ZM vzalo na vědomí analytickou část Plánu odpadového hospodářství Města Turnova.

* ZM schválilo finančních příspěvky na kulturní akce a činnost kulturních spolků z položky rozpočtu dle 

předloženého návrhu.

* ZM schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových zón na rok 

2005 a položky Památková zóna a ochrana památek v rámci rozpočtu Města, a to: 

- Městské divadlo (vlastník Město Turnov) - celkový objem prací v roce 2005 činí 520 tisíc Kč - bude 

provedena obnova a výmalba interiéru objektu. Jednotlivé podíly jsou tyto: 260 tisíc Kč z prostředků 

vlastníka a 260 tisíc Kč z prostředků Programu regenerace MPZ.

- Kostel Narození Panny Marie (vlastník Římskokatolická farnost-děkanství Turnov) - celkový objem prací  v 

roce 2005 činí 356 tisíc Kč. Bude provedena oprava a restaurování tří oken. Jednotlivé podíly jsou tyto: 126 

tisíc Kč z prostředků vlastníka, 60 tisíc Kč z prostředků z Města, 170 tisíc Kč z prostředků Programu 

regenerace MPZ.

* ZM schválilo účelovou finanční dotaci ve smyslu § 85 odst. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, ve prospěch Římskokatolické farnosti - děkanství Turnov na obnovu kostela sv. Jana Křtitele v 

Nudvojovicích ve výši 400 tisíc Kč z rozpočtu města. 

* ZM schválilo účelovou finanční dotaci ve smyslu § 85 odst. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění ve prospěch Židovské náboženské obce Praha, zastoupené Správou židovských nemovitostí 

MATANA, a. s. Praha na obnovu a restaurování náhrobků na židovském hřbitově v Turnově ve výši 25 tisíc 

Kč z rozpočtu města. Podmínkou poskytnutí dotace je, aby vlastník objektu proinvestoval v roce 2005 na 

této akci finanční prostředky minimálně ve stejné výši, kterou poskytuje město.

* ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od Komerční banky, a. s., a to bez zajištění.

* ZM schválilo rozdělení dotací do veřejných rozpočtů územní úrovně dle návrhu s přidáním 10 tis. na 

opravu hasičské zbrojnice v obci Loučky. 

* ZM schválilo realizaci projektu „Zlepšení protipovodňové ochrany města Turnova“ s pomocí iniciativy 

INTERREG IIIA.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. DUBNA 2005

* RM jako valná hromada společnosti projednala hospodaření a audit společnosti Technické služby Turnov, 

s. r. o. za rok 2004 a mj. souhlasila s rozdělením zisku dle předloženého návrhu. Dále RM schválila záměr 

investičního nákupu vozidla na zimní a letní údržbu komunikací. 

* RM jako valná hromada společnosti projednala Zprávu o činnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o., v roce 

2004. 

* RM souhlasila se zásadami navrhovaného řešení zástavby supermarketu na Koňském trhu a uložila 

odboru rozvoje města předložit konečný návrh studie stavby ZM k projednání. Dále RM uložila připravit 

návrh smlouvy o smlouvě budoucí na majetkové řešení areálu jatek, nové komunikace a řešení trojsměny 

mezi pilou Plátek, Městem Turnov a investorem obchodního centra.
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* RM schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Chodník Dolánky - I. etapa."

* V otázce tzv. jižního sjezdu do průmyslové zóny Ohrazenice RM vzala na vědomí informace o vývoji 

situace na investiční přípravě a v této souvislosti  uložila odboru rozvoje města ukončit práce na stávajícím 

řešení sjezdu, předložit ZM podnět k pořízení změny územního plánu pro nové řešení stavby a projednat 

situaci se všemi investičními partnery.

* RM udělila výjimku ze stavební uzávěry v centru města pro obnovu židovské synagogy v Krajířově ulici a 

několik dalších výjimek s tím nesouvisejících…

* RM doporučila ZM pro realizaci schváleného investičního záměru akce Střelnice schválit principy způsobu 

financování, tedy kombinaci provozních úspor, prodejů, dotací, úvěru, prostředků městských organizací.

* RM doporučila ZM schválit prodej částí pozemků do vlastnictví Libereckého kraje, správy příspěvkové 

organizace Muzeum Českého ráje v Turnově na přístavbu depozitářů za odhadní cenu. Současně uložila 

odboru správy majetku připravit jako podmínku pro prodej smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemků 

pro pěší komunikaci za shodných podmínek.  

* RM schválila dle návrhu stavební úpravy v prostorách Gymnázia Turnov. Zároveň souhlasila s uvolněním 

částky 200 tis. Kč z rezervy a uložila odboru správy majetku řešit tento úkol ve spolupráci s vedením 

gymnázia a Vzdělávacím centrem Turnov, o. p. s.

* RM vzala na vědomí výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov za rok 2004 a výsledek 

hospodaření organizace bez nedostatků. Dále RM schválila investiční záměr nákupu vozidla pro domy 

s pečovatelskou službou, postup účtování provozních nákladů poskytování TPS obcím i fyzickým osobám 

ve spádové oblasti Turnova dle návrhu a po doplnění započítání nutných režijních výdajů. RM též schválila 

ředitelku ZSST Milenu Tomáškovou ve funkci na další čtyřleté období.

* RM schválila výroční zprávu příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov za rok 2004. Současně 

uložila vedoucí odboru sociálních věcí a ředitelce organizace reagovat odpovídajícími opatřeními na vývoj 

legislativy v této oblasti.  

* RM doporučila ZM schválit předložený materiál o finanční motivaci pracovníků v městském systému, a to 

včetně úprav vzešlých z diskuse na jednání. 

* RM uložila odborům správy majetku a životního prostředí i technickým službám předložit do příštího 

jednání návrh na zřízení funkce správce parku u letního kina a vyřešení otázky pojíždění techniky mimo 

zpevněné komunikace v parcích.

* RM schválila darování dvou kusů starších počítačů Dětské ozdravovně Radostín, o. p. s.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. DUBNA 2005

* ZM vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2004, schválilo plán kontrolní činnosti na rok 2005 a 

pověřilo PhDr. Maierovou, aby jménem Města uzavřela se společností ASPERA TV, s. r. o. dodatek ke 

smlouvě, který stanovuje, že Město Turnov bude pravidelně písemně nebo elektronicky zadávat 

provozovateli RTT Turnov požadavky na obsah relací a provozovatel bude při fakturování uvádět přehled 

odvysílaných relací.   

* ZM jmenovalo nové členy kontrolního výboru: Ing. Annu Holasovou a Otakara Grunda.
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* ZM souhlasilo se záměrem výstavby víceúčelového společenského zařízení Střelnice a s podáním žádosti 

o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci výstavby víceúčelového společenského zařízení Střelnice. 

Vedení města ZM uložilo předložit nejpozději na červnovém jednání ZM konečný návrh financování, který 

bude konkretizovat jednotlivé položky a bude kombinací úspor z rozpočtu města, prostředků městských 

organizací, prodejů, dotací a případně úvěru.

* V otázce Obchodního centra Koňský trh ZM schválilo směnu pozemků se společností Josef Plátek, s. r. o. 

(pila), majetkové vypořádání chodníku u parkoviště naproti prodejně Baťa a uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o bezplatném převodu a následném řádném převodu pozemků a veškerých vybudovaných 

příjezdových komunikací a chodníků, včetně příslušenství (kanalizační a vodovodní řad, veřejné osvětlení 

apod.) a parkových úprav dle studie v rámci projektu Obchodní centrum, Koňský trh, Turnov od společnosti 

Real Garant, s. r. o. na Město Turnov. 

* ZM schválilo postupné vykupování pozemků, na kterých je travnaté fotbalové hřiště za tratí v Koškově ul., 

za cenu 45 Kč za metr čtvereční plochy.

* ZM schválilo předložená pravidla pod názvem „Motivační systém“ dle úprav vzešlých z jednání.

* ZM schválilo příspěvky cizím subjektům na rok 2005 dle předloženého návrhu s úpravou z projednání.

* ZM schválilo zrušení členství v Elektrárenském a plynárenském sdružení obcí Východních Čech.

* ZM schválilo finanční příspěvky na sportovní aktivity z položky rozpočtu „Tělovýchovná činnost, memoriál, 

extraliga“ dle předloženého návrhu.

* ZM schválilo do funkce předsedy finančního výboru pana Mgr. Aleše Mikla.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 18. KVĚTNA 2005

* RM vzala na vědomí návrhovou a směrnou část Plánu odpadového hospodářství Města Turnova a uložila 

Ing. Šípošové, vedoucí odboru životního prostředí, zabezpečit úpravu konkrétního znění dle připomínek z 

diskuse. V této souvislosti RM schválila záměr likvidace bioodpadů formou sběrného místa na Malém 

Rohozci a uložila Technickým službám a příslušným odborům radnice zajistit příslušné kroky k jeho realizaci. 

Dále RM požaduje předložit na jednání konečný materiál pro získání všech informací o vstupních a 

provozních nákladech této činnosti. 

* RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o., vzala na vědomí zprávu 

dozorčí rady společnosti o analýze podnikové režie společnosti.

* RM projednala zprávu o kontrole a v této souvislosti schválila výši finančního postihu Danuše Altové, 

ředitelky Městské knihovny A. Marka, dle návrhu.

* RM uložila, aby v průběhu roku byly provedeny namátkové kontroly inventarizací movitého majetku u 

všech příspěvkových organizací, a to u Dětského centra a Zdravotně sociálních služeb, Městské nemocnice 

ad. Zároveň RM udělila plnou moc vedoucí odboru správy majetku, odboru sociálních věcí a odboru školství, 

kultury a sportu ke jmenování zaměstnanců, kteří se budou účastnit inventarizací movitého majetku 

příspěvkových organizací.

* RM uložila Ing. Kanclířovi, vedoucímu odboru rozvoje, předložit na příští jednání zastupitelstva opětovně 

otázku výjimky ze stavební uzávěry na výstavbu obchodního centra na Koňském trhu.
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* V otázce řešení integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD v Turnově 

RM projednala drobné úpravy studie řešení a schválila zásadní změnu záměru řešení ve smyslu vybudování 

podzemního parkoviště pod autobusovým nádražím v rámci akce „Integrovaný přestupní uzel veřejné a 

individuální dopravy u nádraží ČD v Turnově“.

* RM souhlasila s umístěním podzemního el. vedení po pozemku ve vlastnictví Města Turnova pro potřebu 

spol. Vodní elektrárna Emil Votrubec, s.r.o., pro dálkové ovládání stavidel jezu v Dolánkách a zároveň i pro 

potřeby Města Turnova pro osazení kamerového strážního systému.

* RM schválila výsledek výběrového řízení na dodávku výtahu dětského oddělení nemocnice, kde zvítězila 

firma Elektro Mosev, Hradec Králové a uložila p. Staňkové, vedoucí finančního odboru, zabezpečit 

rozpočtovou změnu z rozpočtové rezervy na dofinancování akce.

* V otázce pronájmu pozemků za budovou prodejny LIDL RM neschválila pronájem pozemku a uložila 

odboru rozvoje města hájit důsledně zájmy města při řešení nového technického řešení opěrné zdi. 

Současně uložila příslušným odborům radnice předložit na příští jednání celou otázku k projednání.

* RM schválila příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn nákup nábytku do pokladny ve výši 150 tis. Kč.

* V otázce Komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku, Jilemnicku RM uložila Mgr. 

Kocourové, vedoucí odboru sociálních věcí, předložit rozpracovaný záměr na některé z příštích jednání. 

* RM souhlasila se záměrem přípravy akce „Přístavba centrální sterilizace Městské nemocnice Turnov“ a 

uložila vedoucím pracovníkům nemocnice zajistit potřebné kroky k podání žádosti o státní dotaci.

* RM uložila odboru rozvoje města zabezpečit projednání řešení úpravy projektu Střelnice na pracovním 

jednání ZM v rámci diskuse o financování této akce.

* RM dle zákona o obcích 128/2000 § 102 odst. 1 písm.m) svěřila odboru správy majetku uzavírání 

nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Turnova včetně podepisování těchto smluv.

* V otázce hodnocení práce ředitelky Městské knihovny za rok 2004 a výběrové řízení na funkci ředitele RM 

schválila výši mimořádné odměny pro Danuši Altovou, ředitelku Městské knihovny dle předloženého návrhu. 

Současně RM uložila Ing. Chlupové vypsat v dostatečném časovém předstihu výběrové řízení na ředitele 

Městské knihovny v souvislosti s uplynutím funkčního období současné ředitelky.

* RM jmenovala do funkce ředitelky Mateřské školy Turnov, Alešova 1140 paní Naděždu Dovolilovou s 

účinností od 1. 8. 2005. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. KVĚTNA 2005

* ZM vzalo na vědomí Program ke zlepšení kvality ovzduší.

* ZM schválilo Plán odpadového hospodářství Města Turnova a uložilo odboru životního prostředí předložit 

tento plán k připomínkování na Krajský úřad Libereckého kraje.

* ZM vzalo na vědomí prezentaci projektu „Čistá Jizera“.

* ZM souhlasilo se vstupem obce Líšný do Vodohospodářského sdružení Turnov, dobrovolného svazku obcí, 

a to od 1. 7. 2005.
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* ZM schválilo úpravu usnesení ZM č. 143/2004 o jištění Města Turnov za úvěr VHS Turnov u ČMZRB na 

celkovou výši Kč 42,606 mil.

* ZM vzalo na vědomí informace o zahájení výstavby kanalizace v Mašově a požaduje průběžně informovat 

o průběhu stavby.

* ZM schválilo změny územního plánu č. 11 dle předloženého návrhu.

* ZM vzalo na vědomí informace o Dopravně inženýrském posouzení okružního dopravního systému v 

centru Turnova.

* ZM vzalo na vědomí informaci o současné problematice vysílání RTT.

* ZM schválilo vstup do Mikroregionu Jizera. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 8. ČERVNA 2005

* Stanovisko k posouzení vlivu variant I/35 na životní prostředí: ZM na základě předložených nedostatků a 

připomínek  nesouhlasí s úrovní zpracování posouzení vlivu variant I/35 na životní prostředí a žádá 

Liberecký kraj, aby dokumentaci nechal přepracovat a posoudit v novém procesu posouzení vlivu na životní 

prostředí.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 30. ČERVNA 2005

* ZM schválilo navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice, stanovilo maximální 

průběžné zadlužení Města z důvodu stavby na 100 mil. Kč a současně požaduje dodržet maximální 

investiční náklad akce 135 mil. Kč. ZM v této souvislosti současně mj. uložilo Ing. Hejdukovi předložit 

nejdéle do konce srpna konečný návrh možného souboru majetku k odprodeji po projednání v RM; PhDr. 

Maierové ZM uložilo připravit na základě podnětů zastupitelů vhodnou formu veřejného průzkumu názoru 

obyvatel a předložit ji k projednání nejdéle do konce srpna. ZM uložilo Ing. Pekařovi a Bc. Staňkové připravit 

standardním způsobem návrh rozpočtu města pro rok 2006 s uplatněním zásad předloženého rámcového 

modelu financování Střelnice.

* ZM schválilo rekonstrukci sterilizace v areálu nemocnice v roce 2006, schválilo způsob financování akce 

formou investičního úvěru, resp. schválilo princip předčasné a okamžité úhrady přijatého úvěru po získání 

prostředků z předpokládaného odprodeje pozemku v areálu Vesecko.

ZM schválilo záměr změny právní formy organizace na obchodní společnost a požaduje předložit konečný 

materiál ke schválení na srpnové jednání ZM. 

* ZM souhlasilo s celoročním hospodařením Města Turnov v roce 2004 dle předloženého návrhu, a to bez 

výhrad.

* ZM schválilo rozpočtové změny na rok 2005 dle předloženého návrhu, a to snížení v příjmech o 1 929 tis. 

Kč, tj. celkové příjmy činí 291 445 tis. Kč, snížení ve výdajích o 1 921 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 295 378 

tis. Kč a zvýšení financování o 8 tis. Kč, tj. celkové financování činí 3 933 tis. 

Kč.

* Otázky rozvoje města - vložený bod jednání: Obchodní centrum Koňský trh - výjimka ze stavební uzávěry - 

ZM souhlasilo s tím, aby RM udělila výjimku ze stavební uzávěry pro „Obchodní centrum Koňský trh" za 
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předpokladu, že budou smluvně dokončeny majetkové kroky. ZM uložilo vedení města a odboru správy 

majetku dokončit a uzavřít potřebné majetkové smlouvy o smlouvě budoucí na majetkové řešení vyplývající 

z předloženého materiálu. ZM schválilo prodej pozemku parc. č. 240, k. ú. Turnov nabytého směnou 

pozemků schválenou usnesením ZM č. 60/2005 společnosti Real Garant, s. r. o. za cenu 1 500 Kč/m2. 

* ZM vzalo na vědomí informace o dosavadních a připravovaných akcích týkajících se cyklodopravy 

v Turnově a schválilo zapojení Turnova do projektu „Cyklotrasa Jizera“ jako nositele úseku Svijany - Turnov - 

Železný Brod.

* ZM schválilo směny pozemků v lokalitě Hruštice, Károvsko a Durychov, Na Kamenci.

* ZM vzalo na vědomí informaci o Územně plánovacích dokumentacích a o projektech zajišťovaných 

Odborem rozvoje města.

* ZM schválilo prodej pozemku (zahrady) o výměře 155 m2, k. ú. Turnov do vlastnictví Libereckého kraje, 

správy příspěvkové organizace Muzea Českého ráje v Turnově na přístavbu depozitářů za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem. Podmínkou tohoto prodeje je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na prodej 

pozemků pro pěší komunikaci za shodných podmínek. 

* ZM schválilo další prodeje pozemků dle návrhu.

* ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následně kupní smlouvy na odprodej pozemku PK. 

3388 v k. ú. Turnov společnosti LIDL ČESKÁ REPUBLIKA, v. o. s. za cenu 300 Kč/m2.

* ZM projednalo zprávu o využití financí z rozpočtu Města na zajištění informací v TV vysílání a současně 

schválilo pro druhé pololetí zajišťování informací pro veřejnost prostřednictvím filmových relací na 

www.bonustv.cz dle návrhu a pověřilo dr. Maierovou realizací tohoto úkolu. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. ČERVENCE 2005

* RM vzala na vědomí předloženou studii variantních řešení parku u letního kina a nařídila další jednání.

* RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o., souhlasila s nákupem 

vozidla na údržbu komunikací. 

* RM vzala na vědomí informace o monitoringu a návrzích na aktualizaci Akčního plánu. V této souvislosti 

RM souhlasila s provedením úprav Akčního plánu dle předloženého návrhu.

* Konkrétní úkoly vyplývající z aktuálních potřeb: RM mj. uložila Ing. Hejdukovi do konce října prověřit 

finanční podmínky zpracování generelu vodovodu i kanalizace pro klíčové páteřní řady a prověřit a 

navzájem vyhodnotit obě varianty řešení zásobování Průmyslově obchodního areálu Vesecko vodou tak, 

aby bylo prokázáno, že nově navrhované řešení vodojemu v Ohrazenicích je vhodnější. Odboru rozvoje 

města RM uložila předložit do konce října analýzu podmiňujících investic na stávající kanalizaci a nové řady 

pro bytovou zónu Hruštice – Károvsko, Ing. Hejdukovi zahájit do konce října jednání se SČE o možnostech 

napojení Turnova na rozvodnu v Bezděčíně u Hodkovic tak, aby byl Turnov zásobován ze dvou přenosových 

sítí. Vedoucímu odboru dopravy p. Vaňátkovi RM uložila mj. vytipovat do konce září nejfrekventovanější 

přechody a navrhnout ke standardnímu projednání technická opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců 

(např. nasvícení)

* RM udělila výjimky ze stavební uzávěry v bytových zónách dle návrhu.
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* RM souhlasila se záměrem realizace výstavby chodníku v Mašově a uložila odboru rozvoje města zajistit 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

* RM schválila majetkové kroky vedoucí k vybudování cyklostezky ve sportovně rekreační zóně v údolí 

Stebénky.

* RM schválila podání žádosti o grant z programu „Finanční mechanismus EHP/ Norsko na obnovu 

synagogy v Turnově. 

* RM vzala na vědomí informaci o dotaci z grantového schématu Libereckého kraje programu SROP na 

realizaci projektu „Produkty a programy regionu Český ráj“.

* RM uložila odboru rozvoje města předložit na příští jednání ve spolupráci s odborem cestovního ruchu 

materiál o realizaci projektu Optimalizace informačního systému v Českém ráji a Horním Pojizeří na území 

Města Turnova doplněný o vybavení městského cyklistického okruhu. 

* RM schválila podání žaloby na firmu Italmec spol, s r. o. za nevhodně provedené dílo atletického stadionu 

v Turnově v souladu s předloženým materiálem.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 17. SRPNA 2005

* RM vzala na vědomí předložený projekt sadových úprav v Rývových sadech a uložila odboru životního 

prostředí zajistit projednání projektu v odborné komisi, dostatečně informovat veřejnost a zahájit práce ve 

stanoveném rozsahu a finančním limitu pro rok 2005.

* RM ve smyslu § 167 odst.2 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání zřídila školské rady a vydala volební řády dle předloženého návrhu. Počátek 

funkčního období všech členů školské rady je s účinností od 1. 10. 2005.

* RM  projednala materiály ke změně právní formy příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov na 

obchodní společnost a doporučila ZM  konečné schválení změny právní formy na typ společnosti s ručením 

omezeným. Současně RM vzala na vědomí informace o průběhu akce „Rekonstrukce RTG" a ekonomické 

výsledky NEMPRY, s. r. o. za 1. pololetí roku 2005. 

*  RM vzala na vědomí informace o možnostech prodeje nezasíťovaných pozemků v II. etapě výstavby 

bytové zóny Hruštice - Károvsko a schválila postup řešení standardní cestou realizace infrastruktury ze 

strany města za příspěvku spoluvlastníků a správců sítí. RM též uložila odboru rozvoje města předložit ve 

vhodné době materiál o záměru prodeje pozemků v etapě Šetřilovsko, a to zejména po rozhodnutí o 

realizaci doprovodných investic.

* RM odložila projednání výjimky ze stavební uzávěry na území vodního zdroje Dolánky pro změnu 

rozestavěné stavby provozovny kovovýroby na příští jednání RM a požaduje předložit současně informaci o 

průběhu stavebního řízení a konečném účelu využití stavby. RM též odložila projednání výjimky ze stavební 

uzávěry na území vodního zdroje Dolánky pro novostavbu kosmetického salonu na Hrubém Rohozci na 

příští RM po doložení stanoviska oprávněnosti výstavby z pohledu vlivu na vodní zdroj Dolánky. RM udělila 

výjimku ze stavební uzávěry v centru města pro stavbu komunikace pro cyklotrasu č. 223 - Pojizerská 

cyklotrasa  v úseku Turnov - Dolánky dle předloženého návrhu. K bodu jednání „Zkvalitnění informačního 

systému pro turisty v kontextu generelu cyklodopravy v Turnově a studie Optimalizace informačního 

systému v Českém ráji a Horním Pojizeří na katastru města Turnova“ RM vzala na vědomí plán realizace 
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zkvalitnění informačního systému v návaznosti na vznik městského cyklistického okruhu a informace o 

prezentaci cyklookruhu. 

* V bodě jednání „Obchodní centrum Koňský trh“ RM schválila zřízení věcného břemene práva vedení 

komunikace s příslušenstvím, chodníků, cyklostezky, vedení a umístění veřejného osvětlení, vzala na 

vědomí obsah směnné smlouvy a kupní smlouvy na vypořádání vlastnických vztahů v daném území, 

schválila obsah „Dohody“ o budoucím majetkovém vypořádání nově budovaných nemovitostí dle 

investičního záměru, schválila obsah „Rámcové dohody mezi Městem Turnov a investorem Obchodního 

centra na Koňském trhu“ o architektonickém řešení areálu obchodního centra. RM udělila výjimku ze 

stavební uzávěry v centru města společnosti Real Garant, s.r.o., Ústí nad Labem na stavbu „Obchodního 

centra Koňský trh“ včetně všech souvisejících staveb dle předloženého návrhu a za podmínky uzavření 

všech dohod a smluv.

* RM schválila zhotovitelem stavby „Přístupová komunikace k lyžařskému vleku ve Struhách“ společnost 

STRABAG, zhotovitelem akce „Nátěr lávky pro pěší při žel. mostu na trati Turnov – Jičín“ firmu Chládek a 

Tintěra, Pardubice a zhotovitelem akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Mašov“ firmu Jarmil Brož - 

elektroservis. To vše na základě řádného výběrového řízení.

* Oprava fasády radnice. RM zrušila z důvodu obdržení cenově neakceptovatelných nabídek řízení na 

dodavatele stavby fasády radnice a schválila v letošním roce následující rozsah prací: nátěr a opravu oken 

radnice, opravu pasáže a opravu teras. Vypsání nového výběrového řízení na opravu fasády radnice RM 

schválila v jarním termínu 2006.

* RM schválila vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce „Přístavba hasičské zbrojnice Daliměřice“ 

a jmenovala hodnotící komisi.

* Užívání pozemku ve dvorním traktu divadla: RM neschválila podnájem části pozemku p.č. 449 společnosti 

PZ Invest, s. r. o., a požaduje odstranění nepovolené stavby a uvedení pozemku do původního stavu. 

* RM vzala na vědomí technický popis projektu INTERREG IIIA a současně schválila realizační tým projektu.

* RM vzala na vědomí hospodaření města za 1. pololetí 2005 a  vzala též na vědomí výsledky hospodaření 

příspěvkových organizací za 1. pololetí 2005.

* RM schválila předložený záměr na vybudování mobilního kluziště na hřišti Duhové energie v Turnově II. v 

letošním roce s tím, že konečné odsouhlasení akce podléhá výslednému posouzení vítězné nabídky a 

navrženému financování ze strany odboru rozvoje města a uložila vypsat výběrové řízení na dodavatele 

kluziště.

* RM souhlasila s prominutím nájmu z hrobových míst významných osobností města, které nemají žijící 

příbuzné pečující o hrob dle návrhu, a to na dobu neurčitou. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 1. ZÁŘÍ 2005

* ZM schválilo řešení obnovy židovské synagogy dle návrhu a současně též podání žádosti o grant v 

programu „Finanční mechanismus EHP/Norsko“ na tento projekt.

* K bodu jednání: změna právní formy nemocnice ZM nepřijalo žádné usnesení.

* V hodnocení práce městské policie ZM projednalo zprávu o prováděných odtazích vozidel na území města 

a uložilo veliteli MP p. Šlamborovi a zastupiteli Boháčovi pověřenému řízením MP provést bezodkladně 

navrhovaná zlepšení, zajistit právní analýzu celé otázky a předložit vše na jednání ZM nejdéle do konce 
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listopadu. Dále potom předložit návrh znění nové smlouvy s firmou provádějící odtahy nejdéle do konce 

listopadu 2005. ZM též uložilo vedení MP, aby předložilo do konce listopadu informace získané k původnímu 

průzkumu bezdrátového obecního rozhlasu o možnosti propojení kamer s hlásičem bezdrátového obecního 

rozhlasu. 

* K bodu jednání „Projednání žádosti o odvolání starosty a uskutečnění nové volby starosty města“ ZM 

nepřijalo žádné usnesení.

* V části věnované majetkovým otázkám ZM mj. schválilo prodej pozemku v průmyslové zóně Vesecko firmě 

ONTEX CZ s.r.o. za 800 Kč/m2. Dále potom ZM schválilo prodej pozemků pod garážemi u bývalého 

škvárového hřiště ad.

* ZM schválilo pro realizaci 1. etapy sportovně rekreační zóny v údolí Stebénky v Turnově učinit několik 

majetkových kroků dle návrhu.

*  ZM požádalo na příštím jednání předložit podrobný materiál o investiční akci „Odkanalizování Malého, 

Hrubého Rohozce a Daliměřic“ a v této souvislosti schválilo několik finančních operací dle návrhu.

* ZM schválilo přijmout úvěr ve výši 10 mil. Kč od České spořitelny, a. s. na zajištění financování akce 

„Zlepšení protipovodňové ochrany města Turnova“ v rámci programu Interreg III. A s úrokovou fixní sazbou. 

Ručit za tento úvěr bude rozpočtovými příjmy města.

* ZM schválilo půjčku ve výši 500 tis. Kč ve prospěch Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s., na projekt 

„Vzděláním k pracovnímu nasazení - pečovatelská a osobní asistence". Půjčka bude vrácena nejpozději do 

30. 11. 2005.

* ZM konstatovalo, že rekonstrukce stávajícího pevného jezu u Juty na manipulovatelný při velkých 

povodňových průtocích je prioritním zájmem  Města Turnova, protože zvyšuje podíl povodňového průtoku v 

hlavním korytě řeky, snižuje nátok povodně do zástavby dolní části města a tím zlepšuje jeho 

protipovodňovou ochranu. ZM v této souvislosti uložilo p. Hovorkovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí, 

zabezpečit případnou pomoc a součinnost s investorem při přípravě a realizaci akce.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. ZÁŘÍ 2005

* RM projednala materiál týkající se změny právní formy Městské nemocnice Turnov na obchodní 

společnost a uložila vedení města opakovaně předložit ke schválení ZM s doplněnými podklady. 

* RM vzala na vědomí informaci o změně struktury příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov ze 

sociálně zdravotní na zdravotní a v této souvislosti uložila odboru sociálních věcí a ředitelce Dětského 

centra Turnov promítnout uvedenou změnu do rozpočtu na r. 2006 a provést nutné personální změny, 

ředitelce DC Turnov požádat Krajský úřad Libereckého kraje - odbor zdravotnictví - o změnu v registraci 

nestátní zdravotnické organizace, odboru školství, kultury a sportu a odboru sociálních věcí přepracovat 

zřizovací listiny příspěvkových organizací DC Turnov a Pomocná škola při DC Turnov (včetně příloh) ve 

smyslu tohoto materiálu a předložit je k projednání nejpozději na listopadové zasedání ZM Turnov. 

* RM souhlasila s uzavíráním smluv o finančním plnění za poskytování vzdělání s obcemi mimo spádové 

území Turnova. Jedná se o nově přijaté děti (od 1. 9. 2005), které nenaplňují platební povinnost ve smyslu 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v 

platném znění.
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* RM uložila Ing. Pekařovi a odboru sociálních věcí požádat Krajský úřad Libereckého kraje o podporu ve 

smyslu koncepčního řešení problematiky péče o zdravotně postižené děti. V této souvislosti RM uložila 

jednat o možnosti převodu celého zařízení DC Turnov i Pomocná škola při DC Turnov pod KU LB kraje, či 

zásadního podílu ze strany kraje na financování náročného provozu.

* RM schválila vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce „Centrální sterilizace MN Turnov“ a 

jmenovala hodnotící komisi.

* RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schválila stavbu skladu 

posypového materiálu a způsob financování a vzala na vědomí informaci o technologiích použitých k 

drobným opravám komunikací s tím, že projednala potřebu zkvalitnění asfaltových emulzí.

* K bodu reklamace oplocení v Sobotecké ulici RM uložila Ing. Kanclířovi (vedoucí odboru rozvoje města), 

aby zabezpečil u TDI stavby rozhodnutí o způsobu opravy, které vzejde z jednání s ostatními partnery při 

investici. RM požaduje, aby realizaci tohoto rozhodnutí o způsobu opravy zabezpečil dodavatel stavby s tím, 

že se na úhradě budou podílet všichni partneři při stavbě. 

* RM uložila odboru rozvoje města zadat zpracování studie celkového dokončení sportovního areálu ve 

Skálově ulici a studie postupné přeměny fotbalového areálu a předložit je RM k jednání o dalším postupu. 

* RM uložila odboru rozvoje města vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci škvárového hřiště 

na Daliměřicích, a to včetně nutného zázemí.

* Potřebné úkoly ke stavbě Střelnice: RM doporučila ZM projednat záměr prodeje majetku Města dle 

předloženého návrhu, doplněného o ekonomickou analýzu výhodnosti prodeje jednotlivých objektů. Uložila 

odboru správy majetku nejpozději do dvou měsíců předložit konkrétní návrh vyhlášení odprodeje včetně 

prodejních cen a způsobu provedení. Dále RM vzala na vědomí zprávu o přípravě výběrového řízení na 

zhotovitele stavby „Společenské centrum Střelnice“ a schválila vypsání výběrového řízení na zhotovitele 

stavby a podmínky soutěže včetně kritérií hodnocení. RM v působnosti valné hromady Kulturního centra 

Turnov s. r. o., uložila jednateli společnosti zabezpečit ve spolupráci s odborem rozvoje města výběrové 

řízení dle předcházejících usnesení. RM také projednala otázku o provedení průzkumu názoru obyvatel s 

tím, že ZM nedoporučuje uspořádání ankety.

* RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o., schválila cenu tepelné energie za 

období 9/04 - 8/05 ve výši 399 Kč/GJ (bez DPH) a plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na období 

9/05 - 8/06 ve výši 451 ( Kč/GJ ), bez DPH. Současně RM neschválila prodej Městské teplárenské Turnov, s. 

r. o., společnosti Teplárny Jablonec, a. s. 

* V bodu jednání na téma městská policie RM souhlasila s nákupem terénního auta a uložila veliteli MP p. 

Šlamborovi, aby do příštího jednání předložil RM výsledek řízení a návrh řešení financování nákupu. Dále 

potom RM uložila p. Šlamborovi připravit do příštího jednání kvalitní kompletní materiál o otázce 

zabezpečení pultu centralizované ochrany pro objekty města.

* RM jmenovala do funkce ředitele Městské knihovny Antonína Marka v Turnově na základě výběrového 

řízení pana Hanuše Karpíška s účinností od 1. 11. 2005 a současně k tomuto dni odvolala z funkce paní 

Danuši Altovou. V této souvislosti RM uložila novému řediteli, aby na jednání RM v prosinci předložil 

koncepci zařízení pod jeho vedením.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. ZÁŘÍ 2005
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* ZM schválilo celkovou koncepci obnovy parku u letního kina a uložilo odboru životního prostředí a odboru 

správy majetku začít s přípravou projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace, 

a to na komunikace a zpevněné plochy a navazující prvky (pítko, vstupy). Dále ZM uložilo odboru životního 

prostředí v souvislosti s dalším stupněm projektové dokumentace zapracovat oprávněné připomínky 

jednotlivých komisí a zpracovat varianty pro altán a průchod Františkánskou zahradou a jejich projednání v 

odborných komisích.

* ZM schválilo založení obchodní společnosti Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. a uložilo RM ve smyslu 

předloženého materiálu realizovat všechny potřebné kroky související se založením společnosti. ZM 

zároveň požaduje předkládat na vědomí  průběh všech klíčových transformačních kroků souvisejících s 

Městskou nemocnicí Turnov.

* ZM udělilo cenu obce panu Janu Staňkovi, Ing. Pavlu Valčíkovi a Josefu Beranovi a Ing. Milanu Šonskému.

* ZM schválilo rozpočtové změny na rok 2005, a to zvýšení v příjmech i ve výdajích o částku 14 796 tis. Kč, 

tj. celkové příjmy činí 306 241 tis. Kč, celkové výdaje 310 174 tis. Kč a financování zůstává ve výši 3 933 tis. 

Kč.

* ZM uložilo kontrolnímu výboru prošetřit způsob zadání projektové dokumentace na akci Společenské 

centrum Střelnice.

* ZM uložilo odboru správy majetku, aby provedl kontrolu financování investičních akcí Vodohospodářského 

sdružení Turnov z rozpočtu města, vyhodnotil finanční potřeby do konce roku 2005 a případně předložil 

rozpočtové změny. 

* ZM schválilo ručení za úvěr, který bude Městská nemocnice Turnov přijímat od Komerční banky, a. s., ve 

výši 18 mil. Kč na zajištění financování CT a rentgenových přístrojů, a to ručením formou ručitelského 

prohlášení Města Turnov do plné výše závazku.

* ZM schválilo změny ve směrnici Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací dle 

předloženého návrhu. 

* ZM uložilo finančnímu výboru předložit posouzení otázky sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací 

do konce prosince 2005.

* ZM schválilo podnět pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Turnov na rozšíření areálu firmy 

KAMAX, s. r. o., jižním směrem, a to z ploch zeleně rozptýlené a liniové na výrobní a živnostenské území.

* ZM neschválilo provedení průzkumu názoru obyvatel na stavbu areálu Střelnice.

* ZM vzalo na vědomí stav příprav, financování a zahájení investiční akce „Odkanalizování Malého, Hrubého 

Rohozce a Daliměřic". 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 19. ŘÍJNA 2005

* RM projednala investiční záměr (nemocniční) Nempry, s r. o., tj. nákup a instalaci teplovodního kotle, 

rekonstrukci rozvodů páry na teplovody, nákup a instalaci kogenerační jednotky. RM v této souvislosti 

požaduje předložit na některé z příštích jednání kompletní ekonomickou analýzu výhodnosti této změny a 

uložila Ing. Pekařovi předložit další možné návrhy budoucnosti této společnosti a současně předložit na ZM 
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řešení s úpravou kupní smlouvy nejdéle do konce března 2006 a materiál o změně vlastníka firmy Nempra, 

s. r. o., z Městské nemocnice Turnov na Město Turnov.

* V bodě jednání o transformaci nemocnice RM schválila název - Panochova nemocnice Turnov, s. r. o., dále 

pak prohlášení a zakladatelské listiny. RM v působnosti valné hromady společnosti Panochova nemocnice 

Turnov, s. r. o., jmenovala dozorčí radu ve složení: Mgr. Aleš Mikl, Ing. Jaromír Pekař, Bc. Drahomíra 

Staňková, Dudová Eva a Bc. Eva Chaloupková. Jednatelem společnosti RM jmenovala Ing. Tomáše Slámu.

* K bodu jednání realizace mobilního kluziště RM schválila výsledek výběrového řízení a potvrdila jako 

nejvýhodnější nabídku firmy TENZA, a. s., Brno a vedoucímu odboru rozvoje města Ing. Kanclířovi uložila 

předložit záměr realizace kluziště a řešení financování této lední plochy na příštím jednání ZM.

* RM schválila vyhlášení prodeje tří pozemků v etapě Ia. v lokalitě Hruštice, Károvsko za stejných pravidel a 

podmínek jako v I. etapě, s tím, že u jednoho z prodávaných pozemků bude provedena přeparcelace, nebo 

bude kupující souhlasit s velikostí prodávaného pozemku.

* RM schválila předložený záměr na obnovu a konzervaci sklepení na 1. hradním nádvoří hradu Valdštejn, 

úpravu dlažby a izolací plochy 1. nádvoří.

* RM schválila plán zimní údržby komunikaci pro zimní období  roku 2005 – 2006 (bez výrazných změn od 

minulé zimní sezony – pozn. red.).

* RM vzala na vědomí dodavatele prací na stavbu skladu na posypový materiál Technických služeb Turnov, 

s. r. o. - Kovovýroba Longin Turnov.

* RM schválila zahájení projektových prací na úpravu dvorního traktu u domu čp. 1294, ul. U Nádraží (za tzv. 

kubistickým domem) a současně uložila odboru správy majetku zajistit vyklizení uvedeného pozemku do 

konce dubna 2006 od nepovolených garáží a kůlen a připravit majetkové vztahy k novému pozemku s 

uživateli okolních nemovitostí.

* RM schválila na základě výsledku výběrového řízení na pojištění majetku města makléřskou společnost 

Renomia a. s., Pardubice zastupující ČSOB pojišťovnu a. s., s podmínkou snížení spoluúčasti na havárii 

vozidel za shodnou nabízenou cenu pojistného.

* RM souhlasila s návrhem hodnotící komise a schválila pro realizaci stavebních úprav pasáže pod radnicí 

firmu Status Turnov.

* RM schválila předloženou vnitřní Směrnici pro výběrová řízení k zadávání zakázek Městem Turnov.

* RM uložila vedoucí odboru kontroly p. Dudové připravit do konce roku 2005 návrh jednoduchých pravidel 

pro zadávání zakázek organizací zřizovaných či vlastněných  Městem.

* RM vzala na vědomí výsledek posouzení vhodnosti výstavby okružních křižovatek „U Borovičků“ a u 

gymnázia s tím, že uložila vedoucímu odboru dopravy p. Vaňátkovi zahájit konečná jednání o realizaci 

křižovatky „U Borovičků“. Současně RM uložila zajistit projektovou dokumentaci na osvětlení vybraných 

přechodů pro chodce dle předloženého materiálu. 

* RM vzala na vědomí stav přípravy přestupního terminálu u nádraží ČD.

* RM souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv s obcemi Ohrazenice a Přepeře v souvislosti 

s poskytováním služeb městské policie. Současně RM vzala na vědomí, že další veřejnoprávní smlouvy s 

obcemi v našem regionu mohou být uzavřeny pouze za podmínky smlouvy s více obcemi, které dlouhodobě 

pokryjí náklady na jednu novou hlídku. RM též souhlasila s výsledkem výběrového řízení na nákup 

terénního auta pro městskou policii, kde byla nejlepší nabídka firmy UAZ. Dále RM schválila záměr zřízení 
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pultu centrální ochrany v 1. pololetí 2006 a veliteli městské policie uložila realizovat výběrové řízení a 

předložit ke konečnému schválení kompletní materiál obsahující všechny doprovodné okolnosti. RM také 

projednala aktuální informace o otázkách odtahové služby, II. etapy kamerového systému a připravovaného 

měření rychlosti.

* RM vzala na vědomí informace o zařazení Českého ráje do sítě evropských geoparků UNESCO, uložila 

PhDr. Maierové zastupovat Město Turnov na jednáních souvisejících s uvedenou tematikou a průběžně 

podávat nejdůležitější informace. 

* RM potvrdila pana Václava Feštra ve funkci jednatele společnosti KCT, s. r. o., na další funkční období 

2006 – 2009 a v této souvislosti mu uložila předložit do konce roku materiál o kulturních aktivitách 

organizace, současných problémech a koncepci organizace.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. ŘÍJNA 2005

* ZM vzalo na vědomí informaci orgánů města o stavu přípravy na řešení mimořádných událostí. 

* ZM schválilo prodej pozemků dle navrženého seznamu.

* V bodě „Schválení zástavní smlouvy na čp. 5, nám. Českého ráje“ (budova ZUŠ) ZM schválilo znění 

Zástavní smlouvy mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městem Turnov ve věci zajištění půjčky 

Vodohospodářskému sdružení Turnov na financování investiční akce „Odkanalizování Malého, Hrubého 

Rohozce a Daliměřic“.

* ZM schválilo prodej části pozemku v k. ú. Daliměřice firmě ONTEX CZ, s. r. o., za navržených podmínek 

projednaných v ZM.

* ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s účinnosti od 1. 1. 2006 včetně úprav 

vzešlých z jednání.

* ZM souhlasilo s realizací mobilního kluziště v Turnově v roce 2005 a uložilo Ing. Hejdukovi uzavřít smluvní 

vztahy. 

* ZM schválilo bezúročnou půjčku ve výši 455 tisíc Kč ve prospěch občanského sdružení Fokus Turnov na 

projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“. Půjčka bude vrácena 

do konce roku 2007.

* ZM vzalo na vědomí informaci o zápisu Českého ráje do sítě evropských geoparků UNESCO.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. LISTOPADU 2005

* RM vzala na vědomí investiční záměr NEMPRY, s. r. o., tj. nákup a instalaci teplovodního kotle, 

rekonstrukci rozvodů páry na teplovody, nákup a instalaci kogenerační jednotky a uložila řediteli Městské 

nemocnice jako zřizovateli NEMPRY realizovat příslušné kroky k zajištění investičního záměru.

* V otázce práce nemocnice RM schválila vyhlášení samostatného výběrového řízení na technologii 

sterilizace dle návrhu ze strany nemocnice, a to včetně kritérií výběru s úpravou při jednání RM. Dále RM 

projednala informaci ředitele o úpravě smlouvy s VZP a schválila úpravu smluvních podmínek v otázce lhůt 

splatnosti faktur dle návrhu pojišťovny.
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* RM schválila předložený záměr na stavbu „Chodník Mašov – II. a III. etapa“ v roce 2006 s tím, že 

vyhlášené výběrové řízení bude obsahovat i I. etapu pro možnou realizaci v dalším roce. RM současně 

uložila odboru rozvoje města vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.

* RM schválila v lokalitě Hruštice, Károvsko vyhlášení prodeje čtyř stavebních pozemků.

* RM projednávala výjimky ze stavební uzávěry v centru města.

* RM nesouhlasila se změnou obecně závazné vyhlášky č. 13/2004 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a současně uložila 

komisi pro životní prostředí projednat další formy motivace k separaci s využitím prostředků Ekokomu na 

nové možnosti, jako je zřízení dalších separačních míst pro kontejnerové nádoby, vybavení objektů novými 

koši, či popelnicemi na separovaný odpad, apod.

* V otázce projektu parku u letního kina RM schválila pracovní komisi, která na pracovním jednání s autorem 

studie provede konečné vyhodnocení připomínek jednotlivých komisí. Ty budou sloužit jako další podklad 

pro upřesnění zadávací dokumentace pro výběr projektanta. 

* K výběrovému  řízení na údržbu veřejné zeleně v letech 2006 – 2008 RM uložila vedoucí odboru životního 

prostředí Ing. Šípošové zabezpečit zrušení výběrového řízení a realizovat zcela nové výběrové řízení bez 

uvedení kritéria odbornosti.

* RM projednala průběh rekonstrukce a dostavby haly TJ Turnov ve Skálově ulici a uložila Bc. Staňkové, 

vedoucího finančního odboru, zahrnout požadovaný příspěvek do návrhu rozpočtu města na rok 2006 nebo 

do rozpočtových změn v roce 2005, a to v celkové částce, kterou bude možno do těchto změn zahrnout. 

* RM schválila vypsání zakázky na akci „Chodník Palackého ul.- pravá strana“ v rozsahu  Krajířova - velký 

most a jmenovala hodnotící komisi

* V případě ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 278 v Hluboké ulici (Květiny) RM uložila p. Těhníkové, 

vedoucí odboru správy majetku, jednat o úpravě nájmu se současnými nájemci. V případě nedohody uložila 

p. Těhníkové vyhlásit výběrové řízení na nového nájemce dle závěrů z jednání.

* RM schválila zvýšení limitu hrubých mezd a limitu pracovních úvazků městské policie na rok 2005 dle 

návrhu a současně též nařízení o maximálních cenách za odtahy dle návrhu. 

* RM v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., schválila výroční zprávu 

2004/2005 včetně účetní závěrky, závěry auditu hospodářského roku 2004/2005 a vypořádání zisku dle 

předloženého návrhu.

* RM projednala návrh na možné budoucí využití budovy městského kina a aktuální potřeby zabezpečení 

úspornějšího vytápění objektu. RM v této souvislosti uložila starostovi Ing. Hejdukovi předložit otázku 

dalšího využití v závislosti na rozhodnutí o výstavbě Střelnice, a to nejdéle do června 2006, odboru správy 

města projednat a připravit opatření vedoucí k finančním úsporám při vytápění objektu a tuto změnu 

realizovat v roce 2006.

* RM uložila tajemníkovi dále jednat s vlastníkem domu čp. 2 v Turnově o odkoupení a na nejbližší jednání 

předložit konkrétní využití budovy po případné koupi včetně přibližných nákladů na rekonstrukci, současných 

nájemních vazeb apod..

* RM souhlasila s uvedeným postupem vedení města při vyřízení výzvy - petiční aktivity - organizované 

panem Turnovcem.  
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. LISTOPADU 
2005

* ZM schválilo nové zřizovací listiny Pomocné školy Turnov a Dětského centra a současně dodatky 

zřizovacích listin základních a mateřských škol. 

* ZM vydalo podle § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

obecně závaznou vyhlášku č. 13/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem 

Turnov, dle předloženého návrhu.

* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Turnova č. 41/1997 o 

používání městských symbolů.

* ZM schválilo rozdělení finančních příspěvků na kulturní akce a činnost spolků z položky „Spolky a kulturní 

akce“ dle předloženého návrhu.

* ZM vzalo na vědomí informaci o právních aspektech nucených odtahů vozidel.

* ZM schválilo rozpočtové změny na rok 2005, a to zvýšení v příjmech i výdajích o 3.064 tis. Kč, tj. celkové 

příjmy činí 309.305 tis. Kč, celkové výdaje činí 313.238 tis. Kč a financování zůstává ve výši 3.933 tis. Kč.

* ZM schválilo rozpočtové provizorium na rok 2006 dle návrhu včetně pravidel rozpočtového provizoria.

* ZM projednalo kontrolu plnění svých usnesení a zrušilo usnesení ZM č. 142/2000, 151/2000, 141/2002, 

199/2004, 211/2004, 12/2005, 21/2005 a 123/2005.

* ZM vzala na vědomí zprávu o čerpání investičních prostředků VHS z rozpočtu města v roce 2005.

* ZM schválilo prodeje zbytkových pozemků, resp. částí pozemků na Výšince a v k. ú. Malý Rohozec - 

Mokřiny, a pod garážemi u bývalého škvárového hřiště.

* ZM schválilo prodej části pozemku parc. č. 695/10 a p. č. 695/11, k. ú. Daliměřice firmě ONTEX Czech 

Republic, s.r.o., za cenu 800 Kč za metr čtvereční za navržených podmínek. 

* ZM schválilo realizaci akce „Regenerace panelového sídliště J. Patočky“ v případě získání dotace a 

souhlasilo s 30% finanční spoluúčastí na této akci v letech 2006 - 2007.

* ZM schválilo účast města Turnova na programu „Partnerství“ pro rok 2006, který je vyhlášen Ministerstvem 

vnitra ČR jako program prevence kriminality.

* ZM zvolilo přísedící u okresního soudu v Semilech.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2005 a uložilo starostovi města 

předložit zprávu o činnosti mikroregionu a plánech na další období v souvislosti s předložením rozpočtu na 

rok 2006.

* ZM vzalo na vědomí informace o systému nakládání s odpady pro rok 2006, informace o projektu 

„Odpadové hospodářství SD Vesecko“ a o průběhu realizace záměru likvidace bioodpadu formou sběrného 

místa na Malém Rohozci.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. PROSINCE 2005

* RM v působnosti valné hromady společnosti Panochova nemocnice, s. r. o., schválila změnu názvu 

Koncesní listiny Panochovy nemocnice, s. r. o., dodatkem ke společenské smlouvě ze dne 19. 10. 2005.

147



* RM schválila Program MOBILITY za Město Turnov a uložila odboru sociálních věcí podat žádost vládnímu 

výboru pro zdravotně postižené občany a Národní radě zdravotně postižených ČR.

* RM odvolala z komise pro Zdravotně sociální služby Turnov p. Jarošovou a p. Jirků a jmenovala novou 

členku p. Dagmar Brabcovou.

* RM schválila navýšení limitu pracovních úvazků pro ZSST od dubna 2006 o tři pracovní úvazky na celkový 

počet 75,5 pracovních úvazků. 

* RM schválila vyhlášení záměru prodeje pozemků v Obchodně-průmyslovém areálu Vesecko. 

Předpokladem prodeje pozemků je doložení písemného souhlasu Pozemkového úřadu v Semilech o vzdání 

se restitučního nároku a předložení pravomocného usnesení Okresního soudu o částečném zastavení 

soudního řízení, týkající se výše uvedených pozemků. 

* RM vzala na vědomí informaci o reakci občanů na uzavírání nových nájemních smluv na pozemky pod 

garážemi v ul. 5. května a v této souvislosti schválila změnu výpovědní lhůty na tři měsíce. Majitelé garáží, 

kteří nemají zájem s městem novou nájemní smlouvu uzavřít, musí stavbu odstranit do konce března 2006. 

* RM schválila pronájem nebytových prostor v čp. 278 v Hluboké ulici v Turnově nájemci ARKO Turnov, 

s.r.o., za částku nájemného dle výsledků výběrového řízení s termínem od ledna 2006.

* RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., schválila jmenování zástupce 

jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o., Ladu Kefurtovou v rozsahu pravomocí stanovených předloženým 

materiálem. V této souvislosti RM uložila personalistce Ing. Chlupové předložit do příštího jednání řešení 

této otázky i u dalších společností typu s.r.o. a větších příspěvkových společností. RM vzala též na vědomí 

zprávu o průběhu II. etapy oprav areálu letního kina ve Skálově ulici v roce 2005.

* RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., schválila návrh na zajištění 

právního auditu společnosti a uložila:

- dozorčí radě vyhledat vhodného, nezávislého auditora pro provedení tohoto auditu v termínu do 15. ledna 

2006 a ve spolupráci s vybraným auditorem připravit program a rozsah auditu v termínu do 31. ledna 2006

- PhDr. Maierové zajistit realizaci právního auditu v termínu do 28. února 2006 a podat zprávu na valné 

hromadě o výsledku auditu v termínu do 31. března 2006.

* RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., neschválila návrh nového 

ceníku parkovného od 1. 1. 2006 dle předloženého návrhu. RM dále uložila jednateli společnosti prověřit 

právní možnosti zajištění kontroly dodržování ceníku za parkovné s možností realizace zákonných postihů v 

případě jeho nedodržování v termínu do 31. 1. 2006.

* RM schválila vzdání se práva a prominutí pohledávek ve výši 42.061,29 Kč a odpis pohledávek ve výši 

58.753 Kč.

* RM schválila rozpočtové změny na rok 2005, a to zvýšení v příjmech i výdajích o 4.784 tis. Kč, tj. celkové 

příjmy činí 314.089 tis. Kč, celkové výdaje činí 318.022 tis. Kč a financování zůstává ve výši 3.933 tis. Kč.

* RM souhlasí se způsobem financování II. etapy městského kamerového systému v roce 2005 a řešením 

rozpočtových změn 2005 č. 5.

* RM v působnosti valné hromady schválila odvod příplatku mimo základní kapitál Městské teplárenské 

Turnov, s. r. o., ve výši 540.276 Kč, Městu Turnov jako jedinému společníku.

* RM schválila úpravu sledovaných ukazatelů školských a dalších zařízení na rok 2005 dle návrhu.

* RM upravila limit hrubých mezd pro rok 2005 na částku 72.310 tis. Kč.
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* RM vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2006. 

* RM projednala průběžné výsledky činnosti jednotlivých investičních týmů radnice. 

* RM doporučila ZM schválit koupi domu čp. 2 na náměstí Českého ráje s tím, že bude jednáno o snížení 

ceny. 

* RM schválila výši mimořádné odměny jednateli Městské teplárenské Turnov, s. r. o., Ing. Vladimíru 

Konopkovi, která bude vyplacena z podílu na zisku Městské teplárenské Turnov, s. r. o., dle předloženého 

návrhu.

* V otázce řízení Městské policie Turnov RM uložila starostovi Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání 

návrh postupu Města v této otázce v roce 2006.

* RM podpořila projekt „Hudební interpretační dílna - Hudba je lék“ a souhlasila s poskytnutím půjčky Spolku 

přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov na realizaci tohoto projektu v případě, že spolek obdrží dotaci. 

* RM souhlasila s výší vstupného na Hrad Valdštejn dle předloženého návrhu.

* RM schválila kronikářský zápis za rok 2004 včetně jeho fotodokumentační přílohy.

* Výběrové řízení na údržbu zeleně v letech 2006 – 2008: RM schválila hodnotící komisi pro výběrové řízení 

na údržbu zeleně ve složení: Ing. Jana Vondroušková (náhradník Ing. Jan Hromek), Ing. arch. František 

Jeřábek (náhradník Ing. Eva Burdová), RNDr. Otto Jarolímek (náhradník Aleš Kroupa), Ing. Jan Mertlík 

(náhradník Zbyněk Báča), Mgr. Martina Pokorná (náhradník Břetislav Jansa), Ing. Hana Malá (náhradník 

Ing. Miloslava Šípošová). 

* RM schválila záměr zástavby lokality Malý Rohozec - Na Pískách pro rodinné domy, pro povolování staveb 

ale stanovuje tyto podmínky:

hydrogeologický průzkum, posouzení krajinného rázu, zpracování zastavovací studie, vyjádření majitele a 

správce vodního zdroje… Výsledky a závěry uvedených podkladů musí být kladné a záměr výstavby nesmí 

v žádném případě ohrozit vodní zdroj Dolánky. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 22. PROSINCE 
2005

* ZM 
* ZM schválilo rozpočtové změny, a to zvýšení příjmů i výdajů ve výši 4.934 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 

314.239 tis. Kč, celkové výdaje činí 318.172 tis. Kč a financování zůstává ve výši 3.933 tis. Kč.

* ZM schválilo názvy nových ulic Jahodová a Za Viaduktem dle předloženého návrhu.

* ZM vzalo na vědomí  návrh nového jednacího řádu zastupitelstva předložený Ing. Tomsou a uložilo RM 

projednat možnost změny tohoto řádu na základě dopracovaného návrhu ze strany předkladatele.

V. 
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ROZPOČET 
A HOSPODAŘENÍ MĚSTA

V     ROCE 2005  

ROZPOČET MĚSTA TURNOVA NA ROK 2005

► Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 27. ledna 2005, a to v příjmové části ve výši 293 
374 000 Kč, ve výdajové části ve výši 297 299 000 Kč a ve financování ve výši 3 925 000 Kč.
Příjmy
Daňové příjmy jsou ve výši 154 mil. Kč. Nejvyšší příjmy jsou již tradičně u daně z příjmu fyzických osob a na 

rok 2005 činí 50 mil. Kč. Nedaňové  příjmy jsou ve výši 48 mil. Kč a nejvyšší položku těchto příjmů tvoří 
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nájmy z městského majetku. Kapitálové příjmy jsou schváleny ve výši 26 mil. Kč a skládají se z prodeje 

pozemků ve výši 12,3 mil. Kč, prodeje bytů, domů a staveb ve výši 7,5 mil. Kč a z prodeje investičního 

majetku ve výši 6,4 mil. Kč. Dotace jsou ve výši 65 mil. Kč. K 1. 1. 2005 došlo ke změně v legislativě a přes 

rozpočet města již neprochází dotace na neinvestiční náklady školských organizací, která v roce 2004 byla 

ve výši 80 mil. Kč. Tato částka byla v rozpočtu zahrnuta ve stejné výši v běžných výdajích. Nyní tuto dotaci 

poukazuje Krajský úřad Libereckého kraje přímo na jednotlivé městské příspěvkové organizace. 

Výdaje
Celkové výdaje města jsou ve výši 297 mil. Kč, a to běžné výdaje ve výši 226 mil. Kč a kapitálové výdaje ve 

výši 71 mil. Kč.  

Odbor správy majetku má výdaje ve výši 92 mil. Kč, tj. 31 % z celkových městských výdajů. Běžné výdaje 

jsou ve výši 51 mil. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši 41 mil. Kč a z této položky je nejvyšší příspěvek 

Vodohospodářskému sdružení Turnov na výstavbu kanalizace v Mašově, a to ve výši 11 mil. Kč.

Odbor životního prostředí má pouze běžné výdaje, které činí 17 mil. Kč, tj. 6 %. Z těchto výdajů jsou 

nejvyšší výdaje na Technické služby Turnov, s. r. o. - svoz odpadu, sběrné dvory ve výši 10,3 mil. Kč.

Finanční odbor má také jen běžné výdaje, které činí 26 mil. Kč, tj. 9 %. Nejvyšší položku tvoří daň z příjmu 

za obec ve výši 20 mil. Kč. Tato částka je i v daňových příjmech, jelikož dle zákona o rozpočtovém určení 

daní je tato daň 100 % příjmem obce.

Odbor školství, kultury a sportu má výdaje ve výši 34 mil. Kč, tj. 11 %. Běžné výdaje ve výši 33 mil. Kč a 

kapitálové ve výši 1 mil. Kč. Z těchto výdajů je určena částka 15 mil. Kč na školství, 8 mil. Kč na kulturu, 1 

mil. Kč na památky, 9 mil. na sport a 1 mil. ostatní. 

Odbor cestovního ruchu má běžné výdaje ve výši 2 mil. Kč, tj. 0,7 %.

Stavební úřad má běžné výdaje pouze ve výši 0,07 mil. Kč,  odbor správní ve výši 0,4 mil. Kč odbor 

dopravní ve výši 0,08 mil. Kč a tento odbor má také kapitálové výdaje ve výši 0,8 mil. Kč. Z této částky je 0,5 

mil. Kč na studii na autobusové nádraží. 

Náklady na městskou policii jsou ve výši 6 mil. Kč, tj. 2 %. Z této částky je 0,15 mil. Kč na nákup 

kamerového systému.

Na odboru sociálních věcí z celkových běžných výdajů ve výši 42 mil. Kč, tj. 14 %, je nejvyšší částka na 

výplatu sociálních dávek, které činí 25,2 mil. Kč a příspěvek Zdravotně sociálním službám ve výši 14,6 mil. 

Kč.

Odbor rozvoje města má celkové výdaje ve výši 21 mil. Kč, tj. 7 %. Běžné výdaje jsou ve výši 0,25 mil. Kč a 

kapitálové ve výši 21 mil. Kč. Z kapitálových výdajů nejvyšší položku činí projekty, a to ve výši 6,5 mil. Kč.

Hasiči mají ve výdajích částku 2 mil. Kč , tj. 0,7 %. Doplatek za nákup hasičského automobilu ve výši 1,4 mil. 

Kč tvoří nejvyšší položku.

Zastupitelé mají v rozpočtu celkové výdaje 10 mil. Kč, tj. 3 %. Běžné výdaje činí 5 mil. Kč a z této částky 

jsou náklady na odměny a režii zastupitelů ve výši 3 mil. Kč, zahraniční spolupráce ve výši 0,3 mil. Kč, 

příspěvek na Hlasy a ohlasy ve výši 0,4 mil. Kč, dotace spádovým obcím ve výši 0,4 mil. Kč, náklady na 

televizi ve výši 0,5 mil. Kč, ostatní příspěvky ve výši 0,4 mil. Kč a na reprezentační materiály je schválena 

částka 0,03 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou ve výši 5 mil. Kč a představují investiční příspěvek Městské 

nemocnici Turnov na nákup CT a rentgenů.
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Kancelář tajemníka má v rozpočtu 43 mil. Kč, tj. 14 %. Běžné výdaje ve výši 42 mil. Kč a kapitálové výdaje 

ve výši 1 mil. Kč. V běžných výdajích jsou zahrnuty mzdy včetně odvodů ve výši 33 mil. Kč, náklady na 

dopravní obslužnost ve výši 1,5 mil. Kč, náklady na činnost místní správy ve výši 3,9 mil. Kč a ostatní. 

Nejvyšší položkou v kapitálových výdajích je částka 0,35 mil. Kč na elektronickou spisovku.

Financování
Financování je v celkové výši 4 mil. Kč a skládá se z přijatého kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč a ze 

splátky tohoto úvěru ve výši 10 mil. Kč, ze splátek jistin investičních úvěrů ve výši 11 mil. Kč a ze stavu 

finančních prostředků na účtu k 1. 1. 2005 ve výši 15 tis. Kč.

Zadluženost
K 9. únoru 2005 město čerpá kontokorentní úvěr ve výši 7 mil. Kč a zůstatky investičních úvěrů činí 49 mil. 

Kč, tj. celková zadluženost je ve výši 56 mil. Kč.

(Zdroj: Bc. Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru)

► Některé zajímavosti ze schváleného rozpočtu pro odbor rozvoje města, resp., co se bude mj. 
v     roce 2005 projektovat?  
* Regulační plán č. 2 - Obchodně -průmyslový areál Vesecko. Stručný popis akce: Podrobná, územně 

plánovací dokumentace stávajícího areálu, definování vedení komunikací, vedení sítí technické 

infrastruktury, stavební čáry, funkční a prostorové regulativy území atd. Schválený rozpočet pro rok 2005: 32 

tis. Kč - na zpracování dokumentace čistopisu.

* Regulační plán č. 3 - Centrum města Turnova. Podrobná územně plánovací dokumentace centra města. 

Schválený rozpočet pro rok 2005: 540 tis. Kč - na zpracování dokumentace návrhu.

* Změna č. 10 ÚPSÚ Turnov vyvolaná rozpracovaným Regulačním plánem č. 2 - Obchodně - průmyslový 

areál Vesecko a záměrem rozšíření tohoto areálu směrem k pivovaru. Schválený rozpočet pro rok 2005: 120 

tis. Kč - na zpracování dokumentace Návrhu.

* Změna ÚPSÚ vyvolaná RP č. 3 - změna Územního plánu sídelního útvaru Turnov vyvolaná zpracováním 

regulačního plánu centra po schválení Souborného stanoviska ke konceptu řešení v ZM. Schválený 

rozpočet pro rok 2005: 120 tis. Kč - na zpracování dokumentace návrhu.

* Nádražní ulice. Akce je rozdělena na dvě části (podrobně viz minulé HOTy - pozn. red.) - 1. část se týká 

úseku od kruhové křižovatky U Hodin po křižovatku s Prouskovou ulicí a 2. část se týká přestavby křižovatky 

Nádražní a Přepeřské ulice. Na 1.část je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a bylo 

vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Na 2. část je zpracovaná projektová dokumentace pro 

územní řízení. Činnosti plánované pro rok 2005: doplnění podkladů pro Krajskou hygienickou správu, 

podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení 2. části, 

podání žádosti o stavební povolení, vydání stavebního povolení. Schválený rozpočet pro rok 2005: 180 tis. 

Kč  + doplatek 96.152 Kč.

* Projektová dokumentace komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko - žádost na 

vydání územního rozhodnutí pro část I. už byla podána. DSP je rozděleno na I. - V. Etapu, kde je zvlášť 

řešena např. Páteřní komunikace, Okružní křižovatka, Komunikace v severní části území, atd. Samostatně 

jsou také řešeny podmiňující investice VHS. Schválený rozpočet na rok 2005: 890 tis. Kč.
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* Projektová dokumentace komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Durychov, Na Kamenci - 

schválený rozpočet na rok 2005: 640 tis. Kč.

* Sportovní areál Maškova zahrada - příprava DUR  na celý areál. Projekt zahrnuje řešení koupaliště, 

plaveckého bazénu, zimního stadionu, veškerých komunikací a cest pro pěší, veřejná parkoviště, inženýrské 

sítě, park a okružní křižovatku v Sobotecké ul. pro příjezd do areálu. Na základě tohoto projektu bude 

zajištěno územní rozhodnutí na celý sportovně rekreační areál. V dalším stupni bude zpracována DSP pro 

vybrané objekty a zajištěno stavební povolení. Schválený rozpočet pro rok 2005: 1,839 mil. Kč.

* Pojizerská cyklotrasa - jedná se o vyhledávací studii v úseku Příšovice - Přepeře - Turnov - Rakousy - 

Koberovy - Malá Skála - Líšný - Železný Brod. Schválený rozpočet na rok 2005: 30 tis. Kč.

* Parkoviště pod Valdštejnem - projektová dokumentace pro územní řízení. Schválený rozpočet na rok 2005: 

200 tis. Kč.

* Fokus  Turnov - jedná se o novostavbu, která je umístěna na místě původního domu č.p. 256 v Tázlerově 

ulici. Tento objekt je určen k demolici a ve vzniklé, uvolněné proluce má být postaven nový objekt, který je 

určen pro sdružení FOKUS, jež pečuje o duševně nemocné a zdravotně postižené. Činnosti plánované pro 

rok 2005: zaměření stávajícího stavu objektu, zpracování stavebně historického průzkumu, zajištění dokladů 

pro územní řízení a rozhodnutí, výběr dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Schválený rozpočet pro 2005: 250 tisíc Kč.

* Rekonstrukce ul. 5 května - jedná se o zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci části 

ul. 5. května v úseku od Havlíčkova náměstí až po křižovatku u „Borovičků“. Schválený rozpočet na rok 

2005: 300 tis. Kč.

* Chodník Turnov - Mašov - je zpracovaná projektová dokumentace pro zadání stavby a podán návrh na 

vydání územního rozhodnutí. Stavba chodníku byla rozdělena na pět samostatných etap. Letos by mělo být 

vydáno územní rozhodnutí.

* Protihluková stěna na jižním sjezdu - prosklená protihluková stěna před domy SBD č.p. 1679 a 1644 ve 

Fučíkově ulici o celkové délce zhruba 63 m. Stavba stěny váže na stavbu tzv. jižního sjezdu, protože má 

ochránit uvedené bytové domy před nadměrnou hlukovou zátěží způsobenou provozem sjezdu. Podle 

požadavku příslušných stavebních úřadů se jedná se o samostatnou stavbu, na kterou musí být zpracována 

samostatná projektová dokumentace a která bude realizována na náklady města a bude v jeho majetku. 

Činnosti plánované pro rok 2005: Úpravy projektové dokumentace jižního sjezdu a projektové dokumentace 

protihlukové stěny a zajištění příslušných stavebních povolení.

► V rozpočtu Turnova byla v roce 2005 vyčleněna částka ve výši 390 tisíc Kč na podporu drobných 
akcí ve spádových obcích. Zastupitelé o rozdělení rozhodli na svém březnovém zasedání, když z uvedené 

částky ještě vyčlenili rezervu ve výši 15 tisíc Kč. Uvedená suma byla rozdělena mezi obce rovnoměrně, když 

nejvíce obdržely Mikroregion Jizera - na tisk propagačního materiálu (70 tisíc Kč), Mikroregion 

Podkozákovsko (50 tisíc Kč) a dále potom obec Sychrov na vybavení učebny pro děti 50 tisíc Kč. Město 

Rovensko dostane 30 tisíc jako příspěvek na úpravu parku, tutéž částku obdrží Rakousy na opravu střechy 

knihovny, na úpravu okolí Pantheonu dostanou Maloskalští od Turnova 20 tisíc Kč, v Lažanech si za 10 tisíc 

Kč koupí motorovou sekačku ad.

► Plnění rozpočtu 2005:
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Závěrečný účet Města Turnov za rok 2005 byl schválen na zasedání zastupitelstva 29. června 2006 

PŘÍJMY 
Celkové příjmy k 31. 12. 2005 činí 321 218 tis. Kč, tj. 106% schváleného rozpočtu včetně rozpočtových 

změn.

Příjmy daňové jsou vyšší o 8430 tis. Kč. Nejvyšší procento plnění je u daně z přidané hodnoty ve výši 117% 

a u daně právnických osob ve výši 109 %. Nebyla splněna daň z příjmu fyzických osob o 1%. Místní 

poplatky byly překročeny mimo poplatku za užívání veřejného prostranství, kde je plnění ve výši 91%. 

Nedaňové příjmy jsou vyšší o 190 tis. Kč. Nejvyšší procento plnění je u prodeje knih ve výši 140%, příjmů z 

úroků ve výši 137 % a příjmy z nájmu hřbitovů ve výši 131%. Přijaté pojistné náhrady jsou pouze ve výši 36 

mil. Kč. Nejvyšší položkou nedaňových příjmů je příjem z pronájmu majetku města, a to ve výši 33 mil. Kč. 

Kapitálové příjmy jsou nižší o 447 tis. Kč. Nebyl splněn příjem za prodej pozemků na bytových zónách a 

prodej bytů, domů a staveb. Nejvyšší procento plnění je u prodeje investičního majetku, a to ve výši 115%. 

Dotace jsou nižší o 1194 tis. Kč. 

VÝDAJE 
Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 235 mil. Kč a čerpání výdajů činí 226 mil. Kč, tj. úspora ve výši 9 

mil. Kč. Nespecifikovaná rezerva činí 2,66 mil. Kč. 

Úspora na sociálních dávkách činí 1 mil. Kč. Na bytovém hospodářství je úspora ve výši 1 mil. Kč. 

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 83 mil. Kč a čerpání je ve výši 81 mil. Kč, tj. úspora 2 mil. Kč

V roce 2005 došlo k poklesu kapitálových výdajů oproti roku 2004 o 6484 tis. Kč. Největším kapitálovým 

výdajem je investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 15150 tis.Kč, tj. 18,7% z 

celkových kapitálových výdajů. Další velkou investiční akcí v roce 2005 byla první etapa výstavby kuchyně 

na Obchodní akademii a hotelové škole, a to ve výši 14594 tis. Kč, tj. 18% z celkových kapitálových výdajů. 

Kapitálové výdaje týkající se městské nemocnice jsou ve výši 9039 tis. Kč, tj. 11,1% z celkových 

kapitálových výdajů. Investiční příspěvek na nákup CT a rentgenů činí 5113 tis. Kč. 

Za projekty město v roce 2005 zaplatilo celkem 8397 tis. Kč, tj. 10,3%. z celkových kapitálových výdajů. 

Odbor správy majetku měl projekty ve výši 1442 tis. Kč a z této částky projekt nemocnice - sterilizace činil 

403 tis. Kč a projekt synagoga 227 tis. Kč. Projekty odboru rozvoje města jsou ve výši 6955 tis. Kč a z této 

částky město uhradilo za projekt Střelnice 3881 tis. Kč, za projekt sportovního areálu v Maškově zahradě 

1002 tis. Kč, za projekt Hruštice - Károvsko 956 tis. Kč a za projekt Durychov - Na Kamenci 526 tis. Kč. 

Investice do komunikací zajišťované odborem správy majetku činí 5601 tis. Kč, tj. 6,9% z celkových 

kapitálových výdajů. 

FINANCOVÁNÍ 
Financování je rozpočtováno ve výši 4 mil. Kč, a to přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč a ze 

splátky tohoto úvěru ve výši 10 mil. Kč, ze splátek jistin investičních úvěrů ve výši 11 mil. Kč a ze stavu 

finančních prostředků na účtu k 1. 1. 2005 ve výši 15 mil. Kč. Skutečné financování je ve výši 14 mil. Kč a je 

především ovlivněno nepatrným čerpáním kontokorentního úvěru, a to ve výši 0,02 mil. Kč, vyššími příjmy a 

úsporou ve výdajích, které tvoří zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2005 ve výši 17829 tis. Kč. Tato částka 
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je ve financování složena ze zůstatku k 1. 1. 2005 a ze změny stavu bankovních účtů k 31. 12. 2005. V roce 

2005 město nepřijalo investiční úvěr. 

Zadluženost města činí k 1. 1. 2006 48565 tis. Kč a je tvořena zůstatky čtyř dlouhodobých úvěrů ve výši 

48560 tis. Kč a kontokorentním úvěrem ve výši 5 tis. Kč. 

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ, závěrečný účet města)
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VI.
ŠKOLSTVÍ 2005

► Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas a Základní 

umělecké školy, ostatní školy zřizuje Liberecký kraj. Platy všech pracovníků školy hradí krajský úřad, 

v případě zařízení, kde je zřizovatelem město, hradí toto pouze další náklady – provozní, údržba, investice 

ad.
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► Mateřské školy. V Turnově jich je osm. V roce 2005 v nich neproběhly žádné zásadní stavební akce až 

snad na výměnu části oken v MŠ v ul. 28. října. Nicméně stála rada města na jaře před důležitým 

rozhodnutím, a sice, že dvě mateřské školy ve městě mají budovy v žalostném technickém stavu. První je 

ve Zborovské ulici. Zde jsou uvolněná okna, do objektu na několika místech zatéká, topný systém je ve 

stavu, že je malým zázrakem, že se tu ještě topí – navržena byla generální rekonstrukce objektu. Nad 

druhou školkou visí otazníků víc. Jde o MŠ Waldorfskou na Daliměřicích v ulici Hruborohozecká. Jedná se o 

montovaný dům, který nikdy pořádně svému účelu nevyhovoval a nyní, po letech provozu, už nevyhovuje 

vůbec. Tady se dokonce mluvilo o demolici a výstavbě nového objektu, nicméně vzhledem k nedostatku 

financí bylo rozhodnutí odloženo.

► Základní školy. Ve městě jsou čtyři zřizované Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, ZŠ 

Žižkova ul., ZŠ Mašov).

Zvláštní škola byla před necelými dvěma lety přejmenována na speciální školu, nově podle nového zákona 

se ale bude jmenovat Základní škola v Sobotecké ulici, když pomocná škola, která funguje ve stacionáři, se 

bude jmenovat základní škola speciální. Turnov má tedy od ledna 2005 pět základních škol, bývalou zvláštní 

(speciální) školu zřizuje Liberecký kraj. 

Další školou, kterou zřizuje Město Turnov, je Základní umělecká škola. 

Z důležitých oprav to v roce 2005 byla rekonstrukce tělocvičny ZŠ ve Skálově ulici – akce probíhala 

s využitím dotace z EU. V ZŠ v ulici 28. října v roce 2005 probíhala oprava podlahy v tělocvičně. 

Zásadní bylo rozhodnutí o školních kuchyních, když radní rozhodli, že ty v mateřských školách zůstanou 

zachovány.

► Střední školy ve městě jsou zřizovány Libereckým krajem. Máme tu: Gymnázium, Střední zdravotnickou 

školu, Obchodní akademii a hotelovou školu, Střední umělecko průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu a 

Integrovanou střední školu. 

Překvapivou novinku jsme se dozvěděli na prahu nového roku. Týká se Střední umělecko průmyslové školy. 

Už počínaje školním rokem 2005/2006 budeme mít v našem městě první vysokou školu!!! Další novinkou je 

potvrzení státní dotace na výstavbu kuchyně v objektu obchodní akademie a hotelové školy.

Kalendárium

► Týden otevřených dveří na ZŠ Žižkova se konal od 10. do 14. ledna 2005. Po celý týden mohli 

zájemci navštívit výstavu k 10. výročí otevření školy. Na jednotlivé dny bylo připraveno mnoho akcí. 

* Pondělí 10. ledna – den výtvarné výchovy a výpočetní techniky, od 16 hod. kulatý stůl pro rodiče, 

pedagogy a ostatní zájemce na téma – „Je třeba změna ve vzdělávání na základních školách?“

* Úterý 11. ledna – od 13 hod. křeslo pro hosta – beseda s bývalým ředitelem Břetislavem Mánkem – 

iniciátorem myšlenky vzniku školy, resp. jejího přestěhování z Výšinky do kasáren

* Středa 12. ledna – den otevřené školy - volný vstup do vyučovacích hodin na celé škole, moderní metody 

v praxi

* Čtvrtek 13. ledna – po celý den otevřeny sbírky a odborné učebny přírodopisu, fyziky a chemie

* Pátek 14. ledna – celé dopoledne v různých předmětech budou žáci 5. ročníku zpracovávat projekt na 

téma Pravěk a středověk
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► ZÁPIS do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2005/2006 se konal v pátek 11. února 2005. 
Nejvíce dětí - 79 - přišlo do budovy ZŠ v Prouskově ulici u nádraží (je tu tzv. první stupeň ZŠ Skálova ulice), 

kde budou mít od nového školního roku tři první třídy. Na pomyslném druhém místě skončila ZŠ v ulici 28. 

října, kde bylo zapsáno celkem 69 dětí (budou tu také tři první třídy), nejméně dětí dorazilo do ZŠ v Žižkově 

ulici – zapsaných bylo 32, což je na jednu první třídu docela hodně a na dvě málo, nicméně tu asi dvě první 

třídy v září nakonec budou. Mašovská školička ve svých řadách přivítá v září celkem 17 prvňáčků.

► Několik posledních let se spekulovalo, jestli mají být ve všech mateřských školách zachovány vlastní 
kuchyně nebo jestli má vzniknout jedna centrální a do ostatních školek odsud jídlo dovážet. Radní města na 

jaře 2005 rozhodli, že zůstane zachován současný stav s malými kuchyněmi v každém objektu.

► Na dubnovém zasedání rady města padlo rozhodnutí, že dvě mateřské školy ve městě, které jsou 
v nejhorším technickém stavu, zůstanou i přesto zachovány. Ta na Zelené cestě ve Zborovské ulici má 

být v následujících letech řádně opravena, Waldorfská MŠ na Daliměřicích, kde dokonce padaly návrhy 

provizorní montovanou stavbu srovnat se zemí a postavit novou, zůstane zachována též, jen by tu měla 

probíhat pouze běžná údržba a definitivní řešení je tak ponecháno na další volební období. O alternativní 

vzdělávání je mezi rodiči zájem, v dubnu tu proběhl úspěšný Den otevřených dveří, na příští školní rok 

zůstala volná již jen poslední čtyři místa (kapacita je 50 dětí).  

► Novou historii začala psát začátkem května zdejší slavná Střední umělecko průmyslová škola. 
Konaly se tu totiž poprvé zkoušky na vysokou školu! Celkem deset uchazečů začne od září střídavě 

v Turnově a na pražské Vysoké škole chemicko technologické studovat obor restaurátorství uměleckých 

předmětů. Jde o čtyřletý obor, který je určen absolventům středních uměleckých škol. Obor restaurování se 

v Turnově na SUPŠ učí už od roku 2001 formou vyššího odborného studia, podle nového zákona ale do 

budoucna toto musí provádět jen specialisté s vysokoškolským diplomem.

► V úterý 17. května odpoledne bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště v areálu Základní školy 
v  ul. 28. října. Jsou tu prolézačky, skluzavky, lezecké stěny a další roztodivné atrakce, nad kterými zaplesá 

každá dětská dušička. Podle ředitele školy Mgr. Jaromíra Friče se celkové náklady pohybovaly zhruba na 

úrovni 400 tisíc Kč, areál realizovala ze svých prostředků škola ve spolupráci se sdružením rodičů a Městem 

Turnov. V teplých dnech tu bude moci probíhat také výuka, když část hřiště je zastřešena a je zde dokonce 

školní tabule. 

► Ve čtvrtek 1. září usedlo do školních lavic ve čtyřech turnovských základních školách celkem 160 
prvňáčků. Nejvíce - 61 a tři třídy - jich je v ZŠ ve Skálově ulici, resp. v odloučené budově školy u nádraží, v 

ZŠ v ul. 28. října jsou také tři třídy prvňáčků a 54 dětí, v ZŠ v Žižkově ulici dvě třídy a 30 dětí a v Mašově je 

jedna třída s 15 dětmi.

Podle Reného Brože, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu MěÚ, se počet předškolních a školních 

zařízení v Turnově ani ve správním obvodu oproti loňskému školnímu roku nezměnil. Již dnes je podle něho 
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vidět, že Město Turnov jednalo v minulých letech prozíravě a nezrušilo žádnou ze svých škol či školských 

zařízení. V některých, hlavně větších městech již dnes řeší zásadní problémy s nedostatečnými kapacitami, 

zatím pouze v mateřských školách. 

► Tradiční burza středních škol proběhla na půdě turnovské Střední integrované střední školy v 
pátek 4. listopadu. S nabídkou pro žáky 9. tříd základních škol se tu představilo 26 středních a učňovských 

škol, novinkou byla účast několika firem. 

► V roce 2008 oslaví Základní škola ve Skálově ulici 100 let své existence. Celých 68 let neměla svou 

tělocvičnu. Jak uvedl v Hlasech a ohlasech Turnovska její ředitel Mgr. Josef Rytíř, díky velkému úsilí pana 

učitele Kopala se podařilo, že žáci v roce 1974 začali cvičit ve vlastní tělocvičně. Byla postavena montovaná 

stavba se zděným příslušenstvím šaten, sociálního zařízení a kabinetu. Životnost stavby byla udávána na 

15 let. V roce 1994 došlo v jiné škole na tělocvičně stejného typu ke zřícení střešního pláště. Stalo se tak 

naštěstí v nočních hodinách, takže nehoda nikoho nezranila, nicméně musely být všechny tělocvičny toho 

typu uzavřeny. Aby škola nebyla znovu bez tělocvičny, bylo nutné provést celkovou rekonstrukci střešního 

pláště. Škola tehdy hradila polovinu finančních nákladů. Do budoucna bylo nutné provést nové opláštění 

tělocvičny. Důvodem pro tuto opravu byly velké úniky tepla z objektu. Vedení školy se o to snažilo celou řadu 

let. Až v roce 2002 se podařilo připravit projekt v rámci programu CBC Phare 2002. Projekt byl vybrán k 

realizaci a v červnu 2005 byla zahájena rekonstrukce.

Plášť tělocvičny byl demontován, následně znovu vyzděn a usazena nová okna. Na zděné části přístavby 

byla provedena oprava střechy, zateplení obvodových stěn a vyměněna okna. Celkové náklady byly 4,8 mil. 

Kč. Z programu CBC Phare 2002 byla poskytnuta částka více než 3 mil. Kč, Město Turnov dalo 1 mil. Kč, 

škola přispěla částkou 800 tisíc Kč. Stavbu prováděla stavební firma BAK a.s.

Tělocvična byla slavnostně otevřena 25. listopadu a při této příležitosti byl uspořádán turnaj v odbíjené, 

kterého se zúčastnili jak turnovští žáci, tak žáci z partnerských měst Jawor a Niesky. 

Stručný přehled mateřských a základních škol
a jejich činnost v roce 2005

Zřizovatelem základních a mateřských škol je Město Turnov, střední školy zřizuje Krajský úřad Liberec. 

Všechny školy mají vlastní právní subjektivitu, a to i školy mateřské, které samostatně fungují od 1. ledna 

2003.

Mateřské školy
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► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757
Ředitelka Zdeňka Svobodová, t. 481 322692, e-mail: ms.turnov@centrum.cz

Trojtřídní mateřská škola o kapacitě 70 dětí se nachází poblíž II. ZŠ. 

Škola má celkem 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických.

Ve sledovaném období školního roku 2004/2005 bylo dovybaveno 2. oddělení dětským nábytkem včetně 

nového koberce, byl proveden nátěr prolézaček na zahradě, vymalováno schodiště a vyměněna část oken.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140
Ředitelka: Naděžda Dovolilová, t. 481 322704, e-mail: drevenka@mybox.cz

Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší (dřevěné) budově v sídlišti u nádraží, která slouží tomuto účelu od 

roku 1946. 

Škola má celkem 6,69 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické.

Škola je naplněna 49 dětmi, když všem zájemcům bylo vyhověno (ve sledovaném školním roce 2004/2005 

bylo jedno místo volné. Účast v soutěžích: Turnovský kos, turnovská Mateřinka. Děti pravidelně navštěvují 

kulturní představení, uspořádaly pro rodiče několik besídek, ve školce funguje kroužek hry na zobcovou 

flétnu. Ze stavebních úprav nutno zmínit rekonstrukci školní kuchyně, výměnu radiátorů v celé MŠ, rozšíření 

zahrady ad.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, BEZRUČOVA 590
Ředitelka: Jana Dontová, t. 481 322 772

Mateřská škola je umístěna ve starší vilce nazývané ,,Zámeček" na kraji Daliměřic s pohledy na centrum 

města. Škola je členěna na třídu mladších dětí, třídu starších dětí a třídu dětí vyžadujících speciální 

logopedickou péči. 

Škola má celkem 13 zaměstnanců, z toho 7 pedagogických, ve dvou běžných odděleních bylo celkem 53 

žáků a ve speciální třídě 12.

Ve škole proběhla částečná rekonstrukce kuchyně, byla například zakoupena nová kuchyňská linka ad.

Ve školních aktivitách bude pokračováno v organizaci půldenních výjezdů do přírody Českého ráje, 

navázána byla spolupráce s Odborem životního prostředí MěÚ. Program školy byl rozšířen o sportovně 

rekreační aktivity (předplavecký výcvik ad.) Probíhá pravidelná poradenská činnost pro rodiče v oblasti 

logopedické péče.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, U ŠKOLY 85, MAŠOV
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková, t. 481 322 868, e-mail: msmasov@tiscali.cz

Dvoutřídní mateřská škola rodinného typu. Kapacita školy je 45 dětí.

Škola má celkem 7 zaměstnanců, z toho 3 pedagogické.

MŠ má širokou spádovost, kromě místních dětí ji navštěvují též děti z Turnova, o umístění dětí začíná být 

opět velký zájem. Ve školním roce 2004/ 2005 ji navštěvovalo celkem 40 dětí, je tu dobrá spolupráce se 

sousední základní školou, ale i dalšími mateřskými školami v okolí.

Ze stavebních úprav se mj. uskutečnila oprava elektroinstalace ve školní kuchyni, která byla také vybavena 

bezdotykovými bateriemi, většina prostor byla o prázdninách 2005 nově vymalována.
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► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914
Ředitelka: Jana Brožová, t. 481 322 373, e-mail: 5msturnov@tiscali.cz

Mateřská škola je čtyřtřídní, má jednu třídu pro předškolní děti, dvě smíšené a jednu speciální-logopedickou. 

Ve školním roce 2004/2005 ji celkem navštěvovalo 90 žáků.

Škola má celkem 14 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických. Škola je kapacitně naplněna.

Děti se účastní plaveckého kurzu, týdenního pobytu na horách, lehkoatletických závodů ad., školka se 

účastnila přehlídky Mateřinka a soutěže Turnovský kos, děti pravidelně vystupují v pečovatelských domech 

pro seniory.

Rada města v roce 2005 rozhodla, že škola v následujících letech projde postupně celkovou rekonstrukcí.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, J. PALACHA 1931
Ředitelka: Svatava Dékányová, t. 481 323 192, 481 321 311, e-mail: skolka.vysinka@seznam.cz

MŠ byla otevřena v září 1991, sídlí přímo proti turnovskému gymnáziu. Je dvoutřídní, má smíšená oddělení, 

to znamená, že jsou ve třídě společně děti od tří let, mají tak „svoji" paní učitelku po celou dobu docházky do 

MŠ (vhodné hlavně pro sourozence). Kapacita školy je 58 dětí (na konci sledovaného školního roku 

2004/2005 byl stav 57 dětí). Škola má celkem 9 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické.

Děti se účastní plaveckého výcviku v blízkém bazénu, kulturních pořadů v divadle, pravidelně také přehlídky 

Mateřinka ad., děti byly i na dopravním hřišti a na výletech v okolí.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, KOSMONAUTŮ 1640
Ředitelka: Jarmila Fibrichová, t. 481 322 611

Kapacita školy v sídlišti u nádraží je 100 dětí, kapacita školní jídelny 150 jídel, ta zajištuje i stravování pro 

sousední Dětské centrum Sluníčko a Pomocnou školu. Ve sledovaném školním roce 2004/2005 tu bylo 100 

dětí.

Jedná se o čtyřtřídní MŠ. Školka má celkem 15 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických.

Škola se aktivně účastní kulturního dění ve městě, děti například vystavovaly své práce v Knize Českého 

ráje v Hluboké ulici, účastnily se celostátního kola Mateřinky v Nymburce, ve školce funguje logopedická 

výchova, jsou zde přednášky pro rodiče, např. kurz grafomotoriky, je tu výuka angličtiny, výtvarný kroužek 

ad. Školka se chce více zaměřit na práci s dětmi, kterým byl odložen nástup na povinnou školní docházku.

► WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, HRUBOROHOZECKÁ 323
Ředitelka: Hana Lamačová, t. 481 321 515, e-mail: ms.waldorfskaturnov@tiscali.cz

Alternativní mateřská škola s kapacitou 50 dětí, dvě věkově smíšené třídy s dopoledním i odpoledním 

provozem, ve školním roce 2004/2005 školu navštěvovalo 49 dětí. Od roku 1990 je ve škole rozvíjen 

výchovně vzdělávací program waldorfská pedagogika. 

Škola má celkem 6,56 zaměstnanců, z toho 2,8 pedagogických.

MŠ organizuje sama kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti i širokou veřejnost, její učitelky se 

vzdělávají v oblasti waldorfské pedagogiky (spolupracuje úzce s waldorfskou ZŠ v Semilech), za sebou mají 

též praxe v zahraničí. Náplň školy se nijak neodlišuje od klasických výchovných cílů, pouze se více 
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respektují individuální a věkové zvláštnosti toho kterého dítěte, používají se přirozené metody výchovy 

(přírodní materiály, rodinné prostředí ad.).

Každoroční práce školy vrcholí pořádáním Jánského jarmarku v polovině června, který připravují pro 

veřejnost děti se svými rodiči.

Na přelomu let 2004/2005 se hodně diskutovalo v orgánech města o budoucnosti objektu, ve kterém školka 

sídlí. Technický stav je již jen těžko udržitelný. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.

Základní školy

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600 
Ředitel školy: Mgr. Josef Rytíř, zástupci ředitele: Zdeňka Malá, Mgr. Roman Mareš 

Telefon/fax 481 322 770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník. Třídy 1. - 3. ročník v budově ZŠ Prouskova, třídy 4. ročník 

v budově MŠ U Lip (Daliměřice), třídy 5. - 9. ročník v budově ZŠ Skálova. V současnosti největší škola 

v Turnově, ve školním roce 2004/2005 měla 737 žáků ve 29 třídách, celkem 79 pracovníků, z toho 51 

pedagogických. Právní subjektivitu má škola od r. 1993, tělocvična (v roce 2005 v rekonstrukci), oddechový 

areál, jídelna s kuchyní. Výuka dle vzdělávacího programu Národní škola. Školní družina v budově školy v 

Prouskově ulici. Školní jídelna s kapacitou 1 500 pokrmů.

Ve sledovaném školním roce byla vybavena novým nábytkem školní družina, byla zakoupena nová 

audiovizuální technika, pět nových tabulí do tříd, hlavní budova školy byla částečně vymalována.

Zásadní akcí v roce 2005 byla rekonstrukce školní tělocvičny ve Skálově ulici.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, UL. 28. ŘÍJNA 18 
Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič

zástupce ředitele: Mgr. Eliška Holečková

Telefon 481 311 640, tel/fax 481 325 021, e-mail: škola@2zs-turnov.cz, www.2zs-turnov.cz

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník, 23 tříd, ve školním roce 2004/2005 celkem 560 žáků, 52 

zaměstnanců, z toho 15 nepedagogických. Na 1. stupni ZŠ se vyučuje podle programu Obecná škola. 

Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem a pozemkem 

ŠD. 

Hlavní úkoly školy: Kromě zkvalitňování výuky a získávání nových žáků nabídkou kvalitní výuky je to také 

například snaha udržet i nadále vyrovnaný pedagogický sbor ve škole, získat více finančních prostředků na 

údržbu a stavební úpravy a koordinace akcí s ostatními školami ve městě.

Škola plní úkoly dané osnovami Obecné školy a Základní školy a přitom se více zaměřuje na čtyři oblasti - 

jazyky (možnost studovat 2. a 3.cizí jazyk - Aj, Nj, Fj, Rj), počítače, estetická výchova a sportovní výchova. 

Žáci si mohou vybírat z množství nepovinných předmětů. Známá je prezentace školy například na 

Vánočních trzích, kdy má na náměstí vlastní stánek. Navázána byla úzká spolupráce s jednou ze základních 

škol v polském Jaworu.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA UL. 518
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Ředitel školy: Mgr. Karel Bárta, zástupce ředitele Mgr. Silvie Stříbrná

Telefon 481 325 610, fax: 481 325 600, e-mail: skola@zsturnov.cz, www.zsturnov.cz 

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník, učební program Národní škola s širokou nabídkou 

volitelných předmětů od 1. ročníku. Dvě nové tělocvičny s umělým povrchem a podlahovým vytápěním, nově 

rekonstruovaná tělocvična ve školičce, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, odborné učebny ad. Přístup 

k internetu a vlastní schránka elektronické pošty pro všechny žáky a pedagogy. Školní družina, program o 

vedlejších prázdninách, příměstský tábor o hlavních prázdninách, kulturní a sportovní programy.

Škola byla otevřena v lednu 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Kapacita je 600 žáků, počet 

žáků ve školním roce 2004/2005 činil zhruba 500 (asi 40% žáků dojíždělo z okolních obcí), jedním ze 

zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých sem tento školní rok 

chodilo kolem 30 (jde o jedince hendikepované hyperaktivitou, případně poruchami v chování, lehčí formou 

autismu, tělesně postižené ad). Škola má dle poslední výroční zprávy celkem 40 pedagogických pracovníků. 

Žáci mají k dispozici školní družinu, školní klub, školní bufet, školní informační centrum (knihovna a 

studovna). Ve škole se vyučuje podle upraveného vzdělávacího programu s množstvím volitelných 

předmětů. Škola je pilotní (16 škol v republice) ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu, má vlastní 

Školní vzdělávací program.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, U ŠKOLY 56
Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Šmucrová

Telefon 481 321 113, e-mail: zsmasov@raz-dva.cz 

Základní škola pro 1. – 5. ročník s právní subjektivitou. Jde o budovu s kompletním vybavením, školním 

hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Ve sledovaném 

školním roce byla dokončena výměna oken v celé budově včetně vymalování. Vyměněny byly i školní lavice 

a židle pro žáky a zřízena nová sborovna.

Výuka probíhá podle osnov Obecné školy. Školní družina má jedno oddělení a kapacitu 30 žáků. Škola 

organizuje pravidelně letní tábor.

Škola měla udělenu výjimku z počtu žáků ve škole, která ale nebyla obnovena. Proto ve školním roce 

2004/2005 musela být přeorganizována výuka a škola se tak stala trojtřídní, výuku zajišťovaly 4 učitelky 

(včetně ředitelky). V daném školním roce sem chodilo celkem 62 žáků.

Cílem je udržet trend malé školy rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší kolektiv, 

dlouholeté zkušenosti se zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí. Od 1. ročníku je zde 

nabídka anglického jazyka (popř. i němčina), psaní a práce na počítači, žákovská knihovna, exkurze, výlety 

ad.

► SPECIÁLNÍ ŠKOLY V TURNOVĚ, SOBOTECKÁ 242
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková. Školu zřizuje Liberecký kraj.

Tel., fax: 481 322 774, e-mail: zvsturnov@cmail.cz, www.zvs.indos.cz

Součástí školy je mateřská škola při nemocnici, základní škola při nemocnici, zvláštní škola, pomocná škola, 

školní družina a školní jídelna. Škola také sdružuje odborné poradenské pracoviště - Speciálně pedagogické 

centrum se zaměřením na odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. Mnohdy má však i 
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nadregionální působnost. Škola je příspěvková organizace zřizovaná krajem, majitelem budovy je fyzická 

osoba. Školu navštěvovalo ve školním roce 2004/2005 celkem 114 dětí ve 12 třídách, pracovalo zde 22 

pedagogů a 2 psychologové.

Speciálně pedagogické centrum má v péči asi 480 klientů, z toho 50 klientů s autismem. V centru pracoval 

jeden speciální pedagog a dva psychologové.

Střední školy

► GYMNÁZIUM TURNOV, UL. JANA PALACHA 804
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra

Tel. 481 322 849, www.gytu.cz, e-mail: gytu@gytu.cz

Na gymnáziu existují v současné době dva studijní obory – čtyřletý a osmiletý. 

Turnovské gymnázium navštěvovalo ve sledovaném školním roce 371 studentů, kteří navštěvují celkem 12 

tříd. Škola má celkem 38,27 pracovníků, z toho pedagogických 26,04.

Gymnázium každoročně přijímá nové studenty z 27 okolních základních škol, aby je připravilo ke studiu na 

vysoké škole. Kvalitní výuku zajišťuje nejen kvalifikovaný profesorský sbor, ale také 18 odborných učeben a 

3 špičkově vybavené laboratoře. K samostudiu slouží školní studovna, která je vybavena počítači, 

kopírovacím zařízením a obsahuje přes 20 000 svazků krásné a odborné literatury.

Úspěšnost přijetí na vysoké školy je 95% (všichni absolventi podali alespoň jednu přihlášku), zájem o školu 

je setrvalý (do primy 73 uchazečů, do 1. ročníku - 45 uchazečů), studenti byli úspěšní v mnoha krajských a 

republikových soutěžích (například 2. místo v celostátním kole soutěže v programování - Michal Vaner - 

postup do mezinárodní soutěže v Mexiku), změny v uspořádání školní budovy - stalé sídlo v její části získalo 

Vzdělávací centrum Turnov, jehož činnost se utěšeně rozrůstá.

Ve sledovaném období probíhala postupná výměna oken, tam, kde se tak stalo, proběhla i výmalba. 

Studenti mohou trávit volný čas v průběhu vyučování v relaxačním centru, zvýšilo se také využití studovny 

(studijní materiály, knihovna, internet). Díky přestěhování je dostupnější počítačová učebna, tudíž i internet. 

Využití víceúčelového hřiště (pořádání fotbalových turnajů, využití ve volném čase) se týká zejména nižších 

ročníků. 

První ročník čtyřletého studia i prima vyjely hned na počátku září na společný pobyt na školní chatě v 

Pasekách nad Jizerou. Jedním ze základních úkolů školních výletů, lyžařských a sportovních kurzů bylo 

také posílit sounáležitosti učit se spolupráci v kolektivu a aktivně trávit volný čas.

V průběhu školního roku dále pracuje sportovní klub (sportovní hry), Klub mladých diváků pro dvě věkové 

skupiny, pěvecký sbor, který tvoří žáci naší školy, vydal vlastní CD, koncertuje při nejrůznějších 

společenských příležitostech.

Pokračovala spolupráce s AFS – bohužel brazilský student po problémech v hostitelské rodině odešel do 

Jičína (Lepařovo gymnázium), byl nahrazen studentkou z Chile, ale její tříměsíční pobyt nebyl výrazným 

příspěvkem do života školy.

► Další aktivity školy ve školním roce 2004/2005:

5. až 11. 9. – návštěva studentů a pedagogů ze St. Gallenu 

22. až 26. 9. – návštěva našich studentů v St. Gallenu
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13. až 19. 9. – poznávací exkurze v Provence – studenti 2. ročníku

19. až 25. 9. – návštěva našich studentů v St. Gallenu

12. a 20. 10. – Drogy a sexualita (beseda pro kvartu a tercii)

15. 10. – divadelní představení Hamlet (turnovští ochotníci – většinou studenti školy)

5. 11. – burza středních škol (ISŠ Turnov – prezentace školy)

19. 11. – festival Poetika (prof. Hlaváčová vedla skupinu studentů, kteří tvořili většinu účastníků klání 

recitátorů a tvůrců)

6. až 10. 12. – výstava Natura 2000 (připravila v prostorách školy CHKO Český ráj)

6. a 7. 12. – dny otevřených dveří

15. a 16. 12. – charitativní sbírka Pozvedněte slabé (organizuje Nadace Euronisa) – bylo vybráno 20 500 Kč

21. 1. – maturitní ples v KC Golf v Semilech (4. ročník)

26. 1. – zimní sportovní den (lyže, hokej, bruslení, plavání)

1. a 2. 2. – MaNa 05 (účast v programu Maturita nanečisto)

4. 2. – maturitní ples v KD Pěnčín (oktáva)

9. 2. – beseda se spisovatelem Jaroslavem Rudišem

4. 3. – divadelní představení Ženitba (v rámci festivalu Modrý kocour) 

21. až 23. 3. – projekt Člověk a svět práce

29. 3. – přednáška a beseda Ústava pro Evropu (Jan Kubáček)

1. 4. – beseda s hejtmanem Libereckého kraje Petrem Skokanem

25. až 29. 4. – návštěva studentů z Kriftelu (SRN)

26. 4. – evaluační projekt Škola a já (Kalibro – žákovské a rodičovské dotazníky)

9. až 13. 5. – letní sportovní kurz na Malé Skále (3. ročník a septima)

16. až 19. 5. – ústní maturitní zkoušky, 19. 5. – maturitní slavnost za účasti starosty Turnova

23. až 27. 5. – návštěva studentů v partnerském městě Turnova v Holandsku – Gouda

19. 5. – beseda s dr. Vladimírem Železným 

20. 5. – beseda s Tomášem Halíkem

červen - přemístění VCT (Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s.) do samostatného traktu budovy (úprava 

elektroinstalace, kabeláže, zabezpečení)

6. 6. – účast týmu školy na celostátním kole soutěže Cestou do parlamentu (pod vedením prof. Ondřeje 

Halamy)

20. až 24. 6. – týden v pohybu (exkurze a výlety)

20. až 25. 6. – poznávací exkurze do Bretaně, Normandie a Paříže (kvarta)

28. 6. – divadelní představení Pánočka (podle povídky N.V. Gogola, ruské divadlo z Permu)

29. 6. – atletický trojboj (soutěž tříd)

léto 2005 - opravy a rekonstrukce - dokončení stěhování počítačové učebny a všech prací souvisejících 

s umístěním VCT v samostatném traktu budovy

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, TURNOV, ALEŠOVA 1723
Ředitelka školy: Ing. Milena Lednejová

Tel: 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz, 
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Vznik školy sahá do poslední třetiny předminulého století, do doby velkého rozmachu řemeslné výroby na 

Turnovsku. Zásluhou turnovské obce a bohatého obchodníka s drahými kameny Františka Marka vznikla 

roku 1869 Speciální dvouletá průmyslová škola, z níž se postupně vyvinula jak Střední uměleckoprůmyslová 

škola, tak učňovská škola, na níž se připravovali učni k velkému počtu řemeslných odborností (např. brusiči 

kamene a zlatníci). Postupným vývojem se učňovská škola transformovala na Střední odborné učiliště a v 

roce 1994 se stala Integrovanou střední školou.

► Škola sdružuje: střední odborné učiliště a střední odbornou školu, součástí je domov mládeže a  školní 

jídelna. ISŠ je škola s dlouholetou tradicí, vychovává žáky v tříletých učebních oborech, ve čtyřletém 

studijním oboru a v nástavbovém studiu.

► V roce 2005 navštěvovalo školu více než 600 žáků a studentů. Tříleté učební obory zakončené 

závěrečnou zkouškou s výučním listem navštěvovalo 440 žáků. Byly to obory nástrojař, zámečník, zlatník a 

klenotník, brusič technického a šperkového kamene, optik, prodavač smíšeného zboží, kuchař, číšník a 

kuchař- číšník pro pohostinství. Ve studijním čtyřletém oboru obchodně podnikatelská činnost zakončeném 

maturitní zkouškou studovalo 107 žáků.

► Dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů podnikání zakončené také maturitní 

zkouškou studovalo 55 žáků.

► Škola má čtyři odloučená pracoviště pro výuku praxe. Pracoviště se nacházejí ve Sklostroji, v Dolánkách, 

v Dvořákově ulici a ve Skálově ulici. Škola také vlastní domov mládeže v ulici 28. října, kde je možné 

ubytovat až 80 žáků. V současné době probíhá rekonstrukce a modernizace domova mládeže.

► Škola každoročně pořádá burzu středních škol společně s Úřadem práce ze Semil a Krajským úřadem 

z Liberce.  Žáci vycházející z 9. tříd základních škol a jejich rodiče dostávali informace o oborech na škole 

také na dnech otevřených dveří pořádaných školou.

► Výuku ve škole zajišťovalo 33 učitelů, 17 učitelů odborného výcviku a 5 vychovatelů.

► Škola spolupracuje se školou Konráda Adenauera z Frankfurtu nad Mohanem v SRN.

► Absolventi školy nacházeli dobré uplatnění ve firmách v Turnově i okolí.

(Pro kroniku města Turnova zpracoval: Ing. Jiří Jisl, ZŘTV, ISŠ Turnov)

► OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA, ZBOROVSKÁ 519, TURNOV
Ředitel: Mgr. Otakar Špetlík

Tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz

Škola sídlí od února 2001 v nově opravené budově v bývalých horních kasárnách. Obchodní akademie a 

Hotelová škola v Turnově byla zařazena do sítě škol 1. 7. 1994. Od 1. října 2002 je zřizovatelem školy 

Liberecký kraj. Právní forma školy: příspěvková organizace. 

► Kapacita školy:

Obchodní akademie a Hotelová škola - kapacita 360 žáků (tato byla ve sledovaném školním roce naplněna)

Domov mládeže - kapacita 78 lůžek

Školní jídelna - kapacita 500 jídel

► Údaje o struktuře pedagogického sboru: celkem 36 učitelů v pracovním poměru, z toho 9 mužů a 27 žen. 

Průměrný věk pedagogického sboru je 41,28 roku. Ve škole pracuje celkem 11 nepedagogických 

pracovníků.
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► Ve školním roce 2004/2005 byly na škole vyučovány tyto obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

Obchodní akademie: denní studium -  1. -  4. ročník (od 3. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi: - 

veřejná správa) a Hotelnictví a turismus: denní studium -  1. -  4. ročník (od 2. ročníku studia si žáci volí mezi 

2 orientacemi: - gastronomie a cestovní ruch).

► Výukový program oborů, tj. učební plány včetně struktury volitelných a nepovinných předmětů i osnovy se 

postupně upravují a mění podle  změn legislativy, vývoje a trendů v jednotlivých odvětvích (gastronomie, 

cestovní ruch, státní správa, samospráva, ekonomická legislativa aj.), podle požadavků trhu práce 

(spolupráce s Úřady práce, Národním ústavem odborného vzdělávání Praha, zaměstnavateli, dotazníky 

absolventům aj.) a také, bohužel, objemu mzdových prostředků. 

Ve školním roce 2004/2005 pak škola pokračovala v uskutečňování  jedné z klíčových částí svého 

strategického plánu, tvorby a realizace programů celoživotního vzdělávání jako Místní centrum celoživotního 

vzdělávání (MCCV) v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje a také jako člen Vzdělávacího centra 

Turnov, o.p.s.

► Největší změny v organizaci studia nastaly od 1. 9. 2005, kdy se začalo s ověřováním školního 

vzdělávacího programu v obou studijních oborech, který je tvořen pod metodickým vedením pracovníků 

NÚOV Praha v průběhu školního roku 2005/2006 v rámci projektu „Pilot S“.

► Na jaře 2005 začala dostavba areálu hotelové školy v kasárnách. Pro představu: dosud zde již bylo 

realizováno – škola, venkovní hřiště, podzemní garáže, parkoviště a zahrada s celkovými náklady 123 

milionů Kč (zdroje financování - stavební část: Město Turnov 50 mil., Nadace B. J. Horáčka 60 mil., vybavení 

školy - stát 12,3 milionů, škola 0,7 milionů).

Co se před lety nepodařilo realizovat, byla školní kuchyně. Na tu došla řada až nyní. Předpokládané náklady 

jsou ve výši 33 milionů Kč, v roce 2005 bylo investováno 14 milionů (stát 10 milionů Kč v úrovni maximálně 

70% celkových nákladů,  Město Turnov jeden milion a Liberecký kraj tři miliony). Za tyto peníze byla v první 

etapě realizována především stavební část a kolaudace cvičného restaurantu s barem a dalším zázemím 

pro praktické vyučování. Na další roky zbude instalace technologie varné a chladící, výdejny stravy, skladů, 

úpravny surovin aj.  – celkově asi za 19 milionů Kč.

Do budoucna tu tedy vznikne nová kuchyň školní jídelny se zázemím pro výrobu zhruba 1000 - 1200 jídel 

v jedné pracovní směně, z nichž bude asi 350 k výdeji v objektu školy (žáci a zaměstnanci školy, důchodci 

z penzionů, cizí strávníci) a dalších 650 jídel bude vyváženo mimo objekt (žáci a zaměstnanci ZŠ v Žižkově 

ulici, ISŠ). Kuchyň bude rovněž jako jediná v Turnově zajišťovat přípravu večeří a snídaní pro domovy 

mládeže turnovských středních škol, když ta původní ve Skálově ulici v nynějším Domově mládeže 

nevyhovuje novým zákonným normám. Kromě školní kuchyně tu bude také cvičný restaurant s kavárenským 

provozem a nutným zázemím, včetně baru pro zajištění praktického vyučování žáků hotelové školy.

► Formy prezentace školy na veřejnosti ve školním roce 2004/2005:

- Den otevřených dveří  OAHŠ, konaný dne 6. prosince 2004 opět za plného provozu školy ve spolupráci 

s partnery školy (Vitana, Prazdroj, Mattoni)

- Veletrhy vzdělávání – Nisa Schola 2004 v Liberci, Burza škol okresu Semily v Turnově, stánek školy na 

veletrhu vzdělávání v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti a také veletrh škol v Hradci Králové.
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- Prezentace školy přímo na základních školách v rámci schůzek s rodiči žáků 9. tříd. V tomto školním roce 

jsme osobně navštívili opět téměř 30 základních škol okresů Semily, Jablonec n. Nisou, Liberec , Mladá 

Boleslav a Jičín.

- Akce školy v rámci podnikání školy ( doplňková činnost)  pro klienty v regionu.

- Webové stránky školy http://www.oahs.cz

- Soutěže organizované školou, zvl. již 7. ročník celostátní soutěže „Svět patří nám“, v tomto školním roce 

pak především české kolo soutěže Nowaco Gastro Junior 2004, již tradiční „ Miss Ideal“ a „ Ideální Misák“ i 

soutěže sportovní, prezentované médii včetně zpracování tiskové zprávy ( přesné formulace, jména..). Velký 

význam má účast čestných hostů a osobností v odborných porotách soutěží, kteří dodávají akci oficiální ráz 

a vysoké renomé.

- Propagační materiály školy zpracované ve 2 formách: barevná reprezentativní s výměnnými tématickými 

listy a každoročně aktualizovaná černobílá  pracovní se základními informacemi a kontakty. Již zastaraly a 

v této době jsou již připraveny nové s propagací školy jako pilotní školy ministerstva školství.

- Cílevědomá práce s médii – Česká televize, televize Nova a Genus, Deník Pojizeří, Mladá fronta Dnes, 

Hlasy a ohlasy Turnovska, Český rozhlas aj.

- Prezentace práce školy v odborném tisku – gastronomie ( Food Service, Restaurant aj.), - cestovní ruch 

(COT) a zejména pak na celostátních odborných konferencích formou referátů našich učitelů (Jihlava, Žďár 

n.S.)

- Využití významných firem k prezentaci školy jako partnerů školy (Vitana, a.s., Byšice; Znovín, a.s., Znojmo; 

Plzeňský Prazdroj a.s.,Mattoni ). Tyto firmy rovněž škole poskytují suroviny  pro nácvik  studentů a na 

prezentace školy na veletrzích a den otevřených dveří.

- Výchovné bankety realizované maturanty HŠ v rámci Odborného semináře v gastronomii pro žáky 8. tříd 

turnovských základních škol.

► STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA 373
Ředitel: Mgr. Jiří Mašek, tel. 481 321 232,  e-mail: sups@turnov-net.cz, jiri.masek@sups.info

Turnovská umělecká škola se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým školám v Čechách.

► Počet žáků ve školním roce 2004/2005 činil celkem 190 ve střední škole a 19 žáků na VOŠ. Celkový 

počet pracovníků je 44, z toho pedagogických 31,5.

Obory: Broušení a rytí drahých kamenů, Zlatnictví a stříbrnictví, Plošné a plastické rytí kovů, Umělecké 

kovářství a zámečnictví, Umělecké odlévání kovů, Restaurování kovů.

Mezi hlavní úkoly školy ve sledovaném období patřila stabilizace výuky na VOŠ (obor restaurování a 

konzervování). 

► Hlavním  úkolem ve školním roce 2004/2005 byla akreditace bakalářského studijního programu 

Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl

se studijním oborem Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů společně s Fakultou 

chemické technologie Vysoké školy chemicko technologické v Praze.

► V oblasti materiálně technického zabezpečení výuky získala dílna plošného a plastického rytí

z grantu Nadace Preciosa univerzální soustruh. Byl zpracován finanční rozpočet na výměnu

hořáků k plynovým kotlům, kterým dochází životnost. Škola připravila investiční záměr na
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řešení havarijního stavu odtahu v galvanizovně a připravila investiční záměr pro výměnu oken

na základě energetického auditu, který tento záměr doporučil. V rámci běžné údržby byla

provedena generální oprava parket na společenském sále (nátěr lakem) a odstraněn havarijní

stav odpadů a sociálního zařízení za společenským sálem. Škola zpracovala investiční záměr

regenerace památky u secesní části objektu pro generel Městské památkové zóny s výhledem

do roku 2008.

► Škola spolupracovala i ve sledovaném školním roce s Nadací B.J. Horáčka na zajištění pamětních 

medailí pro oceněné studenty, dále s MěÚ v Turnově již dříve realizovala mj. návrhy pamětních listů, 

pamětních medailí, slavnostního řetězu pro oddávající. Trvá stálá spolupráce je s Muzeem Českého ráje 

v Turnově. Pedagogové školy se zapojili do přípravy odborné publikace zaměřené na restaurování kovů. 

Významná je i spolupráce s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, zejména na výstavní akci Oděv 

a šperk 2005.

► Hlavní formou prezentace školy je její výstavní činnost – ve školním roce 2004/2005 se zejména jednalo 

o účast na výstavě v polském Jaworu, prezentace šperků proběhla v rámci přehlídky řemesel v Paříži 

(Pražská zima) ve spolupráci s Kulturním střediskem v Paříži, v jarních měsících to byla výstava oddělení 

uměleckého zámečnictví a kovářství a uměleckého odlévání v Muzeu Roztoky u Prahy, škola se účastnila 

svými exponáty na výstavě Vídeňská secese v Brně a v Obecním domě v Praze a připravovala výstavní 

projekt pro Regionální muzeum Chrudim. Své kolekce zapůjčila škola také na výstavu v portugalském 

Museo do Ouro. Tradičně již spoluorganizovala turnovskou letní akci Kámen a šperk v Českém ráji 

v průběhu měsíce července 2005. Škola prezentovala svůj vzdělávací program na veletrhu vzdělání Nisa 

Schola 2004 a na burze škola, která se konala v listopadu 2004 na ISŠ v Turnově. V únoru 2005 se škola 

účastnila burzy škol v Brandýse nad Labem.

► STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 1390
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková

Tel. 481 322 723, e-mail: szs-turnov@mail.drings.cz, www.drings.cz/szs-turnov.cz

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. Za dobu existence školy opustilo její brány 

na dva tisíce nových zdravotnických pracovníků. Největší podíl maturantů připadá na absolventy oboru 

zdravotní sestra.

Kapacita školy je 250 žáků, ve školním roce 2004/2005 měla škola celkem v osmi třídách na 200 žáků, 

celkový počet pracovníků ve sledovaném roce činil 34,5 (z toho pedagogických 23,7). Na škole externě 

vyučuje odborné předměty zhruba 15 lékařů z Městské nemocnice Turnov.

Vzdělávání probíhá ve dvou formách oboru všeobecná sestra - ve formě čtyřletého denního studia pro 

absolventy základních škol a ve formě pětiletého externího studia (při zaměstnání), které je určeno pouze 

pro pracovníky ve zdravotnictví. V souladu s harmonizací zdravotnických povolání s Evropskou unií byl obor 

všeobecná sestra plně nahrazen od školního roku 2004/2005 (počínaje 1. ročníkem) oborem zdravotnický 

asistent/ka. Jedná se též o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, resp. pětileté externí. 

V daném školním roce se studenti školy opět zapojili do různých charitativních akcí (například vybírání 

peněz v ulicích na různé smysluplné projekty ad.), žákyň prováděly školení dětí v mateřských školách na 
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téma z oblasti hygieny těla, aktivně pomáhají v sousedním penzionu a domově důchodců. Škola se 

prezentovala na burzách středních škol v Turnově a v přilehlém regionu, už například proto, že je školou 

nadregionální a ne všechny sousední okresy zdravotnickou školu mají.

Do budoucna je pro provoz školy nutné zajistit zateplení celé budovy, řešit otázku tělocvičny, je tu též 

potřeba vybudování odborných laboratoří v uvažované střešní nástavbě ad.

Ostatní školská zařízení

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, JANA PALACHA 804
Ředitelka společnosti: PaeDr. Jaroslava Dudková, zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Coufal

t. 604 988 480, e-mail: info@vctu.cz, www.vctu.cz

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., je vzdělávací organizací, která se zaměřuje na celoživotní vzdělávání 

občanů v oblasti rekvalifikačního, inovačního a zájmového vzdělání. Výuka probíhá  formou podzimních a 

jarních semestrů.

VCT organizuje kurzy Univerzity třetího věku pro občany starší padesáti let.

Zabývá se projektovou a poradenskou činností.

Obecně prospěšná společnost sdružuje turnovské střední školy a je řízena správní radou, která je tvořena 

zástupci škol, Města Turnov, podnikateli a zástupcem Technické univerzity Liberec. Činnost kontroluje 

dozorčí rada.

► Základní činnosti společnosti:

Vzdělávání v rekvalifikačních, motivačních,odborných a zájmových kurzech 

Projektová činnost – příprava a realizace projektů

Poradenská činnost – profesní a kariérové poradenství

► Mezi hlavní cíle společnosti patří:

- Rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - v roce  2005 se VCT soustředilo na rozšiřování a 

zkvalitňování vzdělávacích kurzů pro veřejnost, instituce, firmy a školy. V jarním semestru 2005 bylo 

realizováno 13 kurzů pro veřejnost, z toho 7 kurzů anglického jazyka, celkem pro 65 klientů.

V podzimním semestru to bylo 20 kurzů pro veřejnost, z toho 11 kurzů anglického jazyka, celkem pro 108 

klientů. Rozšířena byla spolupráci s firmami a institucemi (26 jazykových kurzů). 

- Akreditační činnost - 18. května 2005 se Vzdělávací centrum Turnov stalo akreditovanou vzdělávací 

institucí pro provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Akreditace platí pro následující vzdělávací 

programy: Základy podnikání, Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače, Pracovník 

sociální péče se zaměřením pro přímou obslužnou péči, Osobní asistent pro handicapované dospělé a 

seniory, Anglický jazyk – začátečníci A1, Anglický jazyk – mírně pokročilí A2, Anglický jazyk pro středně 

pokročilé - B2.

- Po dohodě s ředitelem gymnázia a se souhlasem rady a zastupitelstva města bylo rozhodnuto 

o přemístění učebny výtvarné výchovy a výpočetní techniky do hlavní budovy gymnázia a samostatný trakt 

budovy s vlastním vchodem bude využíván pro činnost VCT. V nových prostorách vznikly tři učebny a dvě 

kanceláře.
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- 1.září 2005 byl zahájen projekt „Vzděláním k pracovnímu zařazení“. Podstatou projektu je zavedení 

systému rekvalifikačního vzdělávání v oboru pečovatelství a osobní asistence. Součástí dvouletého projektu 

jsou tři typy rekvalifikačních kurzů: Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči, 

Osobní asistent pro handicapované dospělé a seniory a Osobní asistent pro mladistvé a děti. Manažerkou 

projektu se stala Ing. Lenka Krupařová. Projekt je určen pro nekvalifikované osoby ohrožené 

nezaměstnaností a nezaměstnané v Libereckém kraji. Jeho součástí je i poradenská činnost a tvorba 

nových pracovních míst. Uvedený projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem ČR, finanční podpora činila 4 644 360 Kč.

Projekt byl představen veřejnosti na slavnostním zahájení, které se konalo 7. listopadu 2005.

- Hlavním partnerem VCT je Úřad práce v Semilech, pro který společnost od února 2005 připravovala 

projekt Equal „S Krakonošem u počítače“. Cílem projektu je vzdělávání venkovského obyvatelstva 

v podkrkonošském regionu. 

- Od května 2005 VCT spolupracuje se Společností pro Jizerské hory jako partner v projektu PRVO, který se 

zaměřuje na obnovu podnikání ve venkovských oblastech.

- V oblasti zahraničních aktivit VCT spolupracuje na projektu Sokrates Grundtvig Europa – mit Methode, 

v jehož rámci byla společnost pořadatelem mezinárodní konference pro partnery z Německa, Francie a 

Polska ve dnech 3. – 6. června 2005 v Sedmihorkách. 

► ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5 
Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl, t. 481 322 767, e-mail: zus@turnov.cz

ZUŠ Turnov má čtyři umělecké obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. 

Škola nabízí vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale snaží se zařazovat i novější druhy umění 

(populární hudbu, jazz, folk). Svým žákům mj. umožňuje účinkování ve třech orchestrech a třech pěveckých 

sborech: Karmínek, Turnováček a Carmina. 

Ve školním roce 2004/2005 měla škola 617 žáků, kapacita je 650 žáků. Celkový počet pracovníků je 36, 

z toho pedagogických 32.

Ve sledovaném školním roce došlo k rozšíření výuky literárně dramatického oddělení, nově byl připraven 

obor – lidový tanec, dalším novým oborem je hra na klávesové nástroje a realizovány byly též semináře 

z oblasti umělecké pedagogiky.

V oblasti údržby budov bylo pokračováno s nátěry oken, bylo rekonstruováno zábradlí na vnitřním schodišti 

a současně provedena celková rekonstrukce schodiště včetně obkladů.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, TURNOV
Kosmonautů 1641, tel.: 481 322 602

Dnes v budově u nádraží, které se obecně říká stacionář působí dvě organizace: 

- Základní škola speciální a mateřská škola speciální, jejíž ředitelkou je Věra Bečková, 

  e-mail: beckova.vera@seznam.cz

Do mateřské školy chodí zhruba 20 dětí s různými kombinovanými vadami a v základní škole speciální je 

dětí 14. Pod Dětské centrum patří rehabilitace a zdravotní personál. 
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Základní škola speciální je škola s právní subjektivitou úzce spolupracující s Dětským centrem Turnov. 

Prostory školy jsou vybaveny plošinou pro bezbariérový přístup. 

Je zde speciální mateřská škola pro děti od 2 – 6 let, i pro děti s odkladem školní docházky, speciální škola 

pro žáky do ukončení školní docházky - třída pro žáky s více vadami, třída přípravného stupně pomocné 

školy a třída pomocné školy pro žáky s lékařskou diagnózou autismus.

- Právě do budoucna je avizován problém dětí s diagnózou autismus, kterých přibývá, dosud je pro ně 

v rámci školy vyčleněna jedna třída s osmi místy, i to byl jeden z důvodů, proč rodiče dětí založili občanské 

sdružení „Slunce všem“, které chce iniciovat vznik navazujícího zařízení.

► STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŽLUTÁ PONORKA, HUSOVA 77
Ředitel Mgr. Karel Štrincl, tel. 481 311 364, 603 293 957, svc.turnov@cbox.cz, www.turnov.cz/org/ddm

SVČDM je školské zařízení zajišťující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže z Turnova a okolí. 

V kroužcích ve školním roce 2004/2005 pracovalo 485 dětí ve 36 kroužcích, které jsou v pěti sekcích 

(kulturní, výtvarná, přírodovědná, všeobecně technická a sportovní). Kromě ředitele má zařízení ještě dva 

vychovatele na plný úvazek a na částečné úvazky ekonomku, uklízečku a domovníka. Externě ve funkcích 

vedoucích zájmových útvarů pracuje 26 lidí.

Středisko je mj. pořadatelem akcí Turnovská mateřinka, Turnovský kos, Turnovský štěk, velká podpora je tu 

zdejším mažoretkám ze souboru Perličky, které pod zařízením působí ad.

Do budoucna je velkou výzvou využití hvězdárny na Vrchhůře, kde by mohlo vzniknout ekologické středisko.

► Ve školním roce 2004 - 2005 byly otevřeny následující kroužky:

- Anglické konverzace -  vedoucí Mgr. E. Hlaváčová (ZŠ Mašov)

- Astronomický kroužek - prof. gymnázia Vlad. Kafka 

- Dramatická školička - začátečníci - R. Zemenová

- Dramatická výchova – pokročilí - R. Zemenová 

-"FIGURKA" - stolní společenské hry – P. Marhan 

- Filatelistický kroužek - Jar. Mojsl  

- Fotografický kroužek -  P. Marhan  

- Hra na kytaru -  A. Ressler

- Hra na flétnu -/ ZŠ Mašov / - J. Vildová 

- Hry bez hranic /dobrodružné hry /-  P. Marhan  

- Keramika – v keramické dílně v ZŠ Žižkova – Mgr. Maierová, Kokešová, H. Kupkárová

- Literární kroužek -  J. Kůdelová, E. Kordová

- Mineralogický kroužek – ing. Zd. Cuchý

- Modelářský kroužek / začátečníci, pokročilí/ – A. Drahokoupil

- Sborový zpěv pro středoškoláky - ved. A. Ressler

- Šachy  - ved. J. Ježková -

- Turnovské mažoretky „Perličky“ – ved. M. Konopáčová

- Výtvarný kroužek dovedných rukou / pro 1.stupeň ZŠ v Turnově 2 /- ved. Jar. Holasová

- Výtvarná dílna -  R. Zemenová  

- Florbal – žáci ZŠ – V. Pozdníček, P. Tomáš
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- Fotbal – žáci ZŠ Přepeře, Jindřich Vít

- Orientační běh /od 10 let/ - Mgr. F. Stárek / tel. 481 321 435/

- Pohybová výchova – pro žáky 1. -5. ročník ZŠ – Mgr. J. Růžičková 

- Volejbal chlapců a dívek – K. a V. Šonských, J. Rakouš, J. Beranová

- Základní gymnastika - I. Mazánková

- Mažoretky – Mirka Konopáčová

VII.
KULTURA, SPOLKY 
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A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 2005 

Kalendárium
► Prostřednictvím kulturní komise Město Turnov každoročně přispívá nemalou finanční částkou z 
městského rozpočtu na podporu kulturních akcí konaných na území Turnova a na činnost místních 
spolků a sdružení. V roce 2005 tato komise rozdělila celkem 850 tis.Kč, 
O definitivním rozdělení vyčleněné částky 850 tisíc Kč na letošní rok rozhodli zastupitelé na svém 

březnovém zasedání na základě doporučení kulturní komise rady města. Také vy pořádáte nějakou kulturní 

akci, vydáváte hudební a tištěné publikace apod.? Možná ani nevíte, že můžete požádat město o dotaci 

(podle schválených pravidel, samozřejmě).
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Z výše zmíněné sumy šlo v roce 2005 na akce s přímou podporou města celkem 216 tisíc Kč. Jde například 

o divadelní přehlídku Modrý kocour (60 tisíc Kč), Staročeské trhy (50 tisíc), festival Dvořákův Turnov a 

Sychrov (40 tisíc), Turnovské kulturní léto (40 tisíc) ad. Celkem sedm akcí.

Příspěvky na činnost spolků tvoří celkem 98 200 Kč. Nejvíce dostane Pěvecký sbor A. Dvořák (12 810 Kč), 

dále Turnovská Bohéma (12 tisíc), Tom Mašek a Hitmakers (11 190 Kč), nejméně mažoretky Perličky (2 800 

Kč). Celkem dotaci obdrželo 12 spolků.

Příspěvky na kulturní akce činí celkem 384 tisíc Kč. Turnovské jazzové hody letos dostanou 23 790 Kč, 

Turnovské babí léto 20 tisíc, Majáles 2005 18 400 Kč, přehlídka Jazz? Yes! 16 490 Kč, Neformjazzfest 18 

080 Kč, Folková poetika 17 440 Kč, fotosoutěž Zemský ráj 16 180 Kč ad. Celkem bylo podpořeno 27 akcí.

Příspěvky na publikace a CD tvoří celkem 102 tisíc Kč. Nejvíce získaly sborníky Od Ještěda k Troskám a 

Z Českého ráje a Podkrkonoší (oba po 20 tisících Kč), na publikaci k 60. výročí ZUŠ je věnováno 15 tisíc ad. 

Celkem je podpořeno osm projektů.

(Zdroj: Jana Zajícová, pracovnice Odboru školství a kultury MěÚ)

► S novým rokem došlo na výměnu kastelána na Valdštejně. Novým kastelánem je Andrea KOUCKÁ, 
která nahradila ve funkci svého otce, doslova valdštejnskou legendu – Ladislava Kouckého, který odchází 

do důchodu. 

► Plátna s motivy zátiší a portrétů (včetně autoportrétu) vystavoval v divadelní galerii ředitel zdejší 

nemocnice TOMÁŠ SLÁMA. 

► V sobotu 5. února se na Dlaskově statku v Dolánkách uskutečnil MASOPUST.

► Mimořádně příjemný podvečer prožili přítomní v úterý 15. února v modlitebně Na Sboře. Poezii známého 
turnovského malíře Jana Solovjeva přednášeli jeho přátelé, Jana Adamová, Eva Kordová a herec a malíř 

Jan Kanyza (oba si v závěru pořadu také na chvíli povídali o životě, malování, Paříži a tak...). O hudební 

doprovod se postaral Martin Hybler.

► V pátek 18. a v sobotu 19. února se konal 5. ročník jazzového festivalu TURNOVSKÉ JAZZOVÉ HODY.

► Od pátku 4. až do neděle 6. března se uskutečnil již 10. ročník divadelní přehlídky amatérských souborů 

MODRÝ KOCOUR 2005.

► V sobotu 19. a neděli 20. března se konala přehlídka amatérských loutkářů TURNOVSKÝ DRAHOKAM.

► V pátek 1. dubna proběhla NOC S ANDERSENEM - celostátní akce. Pohádková noc, u dětí velmi 

oblíbená, v roce 2005 se konala již popáté. Akce probíhala v městské knihovně a v knihovnách základních 

škol, kde také děti při čtení pohádek a plnění roztodivných úkolů usínaly.
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► Ve čtvrtek 21. dubna uspořádala Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se sídlem 

v Semilech v turnovském divadle ojedinělý galakoncert festivalu - PATŘÍME K SOBĚ.

► V sobotu 30. dubna 2005 proběhlo slavnostní zahájení turistické sezony - ČESKÝ RÁJ DĚTEM.
Šlo o putování Hruboskalským skalním městem s divadelními představeními pověstí na trase (na Valdštejně 

a na Hrubé Skále hrály děti z turnovských základních škol) a s bohatým kulturním programem v autokempu 

Sedmihorky, kam přijel Černý rytíř s družinou, pro příchozí byly připraveny soutěže a hry a plno dalších 

překvapení… Start putování byl na parkovišti pod hradem Valdštejn. Hlavní program se odehrával 

v Autokempu Sedmihorky.

► Skutečně impozantní byly turnovské oslavy 60. výročí osvobození, resp. konce II. světové války. 
Hlavní část oslav se uskutečnila ve čtvrtek 5. května. Nejdříve se účastníci vzpomínkového setkání sešli ve 

13.30 hodin u pietního aktu u pomníku padlých ve Skálově ulici, poté byla v muzeu odhalena pamětní deska 

příslušníků britské RAF pocházející z Turnovska následovala vernisáž výstavy k výročí konce války.

► V pondělí 9. května vystoupila v městském kině zpěvačka PETRA JANŮ se skupinou GOLEM - 
trojnásobná zlatá slavice a hvězda pražských muzikálů přijela do města svého dětství.

► Pátek 20. května, městské divadlo, 19 hodin. Turnov se konečně dočkal několik let slibované premiéry 

dokumentárního filmu o svém velkém rodákovi. Film nese název HISTORIK JOSEF PEKAŘ.

► V pátek 27. května se uskutečnilo symbolické ukončení jazzové sezony - NEFORMJAZZFEST 2005. 

► Sobota 28. a neděle 29. května byla v Turnově zasvěcena XI. ročníku STAROČESKÝCH 
ŘEMESLNICKÝCH TRHŮ.

► 50. ročník HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV 2005 A INTERPRETAČNÍCH 
HUDEBNÍCH DÍLEN MLADÝCH se uskutečnil v týdnu od soboty 11. června do 18. června.

► V sobotu 11. června proběhla na Dlaskově statku akce s názvem - ŘEZBÁŘSKÁ SOBOTA aneb Dřevo 
pro radost i užitek.
► V sobotu 18. června byla při hotelu Slávie slavnostně otevřena DIVADELNÍ PASÁŽ! Vznikla ve dvoře 

hotelu a po celé léto se tu pravidelně konaly kulturní akce – koncerty, divadla ad.

► Také v roce 2005 bylo pořádáno pro domácí i návštěvníky města TURNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO.

► Od soboty 2. do pátku 22. července se konala komponovaná akce KÁMEN A ŠPERK V ČESKÉM RÁJI.

► Slavnostní zahájení výstavy malíře JANA DĚDINY se v galerii turnovského muzea uskutečnilo v sobotu 

10. září.
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► V sobotu 10. září se v atriu muzea konal VIII. ročník hudebního festivalu TURNOVSKÉ BABÍ LÉTO 
2005.

► V neděli 11. září 2005 byl po letech oprav znovuvysvěcen chrám Narození Panny Marie, největší 

kostel na Turnovsku. 

► Od podzimu se pravidelně konaly BENEFIČNÍ KONCERTY VE PROSPĚCH DOSTAVBY STŘELNICE. 
Vše pod heslem: „Kumštýři chtějí kulturák!“ První koncert se uskutečnil v pátek 16. září 2005.

► V sobotu 17. září se konalo v režii zdejšího muzea POSVÍCENÍ NA DLASKOVĚ STATKU.

► V úterý 27. září se v Biu Ráj uskutečnilo vystoupení CAMBRIDGE UNIVERSITY SYMPHONY 
ORCHESTRA. Pod vedením dirigenta George Corbetta tu vystoupil symfonický orchestr složený ze 48 

studentů této světoznámé anglické univerzity.

► Závěr října byl tradičně ve znamení oslav výročí vzniku republiky v roce 1918. V roce 2005 sice výročí 

nebylo nijak kulaté, ale přesto se ve čtvrtek 27. října uskutečnilo ke DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČS. 
STÁTU u pomníku ve Skálově ulici UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH (v 15.30 hod.) a ten den večer ještě 

SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA spojené s udělením Ceny města za rok 2005.

► Od pondělí 3. do soboty 8. října se konala celorepubliková akce TÝDEN KNIHOVEN.  

► V pátek 21. a sobota 22. října se uskutečnil docela malý jazzový festival JAZZ? YES!

► V pátek 4. listopadu se v divadle konala vernisáž výstavy grafiky VLASTY MATOUŠOVÉ.

► 8. ročník přehlídky hudby a poezie POETIKA 2005 se uskutečnil v divadle ve středu 16. listopadu, kdy 

proběhlo „první kolo“, resp. recitační soutěž dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 25 let, vybraní účastníci se 

představili na galavečeru v pátek 18. listopadu.

► Ve středu 16. listopadu byla v galerii muzea zahájena výstava VÁNOČNÍ RECEPTÁŘ.

► V sobotu 26. listopadu se v kině uskutečnil benefiční koncert zdejší kapely NOTHINGHAM, spojený 
s křtem jejich alba Sebeklam, vydaného v předvečer desátého výročí založení kapely.

► V neděle 27. listopadu se uskutečnily hned dvě akce, které předznamenaly blížící se Vánoce.
V prvé řadě to bylo podvečerní ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí Českého ráje a 

1. adventní koncert v kostele svatého Františka, kde vystoupilo GUITAR ARTE TRIO.
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► Od pátku 9. do neděle 11. prosince se na náměstí Českého ráje uskutečnily VII. VÁNOČNÍ TRHY.

► V neděli 18. prosince byl veřejnosti po opravě znovuzpřístupněn kostelík sv. Jana Křtitele 
v Nudvojovicích, který patří ke skvostům naší historie a současnosti a též k nejstarším dochovaným 

stavbám široko daleko. 

► V pondělí 26. prosince se v hradní kapli na Valdštejně konal tradiční vánoční koncert pěveckého sboru 

MUSICA FORTUNA. Ten den také v chrámu Narození Panny Marie měl svůj tradiční vánoční koncert i 

Pěvecký sbor ANTONÍN DVOŘÁK – publiku přednesl českou vánoční mši HEJ MISTŘE. 

► V sobotu 31. prosince večer uspořádala firma BMM Art, Ohňostroje Pohl a Město Turnov tradiční 

SILVESTR. Vše se odehrávalo na náměstí – zněla tu hudba, prodávalo se občerstvení a dostalo se i na 

půlnoční ohňostroj.

Kulturní organizace ve městě

► KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O, P.O. BOX 51, SKÁLOVA 466
Jednatel společnosti: Václav Feštr

Tel. 481 322 083, e-mail: info@kcturnov.cz, www.kcturnov.cz

KCT je společností s ručením omezeným ve 100% vlastnictví Města Turnov. Společnost vznikla v roce 2001 

jako nástupnická organizace Turnovského kulturního střediska. Objekt sídla - Střelnice v Markově ulici - byl 

zbourán v roce 2002 a z důvodu nedostatku financí, resp. úmrtí mecenáše B. J. Horáčka bylo od výstavby 
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upuštěno. Až v roce 2005 rozhodli zastupitelé města, že se nový kulturní dům bude přece jen stavět, a to 

z prostředků města.

V roce 2005 mělo KCT devět stálých pracovníků, kterým ve funkcích šatnářek, promítačů a uklízeček 

„sekundovalo“ dalších 27 lidí, kteří pracovali na dohodu o pracovní činnosti a 39 lidí fungovalo na dohodu o 

provedení práce.

KCT provozuje městské divadlo (to je v majetku Města turnov), BIO RÁJ – kino a letní kino, v budově kina je 

k dispozici též plně vybavené ubytování, pod společnost patří též smuteční síň a parkoviště U Raka. KCT 

má též vlastní vydavatelství BRUT-art, které kromě hudebních nosičů vydává též měsíčník Hlasy a ohlasy 

Turnovska. Kanceláře společnosti jsou stále v provizorních prostorách v internátu hotelové školy ve Skálově 

ulici. 

V březnu 2005 byla provedena změna sídla společnosti, a to na adresu dočasného sídla ve Skálově ulici. 

Dále potom byla provedena II. a III. etapa rekonstrukce letního kina ve výši 2080 tis. Kč z dotace Města 

Turnov, o prázdninách proběhlo nové vymalování divadla, v říjnu 2005 byly spuštěny internetové stránky 

společnosti.

KCT uspořádalo v roce 2005 celkem 141 akcí s celkovou návštěvností 16 901 lidí, v Biu Ráj se uskutečnilo 

celkem 266 filmových představení s návštěvností 17 475 diváků, v letním kině se uskutečnilo 73 

představení, na které přišlo 4752 diváků. Celkově je turnovské kino s 339 představeními a 22 227 diváky 

v republice na 59. místě (v České republice je 485 stálých kin, 101 letních a 16 multikin).

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitelka Danuše Altová, od 1. listopadu 2005 Mgr. Hanuš Karpíšek

Tel. 481 321 841, 604 818 408, www.knihovna.turnov.cz, e-mail: karpisek@mk-turnov.cz 

Knihovna má celkem 7,2 pracovníků, v roce 2005 měla celkem 1 965 registrovaných čtenářů, do 15 let je 

591 čtenářů. Celkem bylo v roce 2005 uskutečněno 101 586 výpůjček.

V organizaci kromě ředitele pracuje ještě šest knihovnic, z nichž jedna je současně také kulturní pracovnicí, 

resp. metodičkou (Eva Kordová). Knižní fond obsahuje 77.119 položek. V hlavní budově má knihovna dvě 

oddělení – pro dospělé a pro děti.

► Městská knihovna A. Marka pracuje systémem ústřední knihovny, na kterou jsou napojeny tyto pobočky 

na území města: Pobočka Turnov II., Pobočka Výšinka, Pobočka Malý Rohozec, Pobočky Mašov a Dolánky.

► V roce 2005 se v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově uskutečnilo 519 kulturně vzdělávacích 

akcí a počet návštěvníků těchto aktivit dosáhl počtu 9 721!!! Další akce byly uspořádány mimo knihovnu na 

různých místech ve městě. Například pro pečovatelské domy je to cyklus pořadů „Křeslo pro hosta“, kde 

usedají zajímavé osobnosti města, regionu, spisovatelé, výtvarníci. Část programu je realizována také 

v nově zřízeném Poradenském centru pro nevidomé a zrakově postižené, které bylo zřízeno ve sklepeních 

knihovny. Uskutečnilo se také několik výstav v galerii na schodech a též desítky pořadů pro školy, seminářů, 

školení ad.

► Projekt „Trochu jinak, ale spolu“ zahrnuje spolupráci s občanským sdružením Fokus Turnov,Dětským 

centrem Sluníčko, občanským sdružením Slunce všem, Podkrkonošskou společností přátel a rodičů 

postižených dětí, se Speciální školou v Turnově a pedagogickým centrem při této škole. Jako v minulých 

letech opět pokračoval projekt rodinné výchovy - tvůrčího čtení, psaní, společného prožitku. Jedná se o 
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Pohádkové podvečery a Tvůrčí výtvarné dílny. Pro studenty středních škol a pro čtenářskou veřejnost byly 

připravovány pravidelné komponované pořady tzv. Večery Na Sboře (knihovna je spolupořadatelem).

► Rok 2005 byl rokem několika zajímavých výročí. Všechny pořady, večery poezie, výstavy a soutěže byly 

zaměřeny také k 185. výročí založení Čtenářské besedy v Turnově na podnět pátera Antonína Marka v roce 

1820. Proto byly nejzajímavější pořady uváděny symbolicky v domě Na Sboře. Další výročí – 150 let od 1. 

vydání stěžejního díla české literatury - „Babička“ od Boženy Němcové - inspirovalo knihovnu k několika 

akcím. Uskutečnila se též velká akce Noc s Andersenem, tentokrát k výročí 200 let od narození dánského 

pohádkáře H. CH. Andersena (pohádkový kongres, průvod městem, zasazení stromu „Pohádkovníku“, noční 

čtení a spaní v knihovně...), další akce byla ve znamení 40. narozenin oblíbeného televizního Večerníčka 

ad.

Zdroj: rekapitulace roční činnosti knihovny od Evy Kordové (kordova@mk-turnov.cz) a výroční statistická 

zpráva nového ředitele knihovny

► MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, SKÁLOVA 71
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Tel. 481 322 106, 481 321 148, e-mail: muzeum@muzeum-turnov.cz, http://www.muzeum-turnov.cz/

Regionální vlastivědné muzeum se specializací na dokumentaci drahých kamenů a historii zlatnictví a 

šperkařství. Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatel: Krajský úřad 

Libereckého kraje.

BUDOVY MUZEA

Dům U Bažanta čp. 70 ve Skálově ul. v Turnově -  zde je umístěna muzejní studovna, kanceláře 

odborných pracovníků a prodejna. V roce 1991 podala žalobkyně Lenka Zálišová žalobu na uložení 

povinnosti uzavřít dohodu o vydání domu čp. 70 se  stavební parcelou č. 533 a pozemky ppč. 532 a 534 

s 12 garážemi, dřevníky, oplocením, venkovními úpravami a trvalými porosty. Po obsáhlém řízení trvajícím 

od roku 1992 bylo rozhodnuto Okresním soudem v Semilech rozsudkem ze dne 31.3.1998, podle kterého 

byla žaloba zamítnuta. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 25 Co 759/2000 byl rozsudek 

Okresního soudu dne 2.května 2001 zrušen a věc byla vrácena k novému projednání Okresnímu soudu 

v Semilech. Po úpravě petitu žaloby rozhodl Okresní soud v Semilech dne 24.6.2003 o povinnosti Muzea 

Českého ráje v Turnově uzavřít se žalobkyní Lenkou Zálišovou dohodu o vydání domu čp.70 

s pozemkovými parcelami a příslušenstvím. Své rozhodnutí soudkyně odůvodnila neplatností kupní 

smlouvy. Právní zástupce Muzea Českého ráje v Turnově podal v červenci roku 2003 proti tomuto 

rozhodnutí odvolání. 

V odvolacím řízení  dne 30. 9.2005 Okresní soud v Semilech žalobu zamítl s tím, že kupní smlouva nebyla 

uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně opakovaně odvolala ke 

Krajskému soudu v Hradci králové. V červnu roku 2005 Krajský soud v Hradci Králové vrátil projednávání 

tohoto soudního sporu Okresnímu soudu v Semilech s tím, že tento zajistí posouzení nápadně nevýhodných 

podmínek prodávající. Okresní soud v Semilech zadal revizi znaleckého posudku Ústavu soudního 

inženýrství Státnímu ústavu znalectví v Brně, ten zatím posouzení nezpracoval. V roce 2005 z důvodu 

soudního sporu a z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné dokončit plánované úpravy 

tohoto objektu.
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Dům čp. 71 ve Skálově ulici (dům továrníka Boháčka), který muzeum získalo odkazem v roce 1926 a 

posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov (historický majetek města) využívá muzeum pro stálé expozice 

a výstavní sál. Součástí objektu je přístavba galerie (z r.1974), budova depozitářů, dílna, bistro a atrium 

s pódiem. Dům je propojen s domem čp. 70. V roce  2005 se práce spojené s údržbou a rekonstrukcí tohoto 

objektu zaměřily na dokončení prací spojených s výstavbou výtahu pro osoby se sníženou možností pohybu 

a orientace a na řešení havarijních stavu elektroinstalace a kanalizace. V souvislosti s těmito opravami byly 

vyměněny vstupní dveře do hlavní budovy muzea. V zájmu zajištění adekvátního uložení sbírkových 

předmětů bylo vedením organizace vypsáno výběrové řízení na přístavbu depozitářů. Ostatní běžnou 

údržbu objektu zajišťovali pracovníci muzea svépomocí.

Dlaskův statek, Turnov - Dolánky čp. 12 - užíván na základě nájemní smlouvy. Vrácen v restituci v roce 

1993. Významná památka lidové architektury středního Pojizeří. Zde je umístěna expozice lidového interiéru 

a zemědělského nářadí. V objektu Dlaskova statku proběhly práce spojené s běžnou údržbou. Pro 

návštěvníky tohoto objektu bylo vybudováno sociální zařízení. Tyto práce byly zajištěny pracovníky úseku 

údržby muzea a financovány v souladu s nájemní smlouvou z objemu prostředků, které MČR Turnov 

převádí na účet nájemné Dlaskův statek. 
EXPOZICE

Počet m2 vlastní výstavní plochy 1 923,5 m2  - z toho MČR Turnov 1.473,5 m2, Dlaskův statek Dolánky 450 

m2. Pro stálé expozice využíván dům čp. 71 - hlavní budova muzea - přízemí, I. a II. patro budovy (16 

místností) a galerie. Dlaskův statek v Dolánkách - přízemí objektu, chlév, stodola a samostatný objekt 

Rakoušova sroubku (5 prostor).

Počet expozic k 31. 12. 2005: celkem sedm - Archeologie Českého ráje, Mineralogie a drahé kameny světa, 

Drahé kameny a turnovští kamenáři, Kabinet drahých kamenů, Národopis středního Pojizeří, Z kulturní 

historie kraje, Galerie – „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“. Lidový interiér a expozice zemědělského nářadí 

(Dlaskův statek v Dolánkách). V roce 2005 byly v MČR Turnov zpřístupněny všechny stálé expozice muzea. 

V kabinetu drahých kamenů stálou expozici vystřídaly krátkodobé výstavy drahých kamenů 

z mimoevropských nalezišť a výstava stříbrného šperku z celostátní soutěže studentů uměleckých škol a 

učilišť.

VÝSTAVNÍ ČINNOST MČR 

Počet uspořádaných výstav v roce 2005 - celkem 44 (z toho 9 převzatých), a to:

1. Démoni a bytosti - Výstava jako příspěvek k otázkám českého obřadního zvykosloví – rekonstrukce 

zmizelého světa masek a démonů. 

2. Masky  a démoni - Výstava fotografií, Autor:  Prof. Ludvík Baran.

3. Výsledky archeologických výzkumů v Pojizeří a Podještědí - Výstava prezentovala výsledky 

archeologických výzkumů v nejzajímavějších lokalitách regionu.

4. Kameny zvěrokruhu - Drahé kameny jako faktor ovlivňující lidskou psychiku a zdraví člověka – 

prezentace nových přírůstků mineralogické sbírky.

5. Drahé kameny Československa - Kolekce sestavená z vlastních sbírek muzea prezentovala domácí 

naleziště drahých kamenů.

6. Urbanová - Hégr - Výstava fotografií, pořadatel Fotoklub Safír Turnov.
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7. Moje město, můj kraj - Výstava dětských a studentských kreseb jako výsledek II. ročníku česko-polské 

výtvarné soutěže žáků základních a středních škol a základních uměleckých škol partnerských měst 

Turnova a Jawora.

8.  Anna Nováková – Indie - Kolektivní výstava členů fotoklubu, pořadatel Fotoklub Safír Turnov.

9. Umělci Euroregionu Nisa - Mezinárodní projekt podporovaný z grantu CBC Phare, 5. společná výstava 

obrazů, soch a grafiky polských, německých a českých výtvarných umělců, především malířů a grafiků.

10. Stříbrný šperk Brno 2004 - Prezentace výsledků 5. ročníku soutěže pro mladé absolventy zlatnických 

škol a učilišť ve dvou kategoriích – do 5 a do 10 let po ukončení odborného studia. Účast přijalo 16 autorů, 

kteří předložili 48 prací. 

11. Mlži a jejich schránky jako drahé kameny - Autor: RNDr. T. Řídkošil.

12. Na začátku je rukopis - V rámci Veletrhu dětské knihy Liberec 2005 proběhla výstava z bohatého fondu 

rukopisů turnovského muzea, které byly prezentovány jako předchůdci i základ každé tištěné knihy. Ukázky 

rodinných kronik, osobních pamětí, cestopisů, rukopisy turnovských literátů. Připomenuto bylo i 80. výročí 

prvního vydání turnovského literárního časopisu umělecké revue Sever a Východ a ruralistické skupiny 

autorů, kteří stáli u její realizace (Knap, Křelina, Prokůpek, Knob). 

13. Děti a knihovna - V rámci Veletrhu dětské knihy Liberec 2005 - prezentace činnosti dětského oddělení 

turnovské knihovny Ant. Marka, včetně představení nejmladších turnovských autorů. Pořádáno ke 185. 

výročí založení turnovské knihovny. 

14. 35 let Turnovského mapového okruhu - Výstava fotografií, průřez dosavadními pětatřiceti ročníky jedné 

z nejstarších turnovských fotografických soutěží, pořadatel Fotoklub Safír Turnov.

15. Konečně svoboda! - Výstavu k 60. výročí konce II. světové války využili členové několika modelářských 

klubů, kteří předvedli pozemní i leteckou techniku z bojišť II. světové války. 

16. Sklo – Kámen  ve službách civilizace III - Třetí díl dlouholetého projektu MČR – Kámen ve službách 

civilizace, tentokrát věnovaný sklu, jehož základní surovinou je sklářský písek, tvořený především 

křemenem. 

17. Martin Votava – Fotografie - Autorská výstava, pořadatel Fotoklub Safír Turnov.

18. Odkaz sběratele doc. Langra - Geologicko-mineralogické zajímavosti soukromého sběratele, Autor: 

RNDr. T. Řídkošil

19. Řezbářské sympozium Turnov 2002 - Výstava z prací účastníků X. ročníku řezbářského symposia, 

řezbářů z celé ČR. Kolekce volných monumentálních plastik, reliéfů  a dřevořezeb.

20. Sympozion 2005 - V tradičně velmi silném mezinárodním obsazení výstava prací účastníků XVII. ročníku 

mezinárodního šperkařského sympozia – účastnili se výtvarníci Gemma Draper a Javier Frías (Španělsko), 

Lynn Kristin Murray (Skotsko), Ted Noten (Holandsko), Matej Bezech (Slovensko), Blanka Šperková (ČR), 

Naoka Nakanuta (Japonsko), Tarja Tuupanen (Finsko), Martin Lerch (Rakousko) a Barbara Schmidt 

(Německo). 

21. Kovaná plastika a šperky – Pavel Krbálek - Výstava renomovaného českého výtvarníka, který se věnuje 

zpracování zlata a stříbra.

22. Petr Marhan – Fotografie - Autorská výstava, pořadatel Fotoklub Safír Turnov.

23. Na vysoké noze - Klubová výstava SDF Desná, Fotoklub Safír Turnov.

24. Tadeusz Bilozor - Autorská výstava fotografií, Fotoklub Safír Turnov.
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25. Jan Hrubý – Kreslený humor a grafika - Výstava z prací jednoho z našich nejpopulárnějších karikaturistů, 

tentokrát i z jeho vážnější tvorby.

26. Jan Dědina – Obrazy - Souborná výstava ke 135. výročí narození v cizině známého, i když dnes u nás 

téměř zapomenutého malíře Jana Dědiny, který našel svůj druhý domov v nedalekých Tatobitech. 

27. Overproduktion - Výstava street-art, graffiti, malby, sketche, fotografie… z prací studentů Střední 

umělecko-průmyslové školy v Turnově. 

28. České Švýcarsko - Výstava fotografií, pořadatel Fotoklub Safír Turnov.

29. Černobílá fotografie - Kolekce 245 fotografií z celostátní soutěže, pořadatel Fotoklub Safír Turnov. 

30. Vánoční receptář - Výstava přibližující původ a historii potravin pro přípravu štědrovečerní večeře 

v Čechách a ve vybraných zemích Evropy. 

31. Aleš Rozehnal - Reliéfy, obrazy, šperk - Výstava předního českého výtvarníka s mezinárodními úspěchy 

– autorský šperk, reliéfy, objekty.

32. Stříbrný šperk Brno 2005 - Prezentace výsledků 6. ročníku soutěže pro mladé šperkaře a zlatníky. 

Kolekce představila 92 vybraných prací. 

33. Historie hornin a života - Výstava k historii Země - postavení kontinentů a hlavní geologické události. 

Unikátní fotografie „výsledků“ geologické činnosti v krajině doprovázejí vyvřelé, přeměněné i usazené 

horniny.

34. Vánoce na Dlaskově statku - Vánoční obřady a obyčeje v autentickém prostředí lidové architektury. 

Výstavy v     jiných zařízeních:         

1. Krajinou domova - Výstava fotografií – z fotoarchivu architektury krajiny, Autor: PhDr. Vl. Jakouběová, Sok 

Archiv Semily 14. 1. – 24. 2. 2005

2. Masky a démoni - Výstava jako příspěvek k otázkám českého obřadního zvykosloví – rekonstrukce 

zmizelého světa masek a démonů. Kouzla, čáry a věštby – témata, která se dodnes objevují v našem 

všedním životě. Vývoj představ od pravěku po dnešek. Autor: PhDr. Vl. Jakouběová a PhDr. J. Prostředník, 

PhD., Muzeum Náchod, Termín: březen 2005

3. Drahé kameny Krušných hor - Mineralogické zajímavosti Krušných hor, Autor: RNDr. T. Řídkošil,  Muzeum 

A.Topolánka Žatec

31. 3. – 30. 6. 2005

4. Z historie „štěpanického hradu“ - Prezentace výsledků archeologického výzkumu na štěpanickém hradu, 

Autor: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D, Obecní úřad  Benecko, květen – prosinec 2005

Výstavy v     zahraničí:  

1. Dětský výtvarný salón 2005 - Výstava z oceněných prací mezinárodní výtvarné soutěže, Autor PhDr. M. 

Cogan, Regionálne muzeum Jawor (Polsko) říjen – listopad 2005

2. 20 Jahre von Schmucksympozium in Turnov - Průřez dvaceti roky turnovských mezinárodních 

šperkařských sympozií. Autor: PhDr. M. Cogan. Idar-Oberstein, Villa Bengel  29. 5. – 25. 6. 2005

3. Acháty a jaspisy Českého masívu - Autor: RNDr. T. Řídkošil,  Lwowek Slonski červenec 2005

4. 20 Jahre von Schmucksympozium in Turnov - Průřez dvaceti roky turnovských mezinárodních 

šperkařských sympozií. Autor: PhDr. M. Cogan. Goldschmiedehaus Hanau 29. 7. – 25. 8. 2005

5. Český šperk 20. století - Autor: PhDr. M. Cogan,  Museu do Ouro  Travassos (Portugalsko) 10. 9. – 14. 

10. 2005
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6. III. Turnov jewellery travelling symposium - Výsledky III. putovního šperkařského sympozia, Autor  PhDr. 

M. Cogan,  Escola Superior de Artes e Design Porto-Matosinhos (Portugalsko) 17. 9. – 14. 10. 2005

NÁVŠTĚVNÍCI EXPOZIC A VÝSTAV

Návštěvníci expozic a výstav celkem: 59 158 osob, z toho Dlaskův statek v Dolánkách 21. 241 osob

Návštěvnost expozic a výstav OMČR Turnov v roce 2005 se pohybuje přibližně na úrovni roku 2004. 

Celkovou návštěvnost výrazně posilují akce pořádané muzeem a akce pořádané muzeem ve spolupráci 

s jinými kulturními organizacemi ve městě. Tyto akce byly podobně jako v předchozích letech podporovány 

kulturní komisí města Turnova,  granty CBS Phare a z prostředků zahraniční komisi města. Během 

posledních let se tak výrazně profilovala spolupráce především se Spolkem přátel MČR Turnov, Pekařovou 

společností Českého ráje, KC Turnov a Kamenářským cechem v Turnově. Návštěvnost muzea se pohybuje 

na úrovni roku 2004, zatímco v hlavní budově návštěvnost o malé procento klesla, zvýšila se návštěvnost 

objektu Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova.  

KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE

Počet kulturně výchovných akcí: 73  akcí, z toho 40 přednášek.

Návštěvníci kulturně výchovných akcí: 14 812 osob.

Ostatní kulturně výchovné akce: 28 akcí - mj. - Masopust, valná hromada Pekařovy společnosti Českého 

ráje, Řemeslníci ve světnici, Veletrh dětské knihy 2005, Kaligrafická dílna, Knihařská dílna, Večerní 

kaligrafická dílna, valná hromada Spolku přátel muzea, Noc s Andersenem, Umělci Euroregionu Nisa, 

Konečně svoboda!, Turnovské staročeské řemeslnické trhy - Šperk a řemeslo, Kámen a šperk v Českém 

ráji, Dny evropského kulturního dědictví - den otevřených dveří, Vánoční dárková dílna.

VĚDECKÉ KONFERENCE, ODBORNÉ SEMINÁŘE, SYMPOZIA

Sympozia konference a semináře celkem 6 akcí.

l. Ruralismus, jeho kořeny a dědictví osobnosti – díla - ideje

2. Řezbářské sympozium Turnov 2005   Řezbářství víc než řemeslo

3. XVII. ročník sympozia Šperk a drahokam

4. Dětský výtvarný salon 2005

5. III. Turnov jewellery travelling symposium (putovní šperkařské sympozium)

6. 50 let Chráněné krajinné oblasti Český ráj

SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST

Počet evidenčních sbírkových předmětů k 31. 12. 2005: 63 544, z toho za rok 2005 přírůstek 94. Počet 

knihovních jednotek: 11 115. Počet badatelských návštěv v roce 2005 – 335 osob.

(Zdroj: Výroční zpráva OMČR)

► SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, Antonína Dvořáka 335, TURNOV

Tel. 481 366 255, 258, http://www.cesky-raj.info/, e-mail: cesky-raj@turnov.cz

kontakt: PhDr. Hana Maierová (předsedkyně) – e-mail: h.maierova@mu.turnov.cz, Aleš Hozdecký (jednatel) 

– e-mail: a.hozdecky@info.turnov.cz 

Z činnosti sdružení v     roce 2005:  

- Základním úkolem bylo stejně jako i v uplynulém roce naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu. 

- Sdružení mělo k 31. 12. 2005 celkem 45 členů, z toho 36 měst a obcí.
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- V personálním obsazení volených funkcionářů (správní rada, předseda, jednatelé, dozorčí rada) nedošlo 

v průběhu roku 2005 ke změnám. Většinu úkolů opět plnili předsedkyně, jednatel a pracovnice odboru 

cestovního ruchu. Další činnosti byly vykonávány pracovníky na částečný úvazek, kteří mohli být 

zaměstnáni v druhé polovině roku díky dotacím krajů, Libereckého a Královéhradeckého. Svůj význam pro 

realizaci úkolů měly i dvě pracovní skupiny.

- V r. 2005 byl hlavní náplní činnosti skupiny pro marketing zejména příprava regionálních propagačních 

materiálů, spolupráce na přípravě propagační akcí regionu (veletrhy, zahájení turistické sezóny), rozšíření 

záběru motivační hry Za pověstmi Českého ráje na další skupiny (vydání Cestoknížky, Cestomapy, 

bonusová místa, výletní místa atd.). Další náplní skupiny byla spolupráce při zpracování Marketingového 

plánu propagace a prezentace turistického regionu Český ráj 2006 – 2007 ad. 

- Hlavní náplní tzv. projektové skupiny v r. 2005 bylo projednávání a zajištění pilotního projektu Optimalizace 

informačního systému v turistickém regionu Český ráj a Horní Pojizeří, včetně umístění turistických 

informačních míst, resp. majetkoprávní vztahy, spojené s jejich umístěním. Řešila se odstavná parkoviště na 

území Českého ráje, získání mapových podkladů pro Český ráj, spolupráce při pěším značení a 

cykloznačení na území Českého ráje. Ve spolupráci s dotčenými obcemi bylo zajišťováno i vyznačení nové 

cyklotrasy Branžež – Podkost a cyklotrasy Turnov – Rovensko pod Troskami.

- V roce 2005 se též zintenzivnila spolupráce s Libereckým krajem. Další významná spolupráce je s 

Královéhradeckým krajem a Středočeským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Dále potom také 

s Českou centrálou cestovního ruchu.

- Se Správou CHKO Český ráj  byly konzultovány jednotlivé projekty včetně obou žádostí do SROP, velká 

pozornost byla věnována projednávání studie Optimalizace informačního systému v Českém ráji, probíhala 

spolupráce při optimalizaci a údržbě cyklotras a pěších tras. Předsedkyně vystoupila s referátem o tradici a 

současnosti turistiky v Českém ráji na konferenci k 50. výr. CHKO Český ráj. Během roku probíhala jednání 

o problematice Geoparku Český ráj.

- S Muzeem Českého ráje probíhala jednání o problematice Geoparku a spolupráce na projektu Kámen a 

šperk v Českém ráji.

 - S Mikroregionem Český ráj potom probíhala spolupráce na propagaci turistických autobusů.

- SČR jako jeden ze zakládajících členů Asociace turistických regionů ČR, se aktivně podílelo na řešení 

koncepčních otázek cestovního ruchu v České republice. H. Maierová byla v květnu 2005 zvolena 

předsedkyní.

- Sdružení získalo na činnost prvně větší dotace, mj.: Královéhradecký kraj - dotace na činnost 300 tisíc Kč, 

dotace na zajištění tuzemských veletrhů – 165 tisíc Kč, Liberecký kraj - dotace na činnost 400 tisíc Kč, 

Středočeský kraj - příspěvek na činnost 50 tisíc Kč. Jako v jiných letech se podařilo získat granty z programu 

Phare ve spolupráci s německými a polskými partnery. Nositelem dalších projektů bylo Město Turnov.

- Rezervační a plánovací systém pro turisty v Českém ráji – rozvoj internetové aplikace na www.cesky-

raj.info o rezervační systém služeb a mapově-itinerářový plánovací systém výletů, tras v TR Český ráj; 

technické řešení dokončeno v lednu 2006, plný provoz od 1.5.2006. Celkové náklady 259.000,-Kč (v r. 2005 

obdržena záloha od CRR 181 394 Kč, doplatek v r. 2006, vlastní podíl 20%)

Projekt Za pohádkou a pověstmi Euroregionu Nisa – rozvoj produktu Za pověstmi Českého ráji v kontextu 

Euroregionu Nisa s napojením na další témata a nabídky pro rodiny s dětmi; projekt byl dokončen a 
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vyúčtován v r. 2005. Celkové náklady 288 000 Kč. (záloha od CRR 193.068,-Kč, doplatek v r. 2006, vlastní 

podíl 10%)

- Konkrétní „výstupy“ činnosti sdružení: 

Zpracování marketingového plánu 2006-2007

Zpracování segmentační analýzy

Zpracování programů „Za pověstmi Českého ráje“ pro organizované skupiny dětí a mládeže

Produkty (tj. ucelený balíček služeb tematicky propojených)

Za pověstmi Českého ráje – další rozvoj – připravena cestoknížka, propagační letáky, ve spolupráci s 

Městem Turnov sborník pověstí, cestomapa, pohlednice, soutěže pro MŠ a ZŠ, zahájení turistické sezony, 

což je hlavní produkt sdružení pro rodiny s dětmi, které tvoří 50% návštěvníků regionu  

Po stopách Albrechta z Valdštejna – vydání nového letáku, udržitelnost projektu zajišťuje Město Jičín

Kámen a šperk

Realizace prezentační akce ve spolupráci s Odborem cestovního ruchu MěÚ Turnov – 2 víkendy 

Turistické autobusy

Zajištění propagace produktu, vydání turistických novin.

- Také byla provedena příprava, tisk a distribuce následujících propagačních materiálů:

Turistický katalog – aktualizovaná verze (náklad 15000, jazykové mutace Č, A, N)

Nabídkový katalog Český ráj (5000, Č)

Cestoknížka (3000, Č, )

Cestomapa  (10 000, Č,N)

Leták Za pověstmi Českého ráje (50 000, Č)

Leták Za pověstmi Euroregionu Nisa (10 000, Č,N)

Certifikát pro úspěšné řešitele úkolů hry Za pověstmi Českého ráje

Bonusová karta (3000, Č )

Mapa Lidová architektura Český ráj  (10 000) - leták a brožuru vydalo Město Turnov

Dotisky propagačních materiálů - „skládaček“ (Český ráj, Hrady a zámky, Skalní města)

- Prezentační akce, výstavy, veletrhy

Tuzemské veletrhy

 – Regiontour Brno

 – Holiday World Praha

 – Regionální veletrhy (Jablonec, Hradec Králové, Ostrava. České Budějovice)

 – workshopy pro CK

 – prezentace v IC Staroměstské nám. 

Zahraniční veletrhy

 - Ve spolupráci a za finanční podpory  CzechTourism – České centrály cestovního ruchu a ve spolupráci 

s DUV Granát Turnov byly realizovány následující zahraniční veletrhy: Utrecht, Vídeň, Mnichov, Stuttgart, 

Brusel, Berlín. Jednalo se historicky o vůbec nejmasivnější propagační kampaň regionu v zahraničí, která 

byla díky získaným dotacím zajištěna minimálními náklady ze strany SČR. Ve spolupráci s Libereckým 

krajem byly zajištěny turistická burza v Görlitz a veletrh cest. ruchu v Bratislavě

- Prezentační akce
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Zahájení turistické sezóny – grant Phare, nositelem Město Turnov

Byly zajištěny 4 prezentační akce pro zahraniční touroperáry a novináře

- Ocenění:

– COT – nejlepší turistický produkt – 2. místo za produkt Za pověstmi Českého ráje

– Grand Prix Regiontour Brno 2006 - nejlepší turistická nabídka –za produkt Za pověstmi Českého ráje

– cena MMR - nejlepší turistická nabídka –za produkt Za pověstmi Českého ráje

► HRAD VALDŠTEJN
Správce hradu Andrea Koucká, majitelem hradu je Město Turnov

Tel. 481 312 304, 732 207 065, www.hrad-valdstejn.cz, e-mail: hrad.valdstejn@cbox.cz

V dubnu bylo otevřeno od 9 hodin do 16 hodin o víkendech a svátcích. Vstupné činí pro duben – plné 

vstupné 25 Kč a snížené vstupné 10 Kč. Od 1. května do října byl hrad otevřen denně od 9 hodin do 16.30 

hodin. Vstupné činí 30, resp. 10 Kč.

Celkem hrad Valdštejn navštívilo v roce 2005 75 988 lidí. Tržby za vstupné činily 1 464 053 Kč, konalo se tu 

celkem 87 svatebních obřadů. Během sezony se zde konala řada kulturních vystoupení s velkou 

návštěvností.

Nejdůležitější, zejména stavební akce v     roce 2005:  

-  dotažení drobností po opravách klasicistního domu, odstranění závad

- zajištění bezpečnějšího provozu pro návštěvníky (opravy a doplnění plotů)

- drobná údržba (velmi potřebná, aby se předešlo vzniku velkých závad)

- zlepšení estetické úrovně v areálu a okolí (úklidy, květinová výzdoba)

- nejzávažnější a také nejnákladnější akcí placenou Městem Turnov byla oprava vodárny a jímacího 

systému. 

- největší akcí provedenou dodavatelsky pro správu hradu byla úprava domku vedle brány a jeho 

vybavování pro prodejní činnost (nutné v předstihu před zavedením registračních pokladen).

- to co potěšilo naše srdce i návštěvníky byla oprava kapličky sv. Jana Křtitele včetně restaurování obrazu 

s údajnou podobou K. H. Máchy - oprava kapličky byla završena při slavnostní bohoslužbě 18. června 2005, 

kdy byla kaple vysvěcena Mons. Pavlem Posádem, biskupem litoměřickým.

Další drobné práce: 

- oprava komína klasicistního domu – závada provádějící firmy

- opraveno vypadávající zábradlí na schodišti a provedeny drobné truhlářské a zednické opravy 

- doplněna stříška na komíně, aby se zamezilo zatékání do komína

- oprava poškozené omítky na fasádě

- čištění zadehtovaných komínů

- průzkum maleb v paláci na 3. skále – drobný krůček, na který by „jednou“ měla navázat celková 

rekonstrukce nového paláce

- příprava textů pro cizojazyčné návštěvníky a překlady do němčiny, angličtiny, italštiny, francouzštiny a 

ruštiny

(Zdroj: Výroční hodnocení správy hradu.)
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► STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Kastelán: Jindřich Zeman

Tel. 481 321 012, www.hruby-rohozec.cz, e-mail: h.rohozec@iol.cz

Tento renesanční zámek byl vybudován kolem r. 1280 jako středověký hrad a počátkem 16. století 

přestavěn v renesančním slohu. K nejznámějším šlechtickým rodům, které zámek vlastnily delší časové 

období, patřily Vartemberkové, Krajířové. V roce 1628 získal panství rod Des Fours (později Walderode). 

Známý restituční spor není dodnes s konečnou platností vyřešen, což přináší po dlouhé roky problémy, když 

stát neinvestuje do potřebných oprav.

Stále obohacovanou expozici zámku navštěvuje v posledních letech průměrně 40 000 turistů (v roce 2005 

jich přišlo 35 tisíc). Oblíbené jsou kulturní pořady na nádvoří a v zámecké kapli. Příjemný je i zámecký park.

Otevírací doba duben a říjen od 9 do 16 hod., v květnu až září od 9 do 17 hod. (mimo pondělí). Vstupné na 

tzv. velký okruh – dospělí 60 Kč, důchodci 35 Kč, děti, studenti 30 Kč. Malý okruh – 45, 30 a 25 Kč. 

► STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV SEMILY, PRACOVIŠTĚ TURNOV, ALEJ LEGIÍ 520

Ředitel archivu: PhDr. Ivo Navrátil

Zástupce ředitele: Bc. Pavel Jakubec
Úřední dny v Turnově nejsou, zájemci musí kontaktovat centrální pracoviště v Semilech, Archivní ul. 570 na 

tel. 481 653 410-420, kde lze dohodnout návštěvu v turnovském depozitáři na konkrétní datum. Tel. do 

turnovského depozitáře je 481 322 632.

Některé další spolky a zájmové organizace
► TURNOVSKÁ BOHÉMA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 3, TURNOV
Předseda sdružení: Bohuslav Lédl, jednatel: Jan Sajíc, tel. 481 322 767, e-mail: b.ledl@turnov.cz

Pod Turnovskou bohému jsou začleněny následující spolky:

Turnovský Big band – vedoucí Jan Rytíř     

Dechový soubor Turnovanka – vedoucí Jindřich Bada 

Divadelní soubor A. Marek – vedoucí Jan Sajíc

Pěvecký sbor A. Dvořák – vedoucí Zdeněk Mrkáček

Turnovské orchestrální sdružení – vedoucí Václav Brožek st.

Hitmakers – vedoucí Tomáš Mašek

Jazz kvintet Turnov – vedoucí Jan Rytíř

Lédl jazz kvintet – vedoucí Bohuslav Lédl

Turnovské divadelní studio – vedoucí Petr Haken

Ateliéry T 55 – vedoucí Jarda Stuchlík

Turnovská bohéma vznikla v polovině prosince roku 2002 a samostatně začala pracovat od 1. ledna roku 

2003. Toto sdružení volně navázalo na předchozí tradice amatérských souborů působících v Turnově s tím, 

že hlavním posláním sdružení bylo soustředění existujících spolků a souborů do jednoho společného 
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sdružení. Šlo o vytvoření nového organizačního celku pro všechny, kteří byli v předešlých letech 

organizovaní pod Turnovským kulturním střediskem. Potřeba vytvoření nového společného občanského 

sdružení vznikla v důsledku změny příspěvkové organizace TKS na obchodní společnost KCT s.r.o. a 

legislativních problémů při fungování spolků v rámci této obchodní společnosti. 

V     roce 2005 Turnovská bohéma uspořádala tyto festivaly:   Modrý kocour, Jazzové hody, Neformjazzfest, 

Pánové končíme. Dále to byla celá řada samostatných koncertů a divadelních představení.

► TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA

Kontakt: Ing. Václav Brožek, 28 října 554, Turnov

Tel. 481 324 850, 481 323 366, 736 540 520, e-mail: v.brozek@drings.cz

Turnovské orchestrální sdružení - tradiční regionální smyčcový orchestr (založen 1891, obnoven před deseti 

roky) hraje s řadou hostů, například hudebníků Divadla F. X. Šaldy z Liberce.

V roce 2005 TOS do svých řad začleňovalo nové hudebníky, většinou absolventy turnovské Základní 

umělecké školy, konala se společná vystoupení s Pěveckým sborem Antonín Dvořák, pokračovala 

spolupráce s konzervatoří v Teplicích ad.

► PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA

Spolek uspořádal v roce 2005 celkem 17 veřejných vystoupení, z nichž jmenujme například – Novoroční 

koncert v Přáslavicích, koncert k 60. výročí osvobození, vystoupení při zahájení festivalu Dvořákův Turnov a 

Sychrov, koncert při slavnostním otevření chrámu Panny Marie, tradiční vánoční koncert.

► PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE
Sídlo: Skálova ul. 71, Turnov, e-mail: pekarova.spolecnost@muzeum-turnov.cz, www.pekar.kozakov.cz

Předseda společnosti: Mgr. Karol Bílek, Literární archív PNP, Staré Hrady u Libáně, Libáň 507 23, 

jednatelka společnosti a pokladník - Jitka Petrušková, Muzeum Českého ráje Turnov, tel. 481 322 106

Charakteristika spolku: Občanské sdružení s kulturně vzdělávacím programem v oblasti historie, členové z 

celé ČR i ze zahraničí. Kolektivní člen Sdružení historiků ČR. Každoroční společnou akcí je od r. 2002 

vyhlášení Ceny Josefa Pekaře. Cílem Ceny Josefa Pekaře je podpora vědecké práce mladých badatelů (do 

35 let) v oboru českých dějin, a to v chronologickém rozpětí od raného středověku do r. 1918. Kromě toho, 

že členové společnosti působí v porotě soutěže, podílí se Společnost i na jejím finančním zajištění částkou 5 

tisíc korun. 

Společnost má 94 zakládajících, čestných a přispívajících členů, z toho 8 kolektivních, mezi které patří vedle 

muzeí a středních škol i Městská knihovna Ant. Marka v Turnově a Spolek rodáků a přátel Turnova. 

Výbor Společnosti se v roce 2005 sešel celkem 7x, jednání byla věnována přípravě další ruralistické 

konference (výbor rozšířen o další členy z VŠ a dalších centrálních institucí) a programům dvou 

vlastivědných zájezdů. 

Konference: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví (osobnosti, díla, ideje) - jubilejní 10. konference Pekařovy 

společnosti pořádaná u příležitosti 80. výročí založení literární revue a stejnojmenné samostatné ediční řady 

SEVER A VÝCHOD, jejíž první číslo vyšlo v březnu roku 1925 v tiskárně Müller a spol. v Turnově. U zrodu 

časopisu stáli regionální .autoři, kteří se programově hlásili k ruralismu a po roce 1948 měli být nejen 
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zapomenuti, ale zakusili i perzekuci a někteří i vězení (Josef Knap, František Křelina, Václav Prokůpek, A. C. 

Nor další) . 

Konference se konala ve dnech 22. a 23. dubna 2005 v Sedmihorkách za účasti cca 100 zájemců. Zaznělo 

27 referátů a diskusních příspěvků. Konferenční sborník vyšel jako 10. supplementum sborníku Z Českého 

ráje a Podkrkonoší (344s.) v prosinci 2005. 

Přednášky a zájezdy: 

- Setkání s PhDr. Jitkou Staňkovou a prof. Ludvíkem Baranem - setkání se zanícenými etnology 

a celoživotními dokumentátory lidové kultury -sobota 22. 1. 2005. 

- Básník Fráňa Šrámek na stránkách Severu a Východu - večer poezie - pásmo veršů v provedení Alfréda 

Strejčka, pátek 22. dubna 2005. 

- Historik Josef Pekař - účast na slavnostním večeru a premiéře televizního filmu o prof. Josefu Pekařovi, 

jehož hl. pořadatelem bylo město Turnov - 20. 5. 2005 

- Vlastivědný autobusový zájezd na Jičínsko za ruralisty Českého ráje v neděli 24. dubna 2005 pořádán pro 

účastníky konference a další zájemce z řad turnovské veřejnosti - odborný program připravil předseda 

Společnosti Karol Bílek 

- Vlastivědný autobusový zájezd na Mnichovohradišťsko - Krajem šlechty a selského lidu - odborný program 

připravil Bc. Pavel Jakubec (Loukov u Mnichova Hradiště, Mohelnice na Jizerou, Mnichovo Hradiště, 

Valečov). 

Zdroj: zpráva jednatelky Jitky Petruškové 

► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Předseda Dalibor Sehnoutka, jednatel Otakar Grund (e-mail: press.grund@worldonline.cz)

Pro Spolek rodáků a přátel města Turnova byl rok 2005 rokem volebním. To znamená, že účastníci lednové 

valné hromady v restauračních prostorách Lázní Sedmihorky do dvanáctičlenného výboru bezmála 

čtyřsetčlenného spolku volili své zástupce. Vzhledem k tomu, že dosavadní předseda, jednatel i hospodářka 

se svých funkcí vzdali, byl nový výbor postaven před skutečně nelehkou úlohu. Obsadit všechna tato klíčová 

místa ve vedení tak, aby mohl spolek dál úspěšně pokračovat ve své doposud bohaté činnosti. Bylo téměř 

pravděpodobné, že v práci výboru může dojít - hlavně v počátečním období - k řadě dílčích nedostatků.

Bez větších těžkostí se podařilo obsadit funkci hospodářky, když se velice zodpovědně a iniciativně své 

nové práce ujala paní Hana Táborská. Důležitou funkci jednatele převzal pan Otakar Grund a přes své 

pracovní zatížení v zaměstnání i působení v mnoha dalších aktivitách věnoval dlouholeté zkušenosti a 

činorodost tomu, aby maximální možnou mírou nahradil precizní práci dosavadního jednatele pana 

Vladimíra Drholce. Nejdéle trvala jednání o obsazení funkce předsedy. Tu nakonec přijal pan Dalibor 

Sehnoutka s výhradou, že se tak stane na časově omezenou dobu. 

Výbor spolku se scházel pravidelně vždy jednou za čtrnáct dnů v klubové místnosti Základní školy v ulici 28. 

října a práci nového výboru lze bez nadsázky označit jako velmi solidní a účinnou. Přispěli k tomu všichni 

jeho členové svým úsilím a snahou splnit všechny body programu i požadavky ostatních členů, které se 

v průběhu roku vyskytly. Zvláště je nutné ocenit doslova mravenčí práci pana Ing. Jaromíra Ducháče, který 

se stará o technické zajištění a zpracování dat při vydávání spolkového časopisu Náš Turnov, průběžně 

získává informace pro pořádání výletů, důsledně vede evidenci členů a podobně. Hned od začátku bylo 
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všem jasné, že má-li spolek trvale fungovat na dobré úrovni, bude nezbytně nutné získat členy, a to i nové 

členy výboru, kteří by pomohli při programové práci, ale zároveň i v práci organizační, tak rozsáhlé členské 

základny. Nebylo to vždy jednoduché, neboť téměř stovka členů, která tvoří jeho pobočku, žije v Praze, 

dalších několik desítek je roztroušeno po celém území republiky a skoro čtyři desítky členů žijí ve Spojených 

státech amerických, Kanadě, Německu, Rakousku a v některých ostatních zemích. 

Spolek se může v tomto roce pochlubit například řadou letních koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé 

Skále. Ty byly původně pořádány kvůli finanční podpoře rekonstrukce starých varhan a časem jejich obliba 

vzrostla. V tomto roce (2005) byly čtyři a kostel byl vždy zaplněn milovníky krásné hudby, kteří si 

z víkendových podvečerů odnesli velmi hodnotné zážitky. Každoroční přípravě koncertů se nejvíce věnuje 

paní Antonie Kuchařová ve spolupráci s farním úřadem v Rovensku pod Troskami, Obecním úřadem na 

Hrubé Skále a s podporou manželů Zimových z hotelu Štekl i dalších nejmenovaných sponzorů. Zajímavé 

jsou i výsledky redakčního kolektivu, který připravuje spolkový časopis Náš Turnov. Stále více se daří 

získávat dobové materiály, které čtenářům poskytují málo známé informace o životě Turnovska v nedávné i 

starší minulosti, a proto je o tuto publikaci značný zájem. I jeho náklady z velké části kryjí například MUDr. 

Severa, manželé Šolcovi, MUDr. Branda a jiní. I v době moderních sdělovacích prostředků se velké oblibě 

těší besedy, které spolek pořádá. V tomto roce to byla zajímavá setkání s RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem, 

známým politikem Jiřím Dienstbierem i členem Parlamentu ČR RNDr. Františkem Pelcem. Pro své členy 

jsme uspořádali i řadu zájezdů. Velmi zdařilá byla například prohlídka Okresního státního archivu v Semilech 

i skanzenu v Přerově nad Labem, na pozvání Pekařovy společnosti se naši členové zúčastnili velmi 

zdařilého cestování nazvaného „Po stopách ruralistů“, pomáhali jsme i při zajištění výstavy Konfederace 

politických vězňů. Už druhým rokem jsme připravili slavnostní akci, ve které v závěru školního roku 

odměňujeme knížkou vždy nejlepší absolventy turnovských základních škol, asistujeme také při slavnostním 

vítání nejmenších občánků města do nového života. Staráme se o „Strom milénia“, který naši členové 

vlastnoručně zasadili v parku u letního kina. V listopadu se náš jednatel zúčastnil setkání desítky zástupců 

podobných spolků z celé oblasti severovýchodních Čech, kde se jednalo o možnosti daleko větší spolupráce 

mezi podobnými aktivitami, naši členové se rovněž zapojují do pořádání kulturních akcí ve městě. Po 

osobních kontaktech se slibně začala rozvíjet širší spolupráce s pobočkou v Praze. Značnou měrou činnost 

spolku podporuje i vedení města, zejména místostarostové PhDr. Hana Maierová a Ing. Jaromír Pekař. 

Rovněž ostatní pracovníci města si stále více uvědomují, že naše činnost je Turnovu velmi prospěšná 

v mnoha drobných záležitostech, ale i v jeho propagaci v širokém okolí. 

Snad není nadnesené tvrzení o tom, že všichni členové rodáckého spolku se snaží o co nejlepší vizitku 

svého města doma i v zahraničí. Pevně věříme, že naše činnost bude v roce 2006 ještě mnohem 

zajímavější a bohatší. 

(Podle závěrečné zprávy z činnosti SRPT za rok 2005 připravil pro kroniku města jednatel O. Grund.)

► SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, O.S.
Spolek působí jako občanské sdružení od roku 1995 a má v současné době 32 členů. 

Předseda spolku: Jaroslav Obročník, Skalany 25, p. Turnov 511 01, tel. 481 329 365, e-mail: 

obrocnik@telecom.cz. Jednatelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea.
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Renomé si spolek získal především pořádáním Staročeských řemeslnických trhů, které se staly 

nejmasovější kulturní akcí pořádanou v Turnově a jednou z největších řemeslnických přehlídek v celé České 

republice. Při přípravě řemeslnických trhů spolek spolupracuje s odbornými institucemi, etnologickými 

pracovišti a muzei a od roku 1999 také se zahraničními partnery  z Jawora, Reeuwijku, Bautzenu ad.. S jeho 

činností souvisí i vydávání propagačních materiálů, které prezentují tradiční lidová řemesla a jejich tvůrce na 

veletrzích cestovního ruchu, v informačních střediscích regionu a v příhraničních oblastí apod. Od roku 

2001 získává Spolek přátel muzea podporu pro své projekty i ze strany Ministerstva kultury ČR v rámci 

programu Podpora tradičních lidových řemesel. Vedle toho se toto sdružení, které má dnes 32 členů, stalo 

partnerem pro pořádání dalších akcí menšího rozsahu podobného charakteru na Dlaskově statku 

v Dolánkách v rámci programu Tradiční lidová řemesla a lidová slovesnost. Financuje řadu soutěží pro děti, 

podporuje programy pro handicapované občany a podílí se na řadě výzkumných projektů muzea. 

Hlavní akce v     roce 2005:  

28. - 29. května - Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2005

14. - 19. června  - Setkání řezbářů na Dlaskově statku

2. prosince -  Vánoční benefiční koncert

► KLUB PŘÁTEL ŽELEZNIC ČESKÉHO RÁJE
Adresa: Klub přátel železnic Českého ráje, U nádraží 1296, 511 81 Turnov

Kontaktní osoby: sritr@dkv.lbc.cd.cz , brodsky@opr.pce.cd.cz , http://web.telecom.cz/firmy/310/

Předseda: Josef Semecký, jednatel: Ivan Novák

Jedná se o občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993 a jehož cílem je záchrana a renovace historických 

kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje a 

sítě SŽDC s.o.

Turnovská mašinka v roce 2005 najezdila rekordních 2 300 kilometrů a zúčastnila se několika zajímavých 

akcí, jako byly například oslavy 60. výročí ukončení II. světové války v Chotěboři, kde asistovala u 

rekonstrukce přestřelky, resp. „přepadení německého vojenského transportu partyzány". Turnovští byli také 

na vzpomínkové akci ke 100. výročí převezení ostatků generála Gablonze do Trutnova (scéna z války v roce 

1866). Jízdy parním vlakem prázdninovým Českým rájem bohužel poznamenala rekonstrukce železničního 

mostu přes Jizeru (Jičíňáku), a tak se v roce 2005 jezdilo jen na trati mezi Turnovem a Semily.

► LOUTKÁŘSKÝ SPOLEK NA ŽIDLI, O.S.
 Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002.

Adresa: Sídliště J. Patočky 1670, Turnov 511 01, předseda sdružení: Petr Záruba, sídliště J. Patočky 1670, 

Turnov 511 01, tel. 481 325 306, tel. práce: 481 357 270, mobil: 732 617 134.

Historie tohoto loutkářského souboru sahá do roku 1978. U jeho pomyslné kolébky nestál nikdo jiný než 

turnovská loutkářská legenda Jarda Motýl Ipser, pod jehož režií vznikla i první inscenace pohádky Princezna 

Mušlička. Pět vyřezávaných „zámeckých“ židlí z depozitáře turnovského divadla, které tvořily scénu k této 

inscenaci, inspirovalo členy souboru k tomu, že souboru dali název Na Židli, pod kterým se představují 

dodnes. Po roce činnosti se vedení souboru ujala Jana Hrazdírová, kterou v roce 1990 vystřídal Petr 
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Záruba. Soubor změnil osmkrát místo svého působení. V současné době našel své působiště v budově 

Střediska pro volný čas dětí a mládeže, již známé Žluté ponorce v Husově ulici.

Po celou dobu svého trvání souboru byla dominantní práce pro děti a s dětmi. Právě jim byly určeny 

nastudované pohádky, které jim mnohokrát hráli i mladí členové souboru. 

Kromě opravdové radosti z činnosti souboru mají jeho členové i dílčí umělecká uznání. Na 52. ročníku 

Loutkářské Chrudimi získal dětský soubor čestné uznání za představení HADRFOUS. Na druhé straně 

získali dospěláci 2x první místo na přehlídce „O cenu Matěje Kopeckého“ v Libčanech. Každoročně od roku 

1996 v období říjen - duben soubor připravuje pravidelný cyklus Nedělních pohádek, kde se představují 

s vlastními inscenacemi, nebo uvádějí program svých přátelských souborů. Mezi další výrazné aktivity 

souboru patří akce „Loutkáři dětem“ na zámku Hrubý Rohozec. Většinou o nedělích během prázdnin zde 

hrají své inscenace návštěvníkům i 3x denně, kdy renesanční prostory ožívají nejen běžným ruchem turistů, 

ale také radostným smíchem jejich dětí.

Chloubou souboru může být každoroční pořádání regionální loutkářské přehlídky pro Liberecký kraj a Český 

ráj TURNOVSKÝ DRAHOKAM, které se vždy koná ve víkendových březnových dnech.

► SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV, O.S.
Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová, pracovnice odboru kultury MěÚ, t. 481 366 756, e-mail: 

j.zajicova@mu.turnov.cz, oficiální kontakt: Náměstí Českého ráje čp. 4

Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov vznikl v prosinci 1999 jako samostatné 

občanské sdružení a začal pracovat v polovině ledna 2000. Jak napovídá zvolený název sdružení, jeho 

cílem bylo zajištění určitého oživení pomalu hasnoucí tradice kdysi velice váženého a uznávaného 

hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov a opětovné pozvednutí jeho společenského významu a 

popularity.

První Dvořákovy slavnosti se konaly v roce 1951 z iniciativy Bohuslava Finkeho, prof. Františka Žídka a 

akademického malíře Jana Choury, členů Zpěváckého spolku Antonín Dvořák. Právě osobnost Antonína 

Dvořáka a jeho vztah k Sychrovu a turnovskému Zpěváckému spolku (tomu Mistr Dvořák věnoval i několik 

skladeb), byly podnětem k založení tohoto hudebního festivalu, jehož prvním oficiálním organizátorem byl 

Jan Choura, záhy po svém založení se festival stal nejen regionální, ale i celostátně uznávanou kulturní 

událostí. Jako jeho aktivní účastníci se na pódiích vystřídalo mnoho hostů zvučných jmen, počínaje Českou 

filharmonií, orchestrem a sólisty Národního divadla v Praze, Symfonickým orchestrem FOK i zahraniční 

umělci a hosté např. D. Šafran, Buffalo State College Singers and Chambre choir, prof. J.Beveridge a další. 

Od té doby se festival s malými přestávkami koná každoročně a právě v letošním v roce 2005 dovršil 50. 

ročník svého pořádání. Oficiální pořadatelství během let přešlo z původního organizátora (Pěvecký sbor A. 

Dvořák) na jiné kulturní organizace. Zpočátku na turnovskou Osvětovou besedu a později na nejrůznější 

turnovská kulturní střediska, ať již nesla jakékoliv označení. Pomalu plynuly roky a jednotlivé ročníky, měnila 

se nejen společnost, ale i její morálně kulturní cítění. Svůj význam si festival ponechával, ubyl však zájem 

veřejnosti a možná i patřičná hrdost na tuto v Turnově nedostižitelnou tradici.

A to je asi hlavní důvod, proč byl spolek na konci roku 1999 založen – znovuoživit festival! Proto také při 

něm vznikly mezinárodní interpretační dílny mladých pod vedením známých a uznávaných lektorů.

Nejvýznamnější akce roku 2005:
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11. – 18. června - Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov

15. – 18. června - Interpretační hudební dílna mladých

► KRUH PŘÁTEL HUDBY
Předsedkyně: Jana Zajícová, pracovnice odboru kultury MěÚ, t. 481 366 756, e-mail: 

j.zajicova@mu.turnov.cz,

Jde o dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu, které připravuje ve vlastní dramaturgii a za 

spolupráce s Kulturním centrem Turnov, s.r.o., každoročně cyklus koncertů. Sezona 2004/2005 byla již 

v pořadí 39. Uskutečnily se koncerty v pořadí od 506. do 514. (mj. Bennewitzovo kvarteto, Q Vox aj.). 

Koncerty s názvem Turnovské hudební večery se konají od roku 1942.

► TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA ILMA TURNOV
Trávnice 902, Turnov  511 01, tel. 481 325 903, Mgr. Ilona Šulcová 603 576 435

Škola na Turnovsku pořádá velké jarní kurzy tance a společenské výchovy (v Kulturním domě v Pěnčíně), 

pokračovací taneční určené absolventům jarních kurzů, taneční pro dospělé, dále provozuje vlastní taneční 

školu pro děti a dospívající. Její členové mají za sebou nespočet úspěchů na mezinárodním poli (mistrovství 

světa a Evropy v podobě zlatých a stříbrných medailí ad.)

► FOTOKLUB SAFÍR TURNOV, O.S.
Kontakt: Břetislav Jansa, Alej legií 695, Turnov

Tel. 481 325 781, 732 202 132

Fotoklub funguje mj. v celoregionální a zahraniční působnosti, jeho předseda je současně předsedou 

Sdružení KONTAKT fotografů Euroregionu Nisa. Velmi úzká spolupráce je zejména s polskou stranou.

V pronajaté výstavní síni v Muzeu Českého ráje se uskutečnilo v roce 2005 celkem 12 fotografických výstav, 

z toho tři se zahraničními autory, další čtyři výstavy byly v infocentru na náměstí, v Polsku byly realizovány 

dvě výstavy (Jelení a Kamenná Góra), další byl podíl na výstavách členů Kontaktu v Jablonci, Liberci, 

Trutnově, Kolíně a České Lípě. Fotoklub se účastní soutěží, tzv. mapových okruhů, pořádá fotodílny 

(například zájezd do Rumunska), organizuje vzdělávání ad.

► SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MUSICA FORTUNA, O.S.
adresa: Husova 591, Turnov, kontakt: Václav Zajíc, 28. října 593, Turnov, tel. 481 322 855

Pěvecký sbor funguje jako samostatné občanské sdružení. V roce 2005 uspořádal celkem 14 vystoupení. 

Dva hlavní koncerty – červnový a prosincový – měly propracovaný program, při nichž se publiku v městském 

divadle představili zajímaví hosté. V době předvánoční sbor vystupoval v kostelech a kaplích v okolí, 

vyhledávané je zejména setkání o vánočních svátcích v kapli na Valdštejně. Členové sboru také pilně 

zkoušeli, během roku se sešli víc než 40 krát, pro dobrou atmosféru byly pořádány společné výlety, 

prázdninové setkání, akce pro děti členů sboru... Vzhledem k blížícímu se dvacetiletému výročí existence 

sbor připravuje velké setkání s bývalými členy a další akce.
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► LOUTKOVÉ A ALTERNATIVNÍ DIVADLO ČMUKAŘI
Loutkáři fungují jako samostatné občanské sdružení, kontakt: Jaroslav "Motýlek" Ipser, Jiráskova 121, 

Turnov, Tel. 841 323 467, 737 952 525, e-mail: cmukari@tiscali.cz, www.cmukari.wz.cz

Čmukaři se svým vystoupením podíleli v roce 2005 na několika akcích ve městě, které i reprezentovali 

například na Loutkářské Chrudimi aj.

► JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, středisko  514.02 "Štika" TURNOV 

Sídlo: Koňský trh 200,  Turnov, http://scouting.turnov.org, e-mail: z.fiser@mu.turnov.cz  

Kontakt: Tomáš Štecher, vůdce střediska, 1.máje 1178, Turnov, tel. 481 322 430, e-mail: 

tstecher@sklostroj.cz

SKAUTSKÉ  STŘEDISKO  514.02 "ŠTIKA" TURNOV
obč.sdruž. – m.j. provozovatel městského psího útulku

Kontakt:  Zdeněk Fišer, Koňský trh 200, Turnov, mob. 725 072 580, e-mail: psinec@turnov.cz, 

skauti@turnov.cz 

Z činnosti střediska za rok 2005:

Členská základna střediska - 193 členů, z toho 63 v kategorii vlčata a světlušky, 49 ve skautském věku, 71 

roverů a rangers, 10 dospělých. Na podzim proběhlo několik úspěšných náborových akcí a od září vznikla 

téměř v každém oddíle družina nováčků. Středisko se skládá ze 4 chlapeckých a 3 dívčích oddílů. V rámci 

střediska pracuje družina vodních skautů a roverský kmen. Dospělí členové jsou registrováni ve 33. klubu 

OS. Ve funkci vůdce střediska je bratr Tomáš Štecher – Alcor, zástupcem vůdce pak bratr Ing. Tomáš Hocke 

– Podkovák. Výchovnými zpravodaji jsou Jana Vélová pro dívčí kmen a Pavel Mašek – Svišť pro kmen 

chlapecký. Hospodářkou střediska je sestra Kateřina Mašková – Chamča.

Materiální základna - středisko vlastní, objekt kluboven – dřevostavba, tzv. domeček - zděná klubovna, 

samostatný objekt WC. Dále je ve spoluvlastnictví střediska saloon - budova se společenskou místností, 

sociálním zařízením v přízemí a prostorem pro správce ve 2. N.P. Za finanční podpory Města Turnova byla 

na podzim 2005 zahájena realizace plynového vytápění kluboven.

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví TJ Sokol. Na konci roku 2005 byla sepsána nová nájemní smlouva 

s platností do konce roku 2016. Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového tábora. 

Táborový inventář má nyní hodnotu přes 500 tis. Kč a umožňuje provozování dvou samostatných táborů.  

Letní stálé stanové tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2005 skauti tábořili na tábořištích 

ve Skokovech, na Farské louce v Jizerských horách a v malebném údolí Zábrdky (Cetenov). Středisko stále 

nevlastní stálé tábořiště ani nemá smlouvu o dlouhodobém pronájmu. Mladší oldskauti a roveři pořádají 

putovní tábory, nejoblíbenějším cílem jsou tradičně hory. 2. d.o. a 4 ch.o. podnikly podle knihy Miloše 

Zapletala v srpnu „Cestu k Soví jeskyni“. Kromě letních táborů se pravidelně pořádá i zimní táboření a 

lyžování v Jizerských horách (chata Tomka, Bosna – 1. ch.o.  a v Krkonoších (Beníšky). 

Velké akce roku 2005:

- Střediskové mikulášské setkání 

- akce ke Dni sesterství – cesta do Jičína – Valdická brána, interaktivní muzeum, bruslení nebo koupání
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- celodenní akce k svátku svatého Jiří s již tradičním jarmarkem patří každoročně k hojně navštěvovaným 

podnikům. Program Skautského dne 2005 - střediskové kolo SZ 2005, basketbalový turnaj o Sásův pohár, 

herní blok organizovaný absolventy rádcovského kurzu „Malý strom“, jarmark, oheň.

- Tradičně oblíbenou je večerní bojová hra v ulicích města – Vyzvědač. Bohužel malý ohlas měla možnost 

zúčastnit se Jamboree on the internet. Potěšitelným úspěchem ve Svojsíkově závodě byl postup hlídek 1. 

chlapeckého i 1. dívčího oddílu do krajského kola. Chlapecká hlídka se umístila na 2. místě. V republikovém 

závodě vodních skautů „Napříč Prahou přes tři jezy“ zvítězila naše posádka v kategorii dorostenek. 

Kultura - Dívčí pěvecký sbor pořádal vánoční koncerty. Největší z nich na náměstí Českého ráje v Turnově 

spojený vždy s rozdáváním Betlémského světýlka. V Příšovicích byl v březnu již 4. skautský ples s účasti 

148 tanečníků.

Veřejnosti je středisko známo i díky provozování městského psího útulku.

Turnovští skauti se zúčastnili též několika celorepublikových akcí Junáka, tradičně v ulicích města vybírají 

peníze na celorepublikovou sbírku „Pomozte dětem“ (v roce 2005 vybrali 13 846 Kč). 

(Informace pro kroniku města poskytla Dita Veselá, tajemnice střediska.)

► JEZDECKÝ KLUB JÍZDÁRNA NADĚJE
Sídlo: Nudvojovice, Turnov, vedoucí David Marek, tel. 737 278 724

Klub mj. pořádá: dny otevřených dveří v jízdárně každé pondělí odpoledne, dětské dny pro děti 

zaměstnanců turnovských firem, vlastní jezdecký klub, spojený s pracemi ve stájích, vyjížďkami do přírody i 

na závody, soustředěními ad., pomoc při terapii klientů občanského sdružení FOKUS, pomoc při zajištění a 

pořádání letního westernového rodea, které navštívilo přes tisíc lidí, účast na regionálních jezdeckých 

závodech.

Ostatní zájmové spolky působící v Turnově

► DÍVČÍ DIVADELNÍ SPOLEK DÓRA

Kontakt: Dagmar Landrová, Březová 1535, Turnov

► PĚVECKÝ SBOR CARMINA PŘI ZUŠ TURNOV

Kontakt: Ladislava Grundová, nám. Českého ráje 5, Turnov

Tel. 481 322 767, e-mail: zus@turnov.cz

► KLUB FILATELISTŮ

► KLUB MLADÝCH FILATELISTŮ

Jednatel Jaroslav Mojsl, sídlo: Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici

Klub českých filatelistů v Turnově byl oficiálně založen 18. května 1929. Nyní má KF Turnov zhruba 50 

členů, kteří se pravidelně schází v salonku restaurace Sokolovna ve Skálově ulici.

► ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, 

Základní organizace 1
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Sídlo: Čapkova 789, 511 01 Turnov

Předseda: Ladislav Šic, ul. Dr. Honsů

Základní organizace 2

Předseda: Zdeněk Pařízek, Prouskova ul.

Tato bezpříspěvková organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže, ovcí a koz. Okrajově i 

chovatele holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen.

Chovatelskou zálibu provádí každý člen ve svém chovatelském zařízení, ale vyvrcholením činnosti jsou 

výstavy. Činnost se soustřeďuje do chovatelského areálu a kryté haly v Turnově, U zastávky ČD Turnov - 

město.

 

► ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV

Sídlo: Kinského 383, předseda: Vladimír Müller, Lidická ul.

Místní organizace má 400 řádných členů. Zájem o tuto aktivitu je i mezi dětmi. MO má na 100 členů ve věku 

12 - 15 let.

Svěřené vody:

- chovné potoky - Veselka, Javorka, Tatobka, Stebeňka, Václavka, Čimyšl, Vesecký, Karlovický, Vazovecký 

a Hrachovický

- chovné rybníčky - Oubický, Borek, Sek. Loučky, Špice a Mašov

- lovné rybníky - Jinolice, Libuň, Roudný, Bažantník a Modřišické rameno

– tekoucí - Jizera a Libuňka

► Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 (cvičiště Na Lukách)

► Český rybářský svaz, místní organizace

► Cech brusičů a rytců drahých kamenů

► Český svaz včelařů

► Český zahrádkářský svaz

► Česká gemologická asociace

► Česká numismatická společnost

► Klub filatelistů Český ráj Turnov

► Klub podnikatelů Turnovska

► Selská jízda Český ráj

► Konfederace politických vězňů

► Klub lodních modelářů Turnov

► Turnovský radioklub

► Svaz postižených civilizačními chorobami

► Městský útulek pro psy na skautském ostrově

► Modelářský klub AVIATIC CLUB

► Myslivecké sdružení Vesecko

► Myslivecké sdružení Malý Rohozec

► Myslivecké sdružení Valdštejn
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► Ochrana Klokočských skal 

► Orel, tělocvičná jednota, Jiráskova ul.

Církve v Turnově

► ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ TURNOV
Děkan: Václav Vlasák, Děkanská 87, Turnov, adresa: Děkanská ul. 87, tel. 481 321 179

Děkanství vzniklo již ve 14. století a do jeho duchovní správy patří kromě Turnova Bělá, Bukovina, Dubecko, 

Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Karlovice, Kvítkovice, Loktuše, Mašov, Přáslavice, Rohliny, Sekerkovy 

Loučky, Stebeň, Svatoňovice.

Kostely: Děkanský kostel sv. Mikuláše Turnov, Filiální kostel sv. Františka z Assisi Turnov, Filiální kostel 

Narození Panny Marie Turnov, Filiální kostel sv. Matěje na Hruštici, Filiální kostel sv. Jiří Přáslavice, Filiální 

kostel sv. Jana Křtitele Nudvojovic.

Nejvýznamnější událostí zdejší římskokatolické farnosti bylo jistě znovuvysvěcení největšího zdejšího 

kostela po rekonstrukci. Stalo se v neděli 11. září 2005. Po letech oprav byl znovuvysvěcen chrám Narození 

Panny Marie, největší kostel na Turnovsku. Opravy probíhaly šest let, když posledního dva a půl roku byl 

kostel úplně uzavřen. 

Rekonstrukce chrámu začala opravou střechy, poté byla uvnitř provedena oprava elektroinstalace, 

provedena nová výmalba, opravy oken v horní galerii. Kostel má také instalováno nové zabezpečení, 

odborně kameníky opravenou podlahu, renovací prošly též lavice a lustry. Zbývá restaurovat šest bočních 

oltářů a 14 obrazů křížové cesty a tato část rekonstrukce bude dokončena. Na další roky zbude ještě 

restaurování vitráží spodních oken.

Na slavnostní mši a znovuvysvěcení přišlo do kostela v neděli 11. září 2005, přesně po 152 letech od 

prvního svěcení, na 500 lidí. Chrám vysvětil litoměřický biskup Pavel Posád. Bezprostředně po vysvěcení se 

uskutečnil koncert Pěveckého sboru Antonín Dvořák.

Oprava kostela přišla celkově zhruba na 6 milionů Kč, zbývá ještě restaurovat vitráže v oknech, což obnáší 

částku asi ve výši 1,5 milionu. Na rekonstrukci se podílela církev, stát a Město Turnov.

V neděli 18. prosince byl veřejnosti po opravě znovuzpřístupněn kostelík sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích.

► SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ
Ul. 28. října 543, tel. 481 311 287

statutární zástupce: Petr Boudný, 28. října 543, Turnov

► CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Modlitebna: Nádražní ul. 1130

Kazatel místního sboru: Bohuslav Zámečník, e-mail: bozam@tiscali.cz

Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika států s totalitním 

režimem. Má v současnosti přes deset mil. členů (pokřtěných). Provozuje více než pět tisíc škol, z toho 87 
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universit, stovky nemocnic, domovů důchodců a sirotčinců. Má 56 nakladatelství a přes dva tisíce 

rozhlasových stanic. V oblasti Českého ráje působí církev od dvacátých let 20. století. 

Při církvi působí, rovněž celosvětově, humanitární organizace ADRA. Má pobočku i v Turnově, v budově za 

domovem mládeže v ulici Skálově.

► CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
sídlo: Koněvova 665, tel. 481 321 535

farář: ThMgr. Oldřich Bezděčík

► OCHRANOVSKÝ SBOR při Českobratrské církvi evangelické – Unitas fratrum 

sídlo: Na Sboře 80, tel. 481 320 058

kazatel: ThMgr. Ondřej Halama

Ochranovský sbor v Turnově získal v roce 2000 památný turnovský dům „Na Sboře“, rodný dům p. A. Marka 

a bývalý sbor Českých bratří. Ten 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.

_____________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita některých spolků zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Spolky a 

organizace byly opakovaně požádány o příspěvky z činnosti, výsledek je však takový, jaký je. A není-li  

zájem, může kronikář klečet na kolenou, ale to je bohužel vše, co s tím může dělat… - ale snažím se.)
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VIII. 
ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 2005

Kalendárium

► Od Nového roku došlo opět k několika změnám. Mj. v daňovém systému – údajně největším za 

posledních deset let! V sociální oblasti si polepší hlavně rodiny s dětmi, novinkou je společné zdanění 

manželů – vyplatí se hlavně těm, kde je žena na mateřské, resp. jsou velké rozdíly v příjmech. 
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► V posledních letech se vždy na přelomu roku řešilo, jestli budou o víkendech a svátcích fungovat 
v dopoledních hodinách v turnovských zubních ordinacích pohotovostní služby. Také tentokráte se o 

věci jednalo s výsledkem pro turnovského občana dosti nepříjemným. Protože od ochoty pracovat jednou 

začas o víkendu odstoupili další stomatologové, začal od ledna 2005 v Turnově fungovat již dříve přijatý 

krajský model. Ten říká, že první čtvrtletí 2005 budou v bývalém okrese Semily sloužit zubaři ze Semil a 

okolí, další tři měsíce z Jilemnicka a potom teprve Turnováci. Dosud to bylo tak, že místní dentisté se na 

krajském modelu poskytování péče přímo nepodíleli, resp. každý víkend jeden z nich ve své ordinaci sloužil, 

na což jim přispívala radnice ze svého rozpočtu. To již bohužel v roce 2005 neplatilo!

► V Libereckém kraji je celkem 9 nemocnic. 

Nemocnice krajské - Česká Lípa, Liberec.

Nemocnice městské - Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Turnov, Semily, Vysoké nad Jizerou.

Nemocnice privátní - Frýdlant v Čechách, Tanvald.

► Kauza dotace na stavbu domova důchodců je už naštěstí u konce. Dva roky kompetentní činitelé 
na turnovské radnici trnuli, jestli nebudou muset vracet vysokou státní dotaci na stavbu domova 
v ulici 28. října – jednalo se o víc než 100 milionů korun (domov důchodců funguje od podzimu 2002). Na 

vině byl špatný výklad termínu dokončení stavby a kolaudace, resp. nález Finančního úřadu v Semilech, 

který si věc vykládal jinak než úředníci města. Ty svými stanovisky podporovali též úředníci ministerští, ale 

úřední šiml řehtal. Původně mělo město vrátit celou 88 milionovou dotaci, kterou na stavbu dostalo, plus 

penále. Odvolacím orgánem bylo nadřízené Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, které ale své semilské 

podřízené podrželo i přes negativní stanovisko ministerstva sociálních věcí. Nakonec vedení města 

požádalo ministerstvo financí o prominutí požadované částky, což se zdálo výhodnější než se léta soudit. Na 

počátku února 2005 do Turnova dorazila zpráva, že ministerstvo celou věc uzavřelo s tím, že už nikdo 

nebude požadovat navrácení desítek milionů, ale, protože prý jedna ze získaných částek byla zapsána 

v nesprávné kolonce (???), musí Město Turnov zaplatit pokutu ve výši 368 tisíc Kč. A protože jde v této věci 

o konečné rozhodnutí, částka byla městem opravdu zaplacena.

► Svoji pobočku v Turnově zřídilo „Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje“. Pracoviště 

je v Terénní pečovatelské službě v ulici 28. října čp. 812. Centrum nabízí své služby všem zdravotně 

postiženým dětem, dospělým a seniorům. Své stálé kanceláře má v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě 

a Semilech. Svým klientům nabízí především: sociálně právní poradenství ve všech oblastech zdravotního 

postižení, zprostředkování pomoci při řešení obtížné životní situace formou spolupráce a kooperace s úřady, 

službu osobní asistence – typ sociální pomoci, kdy osobní asistent pomáhá klientovi při činnostech, jež 

nezvládá, přímo v jeho domácím prostředí, dále potom půjčovnu kompenzačních pomůcek ad.

► V Turnově vzniklo nové občanské sdružení, které nese název „Slunce všem“ a jde o sdružení rodičů 

a přátel dětí postižených autismem a ostatních postižení (oficiálně vzniklo v roce 2004, pracovat ale začalo 

v tomto roce). Sídlo má v Dětském centrum Sluníčko v ul. Kosmonautů.
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► Od ledna 2006 by městská nemocnice měla být obchodní společností typu s.r.o. Na červnovém 

zasedání zastupitelé záměr schválili, definitivně stvrdit ho mají v září. Proč s.r.o.? Tato forma je prý 

jednodušší než akciová společnost – tak jako tak nemocnice bude nadále ve 100% majetku města. V úvahu 

přicházejí dva možné názvy: Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. nebo Panochova nemocnice, s.r.o. 

(MUDr. Panocha byl v první polovině minulého století nejen legendárním turnovským lékařem, ale také 

zakladatelem a iniciátorem stavby nové nemocniční budovy. Pojmenování nemocnice jeho jménem by byla 

jen malá splátka dluhu za to, co pro naše město udělal.)

► V pátek 17. června v podvečer se v pivovarské restauraci ve Svijanech konala malá slavnost. 
Lékař turnovské nemocnice MUDr. Ivan Kolombo tu slavnostně křtil novou knihu, která shrnuje jeho 

několikaletou práci odborníka - urologa. Kromě něho do publikace přispěla jeho manželka Jitka a další 

odborníci. Kniha se jmenuje „Skeletální postižení v uroonkologii“, jde o vysoce specializovanou 

problematiku, která se týká urologických pacientů s onkologickým nálezem. 

► Jako každoročně i v létě 2005 byl v průběhu letních měsíců omezen provoz některých oddělení 
městské nemocnice. V důsledku rekonstrukce výtahu bylo například kompletně uzavřeno dětské lůžkové 

oddělení  v termínu  27. 7. - 24. 8. 2005. V případě nutnosti hospitalizace na specializovaném dětském 

oddělení byl zajištěn příjem v sousedních nemocnicích. V letních měsících byla rovněž zahájena 

rekonstrukce rentgenového oddělení, jehož provoz byl dislokován do náhradních prostor. 

Městská nemocnice Turnov spolu s odborem správy majetku MěÚ připravily v roce 2005 významnou akci - 

rekonstrukci oddělení RTG, a obměnu rentgenové techniky. Současně bude zavedena i technika v naší 

nemocnici zcela nová – computerový tomograf (CT, výpočetní tomograf, lidově „cétéčko“ nebo „tunel“). Tento 

přístroj je stále řazen mezi tzv. nákladnou zdravotnickou techniku a je mu přiřazován určitý nádech 

výjimečnosti. Tato situace je však podle primářky oddělení RTG MUDr. Zuzany Markové typicky česká a je 

dána pouze faktem, že v systému zdravotního pojištění chybějí peníze na zaplacení správných 

vyšetřovacích postupů. Jinak totiž „cétéčko“ ve světě dávno patří mezi zcela základní vyšetřovací metody, 

které provádějí nejen nemocnice, ale v řadě případů i drobné, většinou privátní polikliniky. Vzhledem ke stále 

rostoucímu počtu případů, kdy je toto vyšetření zcela nezbytné pro správnou diagnosu i léčbu, je skutečně 

nejvyšší čas, že bude tato technika dostupná i v naší nemocnici. Současně je to však do značné míry i 

úspěch, neboť pro pořízení tohoto přístroje byl nutný souhlas komise při ministerstvu zdravotnictví.

CT představuje v principu spojení běžné RTG techniky a výkonného počítače, který zpracovává data 

získaná při vyšetření. Za objev tohoto přístroje dostali pánové G. Hounsfield a M. Cormack v r. 1979 

Nobelovu cenu. První přístroj začal pracovat v Londýně v r. 1972 pro vyšetření hlavy a mozku.

Jako se zdokonaluje většina věcí na tomto světě, zdokonalil se i CT přístroj. Dnes se vyrábějí CT přístroje 

mnohem výkonnější. Nás se týká podle MUDr. Markové tzv. spirálový CT přístroj. Znamená to, že se přístroj 

v průběhu snímkování pohybuje kolem klienta ve spirále. Lékař získá objemová data, která počítač dle 

softwarového vybavení zpracuje a vytvoří tak obraz vyšetřované části těla. Pacient se položí na posuvný stůl 

a během pokynů dýchat, nedýchat pociťuje, že stůl se pomalu pohybuje. Během několika minut je vyšetření 

hotové. To je bezbolestné. Přístroj se může podívat do nitra lebky, jak vypadá mozek, jeho cévy, které ho 
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vyživují. Pokud bude pochybnost, zda je prokrvení mozku dostatečné, bude zde speciální softwarový 

program zvaný mozková perfuze. 

Toto vyšetření může významným způsobem ovlivnit léčbu a někdy předejít výraznějšímu poškození klienta, 

protože odhalí i poruchu prokrvení, která se ještě neprojevila mozkovou příhodou. Při úrazech lebky je 

potom CT vyšetření nezastupitelné. Vyloučí u úrazů hlavy nitrolební poranění a v některých případech tak 

umožní časnější propuštění klienta z nemocniční péče. Lékaři též mohou podrobně vyšetřit plíce při 

podezření na chronická onemocnění, ale i složité záněty a tumory, mohou se podívat i do dutiny břišní a do 

oblasti malé pánve. CT vyšetření umožní stanovit stupeň pokročilosti nemoci jednotlivých orgánů a šíření 

choroby do okolí. 

Celkem se za jeden rok objevuje v turnovské nemocnici kolem osmi tisíc diagnóz, které se vyšetřují pomocí 

CT. Ne všechny případy však toto vyšetření nezbytně potřebují, proto se odhaduje, že ročně na tomto 

přístroji bude provedeno kolem 2 500 vyšetření.

► Nově zrekonstruované rentgenové oddělení Městské nemocnice Turnov bylo slavnostně předáno 
do užívání v polovině listopadu. Jeho největší chloubou je nový počítačový tomograf (CT), staré rentgeny 

nahradil ještě také skiaskop a skiagraf, to vše v plně digitální podobě, čímž definitivně odzvonilo klasickému 

filmovému procesu. Nové, špičkové vybavení může sloužit i ke komunikaci a konzultacím mezi nemocnicemi 

navzájem, protože snímky se dají posílat též za pomoci internetu. Celá akce přišla na zhruba 30 milionů Kč, 

hrazených převážně z prostředků investora, tj. Města Turnov.

► Pro turnovskou porodnici je podle MUDr. Aleše Mikla, primáře gynekologicko - porodnického oddělení 

Městské nemocnice Turnov, radostným konstatováním, že počet porodů v roce 2005 dosáhl stejné úrovně 

jako v předcházejícím roce. 

Narodilo se zde 431 dětí na 424 porodů, což znamená, že se tu narodila sedmkrát dvojčata. Ze 431 

narozených dětí bylo 214 chlapců a 217 dívek. Pokud máme informace, pak v prvních devíti měsících roku 

2005 v Libereckem kraji porodnost, proti prvním devíti měsícům roku 2004, klesla asi o 50 porodů. To, že 

v Turnově počet porodů neklesl, je podle Mikla jistě výrazem velkého zájmu těhotných porodit právě u nás. 

V naší porodnici tak svého potomka přivedlo na svět 42 % těhotných z Turnova a blízkého okolí, 58% 

těhotných pocházelo ze Semil, Lomnice nad Popelkou, Jablonce nad Nisou, Liberce, Jičína  a Mladé 

Boleslavi. V ČR počet narozených dětí lehce stoupl, nicméně je obecně uváděno, že hlavní podíl na 

vzestupu porodnosti mají přistěhovalci, nikoliv česká populace.

Statistika turnovské porodnice je následující:

Počet narozených dětí za posledních pět let ……………… 1.976

Počet porodů za posledních pět let …………….....……….. 1.954

Počet dětí narozených císařským řezem za pět let ……….. 207

Počet otců u porodu za pět let …………………………….. 1.232

Perinatální úmrtnost za pět let ……….…………......…….. 3,04 promile (ČR kolem 4,5 promile)

Co je pro nás, občany Turnova, méně potěšitelné? Je to zjištění, že počet nových turnovských občánků se 

nezvyšuje a drží se v posledních pět letech na přibližně stejné úrovni. 
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Zdravotnická a sociální zařízení ve městě

► MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV
Ředitel: Ing. Tomáš Sláma, náměstek pro léčebně preventivní práci MUDr. Martin Hrubý

Tel. 481 446 111, www.mnturnov.cz, e-mail: nemocnice@mnturnov.cz

Městská nemocnice Turnov je příspěvkovou organizací. Poskytuje péči na sedmi lůžkových odděleních a v 

odborných ambulancích. Ročně je v turnovské nemocnici hospitalizováno kolem 6 500 pacientů, v roce 

2005 se tu narodilo 431 dětí. Počet zaměstnanců byl na konci sledovaného roku 332,27, z toho lékařů 44.

V roce 2005 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek 

LDN – následné péče. 

V roce 2005 městská nemocnice podle ředitele Ing. Tomáše Slámy završila úsilí zásadním způsobem 

zrekonstruovat oddělení RDG včetně kompletní výměny přístrojové techniky a CT. Díky finanční podpoře 

zřizovatele, státu a v omezeném rozsahu vlastními zdroji byl zahájen zcela nový typ provozu. Pomocí 

digitálního zpracování obrazu byl úspěšně zahájen bezfilmový provoz. Je zřejmé, že vzhledem k této 

finančně náročné investiční akci byly ostatní požadavky na investice významně utlumeny. Je malý zázrak, 

že nasmlouvání výkonů u CT (a tím i  jeho provoz) se povedlo po uvalení nucené správy na VZP, a to 

v době absolutního zákazu povolování nových kapacit.

- Stejně jako v předchozích letech i v roce 2005 znemožňoval efektivní finanční řízení organizace zásah 

vlády do mzdových  předpisů – navyšování nárokových složek mezd. Uvedené navyšování mzdových 

nákladů  bez současného navýšení na straně příjmů považuje ředitel nemocnice za velice nesystémovou 

akci, i když je nutno chápat oprávněné nároky zdravotníků na lepší finanční ohodnocení své nelehké práce. 

Vzhledem k této skutečnosti vedení nemocnice při četných vyjednáváních s odbory dosáhlo kompromisního 

řešení, a to zmrazením platů k 31. 12. 2005, které začne platit od roku 2006. 

- Turnovská nemocnice funguje v současnosti jako příspěvková organizace. Rozhodnutím zastupitelů města 

byla zřízena nová organizace, Panochova nemocnice, s.r.o. K zrušení příspěvkové organizace Městská 

nemocnice Turnov a následném převedení činností na zmíněnou organizaci však zatím nedošlo, neboť to 

zakazuje současná vládní úprava. 

Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov (stav k 31. 12. 2004):

ŘEDITEL – Ing. T. Sláma

NÁMĚSTEK LPP – MUDr. M. Hrubý

SPRÁVCE – M. Sedlák

HLAVNÍ  SESTRA – E. Chaloupková

VEDOUCÍ  ADMINISTRATIVY – Ing. M. Dobešová  

Primáři a vrchní sestry oddělení:

INTERNÍ – MUDr. J. Tomášek, vedoucí sestra E. Kubíková

CHIRURGICKÉ – MUDr. D. Berndt, Bc. M. Mazurová

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ – MUDr. A. Mikl, I. Hašková

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ – MUDr. J. Patka, M. Nováková
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DĚTSKÉ – MUDr. J. Frömel, J. Černá

REHABILITAČNÍ – MUDr. J. Kolombová, L. Loumová

RDG – MUDr. Z. Marková, I. Vavříková

PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ – MUDr. J. Tichý, Z. Syrová

KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE – RNDr. P. Brzák, Z. Drobníková

NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE – MUDr. D. Pospíšil, Bc. M. Mazurová

DOMÁCÍ PÉČE – J. Mužíčková

INTERNA
Lůžková část: V rámci oddělení je provozováno 36 lůžek standardních a 4 lůžka JIP (zejména kardiologická 

onemocnění). 

Ambulantní část: Kromě všeobecné ambulance interní jsou vedeny specializovaná kardiologická ambulance, 

diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, poradna lipidová a obezitologická a ambulance 

endokrinologiická. Perspektivu dalšího rozšiřování má obezitologicko-lipidová poradna. 

CHIRURGIE
Lůžková část: V rámci oddělení je provozováno 37 lůžek. Lůžka JIP v počtu 3 jsou součástí oddělení ARO. 

Výkonnost oddělení byla i nadále vysoká, mírně vzrostl počet výkonů na operačním sále, zejména 

urologických endoskopických výkonů. Celkový počet přijatých klientů lehce poklesl, stejně jako počet 

lůžkodnů v důsledku zkrácení ošetřovací doby.

Ambulance: Široké spektrum ambulancí zahrnuje všeobecnou, úrazovou, urologickou, mammologickou, 

cévní a koloproktologickou. Rozsah a struktura péče nedoznala podstatných změn, zvýšil se podíl zákroků 

prováděných v ambulantním režimu, zejména diagnostických endoskopických výkonů na močovém měchýři

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Lůžková část: obtížná situace spojená s nízkou porodností a klesajícím počtem dětských klientů, což 

způsobuje nízkou a nepravidelnou vytíženost oddělení. Situace má vážný dopad i na ekonomiku provozu. 

Lůžka JIP zlepšují výsledky oddělení. Je zachováván moderní trend s minimalizací ošetřovací doby, 

průměrná ošetřovací doba je na úseku větších dětí 3,7 dne. V roce 2005 pracovalo novorozenecké oddělení 

s mírně pozměněnou strukturou lůžek – lůžka novorozenecké JIP byla převedena do fondu standardních 

lůžek.

Ambulance: Ve srovnání s ambulancemi ostatních oborů zlomková výkonnost. Přístrojové dovybavení 

v minulých letech (SONO, kontinuální měření krevního tlaku – Holter, spirometr) je plně dostačující. Nutné je 

zmínit vedení endokrinologické poradny, jak pro děti tak pro dospělé (prim. MUDr. Frömel), kde naopak 

výkonnost výrazně roste. Rovněž výrazný zájem je o služby alergologické poradny – MUDr. Čepická, činnost 

této poradny však musí být omezená vzhledem k vysokým generovaným objemům preskribce.

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Lůžková část: Počet porodů osciluje nad magickou hranicí 400, počet rodiček z Turnovska stagnuje.

Gynekologie vykazuje v roce 2005 stejný počet operačních výkonů jako v roce 2004.
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Rok: 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Počet porodů 424 424 350 366 390 390
Turnov 41,27% 39.62% 45.7% 49.7% 47.9% 46.9%
Lomnice n. P. 4,25% 7.3% 3.4% 2.2% 1.8% 2.6%
Semily 9,67% 9.0% 7.7% 7.1% 9.7% 6.2%
Jablonec n.N. 12,5% 14.9% 16.0% 17.9% 17.9% 20.3%
Liberec 14,39% 14.2% 11.1% 9.6% 10.3% 11.0%
Jičín 1,89% 1.7% 0.6% 0.8% 2.6% 3.1%
Mladá Boleslav 12,97% 9.9% 11.1% 10.4% 7.5% 5.9%
ostatní 3,07% 3.5% 4.3% 2.5% 2.3% 4.1%

Ambulance: Dobrá výkonnost ambulancí, nižší efektivita detašované ambulance v Lomnici n Popelkou. Toto 

pracoviště má zejména za úkol zabránit odlivu klientek do jiných zařízení. V roce 2005 se zdá, že díky 

činnosti této ambulance roste počet rodiček i operantek z tohoto spádu.

ARO
Lůžková část: plní úlohu kombinované jednotky intenzivní péče s lůžky ARO a chir. JIP. Lůžka  gyn. JIP byla 

vzhledem k nízkému vytížení převedena do fondu standardních lůžek gynekologického oddělení.

Kolísání vytíženosti oddělení je pro oddělení tohoto typu charakteristické, zejména v menších nemocnicích, 

ponížení celoročního výkonu souvisí s úhradovým systémem a bylo žádoucí z hlediska nutných úspor 

nákladů. Vytíženost je výrazně závislá na činnosti chirurgického oddělení. Časté kolísání stavu personálu 

ztěžuje provozní pohodu.

Ambulance: představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech a dále anestesiologickou ambulanci a 

ambulanci pro léčbu bolesti. Výkonnost na sálech je v souhladu s operační aktivitou na sálech. Vlastní 

ambulance mají jen doplňkový charakter, zejména u ambulance bolesti vystupuje do popředí kvalitativní 

zaměření této superspecializované péče.

RTG ODDĚLENÍ
Rok 2005 je možné považovat za zlomový, jak pro pracoviště samotné, tak pro celou nemocnici.

V tomto roce byla provedena kompletní obměna RTG techniky - jak skiagrafu tak skiaskopicko-skiagrafické 

stěny. Současně byla zavedena nová modalita – computerový tomograf, CT. Všechny přístroje navíc dávají 

obrazový výstup v digitální formě, která je uchovávána digitálně v PACSu (Picture Archiving and 

Communication System). Zvyšuje se tak dostupnost obrazové dokumentace pro klinická pracoviště, 

archivace v digitální formě prakticky není časově ohraničena. Snadnější je komunikace s jinými pracovišti při 

poskytování obrazové dokumentace.

Vlastní zavedení CT potom znamená obrovský přínos pro diagnostické možnosti nemocnice. Přístroj 

poskytuje  veškeré potřebné možnosti pro práci se získanými daty včetně tvorby třírozměrných rekonstrukcí, 

umožňuje vyšetření cév nebo virtuální endoskopie.

Vzniklo moderní RTG pracoviště evropské kvality, v tuto dobu vysoce převyšující průměr v České republice.

Za realizaci celé akce je zejména třeba poděkovat zřizovateli, Městu Turnov, který nese převážné finanční 

náklady celé akce, Ministerstvu zdravotnictví za dotaci na skiaskop a firmě Sklostroj Turnov za sponzorský 

dar na pořízení CT. 

(Zdroj: výroční zpráva organizace)
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► ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV, 28. ŘÍJNA 812
Ředitelka Ing. Milena Tomášková, tel. 481 324 115, e-mail: ZSST@raz-dva.cz

Zdravotně sociální služby Turnov jsou příspěvková organizace zřízená Městem Turnov ke dni 1. 1. 2001. 

ZSST sdružují organizační jednotky, které plní úkoly dané účelem zřízení a dle zákonných norem. 

Jsou to: 

Dům penzion pro důchodce, Žižkova 2030, 2031, 2032, 2047, tel. 481 324 125, 777 76 78 76, vedoucí 

Vladimíra Chuchlíková, provozní doba: 7 – 15.30 hod., po – pá.

Dům s pečovatelskou službou, Granátová 1897, tel.: 481 322 410, 777 76 78 75, vedoucí: Jana Jiřenová, 

provozní doba: 7 – 15.30 hod., po – pá.

Terénní pečovatelská služba, 28. října 812, tel. 481 322 814, 777 76 78 70, vedoucí Marie Jordáková, 

provozní doba po – pá, 7 – 15.30 hod.

Domov důchodců Pohoda, 28. října 812, tel. 481 320 070, 777 76 78 71, vedoucí: Dagmar Brabcová, 

provozní doba: nepřetržitá.

Klub důchodců, Žižkova 2047.

Rok 2005 byl pátým rokem činnosti příspěvkové organizace zřízené Městem Turnov – Zdravotně sociálních 

služeb Turnov. Ohlédneme-li se za tímto obdobím, uvidíme nejen díla movitá, ale i taková, která nejsou na 

první pohled patrná. Chceme-li je vidět, musíme nahlédnout pod pokličku jednotlivým zařízením. 

Za všechny viditelné akce můžeme jmenovat ty největší: V roce 2002 byl otevřen nový Domov důchodců 

Pohoda. V rámci jeho výstavby byla využita a zcela zrekonstruována stará nevyhovující budova Domu 

s pečovatelskou službou v ulici 28. října. V ní je moderní středisko Terénní pečovatelské služby, která po 

dobu rekonstrukce staré budovy sídlila v Domě  penzionu pro důchodce. 

Krátce poté našel ve společenské místnosti Domu penzionu pro důchodce své nové zázemí Klub důchodců. 

Prostory, kde se senioři do té doby scházeli, byly zadaptovány pro kanceláře městského úřadu. Přes 

počáteční nespokojenost se stěhováním jsou dnes návštěvníci klubu v novém prostředí spokojeni. 

V samotném Domě penzionu pro důchodce byly realizovány větší akce spojené s údržbou – na budově A, B 

výměna treláží, na ostatních domech proveden jejich nátěr. Natřena byla i okna a střešní dřevěné 

konstrukce. V budově C došlo k výměně tzv. stoupaček, v budově D ke generální opravě bojleru. Pro celý 

areál byla instalována úpravna vody, která vyřešila problém „rezavé vody“. Ve všech výtazích byla 

provedena první etapa úprav, aby vyhovovala novým požadavkům vyhlášky. Přes dosavadní snahy o 

odstranění, zůstávají bolavým místem nekryté balkóny, ze kterých zatéká do bytů v nižších podlažích a do 

bytů ve 3. patrech v zimních měsících.

Dům s pečovatelskou službou na Výšince se může pochlubit novým vstupem do budovy, generální opravou 

střechy a 10 novými okny, která byla vyměněna v rámci 1. etapy rekonstrukce oken. 

Terénní pečovatelská služba
TPS poskytuje služby občanům důchodového věku, invalidním důchodcům a zdravotně postiženým 

občanům. Cílem je, aby každý z klientů mohl setrvat co nejdéle ve své domácnosti a mohl si zachovat 

vlastní životní styl. V daném roce bylo celkem rozvezeno 20 930 obědů, ranní toaleta byla provedena 336 x, 

nákupů bylo obstaráno 1 456 ad.
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Další prováděné úkony: úklidy, mytí oken, pochůzky, doprovody k lékaři, na procházku, dohled nad 

dospělým klientem, donáška uhlí, příprava snídaně i večeře. Významnou službou pro seniory je denní 

centrum, tzv. domovinka.

Auto TPS – Ford tranzit, který je vybaven speciálními nájezdovými lyžinami pro invalidní vozíky, kotvícími 

úchyty i bezpečnostními pásy pro vozíčkáře, zajišťuje svoz seniorů z Turnova na kulturní akce pro seniory, 

které pořádá městský úřad pro seniory. 

Dům s pečovatelskou službou
V DPS bylo koncem roku 2005 ubytováno celkem 101 obyvatel s průměrným věkem 76 let (nejmladšímu 

obyvateli je 40 a nejstaršímu 97 let). Obsazeno bylo všech 93 bytů. 

V tomto roce proběhla celková oprava střechy – nový povrch, malování společných prostor s barevným 

rozlišením jednotlivých pater, postupná výměna vodoměrů. V srpnu bylo zakoupeno nové vozidlo Renault 

Kangoo, které je velmi praktické především z pohledu pohodlného nasedání seniorů na vyšší sedačky.

Dům penzion pro důchodce
K prosinci 2005 žilo v penzionu 136 obyvatel. Za čtyři zemřelé se přistěhovali noví.

Ze stanovených cílů pro rok 2005 se tu podařilo se souhlasem obyvatel provést změnu v systému práce 

pečovatelek – takže se pečovatelky po půlroce nestřídají, ale pracují stále na stejném úseku. Na přání 

obyvatel byl vybudován altán s venkovním posezením, natřeny lavičky ad. Z plánovaných oprav bylo 

provedeno namontování filtrů pro úpravu teplé vody do všech budov, natření oken a dveří v A a B, 

oplechování balkonů v A a B, výměna treláží v C a D. 

Domov důchodců Pohoda
V Domově důchodců Pohoda byla pozornost soustředěna především na tyto oblasti:

- přesné vymezení kompetencí a pracovních náplní zdravotních sester a pracovníků přímé obslužné péče;

- zavádění standardů kvality sociálních služeb;

- dovybavení drobným majetkem a jeho účelné a hospodárné využívání;

- zajištění pomůcek pro obyvatele.

Od ledna 2005 byla provedena změna pracovního zařazení u pracovníků v přímé péči. Domov důchodců je 

sociální zařízení, ve kterém mají senioři náhradní domov. V našem domově však pracovali samí zdravotničtí 

pracovníci. Vzhledem k poskytovaným službám a podpoře seniorů při vytváření nového domova byli 

pomocní zdravotničtí pracovníci, tzv. sanitáři, převedeni na pracovníky přímé obslužné péče, což je 

kategorie pracovníka sociální péče. V návaznosti na tuto situaci bylo provedeno přesné vymezení 

kompetencí a pracovních náplní zdravotních sester a pracovníků přímé obslužné péče. Důležité bylo také 

dovybyvení převazových vozíků chirurgickými nástroji a novými kufříky na sterilní materiál. Z doplnění 

drobného majetku jmenujme mechanické vozíky pro imobilní obyvatele, pořízené ze sponzorských darů, 

posuvné prostěradlo pro lepší snadnější manipulaci s ležícími obyvateli s vyšší váhovou hmotností. Pro 

ulehčení práce personálu i pro šetrnější manipulaci s uvedenými obyvateli byl pořízen zvedák, tzv. druhé 

ruce. K vytvoření domácího prostředí přispělo i pořízení pojízdných skříněk  na ložní prádlo.  Zakoupena 

byla sada barevného krepového povlečení a prostěradel. K soukromí a intimitě při hygieně obyvatel přispělo 
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zajištění dostatečného množství pomůcek k ranní hygieně (umyvadla, dózy na zubní protézy, podložní 

mísy). 

Od června 2005 mohou obyvatelé Domova Pohoda využívat lékařské péče MUDr. Jiřího Trněného, který do 

domova dochází 2x v týdnu a vždy, když to vyžaduje zdravotní stav obyvatel.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► KLUB DŮCHODCŮ, TURNOV, ŽIŽKOVA 2047
Vedoucí: Marie Příhonská

Tel. 481 321 096

V lednu 2004klub oslavil už 40 let trvání. Prvnímu Klubu důchodců byly vyčleněny prostory v domě čp. 70 ve 

Skálově ulici v bývalé restauraci „U Bažanta“. Dne 19. ledna 1964 byl klub slavnostně otevřen za účasti 

představitelů města, okresu, zdravotnictví a ČSČK. Měl kolísavě 80 – 100 členů. V těchto prostorách byl 

klub až do roku 1983, kdy celý dům převzalo muzeum. Dne 14. listopadu 1983 se klubu otevřely nové 

místnosti, vybavené moderním nábytkem a plynovým vytápěním ve Skálově ulici čp. 72 (bývalá  lékárna). Ze 

Skálovy ulice, k lítosti všech důchodců, byl klub vystěhován v září 2002, kdy byly prostory přestavěny na 

kanceláře MěÚ. Klub nyní k setkáním využívá kulturní místnost v domě „D“ penzionu v Žižkově ulici čp. 

2 047.

Občanská sdružení působící v sociální oblasti

► FOKUS TURNOV, BUDOVA MĚSTSKÉHO KINA, ŽIŽKOVA UL. 1276
Vedoucí zařízení: Luďka Kanclířová, tel. 481 321 424, 775 083 008, e-mail: fokus@fokusturnov.cz, 

http://www.fokusturnov.cz/

Řádky z historie: Z iniciativy skupiny turnovských občanů se 25. 8. 1994 sešel přípravný výbor a vznikla 

ustavující listina nového občanského sdružení Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a 

zdravotně postižené, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost v této oblasti. Oficiálně vzniklo 22. 11. 1994 

registrací u ministerstva vnitra. Dalo si za úkol umožnit lidem s psychickými a fyzickými potížemi pracovní a 

sociální rehabilitaci, poskytnout jim příležitost k nalezení ztracené sebedůvěry a vrátit jim rovnoprávné 

postavení ve společnosti a pocit vlastního životního smyslu. Prostředkem je rehabilitační dílna, kde nemocní 

pracují s menším tlakem na pracovní výkon a za pomoci pracovních terapeutů. Cílem je pomoci klientům 

obnovit nebo znovuvytvořit pracovní dovednosti a návyky poškozené nemocí, nebo poskytnout rekvalifikaci 

a zároveň trávit společně volný čas. Finanční prostředky již od samého začátku poskytuje Městský úřad 

v Turnově ze svého rozpočtu a tím pomáhá postupnému rozvoji celé nestátní neziskové organizace a jejích 

služeb. V této době je to zcela jedinečný přístup.

K 1. březnu 1995 byla zahájena pracovní činnost v bezplatně pronajatých prostorách v tzv. „štábním domě“ 

bývalých kasáren. V roce 1997 navštěvuje dílnu již 11 klientů, kteří se scházejí ve Fokusu pravidelně dvě 

dopoledne v týdnu a pod vedením terapeuta – dobrovolníka vykonávají různé činnosti. Od roku 1998 se 

Fokus poprvé zúčastnil se svými výrobky Turnovských staročeských trhů. 
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Po celou dobu své dosavadní existence se Fokus potýkal s problémem nedostatku finančních prostředků, 

hlavně na mzdu pro pracovního terapeuta. Tuto činnost vykonávali dobrovolní pracovníci, kterých byl 

nedostatek a ti, kteří vedli klub v rámci svých pracovních povinností, měli problémy v zaměstnání.

1. ledna 2000 se prvním stálým zaměstnancem a zároveň vedoucí stala Ing. Milena Tomášková, DiS., která 

do této doby pracovala jako sociální pracovnice v penzionu pro důchodce a do Fokusu docházela dvě 

dopoledne v týdnu v rámci svého zaměstnání. Od tohoto roku se Fokus poprvé zapojil i do akcí: „30 dní pro 

neziskový sektor“ či „Týden pro duševní zdraví“. Tento rok nahradila ve funkci předsedkyně sdružení po 

šesti letech MUDr. Evu Šolcovou Libuše Vydrová. Kvůli návaznosti péče (zejména o mentálně postižené 

klienty přicházející z Dětského centra „Sluníčko“) snížil Fokus věkovou hranici z osmnácti let na šestnáct let.

Na jaře 2001 připravil Fokus pod vedením Evy Kordové pohádku s maňásky „O princezně na hrášku“, se 

kterou se poprvé zúčastnil hudebního festivalu „Patříme k sobě“, pořádaného Podkrkonošskou společností 

přátel dětí zdravotně postižených. V dubnu 2001 z Fokusu odešla vedoucí Ing. Milena Tomášková a ve 

výběrovém řízení byla manažerkou jmenována Ing. Luďka Kanclířová. V létě se podařilo navázat spolupráci 

s jízdárnou Naděje v Nudvojovicích, kde se velmi účinně kombinuje fyzická práce s péčí o živá zvířata a 

s hipoterapií. 

V roce 2002 se Fokus Turnov po osmi letech stal členem celorepublikového Sdružení Fokus. V této 

souvislosti je třeba zmínit nejenom zkvalitnění služeb aktivním plněním Standardů kvality sociálních služeb 

vydaných MPSV ČR, ale i účast všech pracovnic na rekvalifikačním kurzu, který se konal ve Fokusu Ústí 

nad Labem. Na podzim 2002 probíhalo velké stěhování Fokusu do částečně zrekonstruovaných prostor v 1. 

patře městského kina. Zde ve větších prostorách se mohli již rozdělit klienti podle postižení na psychotiky a 

mentálně postižené. Každá skupina totiž potřebuje jiné podmínky a odlišný přístup terapeutů. Fokus Turnov 

se zapojuje do komunitního plánování a spolupracuje na koncepci pro regionu Turnovsko. V roce 2004 se 

do financování zapojuje Krajský úřad Libereckého kraje, a to celou polovinou získaných dotačních 

prostředků. Počet klientů obou cílových skupin se zvyšuje na 23 a začíná velmi úzká spolupráce se 

Speciálními školami v Turnově. Někteří absolventi této školy přecházejí do Fokusu Turnov. Tvoří se 

individuální rehabilitační plány, které pomáhají klientům s překonáváním obtíží spojených s nemocí. V tomto 

roce začíná Fokus pomáhat klientovi Mirkovi Křížkovi s bydlením v domě s pečovatelskou službou osobní 

asistencí. V dílnách se rozvíjí spousta nových aktivit a technik díky pravidelným dotacím Nadace Euronisa. 

Rozvíjí se spolupráce s Podkrkonošskou společností a to účastí na festivalu „Patříme k sobě“.

V roce 2005 stoupl zájem o služby Fokusu Turnov na 26 klientů. Podařilo se také otevřít chráněnou dílnu, 

kterou provozuje firma Baeds4U z Jičína. Tato firma zaměstnává během roku 11 klientů, kteří vykonávají 

dokončovací práce v bižuterní výrobě – navlékají korále.

O prázdninách se 7 klientů a 2 zaměstnanci Fokusu Turnov zúčastnili pobytového zájezdu do Chorvatska, 

který zorganizovala Podkrkonošská společnost Semily. V září odjelo několik klientů na hiporehabilitační 

pobyt na Janovu horu v Krkonoších společně s klienty různých Fokusů z celé České republiky.

Tento rok se Fokus Turnov připravoval také na podání žádosti o grant ze strukturálních fondů EU, stává se 

nositelem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“ a společně 

s Městy Turnov, Semily a Jilemnice získává finanční prostředky na rozvoj a efektivitu sociálních služeb 

v těchto regionech.
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► CENTRUM PRO RODINU V TURNOVĚ – O.S. – NÁRUČ, NA SBOŘE 79, TURNOV
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková, sídlo: Husova 77, Žlutá ponorka – Středisko pro volný čas 

Tel. 775 964 313, e-mail: naruc.turnov@seznam.cz, www.naruc.cz

Občanské sdružení pracuje v Turnově od ledna 2000. Posláním organizace je podpora rodinného soužití, 

mateřství, dětství,  přirozeného společenství. Naší klientelou jsou především rodiny s dětmi do 6 let věku. 

Naše činnost je zaměřena na poskytování sociálního zázemí rodinám a  na odstranění  sociální izolace 

rodin s malými dětmi.  Poskytujeme sociální, vzdělávací, poradenské, volnočasové a relaxační aktivity. 

V roce 2005 jsme nabízeli tyto pravidelné služby a aktivity pro rodiny: Dopolední setkávání maminek na 

mateřské dovolené, terapeutické a relaxační programy pro ženy, vzdělávací kurzy pro osobní rozvoj osob 

ohrožených na trhu práce – jazykové, práce na PC,  besedy a přednášky s odborníky (např.  cyklus 

Fungující rodina), cvičení maminek a dětí, řečovou prevenci Ohýbání jazýčku, výtvarné a tvůrčí dílny, kurzy 

šití panenek, výlety a pobytové akce pro rodiny, oslavy a rodinná setkání (např.  karneval, Den matek, Den 

dětí, Adventní slavnosti).  Mezi nejvýznamnější mimořádné akce roku patřily : Konference o rodině (22.9.), 

seminář Domácnost – životní síla celé rodiny (1. – 4.9.), Výprava na safari (13.5.) . Pravidelně se účastníme 

vítání občánků města a každé miminko přivítáme drobným dárkem – ručně šitou hračkou.  

K naší činnosti patří i poradenská práce (pedagogicko psychologická, sociálně právní, pracovně právní), 

půjčování odborné literatury a časopisů. Statutární zástupce  zastává současně post radní Sítě mateřských 

center v ČR  a koordinuje činnosti všech mateřských center v rámci kraje. 

V roce 2005 využilo našich služeb přes 2000 dospělých a dětí. 

Nezbytnou finanční podporu jsme získali od MPSV ČR, Města Turnov, Ministerstva informatiky, nadace 

Euronisa, Úřadu práce v Semilech. 

Pro kroniku města zpracovala: Mgr. Petra Houšková, tel.: 723 226 172

► PORADNA PRO RODINU A DĚTI, REP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, P.O. BOX 50, TURNOV
Vedoucí: Mgr. Zdenka Flugrová, kontaktní adresa - Žižkova ul. 1623, tel. 481 311 036, 737 214 246, e-mail: 

flugrova@email.cz

Poradna pro rodinu a děti v Turnově vznikla v září 2003, na konci prázdnin 2004 se přestěhovala do prostor 

v Žižkově ulici, které jsou za ZŠ, nad výtopnou, v prvním patře. Vchod je z boku výtopny. 

Poradna pro rodinu a děti v Turnově je provozována ve spolupráci Města Turnova s Občanským sdružením 

REP. To se jmenuje podle jednoho ze svých programů (REP - REsocializační Pomoc). REP má ve svých 

cílech podporu prevence kriminality. V poradně běží tyto programy: Poradenské centrum pro drogové a jiné 

závislosti, Výchovné poradenství pro rodinu a děti, Program REP – resocializace mladých obviněných nebo 

odsouzených. Klienty jsou děti do 18 let a jejich rodiny.

Činnost v roce 2005: 

- od 1.1.2005 organizace zaměstnává jednoho pracovníka na stálý pracovní úvazek – na pozici ředitele 

organizace a sociálního pedagoga

- organizace od ledna 2005 spolupracuje s Hankou Šálkovou, která od 1. 6. 2005 pracuje pro organizaci 

jako praktikantka

- organizace získává akreditaci MS ČR na probační program REP

- organizace žádá o finanční grant EU z GG, jejími partnery jsou Město Turnov a Městská policie Turnov

211

http://www.naruc.cz/


- organizace získává finanční prostředky na program PVP od KÚ LBC

- organizace získává grant z EU –GG na činnost programu REP pro období od 1. 9. 2005 do 31. 9. 2006 a 

rozšiřuje svou působnost do okresů JBC a LBC, kde realizuje probační program

- od 1. 10. 2005 organizace přijímá dalšího pracovníka na pozici sociální pracovnice na 0,5 úvazek – Hanka 

Šálková DiS, která navíc pracuje pro organizaci jako dobrovolnice

- organizace externě spolupracuje s :  klinickým psychologem -Mgr. Kateřinou Krtičkovou, supervizorem 

-Mgr. Janem Knopem, účetní - Evou Brožovou, soc. pedagogem - Mgr. Irenou Kubíkovou.

V roce 2005 REP o.s. provozovalo tyto programy:

- Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (REP - resocializační program-probační 

program)

- Poradensko výchovný program pro rodinu a děti (PVP) - realizované aktivity pouze na území obce Turnov 

Cesta proti násilí (besedy,divadlo) 

- Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti – aktivita je součástí programu PVP a není samostatně 

vykazována

► SLUNCE VŠEM, KOSMONAUTŮ 1641, TURNOV
Předsedkyně: Marcela Kurfirstová, tel. soukr. 485 177 391, e-mail: slunce.vsem@seznam.cz

Občanské sdružení „Slunce všem“ je sdružení rodičů a přátel dětí postižených autismem a ostatními 

postiženími. Sdružení vzniklo při Dětském centru v Turnově v roce 2004. 

Úkolem sdružení je pomáhat vytvářet materiální a organizační podmínky k potřebám Dětského centra a dále 

potom poukázat na nutnost koncepčního řešení péče o těžce mentálně postižené autismem po ukončení 

docházky do výše zmíněného centra. Jelikož jsou to (v případě autistů), postižení se specifickou diagnózou, 

je jejich umístění v přeplněných ústavech v případě onemocnění nebo ztráty někoho z rodiny vyloučeno. 

Ideální stav péče o postižené: Režim dne autismem postižených lidí musí být jasně stanoven a dodržován, 

zaběhnutá pravidla a rozvrh denních činností pomáhá autistům prožívat události klidněji, být na ně 

připraveni, nebát se jich. Starat se tedy o autistického člověka – ať už dítě či dospělého – vyžaduje práci na 

plný úvazek. V ideálním případě by bylo autistickým dětem i dospělým k dispozici zařízení (tzv. denní 

stacionář), kam jsou přivedeni ráno stejně jako do školy či práce. 

Funguje-li denní stacionář pro klienty bez omezení věku, tak umožňuje celoživotní vzdělávání, poskytuje 

nemocným každodenní sblížení a kontakt s lidmi, kterým rozumí, a v neposlední řadě umožňuje rodičům 

dětí věnovat se jiným činnostem než dohledu nad nemocným.

V době, kdy už se rodiče o své nemocné děti nemohou starat, bylo by ideální stacionář doplnit také 

„chráněnými byty“.

Současný stav v regionu: Oproti uvedenému ideálnímu stavu je péče o autisty v Čechách mnohem méně 

rozvinutá. Turnov se na rozdíl od okolních měst (včetně Liberce, Jičína či Mladé Boleslavi) může chlubit 

svým Dětským centrem, kde je nyní mimo jinak postižené děti také speciální třída autistů. Dětské centrum 

bylo založeno před patnácti lety a přiblížilo realitu ideálnímu stavu. Hlavní nevýhodou je, že po ukončení 

povinné desetileté docházky neexistuje žádné navazující zařízení, které by o děti pečovalo, resp., kde by 

děti (v tu chvíli již dospělé) byly dále vzdělávány. 
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V současné době čeká autisty po ukončení povinné docházky do speciální třídy v Dětském centru buď ústav 

sociální péče, popř. domov důchodců. Nebo zůstanou doma ve svých rodinách bez možnosti kontaktu se 

stejně postiženými, resp. bez odborné péče a vzdělávání. Ani ÚSP ani domovy důchodců nejsou připraveny 

věnovat se vzdělávání, rozvoji a nemají kapacitu umožnit autistům a těžce mentálně postiženým takový 

život, jaký by jej mohli mít s citlivější péčí.

Detaily projektu Slunce všem: Sdružení Slunce všem je společností vzniklou převážně z rodičů autismem 

postižených lidí. S vědomím současného stavu věcí a především výhledu do budoucna připravuje aktivity 

v následujících fázích:

- Podpora autistické třídy ve stávajícím stacionáři, rozvíjení spolupráce s podobnými centry jak v Čechách 

tak v zahraničí.

- Rozšíření kapacity (horizont 2 - 3 roky), vyhledání vhodného objektu, zajištění financování přesunu (s 

výhledem nadregionálního centra v Turnově je počítáno při větší kapacitě autismem postižených klientů). 

- Šíření informovanosti. Postupné zavedení specifických „chráněných dílen“.

- Zavedení péče o dospělé klienty (3 - 4 roky) – existence denního stacionáře pro autisty a těžce mentálně 

postižené všech věkových skupin, což umožní dětem, které s podporou Dětského centra vyrostly, pod jeho 

ochranou zůstat a vzdělávat se a rozvíjet celoživotně.

- Zavedení chráněných bytů (horizont 5 - 10 let), dlouhodobé, celoroční bydlení pro autistické klienty 

s nepřetržitým odborným dohledem, to je cíl cesty. Pro klienty, kteří přišli nebo přijdou o podporu rodiny však 

jde však o jedinou možnost, jak dále pracovat na svém vývoji a neskončit cestu započatou v Dětském centru 

v domově důchodců...

Autismus – Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou 

poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy 

je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu 

narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické 

vzorce chování a myšlení. (Převzato z www.autismus.cz)

IX.
SPORT 
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A SPORTOVNÍ ORGANIZACE 2005

Kalendárium
► Výsledky 14. ročníku ankety NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA roku 2005:
JEDNOTLIVCI – Michaela Omová, /TJ Turnov, oddíl ROB/

DRUŽSTVA – AC Turnov, extraligové družstvo mužů

SPORTOVNÍ NADĚJE do 14 let – Jan Mőler /Klub lyžařů Turnov/

SPORTOVNÍ NADĚJE do 18 let – Jaromír Dědeček /AC Turnov/

TRENÉR ROKU – Aleš Drahoňovský /AC Turnov/

SPORTOVNÍ AKCE ROKU – Memoriál Ludvíka Daňka
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ZÁPIS DO ZLATÉ KNIHY OSOBNOSTÍ – Vratislav Tomášek /Junák, svaz skautů a skautek ČR, Turnov/, 

Jana Beranová /TJ Turnov, oddíl volejbalu/, Milena Zelená /Atletický a lyžařský klub Turnov/ a Alena Vélová 

/TJ Sokol Turnov, stolní tenis/.

► Na poměry významná novinka: Na konci ledna 2005 vznikla nová, provizorní ledová plocha s 

„přírodním ledem“ na novém hřišti u nádraží u sportovní haly TSC. Bruslilo se tu od pátku 28. ledna s 

krátkými přestávkami až do druhé poloviny února. 

► Celkem osm fotbalových týmů žákovských družstev ze všech partnerských měst Turnova bojovalo 

v našem městě na turnaji v pátek 6. května. Zvítězilo družstvo Turnova I. před družstvem z německého 

Niesky a kluky z holandského Reeuwijku.

► V úterý 24. května se opět na městském stadionu Ludvíka Daňka konaly TURNOVSKÉ MEMORIÁLY.
Vrcholná atletická událost byla v Turnově k vidění již posedmé. Poprvé se akce konala ve všední den, vstup 

zdarma využila zejména školní mládež, na mítink zavítal v rámci návštěvy kraje dokonce prezident 
republiky Václav Klaus!!!
I pro sedmý ročník se organizátorům podařilo zajistit účast nejlepších světových diskařů. V hlavní 

memoriálové disciplíně se tak představili všichni tři medailisté z posledních olympijských her, držitel již dvou 

zlatých kovů z OH Litevec Virgilius Alekna, který v Athénách 2004 vytvořil nový olympijský rekord 69,89 m, 

stříbrný Maďar Zoltán Kövágó a bronzový litevský borec Aleksander Tammert. Na turnovský stadion zavítali 

také další dva finalisté olympijského závodu, a to olympijský vítěz a pětinásobný mistr světa Lars Riedel 

z Německa a nejlepší český diskař Libor Malina. Závod obohatil též exotický závodník Chima Ugwu 

z Nigérie a český desetibojařský rekordman Roman Šebrle. V hodu diskem zvítězil Virgilius Alekna z Litvy 

(67.91 m). 

► V sobota 14. a neděli 15. května se v Turnově jel závod Českého poháru in-line slalomu - 

MEMORIÁL MILANA KOPALA. Závodní trať tvořila komunikace z Výšinky směrem k Raku. Slalomové 

závody na jednostopých kolečkových bruslích jsou letní obdobou slalomových závodů na lyžích. V ČR jsou 

in-line závody organizovány organizací CILA (Czech In-Line Asociation), mezinárodně jsou dále sdruženy 

pod mezinárodní federací IIAC. Jednotlivé závody národního seriálu jsou pořádány v centru pořadatelských 

měst na pozemních asfaltových komunikacích s příslušným sklonem. Díky umístění v centru měst získávají 

stále větší popularitu jak mezi mládeží, tak i mezi diváky. Národních závodů se stále více zúčastňují i 

závodníci z  evropských zemí, a proto je z důvodu velkého nárůstu přihlášených každý závod organizován 

jako dvoudenní a v letošním roce je i jeden závod tohoto seriálu zařazen do Evropského poháru. Závodu se 

zúčastnilo též několik mladých turnovských závodníků (v přípravce například zvítězil David Syrotiuk). 

Hlavním turnovským pořadatelem byl zdejší Klub lyžařů, zdejší 300 metrová trať odpovídá parametrům pro 

závody Mistrovství ČR. 
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► V sobotu 14. května se konal v pořadí 14. sraz motocyklových veteránů, kteří každoročně na jaře a 

na podzim vyjíždějí z blízkých Záholic na spanilou jízdu napříč Českým rájem. Jde o tradiční setkání majitelů 

motocyklů československých značek Jawa, ČZ, Ogar, Praga a Manet. 

► Velký svátek se konal na hřišti místního fotbalového klubu poslední srpnový den. Po deseti letech, 

co tu skončily zápasy druhé fotbalové ligy a mužstvo sestoupilo, aby potom klub úplně zkrachoval, kopaná v 

Turnově jen pomalu a obtížně vstává z mrtvých. O to cennější byl postup do II. kola Poháru ČMFS, kde se 

fotbalisté FK Pěnčín-Turnov střetli s lídrem I. ligy Slovanem Liberec. Návštěva zhruba 1500 lidí, výsledek 

0:3.

► Poprvé v historii našeho města si budeme moci dopřát luxus umělého ledu, tedy bruslení bez 

ohledu na teploty hluboko pod stupněm mrazu! Zastupitelé se totiž na svém podzimním zasedání 

jednomyslně rozhodli podpořit návrh nákupu mobilního kluziště. 

To bylo instalováno ještě před Vánoci na ploše hřiště Duhové energie (vedle haly TSC u nádraží). Na konci 

roku 2004 již proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma Tenza z Brna, která nabídla nejlepší podmínky. 

Cena hřiště je zhruba 6,5 milionu Kč, nákup byl řešen za pomoci splátkového kalendáře. Kluziště je 35 

metrů dlouhé a 17,5 metru široké, vlastní montáž trvá prý asi týden, na jaře bude technologie opět 

rozebrána a hřiště bude sloužit pro letní sporty.

Ve čtvrtek 22. prosince bylo „mobilní“ kluziště slavnostně předáno do užívání. Od té doby je to velmi 

vyhledávané místo - za odpoledne sem přijde až 100 lidí (večerní bruslení bylo každodenně do 22 hodin).

► Sportovní hala ve Skálově ulici, ve které proběhla zásadní rekonstrukce za desítky milionů korun 
ze státního rozpočtu, byla dokončena a slavnostně předána do užívání 19. prosince 2005, den otevřených 

dveří pro veřejnost se konal 21. prosince. Naplno začala sloužit od Nového roku 2006.

Sportovní organizace
* MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV S.R.O., SKÁLOVA 72
Jednatel Jiří Vele

Tel. 481 321 883, e-mail: jiri.vele@seznam.cz

Hlavní předmět činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a 

rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.
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Organizace vyvíjí svoji činnost v níže uvedených oblastech:

Provozování plaveckého bazénu Výšinka, provozování sokolovny a restaurace Mašov, projekt a realizace 

sportovních hřišť (u gymnázia a u TSC), zajištění provozu a údržby atletického stadionu AC Turnov, Dolánky 

– údržba zeleně, Mondo - jednání s firmami o odstranění závad, zajištění provozu a údržby fotbalového 

stadionu, kluziště - lední plocha, průzkum situace dětských hřišť v Turnově, aktivní spolupráce při přípravě 

sportovního areálu Maškovka, spolupráce s družebními městy Jawor a Reeuwijk.

***

Provozování plaveckého bazénu Výšinka
Plavecký bazén na Výšince je v provozu od rekonstrukce v roce 1994 již 12-tý rok bez větší údržby. Tato 

skutečnost s faktem, že jeho vytížení se rok od roku zvyšuje, přispěla výraznou měrou k tomu, že jeho 

generální rekonstrukce (přestavba) se nevyhnutelně přiblížila a bude vyžadovat v nejbližších letech radikální 

řešení.

Rok 2005 byl ve znamení dalších úprav a oprav plaveckého bazénu. Velké zlepšení kvality vody nastalo po 

zakoupení dnového vysavače tzv. želvy. Mimo pravidelnou letní údržbu bylo hlavním úkolem přizpůsobení 

se (alespoň částečně) stále náročnějším hygienickým předpisům, kterým bazén ale v několika bodech stále 

nevyhovuje. Jedná se zejména:

- neexistence přílivových žlábků

- zastaralá a v nevhodných prostorách umístěná technologie

- zastaralá a stále poruchová vzduchotechnika

- přílišná hlučnost plavecké učebny.

- nevhodná a občas i nefunkční kanalizace

Výrazný vzestup, který nastal v posledních letech v počtech návštěvníků na hodinách veřejnosti z řad 

pojištěnců VZP, bohužel ke konci roku 2005 ustal. Příčinou byla některá restriktivní opatření ze strany 

Ministerstva zdravotnictví ČR.

Přesto vytížení bazénu, zejména v dopoledních hodinách, je maximální, a jak bylo uvedeno výše, hraničí a 

místy i přesahuje schopnosti technologie. 

Dopolední hodiny jsou prakticky plně využity. To i přes tu skutečnost, že se návštěvnost u některých ZŠ 

snížila, navíc je tu nárůst zájmu o výuku ze strany MŠ. Soboty a neděle jsou tradičně využívány pro 

společenské organizace, které si je pronajímají. Samostatnou kapitolou, která za poslední rok zaznamenala 

obrovský rozmach, je plavání kojenců a batolat, stále velmi oblíbenou nabídkou je dvakrát týdně pořádaný 

aquaaerobic, který je hojně navštěvován. Ranní kondiční plavání, které je zavedeno již několik let, 

zaznamenalo v posledních měsících zvýšený zájem. Pokud by tento trend setrval, uvažovali bychom o 

otevření dalších ranních hodin.

Bazén je v provozu celoročně. V roce 2004 byl pro provoz bazénu zpracován velmi podrobný provozní řád, 

který důsledně vyžaduje Okresní hygienická stanice Semily a jehož dodržování zcela rigorózně kontroluje. 

V roce 2005 musel být dle požadavku Krajské hygienické stanice v Liberci řád dopracován, kvalita vody je 

rovněž vyhodnocována Hygienickou stanicí Liberec. Jednou měsíčně na mikrobiologické prvky, jednou 

týdně na chemické prvky. 

Jako jeden z problémů (zatím z oblasti časovaných) je vana, která vykazuje stále se zvětšující trhliny. Již 

několikrát byly tyto praskliny opraveny, ale vždy se znovu objeví a zvětšují se.

217



Provozování sokolovny a  restaurace Mašov
Po loňském konstatování, že je mašovská sokolovna celoročně vytížena, je pro rok 2005 možno říci, že se 

počet cvičících i akcí ještě zvýšil. Mimo školní tělesné výchovy, která probíhá v sokolovně v dopoledních 

hodinách, jsou odpolední časy stále více využívány sportující veřejností ze širokého okolí. Potěšitelné je to, 

že cestu si do sokolovny mimo dospělých našla i mládež. Volné hodiny, které nejsou obsazeny členy Sokola 

Mašov, jsou pronajímány i skupinám z Turnova. Zvýšená poptávka byla zaznamenána i v zájmu o pronájem 

sokolovny k pořádání společenských akcí - zejména plesů a zábav (8 v sezoně 2004-2005), schůzí a 

školení. O provoz a údržbu se stará správce na částečný úvazek. 

V roce 2005 došlo na sokolovně k další fázi celkové rekonstrukce. Tím se celý objekt opět více zatraktivnil. 

Při zhotovení omítky byly zároveň postupně  odstraněny některé závady, které vznikly v minulých etapách. 

Jednalo se zejména o odtokové žlábky ve sprchách. 

Zajištění provozu a údržby  atletického stadionu AC Turnov.
Provoz a údržba je jedním ze stěžejních úkolů MST. Jedná se zde, podobně jako na plaveckém bazénu, o 

zajištění bezproblémového chodu atletického oválu a jeho zázemí. Samotný provoz se zde odbývá  v 

několika rovinách:

- dopolední TV škol a jejich soutěže (tato činnost patří mezi nejčetnější)

- odpolední tréninková činnost atletického oddílu AC Turnov 

- pronájem atletického areálu pro soustředění sportovních oddílů a některých jiných organizací

- provozování tenisového kurtu ad.

Zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu.

Fotbalový stadion, který začala MST spravovat v roce 2003, byl po letech bezvládí (bez majitele) 

v neutěšeném stavu. Proto bylo jasné, že velká část finančních prostředků na investice a údržbu bude 

muset být přednostně poskytnuta právě tam. I v roce 2005 se podařilo posunout úroveň stadionu vpřed. Po 

kompletní rekonstrukci travnaté plochy na hřišti č. 2. bylo zajištěno:

- Oprava střechy nad hlavní budovou.

- Vybudování kompletního automatického zavlažovacího systému, bez kterého není možno dnes udržet přes 

letní měsíce kvalitní travní pažit.

- Oprava a rekonstrukce fotbalových střídaček na hřišti č.2

- Oprava zavlažovacího systému na hřišti č.2 a 3.

- Ve spolupráci s Městem Turnov odkoupení části majetku od vlastníků pozemků na hřišti č. 3.

- Kompletní rekonstrukce zdevastovaného oplocení před hlavní budovou stadionu.

- Začalo postupné rekonstruování šaten hráčů.

- Ze Secca Jičín byla bezplatně zapůjčena travní sekačka.

Kluziště - lední plocha.
Celý rok probíhaly přípravy na historickou premiéru, kdy bude v Turnově možno po celou sezonu bruslit na 

umělém ledě. Tomu  předcházelo:
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- Záměr na pořízení mobilního kluziště byl projednán RM dne 16. 2. 2005.

- Na základě toho při pravidelných setkáních vedení města s podnikatelskou sférou dne 11. 4. na hradě 

Valdštejn bylo požádáno o finanční spoluúčast podnikatelů na tomto záměru. Zároveň s tím MST společně 

s Odborem rozvoje města MěÚ projednala některé nutné kroky, které bude třeba pro úspěšnou realizaci 

podniknout. 

Jako nejvhodnější se ukázal prostor hřiště Duhové energie v Turnově II., na asfaltovém hřišti, kde již v roce 

2004/5 „přírodní“ kluziště fungovalo. Jedním z hlavních argumentů pro výběr této lokality byla ta skutečnost, 

že v blízkosti je umístěna trafostanice, která byla schopna poskytnout požadovanou elektrickou energii. 

Velmi výhodně je i dostatečné osvětlení celého asfaltového hřiště. 

Po všech jednáních a výběrových řízeních bylo kluziště slavnostně otevřeno ve čtvrtek 22. 12. 2005. 

Okamžitě byl o něj ze strany veřejnosti obrovský zájem!

Dolánky.

Zaměstnanci MST mimo péče o svá hřiště sekali v celé sezoně trávu v areálu bývalého koupaliště 

v Dolánkách. Akce probíhala za dobré spolupráce s odborem životního prostředí radnice.

Mondo.

Situace se ani v roce 2005 nijak výrazně nezměnila. Došlo sice k dohodě mezi MST a firmou Italmec o 

bezplatném dodání ochranných obrubníků, ale k dohodě o uznání podílu zavinění za nekvalitně položený 

umělý povrch se firma nepřihlásila. V důsledku toho Město Turnov, jako majitel stadionu, podalo soudní 

žalobu. Do konce roku nebylo vyřešeno.

Průzkum a situace dětských hřišť v Turnově.

Jedním z dlouhodobých úkolu organizace je podílení se na mapování a zjišťování stavu dětských hřišť ve 

městě. V roce 2005 se jednalo o sportovní a volnočasové plácky v okolí města. Tento záměr bude dokončen 

na jaře 2006.

Spolupráce s družebními městy.
Již od začátku svého vzniku v roce 2000 se MST podílí na spolupráci se stejně zaměřenými úřady a 

institucemi v družebních městech. Prakticky každým rokem je hlavním pořadatelem nějaké sportovní akce 

pro (většinou) mládež družebních měst.

V roce 2005 se jednalo zejména o výměnné akce mladých fotbalistů z Turnova a Jaworu. Hlavní akcí však 

bylo uspořádání velkého mezinárodního turnaje ve fotbale, který se konal v Turnově začátkem května. Této 

akce, které předcházelo společné soustředění mladých holandských fotbalistů v Turnově, se zúčastnila tato 

další družstva: Jawor,  Murská Sobota, Niesky, Keszthely, dvě družstva z Reuwijku a dvě domácí družstva. 

Celá akce se konala na dvou hřištích (Turnov a Pěnčín) s tím, že finálová utkání byla sehrána na Městském 

stadionu v Turnově. 

 (Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ATLETICKÝ KLUB TURNOV
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základní info: www.atletika-turnov.zde.cz

Prezident klubu Pavel Šilhán

Od roku 2003 je atletický areál (stadion) převeden na město. AC Turnov má zhruba 460 členů, v deseti 

družstvech startovalo v nejrůznějších soutěžích 260 atletů.

Městský stadion Ludvíka Daňka v Turnově je jediným modernizovaným specializovaným stadionem atletiky 

v ČR (bez fotbalového hřiště) s nejrychlejším světovým povrchem MONDO. I v roce 2005 byly ale 

odstraňovány známé problémy s tímto povrchem, Město Turnov dokonce podalo žalobu na dodavatelskou 

firmu Italmec Praha. 

► TJ TURNOV, SKÁLOVA 207
Tel. 481 321 435, 736 660 993, Sportcentrum 481 321 929, e-mail: tjturnov@cbox.cz, web: www.tjturnov.cz

Vedoucí TJ Turnov: Filip Stárek

Výbor TJ Turnov: RNDr.Otto Jarolímek (předseda), Ing. Jan Grégr (místopředseda), Ing. Jan Klápště 

(hospodář), Martin Mareš, Květoslav Šonský, Ing. Pavel Svatoš, Filip Stárek.

Počet členů: 920, počet oddílů: 17

Bilance roku 2005

Rok 2005 byl pro TJ Turnov přelomový s mimořádným rozsahem investičních aktivit i změnami v provozu 

TJ. 

TJ Turnov zajišťovala investorsky za složitých podmínek sdružování finančních prostředků z různých zdrojů 

společnou akci s AC Turnov, kterou byla II. etapa rekonstrukce a přístavba zázemí sportovní haly TJ a 

atletického stadionu v hodnotě díla cca 31 mil. Kč. V rámci dokončení díla bylo ke konci roku 2005 

připravováno spuštění provozu Sportcentra TJ Turnov, které bude sloužit jako kvalitní regeneračně sportovní 

zázemí jak pro oddíly TJ Turnov, tak pro širokou veřejnost. Pro zajištění a úspěšné spuštění provozu sauny, 

squashe a dalších částí Sportcentra přijala TJ Turnov v listopadu 2005  na místo manažera Ing. Jakuba 

Omu, jinak úspěšného reprezentanta ČR v radiovém orientačním běhu.  

Hospodaření TJ Turnov v roce 2005 bylo vyrovnané za cenu maximálně úsporných opatření v provozu TJ 

Turnov. Dále se zhoršila dotační podpora z ČSTV ve spojitosti se zadlužením Sazky, podpora města Turnov 

se v souvislosti se zadlužováním města nevyvíjela příznivě a při podstatně větším rozsahu provozu TJ je 

nedostatečná.

Sportovní výsledky 17 oddílů TJ Turnov  shrnují podrobně příspěvky jednotlivých sportovních odvětví v 

ročence TJ Turnov, z nejvýznamnějších úspěchů jednotlivců vyčnívá titul mistryně Evropy v radiovém 

orientačním běhu Michaely Omové, která byla zároveň vyhodnocena nejlepší sportovkyní města Turnova za 

rok 2005. V orientačním běhu dokázali  získat  medaile z mistrovských závodů na úrovni MČR Petr Váňa, 

Ondřej Holas, Štefan Šurgan, Martin Vlček, Monika Vytinová, Ondřej Mlejnek a další. Stříbrnou medaili z ME 

přivezl mezi juniory v canicrossu Jan Šabaka, mistry republiky se ve svých kategoriích stali zástupci oddílu 

silového trojboje Jan Velas a Jan Kroupa. Mezi kanoisty opět „vylovil“ z divoké vody zlatou  medaili mezi 

veterány v C1 Jan Miller. Z kolektivních sportů jsou dlouhodobě nejúspěšnější mládežnické složky oddílu 

basketbalu.
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Členská základna TJ Turnov podzim 2005:

Mládež do 18 let ženy muži celkem
Akademický atletický klub  18 18
Basketbal 26 4  28 58
Florbal 23 17 40
Házená 48 20 25 93
Futsal 22 22
Kanoistika 13 2 32 47
Sil.tr.a kulturistika 2 2 22 26

Orientační běh 26 22 29 77

SOK 15 13 12 40
Malá kopaná 17 17
Volejbal 42 25 60 127
SPV Daliměřice 20 20 21 61

SPV Mašov 65 56 95 216
Musher club 1 4 5
MTBO 6 21 27
ROB 7 12 10 29
Rogaining 5 10 15

Bez příslušnosti 1 1 2
Celkem 288 188 444 920

Členská základna TJ Turnov se v roce 2005  mírně snížila díky ukončení činnosti oddílu karate, počet 

mládeže do 18 let stagnoval, i když některé oddíly především mladší členy ne vždy evidují. I tak zůstala TJ 

Turnov počtem členů největší sportovní organizací v Turnově.  Skutečný stav členské základny je o něco 

vyšší než jsou uvedené statistiky. 

Sportovní zařízení TJ Turnov 
Rok 2005 byl z hlediska investic v TJ Turnov pokračováním velmi náročného roku předchozího. Podařilo se 

ve 2.stavební etapě dokončit rozhodující část  zázemí sportovní haly a také ho včetně sportovního centra v 

prosinci 2005 otevřít pro sportovce TJ Turnov i širokou veřejnost. Přes složitou finanční situaci se podařilo 

uskutečnit i výstavbu bytu pro správce sokolovny Daliměřice v hodnotě přes 0,5 mil.Kč a byt předat do 

pronájmu správcové sokolovny Janě Dlouhé také v prosinci 2005. Celkově se majetek TJ Turnov zvýšil v 

roce 2005 o téměř 32 mil. Kč. 

Stav jednotlivých sportovních zařízení TJ Turnov na konci roku 2005:

Sportovní hala 
V roce 2005 se podařilo úspěšně realizovat 2. etapu akce „Rekonstrukce a přístavba sportovní haly a 

atletického stadionu v Turnově – 2.etapa“, v celkové hodnotě cca 31,5 mil.Kč. Investorem celé akce byla 

opět TJ Turnov. Je potřeba vyzdvihnout i přínos zástupců AC Turnov, jmenovitě Františka Svobody, bez 

jehož aktivity by nebylo možné zajistit financování celé akce.  Díky velmi profesionální práci stavebního 

dozoru ing. Karla Suchého, kvalitní práci generálního dodavatele f. Syner, s.r.o., i nasazení dalších 

zúčastněných se podařilo akci dokončit a zkolaudovat včas bez navýšení ceny díla.  Na konci roku 2005  tak 

stojí moderní budova zázemí TJ  Turnov včetně šaten, sekretariátu a nové palubovky, dále pak celé 

regeneračně – sportovní zázemí, které spolu se zasedací místností funguje jako Sportcentrum TJ Turnov. 
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Do roku 2006 pak TJ Turnov a AC Turnov zbývá dokončit některé nerealizované části především v části AC 

(cílová věž, technické zázemí AC, dovybavení haly a interiérů TJ). 

Tělocvična Daliměřice  
V roce 2005 si TJ Turnov vzala úvěr 0,5 mil Kč a provedla ve spolupráci se správcovou sokolovny Janou 

Dlouhou výstavbu bytu v 1. patře sokolovny o celkové rozloze cca 70 m2. V prosinci 2005 bylo celé dílo 

úspěšně předáno a zkolaudováno, a uzavřena nájemní smlouva s J. Dlouhou. Dále se tak zhodnotila 

technicky i provozně sokolovna Daliměřice. Do dalších let zbývá provést v návaznosti na odklon dopravy 

opravu vnější fasády a venkovní úpravy především v prostoru za sokolovnou. 

Areál loděnice a házené 
Po zásadním rozhodnutí přesunout v budoucnu areál házené na víceúčelové hřiště na Daliměřicích proběhly 

v roce 2005 v areálu pouze  běžné údržbové práce jako je sekání travnatých ploch, nátěry ad. 

Hřiště na malou kopanou - Daliměřice 
Na hřišti hojně využívaném na ligu malé kopané probíhaly v roce 2005 především menší údržbové práce a 

sekání trávníku. Ke konci roku 2005 začaly projektové přípravy na realizaci rekonstrukce hřiště podle 

dlouhodobého plánu. TJ Turnov podala žádost o dotaci z fondu MŠMT a všichni zúčastnění nyní netrpělivě 

čekají, zda se v roce 2006 najdou finance na tuto velmi potřebnou akci. S uvedením do provozu hřiště s 

umělou ledovou plochou u haly TSC, skončila v roce 2005 dlouholetá obětavá příprava ledové plochy na 

hřišti malé kopané nadšenci z řad hokejistů i fotbalistů.

Turistická ubytovna na Kořenově 
Zde se v roce 2005 neprováděly zásadní opravy, nicméně provoz chaty se díky správci a možnosti 

stravování dále zkvalitňuje a obsazení chaty je na vzestupné tendenci.  Zůstávají plány do budoucna: 

zateplení objektu a některé vnitřní úpravy, oplocení pozemku a venkovní úpravy pro větší letní využití

Areál volejbalu 
Areál volejbalu je po rekonstrukci v minulých letech  nyní téměř dokončen a slouží k plné spokojenosti oddílu 

volejbalu. Probíhá zde běžná údržba objektu i hřišť (oddílem), travnaté plochy udržuje správa TJ. 

Dům čp.126 v Jiráskově ulici
V domě, který je ve spoluvlastnictví s TJ Orel, probíhala v roce 2005 běžná údržba a některé menší opravy 

svépomocí TJ i nájemce prodejny kol p. Vošvrdy. 

(Pro kroniku města Turnova zpracoval Filip Stárek – vedoucí TJ Turnov.)

► TĚLOVÝCHOVNĚ SPORTOVNÍ KLUB, ALEŠOVA 1865
Předseda Jiří Vele

TSC vznikl v hale u nádraží v roce 1991. V jeho sousedství je vyhledávané hřiště Duhová energie, kde 

v zimním období je instalováno mobilní kryté kluziště.

► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV, SKÁLOVA 540
Starosta: Milan Hejduk, Jednatel: Mirek Landyš

Tel. 481 321 849

Znovuobnovená organizace zahájila svou činnost v roce 1990. V v současnosti má oddíly všestrannosti a 

stolního tenisu. Volně jsou připojeny a členskou základnou provázány oddíly turistiky.
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Celkový počet členů se pohybuje okolo 700.

Organizace vlastní sokolovnu s okolními pozemky, pozemky na junáckém ostrově a rekreační areál 

Pleskoty. V sokolovně je vybavená ubytovna. Turisté vlastní chatu Bosnu v Pasekách nad Jizerou.

Každoročně Sokol Turnov pořádá zhruba 50 akcí pro děti a dospělé – například  dětský karneval, lyžování 

na Bosně, letní tábor v Pleskotech, putovní tábory a zájezdy.

► KČT SOKOL TURNOV – ODBOR TURISTIKY
Jednatel: Ing. arch Miroslav Ulmann, kontakt: www.turistika.turnov.org.

Činnost KČT Sokol Turnov probíhala v roce 2005 na tradiční úrovni. Počet jednotlivých akcí i účast na nich 

byla obdobná jako v předchozím roce, akce se zaměřily prakticky na všechny přesunové prostředky (pěší, 

lyže, cyklo, lodě, moto, VHT).

Počet členů odboru se pohybuje mezi 320 a 340, činnost se soustřeďuje do 5 skupin mládeže (MiniTOM, 

TOM, Trosky, Chrobáci, Máci, po táboře se oddělila další skupina – Bubláci) a do 6 skupin členstva. 

Těžištěm činnosti byla opět práce s mládeží. Zejména to byly stálé letní tábory (MiniTOM v Pleskotech, TOM 

na louce Vrbovna) a puťáky (Trosky ve Slovenském rudohoří, Chrobáci v Rumunsku – pohoří Apuseni, Máci 

v Bulharsku – pohoří Rila a Pirin). Rovněž ve skupinách členstva se uskutečnila řada úspěšných akcí, např. 

dva turnusy táborů s dětmi, zájezdy jihovýchodní Morava, Dolomity, Salcbursko, puťáky v Českém lese a 

v Černé Hoře. Za zmínku stojí i individuální účast členů na atraktivních podnicích (Mt. Blanc, Indie, Nepál).

Naše služba veřejnosti je vedle společenských akcí (přednášky s promítáním v sokolovně) představována 

především značením turistických cest. Je velmi důležité, že v roce 2005 se nám nejen podařilo zabezpečit 

prakticky celý rozsah plánované práce, ale především že jsme našli nástupce po Jiřím Šritrovi, kterým je Jiří 

Ulmann. Jiří Šritr samozřejmě „značkařinu“ na hřebíček nepověsil, ale dochází k postupnému předávání 

funkce značkaře. 

Výbor oddílu pracoval pod vedením předsedy Miroslava Ulmanna v neměnném složení, sešel se na 

jednáních celkem 6krát. KČT Sokol se podílí rovněž na činnosti Ještědské oblasti, kde nás ve výboru 

zastupuje Eva Novotná a v revizní komisi Rudolf Trepera. Jak po finanční stránce, tak po stránce rozvíjení 

činnosti mládeže je pro nás velmi důležité naše členství v ATOM, kde nás zastupuje Zbyněk Báča. Členem 

sportovní komise Města Turnov je Lumír Šubert.

Významným počinem v roce 2005 je bezesporu další zvelebení chaty Bosna, kde bylo odpracováno velké 

množství brigádnických hodin pod organizační taktovkou Martina Smutného. Pochlubit se můžeme rovněž 

zpracováním brožury „Historie turistiky – Sokol Turnov“, která by měla jít do tisku v roce 2006–7. Členům 

klubu je k dispozici obsáhlá knihovna a mapový materiál (Arnošt Kubát) a sklad turistického materiálu 

(Vojtěch Tomášek). Na základě zkušeností a připomínek členů k fungování www stránek je výborem 

schváleno jejich komplexní přepracování do uživatelsky příjemnější podoby. 

Za nesmírně důležité výbor považuje skutečnost, že byli vyškoleni další cvičitelé mládeže a že dospívající 

mládež má o cvičitelskou práci zájem a postupně přebírá, resp. už přebrala štafetu od starších.

To vše, co se nám podařilo, vyžaduje velké množství dobrovolné práce. Podíváme-li se však na naši aktivitu 

z individuálního pohledu, potom zjišťujeme, že týž člověk, který odpracoval spoustu hodin na brigádách na 

Bosně, byl na nakládání či bourání tábora, značil, vedl mládež či pracuje ve výboru. Myslím, že by se 
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slušelo, kdyby se okruh členů, kteří klubu něco dávají a nejen spotřebovávají jeho plody, přeci jen trochu 

rozšířil. 

Závěrem se patří poděkovat všem členům výboru, kteří organizovali činnost klubu během roku, a dále všem, 

kteří přiložili ruku k dílu – v práci s mládeží, v zastupování klubu v orgánech KČT a ATOM, vybírání 

příspěvků, značení, brigádách při stavění a bourání tábora a na Bosně či se jinak aktivně zapojili do činnosti 

klubu a udělali něco pro druhé.

(S využitím podkladů od Mirka Ulmanna zpracoval pro kroniku města Ing. Lumír Šubert .)

► FOTBALOVÝ KLUB TURNOV, KOŠKOVA UL. 828
Tel. 481 313 359, předsedou klubu je Ing. Jaroslav Knížek

Počet členů: mládež 109 hráčů, dospělí 37 hráčů.

Počet mužstev: mládež - žáci 4, mládež - dorost 1, dospělí 1.

Součástí areálu je hlavní travnatá hrací plocha, náhradní travnatá hrací plocha a bývalé škvárové hřiště, 

které bylo v roce 2005 oseto trávou a celkově zrekultivováno. Fotbal patří v Turnově k nejstarším sportům - 

provozuje se od roku 1902.

Nicméně nově byl klub založen v roce 1999, protože po vzestupu v první polovině 90. let minulého století 

přišel pád až na samé dno. Nyní se fotbal v Turnově zase vzmáhá, v létě 2004 došlo ke sloučení Turnova 

s Pěnčínem pod společným názvem: FK Pěnčín-Turnov, což fakticky do města v ročníku 2004/5 přineslo 

krajskou první A třídu. Dlouhodobým cílem je účast v divizi.

► TENISOVÝ KLUB, AREÁL V KOŠKOVĚ ULICI 825
Předseda Martin Junek

Klub má téměř 150 členů. V roce 2004 byla realizována v částce těsně pod 160 tisíc Kč (dotace od městské 

sportovní komise) oprava a nové vybudování zničeného chodníku ještě jako následku povodní v roce 2000. 

Dobrovolnou prací členů byly položeny nové obrubníky na parkovišti u kurtů.

► KLUB LYŽAŘŮ TURNOV
Předseda Miroslav Holas, sídlo: lyžařský areál ve Struhách

Klub má 320 členů a roční rozpočet se blíží jednomu milionu Kč, hodnota majetku dle výroční zprávy činí 

zhruba 8 – 9 milionů Kč.

Od roku 2003 má areál k dispozici umělé zasněžování (první bylo pořízeno Nadací B.J. Horáčka, druhé za 

pomoci státní dotace), lyžařskou sezonu se díky tomu daří udržet až do poloviny března. Každoročně klub 

pořádá Veřejnou lyžařskou školu. 

Poz. kronikáře: V oblasti sportu bohužel v Turnově neexistuje nějaký ucelený přehled, kde by byly kontakty 

na jednotlivé sportovní kluby a kroužky, resp., kde by se lidé mohli dozvědět o jejich činnosti. Vznik takovéto 

databáze by byl velmi záslužným činem!!! (námět pro Městskou sportovní, s.r.o.?)
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X.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ ORGANIZACE 2005
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Ostatní důležité organizace 
působící v roce 2005 v Turnově

► TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV S.R.O., SOBOTECKÁ 2055
Jednatel společnosti: Libor Preisler, tel. 481 321 030

Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby města Turnova ke dni 1. 

ledna 1997. Jediným společníkem (majitelem) je Město Turnov. Areál technických služeb vybudovalo Město 

Turnov nákladem 26 760 000 Kč a společnost je zde v nájmu, ostatní movitý majetek (vozidla, vybavení 

apod.) je majetkem společnosti.

Rozbor hospodaření organizace Technické služby Turnov, s.r.o., za rok 2005:
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Roční obrat v roce 2005 byl 35 331 000 Kč, v roce 2004 to bylo 31 586 000 Kč.

Přepočtený stav zaměstnanců v 2005 - 45 , v roce 2004 to bylo 46.

Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MěÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 8 865 000 

Kč, ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši 8 540 000 Kč. Celkem práce pro Město Turnov v obou 

smlouvách: 17 405 000 Kč( uvedená cena bez DPH). Ostatní příjmy ve výši 17 926 000 Kč byly naplňovány 

od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých 

odborů MěÚ. 

Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem), recyklace stavebních 

odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro 

jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější patří vybudování nového veřejného osvětlení na kruhové 

křižovatce v Sobotecké ulici a rekonstrukce osvětlení v ulici Husova, dodávka pro firmu Strabag, 

rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Antonína Dvořáka a Máchova – pro Město Turnov, oprava prostoru 

letního kina pro KCT Turnov, oprava komunikací pro Oobec Vyskeř, opravy komunikací pro obec Žďár, 

opravy komunikací pro obec Ohrazenice, čištění komunikací  pro firmu Makro Liberec, dále další drobné 

služby jako  opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace 

různých odpadů, výlepy plakátů apod.

KOMUNIKACE

V uplynulém období pracovníci tohoto střediska prováděli opravy a údržbu městských komunikací po zimním 

období a následně i během celého roku. Drobné opravy zajišťovali sami, rozsáhlejší opravy byly realizovány 

dodavatelsky.

Při těchto opravách bylo zpracováno celkem 281 tun živičné směsi a 457 tun recyklované, případně 

frézované živice.

Dodavatelsky byly provedeny následující opravy místních komunikací:

Výtluky v ulicích J. Palacha, 28. října, Havlíčkovo náměstí, Přemyslova, Tázlerova, Vejrichova, sídliště 

Výšinka, Komenského, Koněvova, autobusové nádraží mezi mosty, Koškova, Studentská, Kosmonautů, 

Daliměřická, Zahradní, Vesecko. Další dodavatelské práce byly prováděny při opravách komunikací i pro 

okolní obecní úřady a firmy – celkové náklady na tyto opravy prováděné dodavatelsky činily  635.000,- Kč.

Další investice do MK hradilo město přímo ze svého rozpočtu. Mezi nejvýznamnější patří pokládka nových 

živičných povrchů v ulici J. Palacha.  Ve finanční spolupráci Města Turnova a Libereckého kraje byla 

provedena výstavba kruhové křižovatky v Sobotecké ulici včetně nových chodníků a veřejného osvětlení. 

Přes výše uvedené opravy je nutno do příštích let posílit investice do místních komunikací, aby se jejich stav 

výrazněji zlepšil.

ODPADY

Na tomto středisku je zajišťován svoz tuhého komunálního odpadu v Turnově, Ohrazenicích, Jenišovicích a 

Rakousích. Celkem jde o svoz 318 ks nádob objemu 1100 l, 3644 ks nádob 110 l, 120 l a 95 ks nádob 240 l. 

Dále TST zajišťují dopravu a likvidaci odpadu velkoobjemovými kontejnery v počtu 45 ks, provoz tří 

sběrných dvorů, překladiště komunálního odpadu a recyklaci stavebních odpadů v prostoru Vesecka. Ve 

sledovaném období byl komunální a objemný odpad převážně likvidován ve spalovně v Liberci, část 

nespalitelných odpadů na skládce v Košťálově.
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Za sledované období bylo zlikvidováno celkem 14 899 t všech odpadů, z toho 5044 t stavebních odpadů, 

251 t nebezpečných,  6517 t komunálních a objemných odpadů. Na překladišti v prostoru Vesecka bylo 

celkem zpracováno nebo přeloženo 9767 t odpadů.

Při zpracování dřevní hmoty - větví - byla navázána spolupráce s firmou, která provede štěpkování větví a 

následné termické využití v tepelné elektrárně.

Za sledované období bylo vyseparováno celkem 861 t druhotných surovin. Po městě je na 54 stanovištích 

rozmístěno celkem 215 ks separačních nádob. Dalších 44 ks separačních nádob je rozmístěno v místních 

firmách a okolních obecních úřadech.

V rámci úsporných opatření je provoz sběrného dvora  v Sobotecké ulici  a Pacltově ulici – pouze 

v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne. Převážná část odpadů byla směřována na sběrný dvůr 

Vesecko, kde je provozní doba  každý pracovní den od 8 do 17 hod. a v sobotu dopoledne od 8 hod. do 12 

hod.

V roce 2005 navštívilo sběrné dvory celkem 21 827 občanů (v tomto údaji nejsou podnikatelé a firmy). 

Návštěvnost firem na Vesecku byla 6816, celkem tedy 28 643 návštěvníků. Pro porovnání v roce 2004 to 

bylo celkem 29 300 lidí.

Výše poplatku za likvidaci odpadu byla pro sledované období stanovena 500 Kč za jednu osobu a rok, 

platbu vybíralo Město Turnov. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Na tomto středisku je zajišťována provozuschopnost stávajícího veřejného osvětlení po městě.

Celkem jde o 1933 světelných zdrojů.

Kromě základní údržby stávajícího osvětlení pracovníci střediska provedli vybudování nového veřejného 

osvětlení v ulici Máchova, dále rekonstrukci osvětlení v ulici Antonína Dvořáka. V rámci rekonstrukce 

komunikací a chodníků byla provedena rekonstrukce osvětlení v ulici  Husova a kruhová křižovatka J. 

Palacha, dále opravy veřejného osvětlení – oprava stožárů a výměna  svítidel na Výšince v prostoru nad 

prodejnou LIDL, osazení nových svítidel v ulicích 28. října, Kinského a Havlíčkovo náměstí. 

ČISTOTA MĚSTA
Na tomto středisku je zajišťován úklid komunikací a chodníků  ve městě – strojní i ruční, vyvážení 

odpadkových košů a zajištění zimní údržby místních komunikací.

Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a autokropice. K úklidu psích exkrementů je využíván 

motocykl YAMAHA s vysavačem.

Ruční úklid se provádí ve špatně přístupných místech, k této činnosti jsou určeni dva pracovníci. V parku 

jsou dva správci, kteří zajišťovali úklid a údržbu parků.

Při vyvážení odpadkových košů je zajišťován svoz zhruba 240 ks košů na katastru města v pravidelných 

intervalech. I přes zavedení paušálního poplatku za svoz komunálního odpadu dochází neustále ke 

zneužívání těchto košů a odkládání takových odpadů, které by měly končit v popelnicích.

Zimní údržba místních komunikací je prováděna dle schváleného plánu. Za sledované zimní období bylo 

spotřebováno celkem 54 t soli a 353 t inertního materiálu.

Mezi nejvýznamnější zákazníky tohoto střediska patří firma Makro Liberec, pro kterou TST zajišťují mytí 

komunikací. Dále zajištění úklidu komunikací a zimní údržby pro okolní obce a místní firmy. 

HŘBITOVY
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Na tomto středisku je zajišťována správa sedmi hřbitovů na katastru města – Mariánské náměstí, urnový 

háj, Hruštice, Mašov, Pelešany, Nudvojovice a Kobylka.

Na všech uvedených hřbitovech je zajišťována běžná údržba – úklid, sekání trávy, odvoz odpadu, opravy 

cest a komunikací. Vedle výše zmíněné činnosti jsou zde zajišťovány služby spojené s pohřbíváním.

Ve správě TST je na všech hřbitovech celkem 3164 hrobů. 

Na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí TST provozují kolumbárium, kde je současná kapacita 64 míst 

na ukládání uren.

(Pro potřeby kroniky města zpracoval Libor Preisler, jednatel společnosti.)

► VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
Právní forma: dobrovolný svazek obcí, ředitelka: Marcela Červová, tel. 481 313 481

V roce 2005 se svazek rozšířil o města Semily, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Rokytnici nad Jizerou 

(vstup k. 1. 4. 2005) a o obec Líšný (vstup k 1. 7. 2005).

Členskými obcemi dobrovolného svazku Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS) k  31. 12. 2005 

jsou -

Města: Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou.

Obce: Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný.

VHS Turnov bylo založeno v r. 1995, v té době zejména pro převzetí privatizovaného majetku tehdejšího 

státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov a za účelem zajištění provozování a rozvoje 

vodohospodářské infrastruktury. Provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov nyní smluvně 

zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace, provoz Turnov, se sídlem na Kotlerově nábřeží. Rozvoj 

vodohospodářské infrastruktury si zajišťuje VHS Turnov po dohodě s provozovatelem a členskými obcemi 

ve vlastní režii. 

Příjmy VHS Turnov jsou tvořeny částí vybraných tržeb na vodném a stočném (35 % vybraných tržeb), 

investičními dotacemi od členských obcí a státu (Mze ČR, SFŽP ČR). VHS Turnov je v zastoupení všech 

členských obcí řízeno Radou sdružení (od ledna 2005 19 členů, předsedou je starosta Turnova Ing. Milan 

Hejduk) a činnost svazku je kontrolována (mimo státní instituce) Dozorčí radou.

Kromě řady menších akcí byla dosud v režii VHS největší investicí rekonstrukce čističky odpadních vod u 

železniční zastávky v Turnově (celkové náklady těsně pod 100 milionů Kč). Od roku 1996 bylo do 

vodohospodářské infrastruktury ve správě VHS Turnov investováno téměř 200 mil. Kč. 

Chod organizace byl v roce 2005 zajišťován ředitelkou organizace, jednou ekonomickou pracovnicí 

(ekonomika, účetnictví, majetek, písemnosti) a pěti investičními techniky (technická a ekonomická příprava 

staveb, realizace staveb, sestavování žádostí o dotace, řešení provozních a ostatních záležitostí).

V sídle organizace je kancelář ředitele organizace a na stejné adrese i druhá kancelář technického zázemí 

pro region Turnovska. Další kancelář je zřízena v Semilech pro obsluhu území na severu kraje. V městech 

svazku jsou pro kontakt s veřejností zajišťovány pravidelné úřední hodiny.

VHS Turnov v     roce 2005 zrealizovalo přímo v     našem městě:  
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- zahájení realizace stavby kanalizace v Turnově -  Mašově a Pelešanech (proinvestováno 33 mil. Kč, 

dotace od MZe ČR, ukončení 2006),

- zahájení rekonstrukce vodovodu v Mašově (proinvestováno 0,9 mil. Kč)

zahájení stavby Turnov – Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic (proinvestováno 2 mil. Kč, 

dotace od SFŽP ČR - OPI),

- oplocení vodojemů (0,14 mil. Kč)

- odkup kanalizace (0,2 mil. Kč)

- oprava vodovodu Metelka (2,3 mil. Kč)

- oprava vodovodu Šlejferna (2 mil. Kč)

- úprava AN ČOV (0,4 mil. Kč)

Prvořadým cílem bylo pro VHS v roce 2005 ukončení stavby kanalizace v Přepeřích, zahájení stavby 

Odkanalizování Mašova a Pelešan (Turnov) a Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic 

(Turnov) a zahájení investice Čistá Jizera (dostavba a rekonstrukce kanalizace ve městech svazku) a 

zmapování investičních potřeb přistupujících měst.

Cena vodného a stočného platná v roce 2005:

-  vodné - 26,18 Kč/m3

- stočné - 18,06 Kč/m3

► MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV S.R.O., KOSMONAUTŮ 1599
Jednatel společnosti: Vladimír Konopka, tel. 481 319 811, e-mail: teplo@mtturnov.cz

MTT, s.r.o., byla založena koncem roku 1996, a od 1. ledna 1997 převzala do nájmu a začala provozovat 

tepelné zdroje, venkovní rozvody tepla a směšovací stanice v objektech, které jsou ve vlastnictví Města 

Turnov. Společnost je plně vlastnictvím Města Turnov. MTT, s.r.o., zaměstnává 31 pracovníků.

Společnost je držitelem autorizací na: výrobu tepla, rozvod tepla, výrobu el. energie.

Hodnota majetku pronajatého od Města přesahuje 150 mil. Kč. Společnost zajišťuje dodávky tepla pro 

lokality v Turnově. Tržby MTT za teplo, el. energii a externí práce dosahují cca 41 mil. Kč/rok. 

(Přes opakované žádosti společnost MTT, s.r.o., aktuální informace z roku 2005 kronikáři města nedodala.)

► SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.
Provoz Turnov, Kotlerovo nábřeží 1379, Tel.: 481 322 141

K 31. prosinci 2003 byla výmazem jména z obchodního rejstříku ukončena fúze akciové společnosti VAK 

Turnov se svým stoprocentním vlastníkem akciovou společností Severočeské vodovody a kanalizace se 

sídlem v Teplicích. Skončila tak téměř desetiletá etapa samostatné společnosti, když už více než polovinu 

této doby byla mateřskou firmou vedena. Pro spotřebitele ani pro vlastníky vodohospodářského majetku (tj. 

obce, města resp. jejich svazky) to nebyla významná změna: v sídle na Kotlerově nábřeží v Turnově je 

provozní středisko se zákaznickým centrem, kde je možno vyřídit běžné provozní problémy, žádosti o 

zřízení přípojky atd.
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► SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ, ANTONÍNA DVOŘÁKA 294
Tel.: 481 321 900, fax: 481 321 578, e-mail: ceskyraj@schkocr.cz, http://www.chkocr.cz

Vedoucí Správy CHKO: RNDr. Lenka Šoltysová

Chráněná krajinná oblast Český ráj leží na území tří krajů: Libereckého, Královéhradeckého a 

Středočeského. Rozloha je 181,5 km².

Vyhlášení: vládním nařízením č. 508/2002 Sb., schváleným dne 14. října 2002 Vládou České republiky a 

publikovaným ve Sbírce zákonů dne 5. prosince 2002. Plán péče byl schválený v roce 2004, platný do roku 

2013, je k dispozici mj. na internetových stránkách, zonace CHKO byla schválena vyhláškou č. 488/2004 

Sb., platná je od 1. 1. 2005.

V roce 2005 bylo rozhodnuto o vyhlášení sedmi přechodně chráněných ploch: Střelečská hůra - ochrana

populace jedle bělokoré, Záborčí - Borek – ochrana populace prstnatce májového, Záborčí - Převahy – 

ochrana populace prstnatce májového, Záborčí - šafrán – ochrana populace šafránu bělokvětého, Louka na 

Bačově – ochrana populace prstnatce májového a ostřice Davallovy, Loučka v Klokočských skalách - 

ochrana populace prstnatce májového, Dolní Zbirohy – ochrana střevíčníku pantoflíčku.

Rok 2005 byl rokem přelomovým. Byl to rok obhajoby činnosti Správy před širokou veřejností. Zatímco na 

zámku Hrubá Skála na lednovém setkání starostů obcí, podnikatelů z oblasti cestovního ruchu, majitelů 

pozemků a občanských sdružení ministr životního prostředí Libor Ambrozek obhajoval rozhodování Správy, 

tak na říjnovém setkání v Lázních Sedmihorkách u příležitosti konference k 50 letům CHKO Český ráj

předával certifikační listinu o přijetí Českého ráje do evropské sítě geoparků UNESCO.

I přes nedostatek finančních prostředků na publikační činnost se díky činnosti ČSOP Křižánky a firmě 

Gentiana Jilemnice daří každý rok vydávat a publikovat základní informační a propagační materiály o CHKO 

Český ráj. Oceněním byl výběr výroční zprávy 2002 Chráněné krajinné oblasti Český ráj (autoři Lukáš Bílek 

a Leoš Erben) na výstavu a do katalogu mezinárodního Trienále Ekoplagát 05 mezi 111 plakátů od 61 

autorů z 23 zemí světa. Za úspěch se dá považovat po tříletém jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic 

zahájení rekonstrukce lipové aleje Turnov - Sedmihorky. Zdravotní a bezpečnostní řez za mimořádných 

podmínek byl proveden arboristickou firmou ARBONET zatím u 21 stromů. Podařilo se taktéž po třech 

letech jednání a shánění finančních prostředků provést údržbu a sjednocení značení všech přírodních 

rezervací a památek na území v CHKO. Ve spolupráci s KČT byla vyrobena a instalována nová nástěnná 

turistická mapa Českého ráje v měřítku 1:35 000 na více než 50 stanovištích v CHKO. Rekonstrukce 

zničeného altánu dřevokaznou houbou v arboretu Bukovina, který byl postaven před více jak 140 lety a 

socha Duch arboreta, kterou zhotovil Ivan Šmíd na jaře roku 2005 z odumřelé stejně staré douglasky,

může být tím symbolickým přiblížením a podanou rukou všem, kteří chtějí zachovat Český ráj pro další 

generace. 

(Zdroj: Výroční zpráva organizace.)

Další významné turnovské firmy

► GRUPO ANTOLIN TURNOV S.R.O., PRŮMYSLOVÁ 3000, TURNOV
Tel. 481 363 711, e-mail: personal.turnov@grupoantolin.com, www.grupoantolin.com
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Na konci r. 2005 došlo k výměně na pozici ředitele závodu, kdy po úspěšném vybudování a rozjezdu výroby 

firmu opustil Ing. Josef Beran a do funkce ředitele závodu nastoupil Ing. Pavel Zikmund.

Nový závod na výrobu interiérových plastových dílů pro automobilový průmysl zahájil sériovou výrobu 

dveřních výplní pro projekt Škoda A5 (nová Octavia) v lednu r. 2004. V té době firma zaměstnávala zhruba 

50 zaměstnanců. Do konce r. 2004 se zvýšil počet zaměstnanců až na celkových 170 (pozn. v květnu 2005 

však firma zaměstnává více než dvojnásobný počet lidí ve srovnání s prosincem 2004). Zároveň byla v 

lednu 2004 zahájena dostavba další výrobní haly o ploše 8000 m2. Když byla v srpnu dostavěna a uvedena 

do provozu, celková plocha závodu dosáhla více než 18.000 m2 (z toho 15.000m2 výrobní plochy).

V listopadu 2004 začala firma vyrábět a dodávat dveřní výplně pro projekt VW B6 - nový Passat. V průběhu 

r. 2004 probíhal ve firmě hromadný nábor pracovních sil, především do výroby, ale také do dalších oddělení 

(např. do údržby, skladu atd.). 

Rok 2005 je v Grupo Antolin Turnov charakterizován plným náběhem výroby pro největší zákazníky, jako je 

Volkswagen, Škoda a Ford a dále přestěhováním některých projektů a výrobních linek pro zákazníka Škoda 

ze sesterské firmy GA Bohemia v Chrastavě do Turnova. Od konce roku 2005 firma vyrábí v Turnově dveřní 

výplně pro celou modelovou řadu Octavia (jak starší model Tour, tak i nová Octavia) a dále plata 

zavazadlového prostoru pro modely Fabia, Octavia a Roomster. Celkový počet zaměstnanců na konci r. 

2005 dosáhl 500 osob a podařilo se dosáhnout certifikace na systém jakosti dle ISO 9001 a 

environmentálního managementu ISO 14000, na což jsou ve firmě právem hrdi a zároveň je potřeba říci, že 

je to nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování firmy v automobilovém průmyslu.

Rok 2005 byl pro Grupo Antolin úspěšným odrazovým můstkem pro další intenzivní rozvoj v r . 2006.

Pro kroniku města zpracoval: Mgr. František Hejlík, HR Manager, Grupo Antolin Turnov s.r.o.

► GRANÁT, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY, VÝŠINKA 1409
Tel. 481 357 210, www.granat-cz.com, e-mail: centrum@granat-cz.com

V r. 2005 nedošlo k žádným zásadním změnám ve společnosti - k těm došlo až 28. dubna 2006, kdy bylo 

zvoleno nové představenstvo a novým předsedou byl zvolen Mgr. Václav Kolombo, místopředsedkyně 

Libuše Adamičková (informace je tu využita vzhledem k termínu zpracování písemné části kroniky za rok 

2005).

Zajímavosti roku 2005:

- navázána spolupráce s Czech Tourism a účast 2 pracovníků na světových výstavách turistického ruchu 

(předvádění ruční výroby šperků a "rýžování granátů) - Tokio, Berlín, Madrid, Brusel,Utrecht, Mnichov, 

Varšava

- ukončení výstavní činnosti galerie Granát (přeměna v předváděcí centrum s denním programem)

- dohoda o návštěvách předváděcího centra s CK

- účast na výstavě šperků v Las Vegas

- nově uvedené výrobky (skleněné výrobky se zatavenými granáty, či lepenými granáty, dále nová kolekce 

šperků secesních a art deco ve spolupráci se SUPŠ Turnov)

- návrat k poskytování praxe pro žáky SUPŠ

I v roce 2005 družstvo dosáhlo kladný hospodářský výsledek. Průměrný počet pracovníků byl 378 (z toho 

263 spoluvlastníků + ostatní zaměstnanci).
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Prodejen: 10 na území republiky

► HELIOS-OKNA, S R.O.
Daliměřice 480, Průmyslová zóna Vesecko, Turnov

tel. 481/319927-29, email: heliosokna@iol.cz, www.heliosokna.cz

Jednatel Miroslav Kořínek, prokurista firmy Tomáš Pažout

Hliníkové konstrukce, prosklené fasády

Plastová a hliníková okna,dveře,zimní zahrady

Držitel certifikátu jakosti ISO  9001:2001

Společnost HELIOS-OKNA, s.r.o., byla založena v roce 1991 jako výrobce plastových a hliníkových oken, 

prosklených fasád a zimních zahrad. Zabýváme se zpracováním plastových profilů REHAU, kování ROTO, 

hliníkové profily SCHÜCO.

V současné době naše společnost zaměstnává cca 50 lidí v trvalém pracovním poměru. Roční obrat se 

pohybuje v rozmezí 60 - 80mil. Kč.

Výrobky dodáváme dle přání, představ a specifikace zákazníka včetně dopravy a montáže do předem 

zaměřených stavebních otvorů na místo určení. V panelových domech provádíme výměnu oken 

s demontáží a likvidací starých oken v bytě během jednoho dne, a to i v případě meziokenních vložek. 

Výměna oken a narušených meziokenních vložek je prováděna suchou cestou. Princip osazování pomocí 

speciální lišty s překrytím vnitřní montážní spáry včetně vnitřního parapetu nahrazuje zednické začištění tzn. 

žádný mokrý proces. 

Z větších akcí prováděných naší firmou v Turnově můžeme jmenovat Obchodní akademii, Městskou 

nemocnici, Českou pojišťovnu, Českou spořitelnu, přístavbu Základní školy v Žižkově ulici, panelový dům 

v Rubínové a Studentské ulici atd.

Za nejzajímavější referenční stavby realizované naší společností považujeme Justiční areál v Liberci, Lázně 

Darkov, Bytové domy Portyč v Písku, Dům svítidel Orion v Praze, hotel Sen Senohraby a mnoho dalších.

(Pro kroniku města zpracovala Daniela Kupková, marketingové oddělení, HELIOS-OKNA, s r.o.,Turnov.)

► ŠROUBÁRNA TURNOV, A.S., BEZRUČOVA 788 
Tel. 481 355 111, www.sroubtu.cz, e-mail: obchod@sroubtu.cz

generální ředitel: Ing. Miloslav Carda

Počátek historie Šroubárny Turnov, a. s., je datován rokem 1951, kdy byla do objektů v Turnově, původně 

využívaných pro výrobu dřevěného nábytku, soustředěna výroba šroubů a  soustružených dílů na základě 

sloučení soukromých firem z Jablonce n. N., Železného Brodu a Turnova. Převedený sortiment byl ještě 

v 50. letech rozšířen o výrobu nízkých lisovaných podložek a o ucelený program výroby lisovaných 

a pružných podložek. V podobě národního a později státního podniku působila Šroubárna Turnov společně 

s ostatními šroubárnami na území Československa pod bývalou VHJ Hutní druhovýroba, a to až do doby 

svého odstátnění. S účinností od 1. 5.1992 převzala veškerý majetek Šroubárny Turnov stejnojmenná 

soukromá akciová společnost s cílem pokračovat ve výrobě spojovacího materiálu a ve snaze nejen udržet 

dobré jméno Šroubárny Turnov na trhu, ale nadále postavení tohoto výrobce spojovacího materiálu 

posilovat. V zájmu zvyšování úrovně kvality výrobků, rozšiřování sortimentu a nabídky služeb zákazníkům 
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bylo např. technické vybavení v posledních pěti letech rozšířeno o moderní počítačem řízenou galvanickou 

linku, doplněnou solnou komorou pro ověřování kvality pokovení, dvě moderní linky na tepelné zpracování 

šroubů a podložek řízené počítačem, vícerázové lisy pro tváření šroubů včetně výkresových dílů za studena 

a automatickou balící linku umožňující splnit potřeby zákazníků na drobné balení.

Rok 2005 byl výrazným předělem pro další zaměření, když rozhodující se stala výroba lisovaných šroubů 

převážně výkresových, při současném útlumu produkce normalizovaných šroubů a podložek, dovážených již 

masivně z Číny. V návaznosti na chystaný odprodej části areálu firmy byla provedena restrukturalizace 

výrobních a ostatních ploch a části výrobních kapacit s cílem snížit nákladovost. Došlo k výraznému 

zredukování strojní kapacity provozu, jednotlivá pracoviště doznala zásadních změn. Vše bylo prováděno za 

plného provozu.  Tržby za výrobky a služby byly v roce 2005 na úrovni 260 390 tis. Kč (v roce 2004 to bylo 

273 818 tis. Kč). V roce 2005 v podniku pracovalo celkem 246 zaměstnanců (v roce 2004 to bylo 260).

(Zdroj: Výroční zpráva a internetové stránky firmy.)

► DIAS TURNOV, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 1302
t. 481 354 222, www.diasturnov.cz, diasturnov@iol.cz

DIAS je českým výrobcem diamantových kotoučů s kovovou i pryskyřičnou vazbou a ložiskových 

technických kamenů.

Vrátíme-li se zpět do historie zjistíme, že výroba technických kamenů byla zavedena v Turnově po roce 

1930 spojením menších brusíren. Po roce 1945 podnik prodělal mnoho organizačních změn až do uvedení 

názvu DIAS. V roce 1959 byla zavedena výroba diamantových nástrojů. Výrobky z podniku mají dlouholetou 

tradici, vyznačují se přesností, vysokou kvalitou a dobrou pověstí na českých a zahraničních trzích. 

Firma DIAS Turnov, s.r.o., se v roce 1993 stala soukromou společností

Obchodní jméno DIAS, odvozené od zpracovávaných DIamantů, Achátů a Safírů, se svými vysoce kvalitními 

výrobky vystupuje po celé Evropě.

(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► DIOPTRA, A.S. TURNOV, SOBOTECKÁ 1660
Tel. 481 358 111, www.dioptra.cz, e-mail: dioptra@volny.cz, postbox@dioptra.cz

Více než před 100 lety, v roce 1896, začal s optickou výrobou v Turnově Jan Mařan. Řemeslnou výrobu v 

poměrně krátké době přeměnil na tovární průmyslovou výrobu. Výrazného rozšíření výroby a trhů dosáhl po 

vzniku samostatného Československa v roce 1918. Pokračovatelem optické výroby v Turnově ve druhé 

polovině 20. století, až do současnosti, byla a je DIOPTRA. Ta prošla v letech 1998 až 2001 zásadní 

proměnou. Z ryze výrobního podniku se stala obchodní společnost s výrobním zázemím. 

Převážně velkosériová výroba byla doplněna a postupně nahrazena výrobou na zakázku s velkým obsahem 

vysoce kvalifikované práce. Za desítky milionů Kč byly pořízeny nejnovější výrobní a informační technologie. 

Služby DIOPTRY se přizpůsobily spokojenosti zákazníků. Služby jsou odborné a rychlé.

Budoucí investice jsou určeny pro další rozšíření strojních kapacit, vzdělávání zaměstnanců a propagaci 

značky DIOPTRA.

Hlavní nabídkou DIOPTRY jsou brýlové čočky. Jde o čočky minerální a plastové, o čočky jednoohniskové, 

bifokální a progresivní, o čočky od základních až po vysoké rozsahy dioptrií. DIOPTRA u převážné většiny 
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brýlových čoček zušlechťuje jejich povrch nanášením vysoce kvalitních antireflexních a hydrofobních vrstev. 

U plastových čoček provádí DIOPTRA i jejich tvrzení a barvení.

Nabídka brýlových čoček od DIOPTRY je komplexní a z hlediska technických a estetických parametrů má 

evropskou a světovou úroveň.

Významné postavení na trhu má DIOPTRA v prodeji lup, na speciální zakázkové výrobě optických elementů 

a svítidel pro průmysl, zdravotnictví i domácí použití.

(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► KAMAX, S.R.O., NUDVOJOVICKÁ 1474
Tel. 481 353 111, www.kamax.cz, e-mail: info@kamax.cz 

KAMAX – to je program. K znamená podle klasické nauky pevnost. MAX poukazuje na maximum jakosti.

Firmu založil v Německu v roce 1935 Rudolf Kellermann spolu se třemi spolupracovníky. Od prvopočátku 

jsou hlavními zákazníky firmy působící v oblasti automobilového průmyslu. Od roku 1980 je datován počátek 

expanze do zahraničí (Španělsko), v roce 1992 je postaven nový závod „ na zelené louce“ v Turnově jako 

druhou zahraniční společnost. V roce 2003 byly zdejší výrobní prostory zdvojnásobeny.

Nyní existuje na celé planetě celkem osm závodů (USA, Asie, Evropa) s více než 2500 zaměstnanci. Tito 

díky vysoké kvalifikaci a motivaci v současnosti vyprodukují obrat přes 350 milionů Euro. 

Základem výroby jsou pevnostní spojovací prvky pro automobilový průmysl – od zadání úkolu až po hotový 

výrobek. 

(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► ONTEX CZ, S.R.O., VESECKO 491
Tel. 481 319 600, www.ontex.cz, e-mail: ontexcz@ontexglobal.com

Ontex CZ, s.r.o., je součástí velkého průmyslového koncernu Ontex Group, který se specializuje na výrobu 

hygienických potřeb. Byl založen v roce 1979 a v současné době má zastoupení ve třinácti evropských 

zemích, mezi něž patří Německo, Francie, Česká republika, Nizozemí, Rakousko, Itálie, Polsko, Rumunsko, 

Maďarsko, Španělsko, Anglie, Turecko. Mateřská společnost Ontex NV sídlí v Belgii. 

HISTORIE ONTEX CZ, s.r.o.:

- listopad 1993 - získání společnosti Miltex se sídlem v Chrastavě s jedním strojním zařízením na výrobu 

dámských vložek 

- jaro 1995 – zprovozněna další výrobní linka ve Zlaté Olešnici 

- jaro 1997 -  výroba soustředěna do nově vybudovaného komplexu v Turnově

- jaro 1999 – dokončena přístavba výrobní a skladové haly (I. etapa) 

- podzim 2001 – dokončena přístavba výrobní a skladové haly ( II.etapa) 

- 2005 - dokončena další výrobní a skladovací hala

Společnost Ontex CZ prožívá velmi dynamický růst. Pro zabezpečení pokrytí a rozvoje mezinárodní prodejní 

sítě úspěšně investovala do celkového navýšení výrobní kapacity. Ontex CZ se intenzivně soustředí na 

rozvoj strojového parku a rozšířenou nabídkou se maximálně přibližuje spotřebitelské poptávce.

Celková zastavěná plocha společnosti ONTEX CZ s.r.o. činí v současnosti přes  30 000m2 a  do provozu je 

uvedeno 11 výrobních  linek s více než 440 zaměstnanci.
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(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► SKLOSTROJ, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 210
Tel. 481 350 111, www.sklostroj.cz, e-mail: sklostroj@sklostroj.cz

Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., je strojírenská firma, která se specializuje na dodávky skláren, sklářských linek, 

strojů a sklářských forem pro výrobu obalového skla. Sklostroj byl založen v roce 1950 a ve výrobcích firmy 

se tato více než padesátiletá zkušenost zcela jistě projevuje.

Nová historie firmy se datuje od roku 1994, kdy vlastnictví firmy přešlo do rukou současných majitelů a je 

nutno zmínit, že firma je 100% česká. Současný systém řízení je certifikován standardem ISO 9001 a tím je 

zajištěna kvalita produkce i služeb zákazníkovi.

Složité, ale spolehlivé výrobky svědčí o úspěšné práci 290 zaměstnanců. Vlastní vynálezy 40 konstruktérů 

(CAD/CAM Unigraphic) zajišťují unikátní technické řešení a unikátní rysy všech výrobků. 

Marketingová strategie Sklostroje byla změněna před lety a hlavním cílem se nestala pouze výroba a prodej 

I.S. strojů, které jsou srdcem výroby obalového skla, ale i zajišťování kompletního balíku pro sklárny na 

obalové sklo, zahrnujícího všechna potřebná a doplňující zařízení, školení personálu, servis, technickou 

asistenci, kompletní stavbu závodu a samozřejmostí je i plné zastřešení odpovědnosti za všechny tyto 

činnosti.

Správný směr této cesty byl potvrzen v mnoha úspěšných projektech, kdy Sklostroj byl vybrán západními 

společnostmi i přesto, že v tenderu se zúčastnily jejich domácí společnosti.

Ruský trh je pro Sklostroj stále ještě nejdůležitějším bojištěm a zatím se mu podařilo vyhrát okolo 75% všech 

nových projektů z několika posledních let. 95% obratu Sklostroje pochází z exportu do mnoha zemí světa - 

Ruska, Číny, Polska, Francie, Anglie, Ukrajiny atd.

Sklostroj má síť zástupců, kteří zajišťují servis, poskytují snadnější komunikaci v lokálních jazycích. Servisní 

centrum bylo zřízeno v Moskvě vzhledem k rozlehlosti místního trhu. Roční obrat firmy je zhruba ve výši 50 

mil USD.

(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► VYVA PLAST, S.R.O., SOBOTECKÁ UL. 836
Tel. 481 321 258, e-mail: info@vyvaplast.cz, www.vyvaplast.cz

Rok založení: 1992

Zahájení činnosti: 1. dubna 1993

Jednatelé a statutární zástupci: Jindřich Fanta, Jiří Karásek, Jaroslav Bursa (do roku 2000), Ing. Ivo Lednej, 

Ing. Jaroslav Šáral.

Společnost vznikla pronájmem přidružené výroby Zemědělského družstva Všeň. Předmětem podnikání je 

zpracování plastů technologií vakuového tváření a vytlačování profilů.

V roce 1996 se podařilo zakoupit od restituentů objekt v Sobotecké ulici, který je sídlem firmy a centralizovat 

do něj všechny dislokované provozovny. V roce 2000 byla firma úspěšně certifikována dle norem ISO 9002.

V roce 2001 firma zakoupila nové technologie od renomované firmy a zahájila zpracování náročnějších 

výlisků. V roce 2002 byly provedeny rozsáhlé investice do rozvoje vlastní konstrukce, designu výrobku a 

236

mailto:info@vyvaplast.cz
http://www.sklostroj.cz/


vybudování formárny. Začal se uplatňovat projekt nazvaný „Od myšlenky k výrobku“, jehož podstatou je 

uzavřený proces práce s poptávkami až k finální výrobě. Na podporu realizace jsme vytvořili potřebné 

kvalifikační, softwarové a technické předpoklady. Uplatněním této metody stoupl obrat společnosti a museli 

jsme přistoupit k rozšíření stávajících prostor.

V roce 2003 proběhla ve firmě rozsáhlá přístavba, díky níž jsme získali více než 1200m2 výrobních a 

skladovacích ploch. V tomto roce jsme získali rovněž vyšší certifikaci kvality dle ISO 9001.

Každý rok firma reinvestuje vytvořené prostředky do nových technologií.

Zaměstnanost ve firmě vykazuje mírný růst počtu pracovníků, v začátcích podnikání nás bylo přibližně 40, 

v současné době přes 70 pracovníků,  z  toho polovinu tvoří  ženy. Stav pracovníků je stabilizován a dochází 

k postupné změně kvalifikace ve prospěch potřeby vysokoškolsky vzdělaných odborníků a vyučených 

odborníků pro obsluhu moderních strojů.

Firma si uvědomuje potřebu vytváření dobrých pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců a proto byly 

postupně modernizovány jak sociální zařízení, tak i výrobní haly staré zástavby. V plánu je ještě výměna 

oken a opláštění budovy.

Obrat společnosti dlouhodobě roste a v roce 2005 dosáhl téměř 90 mil. Kč.

Výrobní program se v začátcích orientoval zejména na obaly pro potravinářství, potřeby pro zahradnickou a 

zemědělskou činnost, energetiku a spoje, nyní je základem výrobního programu orientace na zákazníky 

z odvětví elektrotechnického průmyslu, průmyslu výroby dopravních prostředků, potravinářských firem a 

výrobců kosmetiky, významné odvětví je rovněž reklamní průmysl. Výrobky pro tato odvětví představují 

především obaly, logistické prostředky pro přepravu výrobků a jejich částí, prostředky pro podporu prodeje, 

reklamy, vytlačované profily – trubky, žlaby kabelových rozvodů a chrániček optokabelů, průmyslové profily 

apod.  Nespornou výhodou společnosti je orientace na různá odvětví a segmenty trhu, orientace na 

zákazníka a jeho potřeby. Současné hlavní heslo firmy je: „Cílem je spokojený zákazník.“

Společnost se začlenila do globalizovaného trhu po přistoupení mezi členské státy EU a dodává své výrobky 

významným nadnárodním společnostem.

Budoucnost vidí firma v nepřetržité inovaci ve všech procesech.

(Pro kroniku města zpracoval Ing. Ivo Lednej, e-mail: lednej@vyvaplast.cz)

► Firma František Zikuda – STAVITEL
Sídlo: Bezručova ul. čp 588, Nádražní ulice čp. 599, ekonomický úsek a sklady a objekt čp. 2103 

v Nudvojovické ulici

Firma byla založena v roce 1992 po privatizaci stavební složky VAK Turnov jako stavební firma se 

zaměřením na provádění inženýrských sítí, převážně však na výstavbu vodovodů a kanalizací s počátečním 

stavem 11 pracovníků. 

Solidním přístupem k prováděným pracem si postupně získávala stabilní místo mezi firmami 

specializovanými na provádění vodohospodářských a inženýrských staveb. Postupně tak dochází k rozvoji 

firmy, zvyšování počtu zaměstnanců a ke zkvalitňování technického a strojního vybavení (rypadla, 

nakladače, nákladní vozidla…). 

V současné době firma zaměstnává zhruba 50 zaměstnanců s ročním obratem 70 - 80 mil. Kč.
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K významným zakázkám prováděných firmou patří vodovodní a kanalizační rozvody v Turnově, Jilemnici, 

Lomnici n. Popelkou, Mladé Boleslavi, Bakově n. Jizerou, Karlovicích, Mírové p. Kozákovem, Holíně, 

Kněžmostu, Slané, Žďáru, Kacanovech, Ohrazenicích, Hrubé Skále, Benátkách n. Jizerou, Vrchlabí, 

Čachovicích, Všejanech, Bosni, Březině ad. V roce 2005 firma realizovala dosud největší stavbu, a to 

odkanalizování obce Přepeře.

Další firmy:

Preciosa, a.s. - závod 4, Přepeřská 1447, t. 481 362 111, www.preciosa.cz

AUDITEX, s.r.o., Koňský trh 615, t. 481 324 674, e-mail: auditex@iol.cz

Crytur, s.r.o., Palackého 175, t. 481 319 511, www.crytur.cz, info@crytur.cz

Design Turnov, s.r.o. , Trávnice 902, t. 481311 266, www.design4.cz, design4@iol.cz

Drings, s.r.o. Turnov, 28. října 554, t. 481 324 850, www.drings.cz, info@drings.cz

Duvemaro, s.r.o., Vesecko 485, t. 481 321 892, www.duvemaro.cz, duvemaro@proaktiv.cz

Energo-ekoprojekt Turnov, s.r.o., 5. května 1997, t. 481 319 000, www.eet.cz

POLPUR, s.r.o., Kudrnáčova 1287, t. 481 311 581, www.polpur.cz

Profes Projekt, s.r.o., Vejrichova 271, 481 319 831, www.profesprojekt.cz

Resim, s.r.o., Nudvojovická 1681, t. 481 319 450, www.resim.cz, resim@resim.cz

Sekoprojekt - Ing. Sekanina, Čechova 1271, t. 481 321 081, www.sekoprojekt.cz

Slévárna Turnov - Ing. Kyncl, Přepeřská 210, t. 481 319 333, www.slevarna-turnov.cz, 

slevarnaturnov@iol.cz

Tiskárna Unipress, s.r.o., Svododova 1431, t. 481 319 411, www.unipress.cz

TRIMA, s.r.o., Nudvojovická 1681, t. 481 322 532, www.trima.cz, info@trima.cz

Univer, s.r.o., Přepeřská 1809, t. 481 323 381, www.univer.cz, univer@univer.cz

_____________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita většiny firem zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Všechny významné firmy a 

organizace byly se žádostí o informace ze své činnosti pro potřeby kroniky města obeslány, odezva však byla malá, ale 

lepší než vloni... Třeba, vložením informací na internetové stránky, zájem vzroste.

XI.
O ČEM SE TAKÉ MLUVILO 

V ROCE 2005
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Nejdiskutovanější témata roku 2005 v Turnově

► REGULAČNÍ PLÁN CENTRA MĚSTA
Projednávání regulačního plánu centra (RPC) Turnova bylo patrně nejžhavějším tématem našeho města 

v roce 2005. A když se mluví o RPC, tak nejkontroverzněji je přijímán zejména vnitřní dopravní okruh, který 

má být dlouhodobou alternativou dopravního řešení Turnova. Má mnoho vyhraněných odpůrců (jsou ale též 

příznivci). Dalším ohniskem sváru je v rámci RPC návrh výstavby obchodního centra na Koňském trhu. 

Situace došla tak daleko, že bylo podáno trestní oznámení na vedení města, Turnovem kolovala petice, aby 

byl odvolán starosta, různá uskupení se domáhala svých občanských práv (22. června se dokonce konala 

na náměstí demonstrace nespokojených občanů), názory zaujímali i ti, kterým je jinak komunální politika 

zcela jedno.
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RPC se zpracovává od roku 2002 na Odboru rozvoje MěÚ. RPC řeší samotné centrum města. Na tomto 

území má tento dokument do budoucna stanovit závazná pravidla, která bude muset každý stavebník, resp. 

majitel nemovitosti bezpodmínečně dodržet. Zatímco platný Územní plán města Turnova je z roku 1996, 

RPC na rozdíl od něj určí „veškerý život“ v centru až do absolutně konkrétních věcí, jako je například počet 

pater v zástavbě nebo závazné užití vymezené plochy. Proto také se při jeho projednávání tak výrazně 

prohloubily letité rozpory mezi různými názorovými skupinami ve městě (vadí hlavně trasování vnitřního 

dopravního okruhu a možnost existence nákupního centra na Koňském trhu ad.).

Veřejné projednání RPC se uskutečnilo 28. února 2005 v městském kině (bylo to opravdu hodně 

vzrušené...), potom proběhla zákonná doba, kdy mohli všichni obyvatelé Turnova předložit své připomínky, 

resp. námitky v případě, že jsou vlastníky nemovitostí v centru (svého práva využily stovky lidí). Byla 

jmenována Komise pro RPC, ta musela všechny připomínky občanů projednat, ale do celkového návrhu je 

může i nemusí zapracovat, kdežto námitkami vlastníků se zabývat musí ze zákona a pokud nebudou do 

regulačního plánu zapracovány, musí zdůvodnit proč! Konečné slovo potom budou mít zastupitelé, kteří o 

každém jednotlivém návrhu budou hlasovat. Ono veřejné zasedání mělo být již do konce roku 2005, ale 

z mnoha důvodů na něj nedošlo - zásadní je nesouhlas hygieny s trasováním části vnitřního dopravního 

okruhu v ulicích Palachova a 28. října. (Okruh vede: Palachova ul., ul. A. Dvořáka, Markova, Kinského, 

Husova a Žižkova ul. a odtud novou spojkou za atletický stadion a dolů na Luka, dál kolem autobusového 

nádraží zadem na Koňský trh a do budoucího kruhového objezdu před bývalým pionýrákem). 

Optimisté v závěru roku tvrdili, že ke schválení celého RPC včetně vydání příslušné vyhlášky by mohlo dojít 

v létě příštího roku, pesimisté říkají, že k tomu, díky nebývale vzedmuté vlně emocí, nedojde nikdy... 

V každém případě se v této věci do konce kalendářního roku již nic nestalo. Přesto stojí za připomenutí ještě 

snaha z důvodu soukromého vlastnictví malé části pozemků na Koňském trhu starostou města Ing. 

Hejdukem obvinit ho z nekalých úmyslů, na zářijovém zasedání dokonce padl návrh na jeho odvolání, pro 

hlasoval ale pouze jediný zastupitel (Josef Kunetka). 

V souvislosti s projednáváním RPC bylo v roce 2005 také často poukazováno na fakt, že radní města 

udělovali výjimky ze stavební uzávěry, která na projednávané centrum města platí. Nejkontroverznější 

výjimku, která právě spustila vlnu kritiky na samotného starostu města, bylo umožnění stavby obchodního 

centra (Hypernovy) na místě zbourané masny na Koňském trhu (mluví se o společnosti Ahold, nákladech ve 

výši 150 milionů a prodejní ploše 4,5 tisíce metrů čtverečních + dvoupodlažní parkoviště pro 200 aut). 

Výjimku nakonec - kvůli velkému významu - projednávalo samotné zastupitelstvo, kde v prvním hlasování 

návrh neprošel, na dalším zasedání zastupitelů před prázdninami návrh na udělení výjimky prošel těsnou 

většinou zastupitelů (14 – starosta se hlasování zdržel).

► STŘELNICE: ROK 2005 DEFINITIVNĚ ROZHODL, ŽE SE KULTURNÍ DŮM BUDE STAVĚT!
Tento rok byl opravdu zásadní pro budoucnost kultury v našem městě. Má nebo nemá mít 15 tisícové sídlo 

vlastní kulturní dům?, a když nelze získat státní ani „evropskou“ dotaci, má se stavět za peníze z rozpočtu 

města na úkor jiných výdajů? Tak zněla otázka roku 2005!
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Jak to všechno bylo? Pěkně od začátku:

Střelnici postavil Spolek ostrostřelců (po nich měla jméno) před více než 100 lety a protože už tenkrát 

chyběly peníze, stavělo se z již použitého materiálu a v podstatě nebyla budova nikdy stavebně dokončena.

Myšlenka na stavbu nového kulturního domu je poměrně stará. Dle pamětníků se o tom mluvilo již za první 

republiky, ale také v padesátých letech minulého století. Od té doby byly vybrány tři lokality, kde mělo nové 

zařízení stát (u velkého mostu, v zahradě Šimákovy vily a později u internátu hotelovky ve Skálově ulici). 

Vždy se průběh opakoval. Byla pořízena studie, projekt a z důvodu nedostatku peněz se od stavby upustilo. 

Pokud je městský archiv v pořádku, vše by se lehce mohlo najít, protože projekty musí zabrat značnou část 

archivních regálů. Znovu nahlas se začalo mluvit o tom, že místo rekonstrukce Střelnice by bylo lepší 

postavit úplně novou budovu už při realizaci přestavby horních kasáren na obchodní akademii a hotelovou 

školu, tedy kolem roku 2000. Tehdy přišel mecenáš Horáček s otázkou, co ještě Turnov nutně potřebuje. 

Mnoho věcí, ale také nový kulturák, zněla odpověď.

S vypracováním architektonických studií se začalo v roce 1999, nechala se vypracovat projektová 

dokumentace. Původní vítězná studie je z dílny pražského Ateliéru 6, na pořízení původní projektové 

dokumentace radní města vybrali turnovský Design 4. V lednu 2002 byl ohlášen vítěz výběrového řízení na 

dodavatele stavby nové Střelnice firma Metrostav, a.s., Praha. Práce fyzicky začaly v polovině března 2002, 

stavba měla být dokončena do léta 2003 a slavnostní otevření mělo proběhnout v září téhož roku.

Celkové náklady měly činit 160 milionů korun. Celkem 130 milionů měla věnovat Nadace Bohuslava Jana 

Horáčka Českému ráji a zbytek uhradit město ze svého rozpočtu.

Do konce dubna, resp. začátku května 2002, byla stará, stoletá Střelnice srovnána se zemí (celkem to ani 

moc bourat nepotřebovalo), když před tím bylo realizováno několik tzv. podmiňujících investic: výstavba 

nových, náhradních garáží v areálu Střelnice a v ulici 28. října, nový vodovodní řad, trafostanice, udělaly se 

hlavní vodovodní a kanalizační řády a k tomu ještě byly provedeny všechny nutné demolice doprovodných 

staveb. Výsledek? Pod dnešním zatravněným paloukem je kompletně zasíťovaný stavební pozemek, když 

do veškeré přípravy již bylo investováno zhruba 40 milionů Kč! 

Všechny probíhající práce byly vždy řádně odsouhlaseny usnesením rady nebo zastupitelstva města, nikdo 

tedy nic nedělal samovolně. 

Součástí původní projektové dokumentace bylo, že se zboří celá zadní část Střelnice. Přední objekt se 

přestaví tak, že zůstane stát čelní zeď a vše ostatní se také zboří. Při provádění demolic se přišlo na to, že 

celá stará budova při vstupu z Markovy ulice je v katastrofálním stavu a je tedy levnější ji zbourat a postavit 

„repliku“ celého objektu.

Vážné problémy nastaly, když se začalo se zakládáním budoucí stavby, tedy zejména s výstavbou opěrné 

zdi. Dodavatel zjistil, že je to podle projektu technicky neproveditelné. Až dodatečně se přišlo na to, že se 

před stavbou neprovedl geologický průzkum a způsob zakládání byl odhadován. Rychle se tedy začaly 

společně hledat cesty, co dělat. 

Během stavby se hledala řešení, jak stavbu realizovat dle původního projektu, který by se dopracoval dle 

aktuálních zjištění. Na počátku podzimu 2002 však bylo rozhodnuto, že se bude hledat nový projektant, 

který udělá nový projekt! Samozřejmě musel být proveden podrobný geologický průzkum. Optimisté věřili, že 

se opět naplno začne pracovat na jaře 2003 (v podstatě se nic moc z tehdejšího pohledu nestalo, snad až 

na půlroční zpoždění). Kdyby...
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Kdyby v říjnu 2002 náhle nezemřel mecenáš pan B. J. Horáček! Práce už nikdy nebyly obnoveny, nadace se 

dostala do finančních problémů a nemohla plnit své závazky.

Během jara 2003 bylo staveniště zakonzervováno, stavební jáma postupně zavezena hlínou a posléze celá 

plocha zatravněna. V květnu 2003 byl ještě zbourán dům U Raka, spíše pro Smuteční síň vyrostlo nové 

parkoviště se 72 stáními za více než pět milionů z městského rozpočtu, také se postavily dvě nové 

příjezdové cesty ke garážím a příjezd ke smuteční síni, která byla dokončena za peníze města (původně 

měla stavbu také hradit Horáčkova nadace).

Začaly se hledat jiné zdroje financování, a to zejména ze Strukturálních fondů Evropské unie. Firma DHV 

Praha zpracovala za zhruba 300 tisíc Kč studii proveditelnosti „Kongresového centra Střelnice“. V létě 2004 

byly podklady odevzdány Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, když náklady projektu byly odhadnuty na 168,5 

mil. Kč, ze strukturálních fondů město požadovalo dotaci ve výši 75%, další peníze měly přijít ze státního 

rozpočtu a zbytek (asi 10%) mělo hradit město. Tato snaha skončila krachem. Z 27 posuzovaných žádostí 

byl Turnov až na 20. místě, vina se dávala špatně nastaveným kritériím, protože přednost měly projekty 

v lázeňských městech (navíc bylo uspokojeno pouhých pět žádostí).

Na jaře 2005 přišel starosta Hejduk s pro někoho šokujícím prohlášením: „Jestliže opravdu Střelnici chceme, 

tak ji postavíme za peníze města!“ Rozpočet má podle něho rezervy, a když se celá zdejší komunita 

dohodne, že stavbě kulturního domu dá přednost, dá se prý uspořit tolik, že stavba může být profinancována 

a ještě k tomu budou zajištěny životně důležité věci pro chod města.

Toto prohlášení nastartovalo vášnivou diskusi. Velmi rychle vykrystalizovaly názorové skupiny, když v čele té 

„pro“ stavbu „za své“ stál hlavně starosta Hejduk a místostarostka Maierová a zastupitelé Kordová, Tomsa, 

Sekanina a další – ti i při vědomí, které městu finanční zátěž spojená se stavbou přinese, argumentovali tím, 

že chceme-li o sobě říkat, že naše město opravdu žije kulturou, je třeba také pro duchovní a společenský 

život vytvářet podmínky zdola a snahu soustředit na tradiční místo. Druhá skupina zastupitelů uváděla 

zejména ekonomickou stránku věci, když podle ní je stavba bez dotací pro město riskantní, protože budou 

omezeny výdaje důležité pro život organizací a bez ohromného zadlužení, které by mohlo překročit 150 

milionů (!), podle nich postavit Střelnici nepůjde. V čele této skupiny stál zejména místostarosta Pekař, 

zastupitelé Jarolímek, Kunetka, Haken a členové finančního výboru Sláma, Mikl a další. 

Zastupitelé na svém zasedání 30. června 2005 schválili navržený rámcový model financování dostavby 

areálu Střelnice, stanovili maximální průběžné zadlužení Města z důvodu stavby na 100 mil. Kč a současně 

požadovali dodržet maximální investiční náklad akce ve výši 135 mil. Kč. V této souvislosti také uložili 

vedení radnice předložit návrh možného souboru majetku k odprodeji. Pracovníkům radnice zodpovědným 

za tvorbu rozpočtu města zastupitelé uložili připravit standardním způsobem návrh rozpočtu města pro rok 

2006 se zapracováním financování stavby Střelnice.

Po celou druhou polovinu roku 2005 probíhala velice prazvláštní kuloární jednání, o kterých po městě 

kolovaly různé fámy a zaručené zvěsti - za hlasy pro Střelnici prý byla některým zastupitelům slibována 

podpora jejich dalších aktivit, bezproblémově prý dopadla mj. dohoda o tom, že „nemocnice“ Střelnici 

podpoří výměnou za to, že peníze z prodeje pozemku na Vesecku (40 milionů Kč) nepůjdou na kulturák, ale 

na výstavbu sterilizace v nemocnici, protože hrozí, že by toto pro nás důležité zdravotnické zařízení mohlo 

být z důvodu zastaralé technologie uzavřeno. Pro někoho bylo neúnosné podpořit stavbu protěžovanou 

starostou Hejdukem, který by si v době svého odchodu vystavěl „pomník nezapomnění“. Skeptičtí 
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ekonomové strašili všemožnými výstrahami a jednotlivé kapitoly letošního rozpočtu vypulírovali do ještě před 

rokem téměř astronomických částek, jen aby se stavbě zabránilo. Taky se spekulovalo a zavazovalo 

v sekretariátech a buňkách politických stran a uskupení a stranická neposlušnost byla prý trestána příslibem 

„politické likvidace...“  Slyšet bylo také mnoho dalších „zaručených informací“, které jsou však bez toho, že 

se pod ně někdo podepíše, nepublikovatelné a tím se nacházejí v rovině pouhých spekulací. Shrnuto a 

podtrženo: Obě názorové skupiny v zastupitelstvu hledaly cesty, jak ty druhé přesvědčit o své pravdě a 

prosadit svůj názor. Pro následující měsíce možná tato „zákulisní“ jednání byla důležitá tím, že se někteří 

zastupitelé názorově vyhranili a před volbami vyslali voličům signál, v jakých mantinelech asi budu 

rozhodovat v dalším volebním období, dostanou-li, v případě své kandidatury, ještě v budoucnu šanci.

Na podzim loňského roku se také pokračovalo v pracech na úpravách projektu, zejména ve smyslu 

zeštíhlení nákladů, někteří radní dokonce vznesli námitky ve smyslu, jestli je v novém objektu nutná 

restaurace a nebo druhý malý kulturní sál apod. Nakonec tyto námitky v upravené dokumentaci zůstaly.

V říjnu 2005 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „Společenské centrum Střelnice“ a těsně 

před Vánoci výběrová komise „rozlepovala obálky“. O stavbu projevilo zájem celkem devět firem, sedm 

z nich soutěž obeslalo. Nabídková cena za realizaci stavby se pohybovala v rozmezí od 112 do 147 milionů 

korun.

A protože kronika města je psána s mírným zpožděním, je možné tuto informaci ukončit zásadní 
zprávou: zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 26. ledna 2006 těsnou většinou záměr 
schválili. Stalo se tak v rámci schvalování rozpočtu města. Ten počítá též se 40 miliony na stavbu Střelnice 

v rámci celkem 188 milionů veškerých letošních investičních akcí. Na zasedání bylo přítomno 23 zastupitelů. 

Pro hlasovalo 14 z nich, což je nejtěsnější většina potřebná k tomu, aby byl záměr schválen. Proti bylo 7 

zastupitelů a zdrželi se dva.

(Zdroj: Shrnující materiál, který publikovaly Hlasy a ohlasy Turnovska.)

► BUDOUCNOSTÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE JE V JEJÍ TRANSFORMACI?
O nesystémovosti českého zdravotnictví již byly popsány stohy papíru a prakticky žádná polistopadová 

vláda si s tímto problémem neví rady. Roky se hovoří o restrukturalizaci, o zrušení některých nemocnic, 

resp. o nové definici poskytování lékařské péče. Také o neuvěřitelné práci zdravotních pojišťoven, které 

opožďují platby za výkony běžně o půl roku a déle, čímž dostávají nemocnice a soukromé lékaře do často 

neřešitelných situací. Jen těch ministrů zdravotnictví, kteří vyhořeli… 

V roce 2005 dostala tato nesystémovost a chaotičnost další rozměr – nemocnice byly překotně převáděny 

na obchodní společnosti. Už na ně tak nedosáhne vláda, která populisticky (předvolebně) říká, zvedněte 

platy doktorům a sestřičkám, už ale neříká ono „b“ – kde na to vzít. Starej se kde můžeš, tak se tedy 

nemocnice raději transformují, aby nemusely zdravotníkům přidávat peníze. A to je správné? Vždyť tvrdě 

pracují, tak proč zrovna oni nemají dostat přidáno, když státní úředníci ano!? A co pacienti, obchodní 

společnost je tu proto, aby tvořila zisk, je to podnikatelský subjekt. Nehrozí proto rušení nezajímavých a 

ztrátových oborů a dá se věřit současným politikům, kteří ostošest uklidňují, že v žádném případě nic 

nehrozí, už ale veřejnost tolikrát zklamali? 

To byly otázky, které hýbaly veřejností i v Turnově, protože i naše městská nemocnice se na transformaci 

rozhodnutím zastupitelů začala připravovat!
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Nicméně – na svém zářijovém zasedání zastupitelé transformaci neschválili! (Převážil názor, že jde o velké 

riziko, když by zdravotní pojišťovny nemusely uzavřít smlouvy s novým subjektem ve stávajícím rozsahu.)

Jak se ale dalo očekávat, hned na příštím jednání zastupitelů, když byl stejný bod předložen znovu, již 

hlasování „dopadlo“. Transformace byla schválena. Stalo se na veřejném zasedání ve čtvrtek 29. září 2005. 

Jenže. Už tam zazněla informace, že poslanecká sněmovna přehlasovala veto pana prezidenta a 

transformovat zdravotnická zařízení na obchodní společnosti nyní nelze! Takže, a platí to i na konci roku 

2005, vedení města spolu s vedením nemocnice mohlo učinit všechny kroky k transformaci – byla založena 

Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., ale fyzicky nadále organizace funguje jako příspěvkový subjekt Města 

Turnov.

Městská nemocnice Turnov (MNT) byla do provozu uvedena v roce 1942. Její založení je spjato se jménem 

MUDr. Františka Panochy (1894 - 1965), který byl i hlavním iniciátorem stavby a současně prvním ředitelem.

MNT má v současnosti 355 zaměstnanců a z toho 44 lékařů, ročně je tu hospitalizováno kolem 6 500 

pacientů. 

Na podzim 2005 tu bylo dáno do užívání nové rentgenové pracoviště – je tu nový skiaskop, skiagraf a také 

dlouho očekávaná novinka – CT (computer tomograf). V praxi to znamenat, že se naše nemocnice zařadila 

mezi několik málo pracovišť v České republice, která mj. nevyvolávají snímky, ale čtou je přímo na 

speciálním monitoru počítače apod. 

Na téma nemocnice zveřejnily Hlasy a ohlasy Turnovska zajímavou anketu. Odpovídala stovka respondentů 

na tyto otázky:

● Vadilo by vám, kdyby městská nemocnice byla s.r.o., byť 100% vlastněná městem?
Vadilo by mi to          Nevadilo by mi to          Nedokážu posoudit

22 dotázaných            56 dotázaných                22 dotázaných

● Měla by být nemocnice významně podporována z rozpočtu města nebo by jí měl podporovat spíše 
kraj resp. stát?
 Podpora městem            Podpora státem             Nedokážu posoudit

 57 dotázaných                31 dotázaných              12 dotázaných

● Měla by být zdejší nemocnice vybavovaná špičkovou technikou, nebo by postačila kvalitní 
oddělení směřující k prevenci a okamžitému řešení život ohrožujících stavů, přičemž nákladnější 
operace by se ponechaly větším nemocnicím, které jsou na to již vybaveny a mají také více 
zkušeností?
Chci nemocnici se špičkovou technikou ………..….… 79 dotázaných

Stačí kvalitní prevence pro život ohrožující stavy …… 19 dotázaných

Nevím, nedokážu posoudit ………...…………...……… 2 dotázaní

● Jste ochotni nést zvýšené náklady na nemocnici třeba i na úkor dalších činností ve městě?
Jsem ochoten                Nejsem ochoten              Nedokážu posoudit

41 dotázaných              32 dotázaných                  27 dotázaných
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● Dokážete si představit, že by Turnov nemocnici vůbec neměl?
Dokážu si to představit                    Nedokážu si to představit

4 dotázaní                                         96 dotázaných

● Co na zdejší nemocnici nejvíce chválíte? (žebříček tří nejčastěji uváděných názorů):
1. Moderní léčebné zařízení a postupy ….……….. 30 dotázaných

2. Kvalita lékařského personálu …………….…… 13 dotázaných

3. Hezké sestřičky ……………………………….. 10 dotázaných

● Co nejvíce zdejší nemocnici vytýkáte? (žebříček tří nejčastěji uváděných názorů):
1. Dlouhé čekací doby na ambulancích ………………..….. 21 dotázaných

2. Nezájem lékařů a sester o zdravotní stav pacienta …...… 11 dotázaných

3. Omezené parkování před objektem ……………..……… 11dotázaných

► ODTAHY ŠPATNĚ ZAPARKOVANÝCH VOZIDEL
Dlouhodobě neúnosnou situaci ve městě, kdy řidiči nesvědomitě parkují kde se dá, se rozhodlo město řešit 

na přelomu let 2004/2005. Historicky prvním odtaženým vozidlem v Turnově byl cihlově červený Ford 
Fiesta s jabloneckou SPZ. Stál zaparkovaný na přechodu pro chodce na Trávnici vedle obchodu 

s kancelářskými potřebami. Naložení vozidla na odtahový vůz trvalo asi osm minut. Stalo se v úterý 16. 

listopadu v poledne. Ještě před tím bylo auto vyfotografováno tak, aby bylo zřejmé, jaký dopravní předpis byl 

porušen. A bude to pořádně bolet. Vždyť cena za nucený, úplný odtah vozidla je 1 600 Kč (včetně DPH), 1 

000 Kč zaplatí řidič, když k autu přijde, ale už třeba bylo naloženo, 500 Kč v případě, že ještě obsluha 

odtahového vozidla nestačila použít mechanizaci pro naložení. Cena za „uskladnění“ auta v prostoru 

bývalého autobazaru na Koňském trhu je 200 Kč za první den a 300 Kč za každý započatý další. U odtahů 

vždy musí asistovat strážníci městské policie, ostraha a předání vozidla na Koňském trhu po zaplacení 

příslušné částky je již věcí toho, kdo tuto službu poskytuje (firma Melichar z Rychnova u Jablonce n. Nisou). 

Okamžitě po první vlně odtahů se vzedmula vlna kritiky a téma bylo jedním z hlavních v roce 2005.

Některé texty, které na toto téma napsali čtenáři Hlasů a ohlasů Turnovska:

-  Jmenuji se P. H., jsem z J. a chtěl bych, abyste napsali o tom, jak se ve vašem městě šikanují lidi.  

Zaparkoval jsem pod Mariánským kostelem a za hodinu bylo moje auto pryč. Byl to šok. Zašel jsem na 

policii a tam mi vysvětlili, že zaplatím pokutu 500 korun a auto si můžu vyzvednout na sběrném odtahovém 

parkovišti. Bylo krátce po třetí hodině a skutečně auto jsem tam našel. Odmítl jsem ale sumu za odtažení  

uhradit, ovšem oni mi odmítli auto vydat s tím, že když nezaplatím, ponechají ho zde a za každý další den 

mi navýší tři stovky! Platba složenkou prý není možná. Nemáš-li peníze, starej se. Dávám celou věc 

k soudu…

- Zaparkovala jsem pod Mariánským kostelem v ulici poblíž přechodu pro chodce, ale ne na něm. Když jsem 

asi za hodinu pro něj přišla, bylo pryč. Policie mi naúčtovala pětistovku a musela jsem si pro auto zajít na 

Koňský trh. Neměla jsem ani korunu, ale s odtahovkou nebyla žádná řeč. Buď zaplatím nebo mi auto 
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nevydají. Nakonec jsem zavolala kamarádce, a ta mi přinesla a půjčila peníze. Souhlasím s přestupkem a 

byla jsem ochotna ho na místě zaplatit, ovšem ostatní je nehoráznost. Víte, co mě nakonec překvapilo 

nejvíc? Že při předávání auta po mně nikdo nechtěl zkontrolovat doklady od vozu. Kdyby kdokoliv přišel a 

sdělil, že je to jeho auto, oni by mu ho snad za těch osmnáct stovek odtažného dali!

- Byl pátek odpoledne, hustě sněžilo, národ se stěhoval na hory a v Nádražní ulici bylo rušno. Protože 

nebylo možné jet rychleji než 20km/h, stihla jsem zaregistrovat shluk lidí pozorující nakládání malinkého 

autíčka s pražskou SPZ na vozidlo odtahové služby. Zřejmě stálo auto příliš blízko přechodu. Napadlo mne, 

jak strašný musel být úlek toho člověka, když vyběhl s jídlem v ruce na ulici a auto nikde. Určitě chvíli trvá,  

než opustíme variantu krádež a napadne nás varianta „b“. Přemýšlela jsem o všech hlasech a ohlasech na 

odtahovou službu. Je to těžké. Ale v tomhle případě jednu jistotu máme - až ten člověk pojede na hory 

příště, našemu městu se zdaleka vyhne!

Celkem 100 respondentů odpovídalo na téma odtahy v anketě Hlasů a ohlasů Turnovska. Otázka 

zněla:

Myslíte si, že odtahy vozidel zlepšily někdy až neúnosnou dopravní situaci v turnovských ulicích?

Myslím, že zlepšily ……………………………. 18 dotázaných

Myslím, že nezlepšily ………….……………… 182 dotázaných

Jak to s     odtahy je dle oficiálního vyjádření městské policie?  
Nucený odtah vozidla, které tvoří překážku silničního provozu nebo ohrožuje bezpečnost či plynulost 

silničního provozu, je určitě velice tvrdý stupeň represe, který může být proti přestupci použit. Usnesením 

Rady města Turnova z 25. května 2003 byl zadán úkol pro MP využívat v Turnově i tento způsob práce. Po 

vyhodnocení výše nákladů na pořízení vlastní techniky na odtahy do Technických služeb města (pořizovací 

náklad zhruba 3 500 tis. Kč) a ve vztahu k době návratnosti (při asi 600 odtazích ročně, při průměrné ceně 

odtahu 1 000 Kč by návratnost trvala déle jak pět let) bylo ustoupeno od provozování odtahů vlastními silami 

a padlo rozhodnutí o najmutí soukromé firmy. Po dvouletém hledání byla vybrána firma, která jako jediná 

v nejbližším okolí vlastní výše uvedenou technologii pro odtahy. 

Způsob provádění odtahů je vymezen v zákonu 361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích“, kde 

se definuje v § 45 překážka silničního provozu. Současně odstavec 4 říká: „Je-li  překážkou provozu na 

pozemní  komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se 

odstraní na náklad jeho provozovatele.“ Již z tohoto znění zákona je podle velitele městských strážníků 

Bohuslava Šlambory jasné, že aby strážník či policista nařídil nucený odtah, není k tomu nutné žádné 

usnesení zastupitelstva či rady města, ani žádná zvláštní vyhláška či smlouva o odtazích! Další, často 

diskutovanou záležitostí je možnost odtahové firmy zadržet auto do zaplacení. Toto umožňuje znění zákona 

č. 40/1964 Sb. „Občanský zákoník“ ze dne 26. února 1964 a ve znění dalších předpisů. „Odtahy vozidel jsou 

skutečně velice tvrdou represí, ale na druhou stranu to je řešení, kdy mohou být postihovány přestupky, u 

kterých nelze použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla - botičku -, protože podle § 17a 

odstavec 4 písmeno a) zákona „O obecní policii“, nesmí strážník tento prostředek využít pokud auto tvoří 

překážku silničního provozu. Jednoznačně se ale jedná o velice nebezpečné přestupky, které si zaslouží 

řešení,“ uvádí Bohuslav Šlambora.
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MP bude podle něho usilovat o zlepšení dopravního značení (hlavně vodorovného) ve městě Turnově tak, 

aby řidiči byli jasně informováni o místech zakázaného zastavení a stání (např. žluté čáry určující vzdálenost 

od hranice křižovatky či přechodu). Dále budou některá místa označena tabulkami s výstrahou o možnosti 

odtahu vozidla z uvedené lokality, a v některých případech - již se používá - budou strážníci preventivně na 

vybraných místech rozdávat informační lístky, že přestupek může být řešen odtahem.

„Určitě není v úmyslu strážníků MP zbytečně buzerovat občany a návštěvníky Turnova nucenými odtahy. 

Město Turnov je ale z dopravního hlediska značně složité, a proto je velice důležitá tolerantnost řidičů a 

maximální snaha o dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích, jinak dochází zbytečně 

k rizikovým situacím, dopravním zácpám a dalším problémům, spojeným s dopravou,“ dodal Šlambora.

Zastupitelé města pod palbou kritiky o budoucnosti odtahů jednali opakovaně na podzimních 
zasedáních zastupitelstva. Máloco v tomto roce vzbudilo takovou vlnu zájmu veřejnosti.
Podle statistiky městské policie bylo v období od 9. prosince 2004 do 11. srpna 2005 provedeno celkem 419 

odtahů, z toho 314 dokončených a 105 nedokončených. Zajímavé jsou lokality ve městě, kde dochází 

k odtahům opakovaně. Nejvíce, rovných 100 aut, bylo odtaženo z prostoru Mariánského náměstí (zejména 

je to stání před přechodem pro chodce na křižovatce s Markovou ulicí), dále potom bylo celkem 64 vozidel 

odtaženo v Palackého ulici (stála na mostě u Komerční banky), 47 aut bylo odtaženo z Jiráskovy ulice 

(bránila průjezdu ulicí), 45 řidičů zaparkovalo svůj vůz na náměstí Českého ráje v místech vyhrazených pro 

invalidy, za stejný přestupek, ale ze Skálovy ulice, bylo odtaženo 32 aut. Celkem 18 vozidel bylo odtaženo 

z prostoru před nemocnicí (opět stání „na invalidech“). Za stání v křižovatce a na přechodech pro chodce 

bylo z Nádražní ulice odtaženo 22 vozidel. Celkem bylo na pokutách ve sledovaném období vybráno 159 

tisíc Kč.

A výsledek, resp. rozhodnutí zastupitelstva?
Na první pohled by se dalo říct, že zastupitelé rozhodli jako chytrá horákyně, protože občany kritizované 

odtahy budou a vlastně nebudou zároveň. Smlouva s odtahovou službou totiž v listopadu 2005 vypršela a 

nová nebyla uzavřena. A přesto odtahy budou? Ano, podle silničního zákona může totiž odtah vozidla, které 

tvoří překážku provozu, nařídit přímo policista. Proč tedy smlouvy… Co to přinese do ulic města? 

Jednoznačně skutečnost, že onen „jestřáb s chapadlem“, který kroužil městem a odtahoval i auta, která o 

půl metru nedodržela stání před přechodem pro chodce, k nám už tolik nezavítá. Nyní tedy odtahové 
vozidlo přijede jen na vyzvání policistů, špatně zaparkované auto bude odtaženo a jeho majitel si 
může být jistý pouze maximální cenou, kterou za to zaplatí. Tu schválila rada města a budou ji muset 

dodržet všechny „odtahovky“, které do města přijedou. Ceny jsou 1 600 Kč za dokončený odtah, 1 000 Kč 

za nedokončený, ale v případě, že mechanizace již byla použita, a 500 Kč, když majitel auta přišel včas. Za 

parkování odtaženého vozidla se platí 200 Kč na den. Auta budou odvážena na Koňský trh nebo nově také 

na hlídané parkoviště vedle nádraží ČD. Tato úprava opravdu funguje, auto s odtahovkou se čas od času 

v ulicích Turnova od té doby objevuje...

► KAUZA SUPERMARKETU LIDL
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Po celý rok 2005 turnovská veřejnost sledovala kauzu výstavby supermarketu LIDL pod sídlištěm Výšinka. 

Proč? Nesprávně ukotvená ochranná zeď, postavená sice levněji, ale v rozporu se schváleným projektem a 

stavebním povolením, černá přístavba části obchodu, ujíždějící svah s rodinnými domy a silnicí nad 

supermarketem. Hodně diskutabilní navíc byl souhlas s tzv. režimem předčasného užívání, který vydal 

zdejší stavební úřad, a supermarket tak nakupujícím otevřel své dveře ve čtvrtek 17. února 2005 v 07 hodin 

ráno – bez řádné kolaudace, která neproběhla ani do konce roku 2005!

Nejdříve se řešilo, jestli svah ujel vlivem stavby, což zjišťovaly speciální sondy. Specializovaná geologická 

firma tu provedla zhruba 18 metrové vrty (asi pět), do kterých bylo umístěno měřící zařízení. Mezitím se 

úplně propadla půlka komunikace pod sídlištěm Výšinka, takže doprava tu byla svedena do jednoho pruhu. 

Vlastník silnice – Liberecký kraj – začal projektovat její opravu.

Jak zaznělo na červencové tiskové konferenci města, společnost Lidl musí zpevnit opěrnou zeď nad 

supermarketem a zaplatit opravu poškozené, propadlé silnice pod sídlištěm – geologické měření, které na 

svahu probíhalo z jara, posuv půdy vlivem výkopových prací a následných dešťů zaznamenalo. Protože 

stavba opěrné zdi byla provedena v rozporu s původním stavebním povolením, je proti společnosti stále 

vedeno správní řízení a hrozí tu milionová pokuta. Práce na opravě zdi byly provedeny o prázdninách, 

oprava silnice pod sídlištěm na počátku podzimu. Oprava přišla na zhruba tři miliony (pod vozovkou je 

opěrná zeď zabezpečená hlubokými vrtanými železobetonovými piloty v zemi). Stavebníkem byla firma Lidl, 

dodavatelem a plátcem firma Betonstav Teplice. 

Na podzim také zazněla nová informace, a sice, že stavba supermarketu nemůže být zkolaudována, když 

dosud krajský úřad nezkolaudoval ani kruhovou křižovatku mezi Lidlem a čerpací stanicí firmy Kontakt. Do 

konce roku 2005 se tak již v této věci nic nového nestalo, celá kauza ale vrhá špatné světlo na všechny 

dotčené orgány státní správy a samosprávy, protože takhle si občan může říci, proč by mu stejný postup 

nemohl procházet také v případě jeho individuální výstavby, ne?

► KAUZA KAŠNA
V roce 2005 se snad již zdárně uzavřela sedmiletá kauza stále protékající kašny na náměstí. 

Při této příležitosti se hodí publikovat výtah ze shrnujícího materiálu, který byl zpracován pro jedno zasedání 

rady města, další fakta jsou už ze zápisků kronikáře města:

Že v Turnově desetiletí stála krásná kašna přímo uprostřed náměstí, je stará známá věc, a že ji komunisté 

zlikvidovali a použili na základy letního kina, je další známou skutečností. Naštěstí se podařilo zachránit 

alespoň sochu P. Marie, která v ústraní dobu nesvobody zázrakem přežila. Po roce 1989 tu byly opakované 

snahy postavit kašnu novou, to ale naráželo na problém, že doprostřed náměstí ji kvůli nárůstu dopravy 

umístit nešlo. Řešení se našlo až ve druhé polovině 90. let. V roce 1998 probíhala celková rekonstrukce 

náměstí do dnešní podoby. Jenže ani tehdy Spolek rodáků a přátel Turnova, jehož členové o obnovu kašny 

usilovali především, neměl k dispozici dostatečný obnos. Uskutečnila se jednání s radnicí, aby kašna byla 

postavena na náklady města, konala se veřejná sbírka. A právě v tu chvíli se objevil do té doby neznámý 

Bohuslav Jan Horáček. Pomůže prý městu, kterému vděčí za své vzdělání, řekl a také udělal. Byl to jeho 

první donátorský počin v Turnově, nová kašna na náměstí stojí především jeho zásluhou!
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Bohužel, jakoby prokletí z 50. let, kdy bylo toto bohulibé dílo necitlivě z města jako symbol předcházejících 

staletí necitlivě odstraněno, trvalo do dnešních dnů. Kašna byla při slavnostním předání městu 28. října 

1998 (na zaplněném náměstí byl také tehdejší předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus s chotí) 

vysvěcena, ale nepomohlo to. Není ale asi třeba za tím hledat temné stíny, spíš je tu řada pochybení a 

špatných rozhodnutí…

Tak předně – projektant rekonstrukce náměstí navrhl v projektové dokumentaci pro stavební povolení vanu 

kašny z železobetonové konstrukce obložené z pískovcových desek. Před vlastní realizací kašny Město 

Tumov požádalo generálního dodavatele této akce, firmu Kožíšek -Němcová, o vypsání vnitřního 

výběrového řízení na dodavatele kašny za účasti zástupců města. Tato firma, ač měla připraveného svého 

ověřeného subdodavatele, vyhověla požadavkům města a nové výběrové řízení vypsala. Na základě 

vyhodnocení výběrové komise, jejíž většina členů byla z města, vyšla vítězně firma John a Nosek z Hořic. Ta 

projekt upravila tak, že od původně navržené železobetonové konstrukce bylo upuštěno a dílo bylo 

zhotoveno z masivních pískovcových dílů…

To byla asi z dnešního pohledu největší chyba při samotné stavbě, realizace byla navíc prováděna na 

poslední chvíli, aby se vše stihlo do 28. října 1998. Bohužel poslední týdny před dokončením hodně pršelo a 

pískovec byl nasáklý vodou a nebylo proto možné poznat průsaky kašnou při předávacím řízení. Bylo tedy 

rozhodnuto, že k fyzickému napuštění kašny vodou dojde až na jaře 1999. To se také stalo. A kašna 

prosakovala. Byla proto vypuštěna a začala její strastiplná šestiletá postupná oprava, kdy bylo vyzkoušeno 

kde co. Doba, kdy si místní a letní návštěvníci města mohli užívat pohledu na zurčící vodu, byla za tu dobu 

minimální, což vedlo například při loňských vánočních trzích k recesistické myšlence využít ji alespoň na 

kádě s kapry a tyto stylově prodávat přes okraj kašny!

Vraťme se ale ještě stručně k opravám špatně realizovaného díla. První proběhla na jaře 1999, kdy firma 

John a Nosek natřela speciálním roztokem kámen a potom poopravila spáry mezi jednotlivými díly kašny. Po 

napuštění ale voda prosakovala dál, tak, aniž by to s někým konzultovali, provedli stavebníci úpravy 

vnitřního povrchu kašny pomocí laminování, což nevypadalo ani pěkně a ani se to nakonec neukázalo jako 

funkční řešení, protože to průsaky nezastavilo. Na další reklamace už hořická firma nereagovala a 

zanedlouho zkrachovala, takže další odpovědnost padla na dodavatele rekonstrukce celého náměstí, firmu 

Kožíšek - Němcová. Ti přizvali odborníka na pískovcové stavby, který odstranil laminování a přetěsnil 

všechny spáry uvnitř a vně kašny. Záruku však na tyto práce odmítl dát. Toto prý zdůvodnil tím, že 

konstrukce kašny je zcela atypická, postrádá některé důležité konstrukční prvky a je situována na místě, kde 

dochází neustále k drobným otřesům v důsledku silniční dopravy. Však taky po napuštění voda vesele 

kašnou prosakovala dál… Další větší zásah byl proveden v roce 2003, kdy byly spáry znovu přetěsněny a 

dno kašny a část stěn natřeny speciální hmotou, to vše bohužel opět bez většího efektu. Vloni na jaře se na 

kašně pracovalo opět, pískovec byl napuštěn speciální směsí, nejdříve to vypadalo nadějně, ale v srpnu se 

objevil průsak na dolní straně opět. Tehdy už došla trpělivost realizační firmě, která prováděla rekonstrukci 

náměstí, do oprav již totiž bezvýsledně investovala svých 200 tisíc korun a dál již odmítla tyto provádět a 

financovat (nevhodně zvolená konstrukce, realizační firmu kašny si vybralo město, ta navíc kromě změny 

projektu prováděla další nekonzultované zásahy ad.).

Co tedy dál? Na podzim roku 2004 bylo rozhodnuto, že do kašny bude vložena olověná vana, která by 

definitivně měla průsakům zamezit. (Toto řešení dostalo přednost před rozebráním a novým sestavením.) 
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Realizace již padla cele na bedra města, specializovaná firma Kašťák – Nechanický tu pracovala na přelomu 

dubna a května 2005. 

Nejdříve byla na dno kašny nanesena speciální směs a na ní byly položeny olověné plechy, což má být 

řešení definitivní, a k průsakům by již nemělo docházet. Dnes máme tedy kašnu „olověnou“, což městský 

rozpočet přišlo skoro na čtvrt milionu korun! Po napuštění a po zbytek roku vše nasvědčovalo tomu, že toto 

řešení již opravdu bylo definitivní...

► TRASOVÁNÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35 Z OHRAZENIC PŘES TURNOV DO ÚLIBIC NA 
JIČÍNSKU
Absolutně nejvíce medializované téma posledních let v roce 2005 trochu ustoupilo do pozadí, už třeba proto, 

že opět nedošlo k nějakému zásadnímu rozhodnutí. Téma je dostatečně chronologicky popsáno 

v předchozím kronikářském zápise za rok 2004 (viz stejný oddíl).

R35 v     roce 2005:  
- Pravidelná tisková konference vedení města byla 1. dubna 2005 zpestřena přítomností hejtmana 

Libereckého kraje Petra Skokana, který, jak řekl úvodem, jen plní to, co před volbami slíbil, a to více se 

zajímat o dění v jednotlivých regionech kraje a na místě se seznamovat s jejich problémy. Na otázku 

ohledně R35 hejtman své jednoznačné stanovisko neřekl, pouze poukázal na to, že chce také slyšet názory 

starostů obcí na tzv. jižní trase (Kněžmost, Sobotka ad.). „Svůj definitivní názor si teprve tvořím,“ řekl 

doslova hejtman. Nicméně, jak dále zaznělo, kraj nechal zpracovat srovnávací studii obou tras, a z té 

jednoznačně vyšla jako lepší trasa severní, tedy jižní obchvat Turnova, což řeší také odklon dopravy na 

Semily, dále potom za Karlovicemi kolem Roudného, Štěpánovic a Boreckých skal u Rovenska do Ktové a 

dále k Újezdu pod Troskami. Tento bod bude také na programu veřejného projednávání v sídle Libereckého 

kraje ve čtvrtek 26. května od 16 hodin. 

(Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan se opravdu sešel se starosty obcí na tzv. jižní variantě na začátku 

června v Sobotce. Z jednání vyplynulo, že obce Kněžmost, Boseň a Mnichovo Hradiště jsou pro dálnici jižní 

variantou, Sobotka, Dolní Bousov a Jičín jsou proti).

- K této informaci se váží ještě dvě další věci. Jednak je to setkání hejtmanů Středočeského a Libereckého 

kraje Petra Skokana a Petra Bendla, ke kterému došlo v pondělí 4. dubna v Liberci. Kromě úsilí našeho 

krajského města, aby v Liberci vznikl krajský soud a lidé nemuseli jezdit až do Ústí na Labem, se 

samozřejmě též hovořilo o dálnici R35. „Nezaujímám k R35 vyhraněné stanovisko. Žádný problém není 

černobílý, abych tvrdil, že je jižní varianta ideální, nebo severní varianta skvělá. Řešení vidím někde 

uprostřed. Vzhledem k množství dopravy, které poroste, se mi zdají být dobré obě varianty. Rozšíření silnice 

I/16 (z Mnichova Hradiště na Sobotku – pozn. red.) na čtyřpruh i severní varianta R35,“ uzavřel jednání na 

toto téma dle vyjádření krajské tiskové mluvčí hejtman Bendl. - Podle MFDnes se ale spíše klonil k tomu, že 

pro Českou republiku je výhodnější v tomto úseku přímější trasa dálnice, tedy přes Český ráj.

- Další informace se týká aktivit občanských sdružení a obcí, které bojují proti záměru vést rychlostní 

komunikaci napříč Českým rájem a prosazují trasování jižní variantou. V jejich prohlášení bylo mj. uvedeno: 

Liberecký kraj zveřejnil studii, která několika kritérii vyhodnotila trasy severního a jižního koridoru plánované 

rychlostní silnice R35 v úseku Turnov - Jičín. Jako nejpřijatelnější se podle této studie jeví trasa severního 
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koridoru… Studie má některé zcela zásadní nedostatky, vyskytuje se zde mnoho chyb a nejsou k dispozici 

žádná vstupní data, podle kterých bychom si mohli výsledky studie zkontrolovat… Veřejné projednání 

vyhodnocovací studie jako doplněné části konceptu Územního plánu Libereckého kraje bude probíhat 26. 

května 2005 v Liberci. „Předpokládali jsme, že jednání bude probíhat, stejně jako před dvěma roky, také 

v Turnově. Pro obyvatele obcí Turnovska bude poměrně problematické dostat se hromadnou dopravou na 16.  

hodinu do Liberce a večer zpět. Nicméně čekáme, že občané se projednání této nové části konceptu 

územního plánu kraje zúčastní a budou ji opět připomínkovat. Mrzí nás, že k námitkám a připomínkám vyhradil  

Krajský úřad pouhých 14 dní, neboť tato doba se vzhledem k rozsáhlosti studie jeví jako velmi krátká. Nicméně 

občané nás již začali kontaktovat a žádat o pomoc s napsáním námitek či připomínek, věřím, že účast na 

jednání bude  velká,“ uvedla mj. v prohlášení Martina Pokorná, předsedkyně občanského sdružení S drakem 

rval se Michael, jinak též krajská zastupitelka (SOS). 

- Veřejné projednání vyhodnocovací studie severní a jižní varianty trasování dálnice R 35 se uskutečnilo 

v Liberci v kulturním domě v centru města ve čtvrtek 26. května za hojné účasti obyvatel Českého ráje. 

Zatímco Turnovští jeli hromadnými dopravními prostředky nebo svými auty, radnice v Rovensku pod 

Troskami dokonce pro své občany zařídila dopravu autobusem! Nálada v sále byla podle očitých svědků 

bouřlivá, lidé jednoznačně nesouhlasili se závěrem, že je tzv. severní varianta pod Troskami výhodnější. 

Argumentovali zásadními nedostatky zpracování dokumentu, ve srovnávací studii bylo nalezeno množství 

chyb (některé i krajští úředníci přijali) ad. Na námitky k dokumentu vyčlenil poté Krajský úřad Libereckého kraje 

pouhých 14 dnů, i tak jich přišlo hodně… Během léta je všechny Odbor územního plánování a stavebního 

řádu krajského úřadu zpracoval a zároveň tématicky roztřídil. Takto zpracované připomínky byly předány 

Ministerstvu životního prostředí ČR, které se k doplněné dokumentaci vyjádří. Teprve poté, na základě 

tohoto vyjádření, bude posuzována kvalita celé dokumentace.

- O situaci jednali též zastupitelé Turnova na svém mimořádném zasedání ve středu 8. června. Diskuse to 

byla zajímavá, řešila se situace ve městě, padaly dotazy, jak bude radnice řešit tranzitní dopravu na Semily 

a modernizaci stávající silnice I/35 z Turnova do Jičína, také zazněla ostrá slova na adresu zpracovatelů 

porovnávací studie obou variant, resp. na nedostupnost některých vstupních dat, podle kterých byly učiněny 

zásadní závěry ad. Závěrem došlo na hlasování a na krajský úřad bylo odesláno oficiální stanovisko 

Turnova ve smyslu, že zastupitelstvo města na základě předložených nedostatků a připomínek nesouhlasí s 

úrovní zpracování posouzení vlivu variant I/35 na životní prostředí a žádá Liberecký kraj, aby dokumentaci 

nechal přepracovat a posoudit v novém procesu posouzení vlivu na životní prostředí. Pro hlasovalo 16 

zastupitelů, proti bylo pět a zdržel se jeden. Zajímavost na okraj: Stejně jako zastupitelé turnovští,  

vyjadřovali se k posouzení obou variant také zastupitelé v Jilemnici. Ti jsou naopak pro severní variantu 

především proto, že v ní vidí lepší napojení části přilehlých Krkonoš na dálniční síť.

- Drobné plakátky protidálničních aktivistů v ulicích Turnova zvaly 1. prosince do Jičína, kde proběhlo 

veřejné projednávání územního plánu okresu Jičín, jehož součástí je i trasování rychlostní silnice R35. 

Z obav před „rozlícenou“ veřejností prý dokonce zdejší radnice angažovala v jičínském domě kultury 

zesílené hlídky městské policie, což se ale nakonec podle novináře Jiřího Němečka z jičínského týdeníku 
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Nové noviny ukázalo jako zbytečné, neboť jednání probíhalo vcelku v poklidu. Jeden z jeho výstupů je 

renesance myšlenky, že by kontroverzní silnice mohla vést severní trasou (pod Troskami), ale jako 

dvoupruh. Myšlenka ale neznamená, že by bylo rozhodnuto, to vůbec ne. Nicméně, podle Nových novin 

jičínská radnice nechce o jižním obchvatu Českého ráje ani slyšet. Ten není přijatelný ani pro Sobotku, jak 

se vyjádřil její starosta Petr Hejn, který právě navrhuje pouze výraznější úpravu a modernizaci stávající 

komunikace mezi Turnovem a Jičínem, včetně obchvatů některých obcí. Že z hlediska vlivu na životní 

prostředí jsou problematické obě varianty, na jednání konstatoval místostarosta Jičína Ing. Vitvar. 

I to je jen dokreslení situace, kterou z Turnova už dost dobře známe. Řešení, které by vyhovovalo všem, 

neexistuje. Snad jen, že by se nestavělo nic (a doprava se neřešila?). Možná by stálo za to hledat ještě další 

schůdné varianty. Severní variantu mezi Turnovem a Jičínem navrhli silničáři někdy v 60. letech minulého 

století, nyní nově přibyla varianta jižní, se kterou i některé obce souhlasí (například Kněžmost), tak 

přemýšlejme dál a Turnovu s Jičínem se vyhněme (starou silnici ale opravme) a do Hradce to vezměme po 

polích za Sobotkou směrem na Kopidlno a Nový Bydžov. Jde o jaksi pozapomenutý kraj širokých lánů bez 

větší ekonomické perspektivy, tady by možná dálnice mohla být stejným přínosem jako pro Kněžmost. Toť 

ale jen jedna z myšlenek, která dosud nikde pořádně nezazněla…

- Také v roce 2005 se konal „Pochod proti dálnici“, tentokrát pod patronací senátora Jaromíra Štětiny. Konal 

se v sobotu 16. července. Začátek pochodu byl v Borku pod Troskami a pochod pokračuje přes Dlouhou Ves 

do Ktové a Rovenska pod Troskami a končil v Holenicích, v hospůdce Antimony.

- O trasování R35 se dále bude v roce 2006 jednat intenzivně v Liberci. Podle krajské tiskové mluvčí Lindy 

Futerové je v tomto roce zejména očekávána debata kolem schvalování územního plánu kraje a tedy i 

trasování rychlostní silnice. 

XII.
POČASÍ NA TURNOVSKU 

V     ROCE 2005  
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Počasí na Turnovsku v roce 2005 v Turnově 
(stručná rekapitulace)

- Zima zkraje roku 2005 nás všechny skutečně překvapila. Zprvu to na počátku ledna vypadalo, že snad ani 

žádná nebude a rovnou přijde jaro, následně nás potrápily sněhové přívaly v únoru a březnu. Zima tedy byla 

pochmurně dlouhá a studená...

- Jaro a počátek léta na Turnovsku byly doprovázeny očekávanými extrémy. Naši lokalitu přešlo několik 

výrazných bouřkových systémů, které s sebou přinesly na mnohých místech kroupy, přívalové lijáky a také 

dvě minitornáda, trvající pouze několik sekund  na otevřených prostranstvích. To první se objevilo na 

východním svahu Kozákovského hřebenu v pondělí 30. května po 20. hodině při přechodu bouřky, jejíž 
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hlavní centra směřovala severně a jižně od Turnova, druhé v sobotu 4. června vpodvečer při přechodu 

pofrontální bouřky od západu a vířivý trychtýř na několik sekund cestoval kolem Jizery mezi Příšovicemi a 

Přepeřemi. Škody nebyly zaznamenány. Květen i červen byly opravdu měsíce hojné na srážky - v květnu 

spadlo 101 mm, v červnu 78 mm. Nicméně první květnové dny přinesly rekordní teploty až téměř ke 30 

stupňům Celsia, aby se posléze citelně ochlazovalo a chladné počasí vydrželo skoro do poloviny měsíce. 

- Anomální počasí pokračovalo částečně i v červnu. I přes vlhčí průběh však tento měsíc nebyl výrazně 

studený a užili jsme si i několika vyloženě letních dnů. 

- Léto 2005 bylo nejen na Turnovsku, ale v celé republice, velmi rozkolísané. A to nejen teplotně, ale i 

srážkově. Zatímco 29. července bylo v Turnově naměřeno téměř +36°C ve stínu, první dekáda srpna se 

naopak vyznačovala chladným počasím, kdy denní teploty často nevystoupily nad +20°C a ranní klesaly pod 

+10°C. Bylo ale poměrně vlhko a i počet bouřkových dnů (9 dnů v červenci, 3 dny v srpnu) odpovídal stavu 

z předchozích let. Ničivé bouřky naštěstí Turnovsko zasáhly jen okrajově a nejvíce škod napáchaly 

v Podkrušnohoří a v jižních Čechách. 

- Jsou v republice místa, kde prší často a jsou lokality, kde prší velmi málo. Takovým místům s nízkým 

výskytem srážek během roku se říká oblasti srážkového stínu. Známé jsou na Žatecku nebo Břeclavsku, ale 

vezmeme-li v porovnání lokalitu Českého ráje, zjistíme také zajímavé skutečnosti.

Oblast Turnovska je z meteorologického hlediska velmi specifická a záleží velmi na konkrétní povětrnostní 

situaci, kdy se dá hovořit o projevech srážkového stínu. Týká se to zejména teplých měsíců roku.

Pokud přicházejí oblačné formace od západu nebo jihozápadu, průměrně v sedmi z deseti případů se 

nejaktivnější bouřková a srážková jádra Turnovsku vyhýbají buď směrem na Ještědský hřeben nebo jižněji 

na Jičínsko až Polabí. V takových případech se srážkové úhrny ve městě pohybují při bouřkách nebo dešti 

většinou jen do 10 mm, zatímco jinde po okolí bývají výrazně vyšší.

Jiné je to, pokud bouřky a déšť přicházejí od jihu až jihovýchodu. Tady město zpravidla dostává vydatný 

srážkový příděl. Ukázkový byl případ silné bouře s lijákem, která odtud zasáhla Český ráj v sobotu 20. srpna 

tohoto roku.

Pokud se oblaka s bouřkou nebo deštěm přesouvají od severozápadu, zpravidla také město dostává 

vydatnou mokrou nadílku. Bylo tomu tak i v pondělí 12. září 2005 (a to i s kroupami).

Efekt srážkového stínu na Turnovsku je naopak velmi znát při severovýchodním proudění, kdy se oblačné a 

bouřkové formace zvýrazňují nad Krkonošemi a při jejich postupu do vnitrozemí jejich aktivita slábne, aby se 

ale znovu obnovovala jihozápadně od Českého ráje na Mladoboleslavsku. Tyto bouřky pak mívají vrcholící 

intenzitu velmi často nad Prahou. 

Popis výše uvedených pozorovaných jevů je pouze rámcový a vystihuje nejzákladnější modely počasí. 

Existuje mnoho kombinovaných povětrnostních situací, kde se jednotlivé vlivy vzájemně prolínají a zde 

záleží na konkrétním pozorovateli, jak přesně vyhodnotí následující vývoj počasí.

- V závěru roku 2005 jevilo počasí nad Českou republikou i Turnovskem velké známky rozkolísanosti a asi 

jejím nejvýraznějším projevem byl v polovině prosince přechod orkánové tlakové níže z oblasti Severního 
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moře přes naši republiku k jihovýchodu. Zaznamenán byl silný nárazový vítr o rychlosti na Turnovsku až 

kolem 100 km/hod. a také bouřka zimního charakteru, to znamená s málo častými výboji, deštěm, krupkami 

a sněžením. Zásadní škody naštěstí v naší lokalitě hlášeny nebyly.

Závěr roku a počátek roku nového byl zase ve znamení přechodu tlakových níží naopak od jihovýchodu 

k severozápadu, a ty přinášely výrazné sněhové projevy. Oblast Českého ráje a Pojizeří naštěstí zůstala 

vydatných sněhových přívalů ušetřena a kalamita zasáhla zejména jih a východ Čech. 

(Zdroj: Vlastík Brůček, Amatérské pozorovací centrum Turnov)

XIII.
SUBJEKTIVNÍ OHLÉDNUTÍ KRONIKÁŘE 

ZA ROKEM 2005
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Tento zápis je v pořadí čtvrtý, který mi bylo dáno realizovat. Mojí snahou je přinést každoročně co nejvíce 

informací a pokud možno tyto rozšířit a vylepšit. Stále pro mě stěžejní zůstává shrnující oddíl událostí  

v daném roce (03 - I. Průvodce rokem 2005), který jsem se letos snažil rozšířit také o události v naší zemi a 

ve světě a dostat tak kroniku našeho města do kontextu celosvětových a republikových událostí.

Co se týká odezvy, je práce kronikáře prací na okraji zájmu veřejnosti, v roce 2006 vyšel nový zákon o 

kronikářské práci, který dokonce obcím povinnost vést vlastní kroniku nenařizuje. Tím je dle mého soudu 

dán velký prostor ke svobodnému rozhodnutí a v mnoha obcích to povede k tomu, že kroniky již nebudou, 

nenajde-li se vhodný člověk, který bude chtít obětovat desítky (někdo i stovky) hodin ze svého času. A 

nebudou-li, jaké povědomí budou mít o naší době ti, co přijdou po nás? Nedělám si iluze, že kronika obce je 

hlavním informačním zdrojem, to vůbec ne, ale zdrojem alespoň nějakých informací přece jen je! A bude za 

padesát či sto let někdo o informace z počátku 21. století stát? Já jsem přesvědčen, že bude! Proto bych se 
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přimlouval, aby zdejší radní byli prozřetelní a v kronice chtěli i nadále pokračovat (a vůbec tu nejde o 

samotnou osobu kronikáře, vždyť to nakonec může dělat více lidí, kteří zpracují jednotlivé oddíly pod 

vedením kronikáře hlavního, který dá finální podobě konečný formát...).

Hlavní problémy při zpracování textu kroniky? Stále stejné: informace, informace, informace. Není v silách 

jedince klečet na kolenou a přemlouvat, byť jen ke krátké zprávě o činnosti. Vidím tu ale několik možností,  

jak přece jen postoupit dál – spolky a instituce žádají o městské granty a podporu, není nic jednoduššího 

v tomto případě podporu podmínit i zprávou o činnosti. Začalo to již fungovat v případě kulturních spolků, 

v oblasti sportu však není k dispozici nic, vznik sportovní turnovské databáze by byl opravdu záslužným 

činem. Co se týká informací od soukromých firem ve městě, je to složité. Mnoho z nich své informace 

považujeme v rámci konkurence za poloutajené, internetové stránky firem jsou většinou neaktualizované, 

takže ani kronika v tomto směru nemůže být o mnoho lepší než je, přesto se snažím a děkuji zároveň 

několika firmám, které to již pochopily...

Stále připomínám, že chybí kronikářské zápisy z doby komunistického režimu a zejména ty převratové 

kolem roku 1989. Ještě jsou pamětníci, kteří by se mohli pokusit sestavit alespoň torza těch let, až odejdou, 

bude už pozdě...

A jaký byl rok 2005 v Turnově? V některých věcech opravdu přelomový. Začalo se s výstavbou dlouho 

odkládaného severního silničního obchvatu. Zastupitelé města rozhodli, že se bude stavět kulturní dům 

Střelnice za peníze z rozpočtu města, také poněkud kontroverzně rozhodli o stavbě Obchodního centra na 

Koňském trhu na místě staré masn. Jen budoucnost ukáže, jestli to bylo rozhodnutí prozřetelné...

V roce 2005 jsme tu také měli jednu významnou návštěvu: Poprvé v historii samostatné České republiky 

k nám zavítal prezident republiky... Vítalo ho plné náměstí!

Pavel Charousek

kronikář města

Fotografická příloha 2005
OBRAZOVÉ PORTFÓLIO MĚSTSKÉ KRONIKY, autor: Pavel Charousek

________________________________________________________________________

Leden 2005
1 – 6) Obrázky zachycují stav oprav interiéru největšího turnovského kostela P. Marie. Slavnostně 
znovuvysvěcen má kostel být v září 2005.
7 – 10) V rámci lednové tiskové konference byla před radnicí přítomným novinářům představena nová 
hasičská Tatra, kterou město za 2,5 milionu Kč zakoupilo pro svoji požární jednotku.
11 – 17) Snímky zachycují instalaci a provoz kamerového bezpečnostního systému ve městě. Jedna kamera 
je na objektu Cryturu u autobusového nádraží (11), druhá na budově Telecomu na Havlíčkově náměstí (12), 
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třetí je na městském objektu na náměstí, kde mj. sídlí infocentrum (13 a 14). Zbylé snímky představují 
operační místnost městské policie, její velitel, Bohuslav Šlambora, je na snímku č. 16.
18 – 24) Děti a učitelé ZŠ v Žižkově ulici oslavili uprostřed měsíce desetiletí fungování v nové budově, kam 
se bývalá III. ZŠ na Výšince přestěhovala po rekonstrukci tzv. doleních kasáren v lednu 1995. Jedním 
z hostů besedy s dětmi byl tehdejší ředitel školy, turnovská kantorská legenda, Břetislav Mánek (19). Snímky 
č. 21 – 24 jsou z tzv. projektového vyučování ve škole, kdy děti v různých hodinách probírají látku, vztahující 
se například k jedné epoše lidských dějin. Snímky jsou z hodiny výtvarné výchovy a děti stavěly středověká 
města a vesnice, resp. připomínaly si například bitvu na Bílé hoře nebo tažení husitů.
25 – 27) Málokdo možná tušil, že ředitel turnovské nemocnice Ing. Tomáš Sláma je vskutku renesanční 
člověk. Nejenže si v divadelní galerii ve středu 12. ledna sám uvedl výstavu vlastních obrazů, ale i se tu 
představil jako vynikající klavírista…
28 – 32) Pětiletí činnosti oslavilo v pátek 14. ledna v prostorách Střediska pro volný čas dětí a mládeže 
občanské sdružení Náruč, které „pečuje“ a pomáhá rodinám s malými dětmi. Na snímku č. 28 vlevo je 
s jedním z dětí zakladatelka sdružení Hana Hajná.
33 – 36) Ve čtvrtek 27. ledna se sešli zastupitelé města na předání 30 nových bytů v ulici 1. máje, které byly 
postaveny s přispěním města.
37 – 38) Také v lednu pokračovaly nucené odtahy vozidel, zaparkovaných v rozporu s dopravními 
předpisy…
39 – 40) Ve čtvrtek 27. ledna se v městském divadle konala repríza prvního autorského muzikálu z historie 
našeho města Ultima aneb dobití (Českého) ráje. Na snímku č. 39 jsou dva hlavní protagonisté, foto č. 40 
představuje autorku a režisérku Danielu Weissovou.
41 – 43) Slavnostní pasování prvňáčků do Řádu malých čtenářů se konalo v knihovně v pátek 28. ledna.
44 – 48) Zima 2004/5 měla v Turnově jednu novinku. Před půl rokem bylo otevřeno u sportovní haly TSC u 
nádraží nové hřiště, na jehož výstavbu přispěla elektrárenská společnost ČEZ, hřiště se proto jmenuje 
„Duhová energie“. Vloni v zimě bez většího úspěchu instalovala Městská sportovní s.r.o. na hřišti mezi 
mosty dřevěné mantinely na provizorní kluziště. Letos bylo vše přeneseno na hřiště k nádraží a záměr se 
setkal s velkým úspěchem. Za mrazivých dnů konce ledna se bruslilo denně od 9 do 21 hodin (hřiště má 
perfektní umělé osvětlení).
49 – 51) Poslední lednovou akcí byl 31. ledna večer v pořadí 510. koncert z cyklu Turnovských hudebních 
večerů, na kterém vystoupil Turnovák Martin Hybler a jeho přátelé. Martin Hybler je znám především tím, že 
jeho skladba již byla před časem hrána na festivalu Pražské jaro.

Únor 2005
52 - 56) Zima v Turnově 2005. Ještě na počátku ledna to vypadalo, že letos zima valná nebude, potom 
napadl sníh a vydržel po celý leden a únor, mrzlo až praštělo, silničáři a technické služby se opět pořádně 
při údržbě komunikací zapotili…
57 – 59) Zhruba v polovině února přišla na pár dnů mírná obleva, která mj. způsobila nahromadění ker 
v oblasti jezu v Dolánkách (58 a 59), díky tomu, že teploty v noci často klesaly pod –10°C se bruslilo na 
provizorní ledové ploše hřiště FC Dalmach na Daliměřicích (60). Problémy měly také u elektrárny pana 
Votrubce v Konělupech, kde museli ručně odsekávat led (57). Každoročně se také objevují diskuse, jak 
nejlépe ošetřovat chodníky. Zatím platí to, že se pouze pluhují a jen výjimečně chrání posypem nebo solí 
(61).
62 – 67) Potřebné rekonstrukce, o kterých se na počátku roku 2005 v Turnově mluví: V prvé řadě je to 
synagoga v Krajířově ulici – na snímcích 62 a 63 je zachycen současný venkovní stav. Snímky 64 - 67 byly 
pořízeny v Nádražní ulici, také tady se počítá s rozsáhlými změnami. Např. křižovatka na Přepeře (65) bude 
přestavěna do klasického typu „T“, pro chodce zde mají být bezpečnější přechody a pro cyklisty snad i 
cyklostezka…
68 – 78) Dlaskův statek a jeho první akce. V prvé řadě je to nově instalovaná výstava uvnitř, která nese 
název „Podomácká výroba“. První akcí pro veřejnost byl potom tradiční masopust, který tu proběhl v sobotu 
5. února, kdy sem zavítalo víc než 500 lidí.
79 – 82) Ve čtvrtek 10. února byla v sokolovně ve Skálově ulici Sokolská akademie. Před zaplněným sálem 
se představily všechny generace…
83 – 89) Zápis dětí do prvních tříd letos proběhl v pátek 11. února. Snímky 83 – 85 jsou ze ZŠ v ulici 28. 
října, zbylé jsou ze ZŠ v Prouskově ulici u nádraží.
90 – 93) Večer poezie malíře Jana Solovjeva se uskutečnil v modlitebně Na Sboře v úterý 15. února. Mezi 
recitujícími byl také známý herec Jan Kanyza.
94 – 95) Tradiční jarní Jazzové hody, které pořádá skupina muzikantů z Jazz quintetu Pepy Uchytila, 
přivítaly mj. domácí Jenisej a novou kapelu Ondřeje Rumla z Jablonce nad Nisou (95).

258



96 – 97) Turnovský sportovec roku 2004 proběhl letos bez většího překvapení. Nejúspěšnějším se opět stal 
Jakub Oma z oddílu radiového orientačního běhu, který je současně neúspěšnějším českým sportovcem 
v tomto oboru. Akce proběhla ve středu 16. února v sále SUPŠ.
98 - 100) Veřejné projednávání Regulačního plánu centra města proběhlo za účasti zhruba 200 lidí v sále 
kina v Žižkově ulici v pondělí 28. února v podvečer.
101) Od poloviny února funguje v ulici 5. května speciální radar, který řidičům říká, jakou rychlostí se řítí 
dolů, do centra města…
102 – 105) Nový supermarket LIDL byl otevřen po sídlištěm Výšinka ve čtvrtek 17. února v 7 hodin ráno (viz 
snímky 103 těsně před otevřením a 104 s prvním platícím zákazníkem).

Březen 2005
106 - 110) Dva březnové dny na počátku měsíce natáčel v Turnově a okolí štáb České televize jeden 
z příspěvků pořadu „Reportéři ČT“ o odkazu mecenáše B. J. Horáčka. Mezi zpovídanými v Turnově mj. byli: 
Zakladatel Regionální televize Turnov Milan Brunclík (106), Lumír Šubert ze správní rady Nadace B. J. 
Horáčka Českému Ráji (107), ředitel Kulturního centra Turnov Václav Feštr, který se dokonce na místě 
kulturního domu Střelnice projel na sáňkách (108), na fotu č. 109 je spolu s ním celý štáb (druhý zprava je 
redaktor Michal Komárek, který měl natáčení „na svědomí“), poslední snímek patří předsedovi správní rady 
nadace Františku Horáčkovi (110).
111 – 116) Fotografie z postupové divadelní přehlídky Modrý kocour 2005 (10. ročník, 4. - 6. března). 
Všechna představení uváděl a dramaturgem přehlídky je tradičně Petr Haken (111). Snímek č. 112 je ze hry 
„Čilimník“ divadla Černí šviháci Kostelec nad Orlicí, č. 113 z představení VOŠ herecká Praha „Rajská 
hudba“, č. 114 ze hry „Ewangelia Judasza“ Walneho teatru z Polska, č. 115 z představení „Ultimatum“ 
divadla Nejhodnější medvídci Hradec Králové a poslední snímek patří Krátkému a údernému divadlu 
z Liberce, které do Turnova přijelo s představením „Kde že loňské něhy jsou“.
117 – 121) Obrázky z vernisáže výstavy „Na počátku je rukopis“, která mj. představuje málo známé práce 
zdejších, již skoro zapomenutých lidových kronikářů (Muzeum Českého ráje, 17. března). Na vernisáži 
vystoupil pěvecký sbor ZUŠ Carmina (117), autorce výstavy Jitce Petruškové poděkovala knihovnice Eva 
Kordová (119), v rámci výstavy se po dva dny konaly speciální dílny – knihařská (120), pod vedením knihaře 
Těsnohlídka z Havlíčkova Brodu, a kaligrafická (121), kterou vedla Hana Linhartová.
122 – 126) Druhou březnovou divadelní přehlídkou byl loutkářský Turnovský drahokam (19. a 20. března). 
Šlo o jubilejní, patnáctý ročník, proto ho spoluzahájil také radní libereckého kraje pro kulturu A. Schäfer, 
starosta města Hejduk a zastupitelka a knihovnice Kordová (122). Na snímku č. 124 je zakladatel a 
dramaturg přehlídky Petr Záruba (124), na snímku č. 125 je zástupce místních loutkářů Daniela Weissová 
z Čmukařů. K této přehlídce patří tradičně vyzdobené výlohy ve městě, na snímku č. 126 je výloha potravin 
u nádraží ČD.
127 – 131) Velikonoce byly tentokrát o něco dříve než jindy. Snímek č. 129 je z velikonočního trhu v domově 
důchodců (17. března), zbylé snímky jsou z Dlaskova statku, kde své výrobky prodávali drobní řemeslníci 
(27. a 28. března). Parkoviště před statkem bylo docela slušně zaplněno… (131)
132 – 134) Málokdo čekal, že letošní tání sněhu způsobí povodeň, resp. zatopení sklepů, jen na kopci a ne 
v údolí Jizery. V odpoledních hodinách pátku 18. března voda zatopila sklepení mateřské školy na Zelené 
cestě. Zasahovala městská poloprofesionální hasičská jednotka.
135 – 137) V první polovině března začaly práce na bourání starého, nadbytečného komínu v městské 
nemocnici…
138 – 140) … také práce na rekonstrukci budovy bývalého štábu v kasárnách, kterou město před časem 
prodalo firmě pana Kreysy, začaly. Ještě letos tu bude k dispozici několik nových bytů…
141 – 143) … poslední tentokrát představovanou stavební akcí je zahájení výstavby silniční přeložky I/10 
Vesecko – Malý Rohozec v prostoru autobusové zastávky na Malém Rohozci.
144 – 149) Vzácnou návštěvu hostil Turnov ve druhé polovině měsíce (22. a 23. března). Specializované 
firmy a radnici navštívili zástupci německého města Idar-Oberstein, které se stane naším dalším 
partnerským městem. Delegace byla mj. v DÚV Granát (144 – 148), vedl ji starosta Hans Jürgen Machwirth 
(na snímku č. 149 se starostou Hejdukem).
150 – 154) Nový zákon o střetu zájmů vyvolal změny v turnovském zastupitelstvu. Za odstoupivšího ředitele 
nemocnice Tomáše Slámu nastoupil nový zastupitel Aleš Mikl (na snímku č. 152 podepisuje slavnostní slib, 
zachycen je též na snímku 154). Další dva zastupitelé, kterých se zákon týká, odstoupit odmítli (na snímku 
č. 150 je s mikrofonem Jaromír Frič a na fotu č. 151 Karel Bárta – oba ředitelé základních škol). Na 
veřejném zasedání zastupitelů se také mj. diskutovalo o možnostech financování výstavby kulturního domu 
Střelnice. Svůj názor mj. přednesl Václav Feštr, ředitel KC Turnov (153).
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155 – 158) Celosvětové oslavy 200. výročí narození pohádkáře H. CH. Andersena byly v našem městě 
zahájeny poslední březnový den v knihovně besedou s ředitelem pražské botanické zahrady Václavem 
Větvičkou a zasazením stromu – Pohádkovníku – před knihovnou (sázení kromě pana Větvičky asistoval též 
starosta města – č. 156 a knihovnice E. Kordová – č. 157).

Duben 2005
159 - 161) K 200. výročí narození legendárního dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena se v celé 
zemi konala spousta akcí. Také v Turnově šel mj. pohádkový průvod městem, divadelní představení byla 
v muzeu (160), před knihovnou byl zasazen strom - Pohádkovník (159).
162 – 163) První dubnový víkend připravilo Kulturní centrum Turnov pro děti komponovaný program se 
sobotní pohádkou v divadle (162) a nedělním odpolednem v kině s promítáním filmů a soutěžemi pro děti a 
dospělé.
164 – 165) V pátek 1. dubna proběhl ve Středisku pro volný čas v Husově ulici další ročník soutěže školních 
dětských divadel Turnovský štěk. Zvítězily děti ze školy v ul. 28. října v Turnově s Pověstí o Pelíškovi, se 
kterou vyhrály také krajskou přehlídku.
166 – 168) Poprvé v krátké historii nového krajského uspořádání byl v Turnově na pravidelné tiskové 
konferenci města přítomen také krajský hejtman – Petr Skokan na snímku č. 168.
169 – 171) Nepříjemné překvapení čekalo jedno ráno pracovníky smuteční síně, když na několika 
skleněných výplní našli stopy řádění vandalů. Vše vyšetřovala policie (171), škoda byla odhadnuta na 130 
tisíc Kč. Na konci dubna policie zadržela pachatele, kterou byla parta mladistvých.
172) Také v dubnu pokračovala razantní opatření k ukáznění řidičů – odtahy. Vůz na snímku parkoval bez 
řádného označení na místě určeném pro invalidy!
173 – 174) Radar, který jednak říká řidičům, jak rychle jedou, a také sčítá dopravu, byl přemístěn z ul. 5. 
května do ul. Nádražní.
175 – 180) Populární přehlídka umu dětí mateřských škol - Mateřinka 2005 - se uskutečnila v sobotu 9. 
dubna. Zúčastnily se děti ze sedmi MŠ z Turnova a okolí. V závěru na zúčastněné čekaly ceny, které 
předávala místostarostka Hana Maierová (na snímku č. 180 úplně vpravo) a ředitel pořádajícího Střediska 
pro volný čas.
181 – 185) Dvě dubnové soboty (9. a 16. dubna) byly v divadle vyhrazeny konkurzu asi nejprestižnějšího 
českého folkového festivalu Zahrada. Zabodovala mj. také nová turnovská formace Pranic (183, 185), 
z nejbližšího okolí zahrála i skupina Rebel z Rovenska pod Troskami (184).
186 – 188) Exministr zahraničí Jiří Dienstbier byl hostem besedy, kterou ve čtvrtek 14. dubna uspořádal 
v sále hotelovky Spolek rodáků a přátel Turnova.
189 – 192) Začátkem dubna se naplno rozeběhly práce na silničním obchvatu silnice I/10 Vesecko – Malý 
Rohozec. Probíhal tu také mj. archeologický výzkum pod vedením dr. Prostředníka z Muzea Českého ráje 
(na snímku č. 190 vpravo).
193 – 196) V dubnu proběhla další oprava kašny – byla instalována speciální olověná vana.
197 – 201) Ve čtvrtek 21. dubna se večer v divadle konal galakoncert festivalu hendikepovaných Patříme 
k sobě. Ve skvělé atmosféře zaplněného divadla mj. vystoupili klienti turnovského Fokusu (197, 198).
202 – 204) Za účasti německých hostů proběhla ve čtvrtek 28. dubna v galerii muzea derniéra výstavy 
umělců Euroregionu Nisa.
205 – 207) V sobotu 30. dubna se na Dlaskově statku uskutečnil folklórní minifestival spojený se stavěním 
májů, byla tu též výtvarná dílna pro děti.
208 – 212) Týž den byla zopakována úspěšná loňská akce – Zahájení nové turistické sezony v Českém ráji. 
Přes Valdštejn a Hrubou Skálu do kempu v Sedmihorkách dorazilo na dva a půl tisíce lidí!

Květen 2005
213 - 216) Po celý květen probíhala rekonstrukce letního kina, na kterou město z rozpočtu vyčlenilo částku 2 
miliony Kč.
217 – 220) … o necelý milion více bude stát rekonstrukce chodníků v ulicích Husova a Žižkova.
221 – 233) Snímky zachycují program oslav 60. výročí konce II. světové války v Turnově. Ve čtvrtek 5. 
května se nejdříve konalo pietní setkání u pomníku padlých ve Skálově ulici (č. 221 a 222) a v 15 hod. se 
uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky příslušníkům britské RAF, kteří pocházeli z Turnova a okolí. 
Desku na své náklady pořídil turnovský občan, majitel fotoateliéru Jan Staněk (na snímku č. 225 mu při této 
příležitosti děkuje starosta města). U pamětní desky promluvil jeden z pilotů RAF, JUDr. Lubomír Úlehla, 
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v galerii muzea se konala beseda s pamětníky bojů (ti z rukou místostarostky H. Maierové potom obdrželi 
drobné dárky na památku této chvíle – č. 231), ve výstavních prostorách muzea se též konala výstava 
modelů letadel z II. světové války a v pátek 6. května v kině též přehlídka pěveckých sborů regionu.
234 – 237) Celkem osm fotbalových mužstev z Turnova, Reeuwijku, Jaworu (č. 236), Niesky, Keszthely a 
nově též z dalšího budoucího partnerského města – slovinské Murské Soboty (č. 237), bojovalo v pátek 6. 
května „O pohár starosty města“. Na jednom z utkání byl osobně přítomen též jeho excelence, velvyslanec 
Republiky Slovinsko v ČR Drago Mirošič (č. 235).
238 – 239) V pondělí 9. května vystoupila po dlouhých letech v turnovském kině zpěvačka Petra Janů. Ta 
v našem městě prožila dobu dospívání, na které ráda vzpomíná. Do šatny za ní přišly její zdejší 
kamarádky…
240 – 241) Ve čtvrtek 12. května se ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici konal další 
ročník dětské pěvecké soutěže Turnovský kos.
242 – 243) Přes 150 motocyklů české výroby do roku 1975 vyrazilo na tradiční jarní spanilou jízdu 
Turnovskem (start a cíl je v Záholicích).
244 – 245) V květnu již byly patrné první hmatatelné důkazy toho, že stavba severního obchvatu, resp. 
přeložky silnice I/10 Vesecko – Malý Rohozec opravdu začala…
246 – 248) V období vrcholícího jara došlo k dalšímu sesuvu silnice nad supermarketem Lidl na Výšince. 
Celá záležitost je stále v řešení kompetentních úřadů.
249 – 251) Snímky přibližují novou, krásnou květinovou výzdobu ve Skálově ulici.
252 – 254) V sobotu 14. a neděli 15. května se Dvořákova ulice z Výšinky k Raku proměnila ve sjezdovou 
trať lyžařů na kolečkových bruslích. Konal se tu první ročník Memoriálu Milana Kopala „Czech in line Alpine 
Cup“. Startovali též domácí – na snímku č. 252 je Filip Kasan a na č. 253 je Dagmar Talová.
255 – 256) V úterý 17. května odpoledne bylo slavnostně otevřeno nové školní hřiště u ZŠ v ulici 28. října 
(na snímku 255 je vpravo ředitel školy Mgr. Frič).
257 – 258) V rámci dlouhodobého projektu Muzea Českého ráje „Kámen ve službách civilizace“ se ve 
středu 18. května uskutečnila vernisáž výstavy nazvané „Sklo“.
259 – 262) V pátek 20. května večer proběhla v divadle premiéra nového českého dokumentárního filmu 
Historik Josef Pekař. Po projekci byla též beseda s tvůrci, kterou moderovala místostarostka H. Maierová 
(na snímku č. 261 je režisérka a producentka Jana Tomsová a autor scénáře, historik Miloslav Kučera).
263 – 273) V úterý 24. května se uskutečnila historická návštěva, po zhruba 15 letech do našeho města 
zavítala hlava státu, prezident republiky. Václav Klaus s chotí Livií, provázen krajským hejtmanem Petrem 
Skokanem s manželkou se nejdříve zastavili na náměstí, na radnici se zapsali do pamětní knihy města a 
následovala krátká návštěva Memoriálu Ludvíka Daňka. Na snímku č. 272 je vítěz mítinku Litevec Alekna, 
vedle diskařská legenda Lars Riedl z Německa.
274 – 281) Již po jedenácté se o posledním květnovém víkendu konaly Staročeské řemeslnické trhy. Opět 
přálo počasí, byla tropická vedra, takže přes osm tisíc návštěvníků hledalo každou stinnou partii k odpočinku 
(č. 279). V rámci trhů se tradičně představila partnerská města, na snímku č. 275 je například v popředí 
nový starosta holandského Reeuwijku… Bohatý byl též doprovodný kulturní program.

Červen 2005
282 - 287) Ilustrační snímky dokumentují další vylepšení vybavení nádraží před hlavní turistickou sezonou – 
jednotlivá nástupiště jsou nově označena, do konce roku by tu měl být ještě instalován elektronický systém. 
Poslední květnový den Turnovem projela moderní motorová souprava německých drah, se kterou by chtěla 
soukromá firma jezdit na trase Liberec (Drážďany) – Pardubice.
288 – 291) První červnové dny naplno začaly práce na stavbě kanalizace v Mašově.
292 – 293) … pilně se pracuje také na rekonstrukci silnice I/10 z Turnova (Vápeníku) do Harrachova, snímky 
jsou z Dolánek.
294 – 295) Fotografie byly pořízeny počátkem června a dokumentují zahájení prací na nové kuchyni 
v areálu Obchodní akademie a hotelové školy.
296 – 301) Před sezonou bylo dokonale opraveno letní kino nákladem 2 miliony korun.
302 – 303) Jedna z novinek letošního léta – nová předzahrádka pizzerie v Sobotecké ulici.
304 – 305) Také na Valdštejně byla turistická sezona na jaře zahájena, mj. se tu přes zimu „objevila“ nová 
kachlová kamna.
306 – 308) Závěrem tohoto předsezonního shrnutí se zastavme ještě u zbrusu nové letní restaurace, která 
vznikla v průchodu Hotelu Slávie směrem k divadlu.
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309 – 311) Paní Šimako Murai (309) do Turnova přivezla divadelní hru o českém architektu Janu Letzelovi, 
který se v Japonsku proslavil stavbou veletržního paláce v Hirošimě, ten jako takřka jediná stavba přežil 
svržení atomové bomby v srpnu 1945. Představení za účasti japonských herců viděli diváci v galerii muzea.
312 – 314) Již desátý ročník řezbářského setkání se pod patronací muzea uskutečnil v týdnu od 8. do 12. 
června na Dlaskově statku. Na sobotu 11. června muzejníci připravili celodenní komponovaný program.
315 – 324) Jubilejní 50. ročník festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov se uskutečnil od 11. do 18. června. 
V sobotu 11. června proběhlo tradiční zahájení u pamětní desky na zámku Sychrov (č. 315 a 316 – členové 
Pěveckého sboru A. Dvořák). Poté na půdě turnovské ZUŠ probíhaly interpretační hudební dílny mladých 
z celé republiky a z Německa. Na snímku č. 317 je s jednou ze studentek lektor Boris Krajný, prof. AMU, na 
fotu 319 vpravo je lektorka Jana Jonášová, sólistka Národního divadla, na snímku 320 je lektorka Dagmar 
Zárubová, prof. pražské konzervatoře, na č. 321 Michyiko Keiko a na fotu 323 lektorka Jana Turková, prof. 
pardubické konzervatoře. Snímky 318 a 324 jsou z lektorského, resp. závěrečného koncertu, na fotu 322 
jsou všichni účastníci hudebních dílen.
325 – 327) V pátek 17. června v podvečer se v areálu vyhledávané pivovarské restaurace ve Svijanech 
uskutečnil slavnostní křest knihy lékaře turnovské nemocnice MUDr. Ivana Kolomba. Kniha se jmenuje 
„Skeletální postižení v uroonkologii“ a jde o vysoce odbornou publikaci, která shrnuje několikaletou práci 
v oboru. Křtu se na snímku 327 zhostili: MUDr. Martin Hrubý, náměstek ředitele MN Turnov, MUDr. Tomáš 
Hanuš, prezident Čs. Urologické společnosti a sám autor.
328 – 330) Ve čtvrtek 16. června se na atletickém stadionu uskutečnily Dětské olympijské hry za účasti dětí 
z celého bývalého okresu Semily.
331 – 336) Velkou slavnost zažil Valdštejn v sobotu 18. června, kdy nový litoměřický biskup Pavel Posád 
požehnal zrekonstruované kapličce sv. Jana Křtitele s obrazem, který je domnělým portrétem Karla Hynka 
Máchy.
337 – 341) Ve středu 22. června se na náměstí uskutečnila protestní akce občanů proti projednávanému 
Regulačnímu plánu centra Turnova. K přítomným, kterých se sešlo okolo stovky, promluvil mj. zastupitel 
Josef Kunetka, dalšími iniciátory byli Ivan Turnovec (na snímku 339 vlevo a Pavel Dvořák – vpravo).
Setkání se uskutečnilo u kašny, která v polovině června již byla po poslední opravě naplněna vodou, 
nicméně i tak opět na jednom místě dál protékala… (340 a 341)

Červenec 2005
342 - 344) Ruské divadlo U Mostu Perm předvedlo na prknech turnovského divadla dvě představení své hry 
Panočka. Šlo o směsici nálad a dialogů z ruského venkova plnou různých mýtů a pověr. Byla to opravdu 
mimořádná představení!
345 - 346) Už v červnu a během července a srpna několikrát na trať mezi Turnovem a Semily vyjela 
turnovská parní mašinka řady 310, která oficiálně jezdí pod Klubem přátel železnic Českého ráje (kvůli 
opravě železničního mostu na Jičín se letos do Českého ráje nejezdilo). První snímek byl pořízen při 
výjezdu z tunelu v Rakousích, druhý je od přejezdu v Dolánkách.
347 - 357) Letos poprvé byla hlavní turistická sezona zahájena opravdu impozantně. V sobotu 2. a neděli 3. 
července se uskutečnila na náměstí akce s názvem Karel IV. a drahé kameny, kdy centrum města navštívil 
nejen sám císař s početnou družinou, ale také se konaly akce specializované na kamenářství a šperkařství. 
Na náměstí vyrostl velký stan, kde řemeslníci přímo demonstrovali výrobu šperků, resp. broušení drahých 
kamenů…
358 - 360) V pátek 1. července se v atriu muzea uskutečnil možná nejlepší letošní jazzový festival s názvem 
FUNKIN´ TURNOV. Pořadatelem byla místní kapela Funk Corporation (360), přijeli též mj. Takin´Off z Prahy 
(359) a Hit Fakers z Liberce (358).
361 - 362) V sobotu 2. července se na ploše Jízdárny Naděje v Nudvojovicích uskutečnilo další setkání 
příznivců koní – RODEO TURNOV 2005. Celodenní akce přilákala víc než tisíc lidí, kteří viděli různé 
dovednosti koní a jezdců a zároveň také proběhl první závod mistrovství republiky v rodeu.
363 - 365) Vítejte ve starých časech, resp. móda staletí na zámku Hrubý Rohozec. To byla akce ve dvou 
volných dnech na počátku července - 5. a 6. 7. -, prohlídka zámku probíhala za účasti průvodců v dobových 
šatech.
366 - 367) … snímky z rodea, na fotu č. 367 je jeden z organizátorů, David Buriánek, jinak turnovský 
právník.
368 - 373) Mimořádně cenné snímky pořízené při malování interiéru městského divadla. Před tím se tu 
malovalo v 70. letech minulého století, potom někdy ve 30. letech a před tím v době postavení divadla před 
140 lety! Ze žádného malování nejsou oficiálně žádné snímky k dispozici!
374) I v tomto roce uspořádali místní basketbalisté prázdninový kemp pro děti z celých Čech pod vedením 
extraligových hráčů a jedné z legend českého basketbalu – Kamila Brabence.
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375 - 378) V rámci prázdninové akce zaměřené na šperkařství, proběhla též tradiční výstava maturitních 
prací v prostorách SUPŠ.
379 - 383) Ve čtvrtek 7. července bylo v galerii muzea oficiálně zahájeno v pořadí sedmnácté šperkařské 
sympozium. Při této příležitosti proběhla též vernisáž výstavy jedné z legend českého šperkařství Pavla 
Krpálka (383). Účastníci letošního sympozia jsou na společné fotografii č. 382.
384 - 388) Několik akcí zároveň se v červenci v některých dnech konalo na Valdštejně. Jednak to bylo 
vystoupení pardubické šermířské skupiny Pernštejn, se svým programem tu vystupoval kouzelník, v ptačím 
koutku byli cizokrajní opeřenci a v kapli seminář na téma Karla Holana Rovenského, básníka, skladatele a 
poustevníka, který na hradě žil v 17. století…
389 - 390) V rámci Turnovského kulturního léta vystoupil mj. v kostele sv. Mikuláše v pátek 8. července 
studentský pěvecký sbor z anglického Cambridge…
391) … ve středu 20. července na náměstí skupina Bodlák…
392 - 393) … v úterý 26. července u restaurace Skalák u nádraží dechovka Broďanka.
394) Také v tomto létě pořádal neúnavný zastupitel Josef Kunetka v letním kině své Hyde Parky, čili 
otevřená diskusní fóra, kde byla probírána různá témata turnovského komunálního života.
395 - 399) V pondělí 25. července před 16 hodinou neznámý hlas oznámil na telefonní lince policie, že je 
v budově spořitelny na náměstí umístěna bomba. Policie daný prostor vyklidila, což se nelíbilo radnímu 
Jarolímkovi (395), který v tom viděl omezení volného pohybu své osoby. Okolo čtvrt na šest byla akce po 
prohledání místa speciálně vycvičeným služebním psem s negativním výsledkem odvolána a celá polovina 
náměstí byla opět zpřístupněna veřejnosti.
400 - 405) Ilustrační snímky dokumentují náročnou opravu železničního mostu přes Jizeru, tzv. Jičíňáku. 
Most byl celé léto uzavřen, na trati probíhala náhradní autobusová doprava.

Srpen 2005

406 - 407) V rámci Turnovského kulturního léta, které pořádá město ve spolupráci s Kulturním centrem 
Turnov, mj. vystoupila na scéně v letním kině legendární kapela Tornádo, složená ze spolužáků zdejšího 
gymnázia, kteří absolvovali v šedesátých letech…
408) … tenorista Jakub Pustina vystoupil kvůli nepřízni počasí v galerii Muzea Českého ráje…
409 – 411) … a asi v současnosti nejlepší turnovská formace Funk Corporation hrála na scéně v letním kině.
412 – 417) Ilustrační snímky dokumentují průběh stavby kanalizace v dolení části Mašova.
418 – 421) K závažné ekologické havárii došlo na počátku srpna na Jizeře. Ze zatím nezjištěné lokality 
(pouze se spekulovalo o garážích ČSAD a lokomotivním depu ČD v Přepeřské ulici) vytekly ropné látky 
přímo do řeky. Na jezu v Přepeřích byly proto instalovány norné stěny, pracovali zde zaměstnanci Povodí 
Labe a také příslušníci dobrovolné, poloprofesionální hasičské jednotky z Turnova.
422 – 423) Také v srpnu se pracovalo na rekonstrukci železničního mostu přes Jizeru, tzv. Jičíňáku.
424 – 426) Impozantní bylo vystoupení Rytířů turnovského meče na náměstí v sobotu 13. srpna.
427 – 428) Koncert skupiny HB Trio se konal na scéně u letního kina v sobotu 20. srpna.
429 – 431) Jednu novinku měla prázdninová kulturní nabídka ve městě, a to letní scénu v pasáži Hotelu 
Slávie.
432 – 433) Snímky skupiny Corcovado, která hrála na náměstí v sobotu 27. srpna.
434 – 439) Po letech byla zase v centru města demonstrace, která připomínala listopad 1989 (alespoň 
hesly). Také v Turnově se konaly protesty proti podle některých neoprávněnému zásahu policie na 
technoparty v západních Čechách. Bylo to bezesporu letní mediální téma České republiky. Nejvíce lidí bylo 
na náměstí v sobotu 6. a v pondělí 8. srpna.
440 – 441) Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan jednal v zasedací místnosti MěÚ v Turnově se starosty 
v povodí Jizery o bezpečnostních opatřeních v úterý 9. srpna.
442 – 444) Na konci sledovaného měsíce byl na poště spuštěn nový systém odbavování klientů, který je 
podobný tomu, co funguje ve spořitelně. Lidé si sami zvolí službu, kterou chtějí, a následně čekají až se 
příslušné číslo objeví nad pokladnou. Z počátku příchozím pomáhali pracovníci pošty.
445 – 446) Také v prostoru ve stráni vedle supermarketu Lidl se začíná stavět. Územní plán tu zatím 
dovoluje postavit jen zpevněnou plochu, v budoucnu by tu mohl být autosalon, resp. nějaká motoristická 
provozovna.
447 – 452) Snímky dokumentují srpnový běh prací na severním obchvatu města, snímek č. 447 je 
z budoucího přemostění u pekáren, č. 448 je z dolení části Dolánek a č. 449 – 452 ukazují výkop v místě na 
Vápeníku, kde dojde k napojení nové komunikace na tu stávající.
453 – 455) Během léta se pilně pracovalo na novém opláštění tělocvičny Základní školy ve Skálově ulici, 
stavba, která je financovaná z grantu EU, bude dokončena na počátku podzimu.
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456 – 458) Ve druhé polovině srpna začaly naplno práce na stavbě nové kruhové křižovatky u bývalého 
„Pionýráku“.
459 – 463) Fotografie z dvou zajímavých akcí posledního dne prázdnin – v rámci střetnutí II. kola Poháru 
ČMFS na hřiště Turnova zavítal prvoligový Liberec s většinou hvězd. FK Pěnčín-Turnov s ním držel vcelku 
vyrovnanou partii, zvítězil nakonec zkušenější tým z města pod Ještědem, když utkání skončilo 0:3 – 
rozhodlo se ale až na konci zápasu. Druhá akce se uskutečnila na hlavním pódiu letního kina, resp. v jeho 
hledišti. Na koncert skupiny Kabát revival přišlo hodně přes 200 lidí…

Září 2005
464 - 467) V čtvrtek 1. září nastoupilo svoji cestu za vzděláním ve čtyřech turnovských základních školách 
celkem 160 prvňáčků. Fotografie jsou z odloučené budovy ZŠ ve Skálově ulici, která se nachází u nádraží 
ČD. První školní den tu s dětmi zahájil starosta města za doprovodu ředitele Josefa Rytíře.
468) … týž den v podvečer se konalo zasedání zastupitelstva. Jedním z bodů jednání byla petice za 
odvolání starosty města. Tu zastupitelé neschválili, v diskusi z řad občanů mj. promluvil též bývalý starosta 
JUDr. Václav Šolc, který jinak moc na současné jednání zastupitelů nechodí…
469 - 471) Do prostor muzea byli pozváni vystavovatelé a prodejci 2. a 3. září. Konal se tu první ročník 
mezinárodní výstavy drahých kamenů Intergems 2005.
472 - 474) Výstavní prostory ve třetím patře muzea v září patřily výtvarníkovi Janu Hrubému, který mj. 
působí také jako jáhen farnosti v Újezdu pod Troskami. Snímky jsou z vernisáže.
475 - 477) Ke kuriózní události došlo v podvečer v sobotu 3. září. V průběhu přepravy utekla v prostoru 
výjezdu z průtahu městem u Kudrnáčových hodin samice prasete divokého. Přivolaní strážníci městské 
policie se ji více než hodinu snažili polapit. Podařilo se to až díky síti a narkotizační pušce.
478 - 479) Ve středu 7. září se konalo veřejné představení poslední studie připravované stavby kulturního 
domu Střelnice. Přítomným přednášel arch. Šíma z Prahy.
480 - 482) V září vrcholily práce na rekonstrukci železničního mostu přes Jizeru. „Jičíňák“ dostával finální, 
tmavě modrý nátěr.
483 - 485) … pilně se též pracovalo na stavbě kruhového objezdu na křížení ulic Sobotecká a Jana Palacha.
486 - 487) V pondělí 5. září navštívil město člen rozpočtového výboru, poslanec Libor Ježek (ODS). Mj. se 
zajímal o stavbu Střelnice a přípravu realizace přístavby centrální sterilizace v nemocnici. Tady ho provázel 
náměstek ředitele MUDr. Martin Hrubý.
488 - 489) Ve čtvrtek 22. září byl ve sběrném dvoře technických služeb představen nový lis na odpad, který 
ušetří až čtyři cesty do spalovny v Liberci nebo skládky v Košťálově. Médiím lis prezentoval jednatel TS 
Libor Preisler.
490 - 493) V létě byla opravena tělocvična ZŠ v ul. 28. října.
494 - 496) Již po osmé se konal podzimní festival Turnovské babí léto. Mj. zde vystoupila nová zdejší 
formace Pranic, snímek č. 494 je z vystoupení bluegrassového Modrotisku, kde na mandolínu hraje též 
moderátor přehlídky, Turnovák Ota Turek.
497 - 498) Ani v září nedošlo na opravu propadlé silnice nad supermarketem Lidl pod sídlištěm Výšinka.
499 - 503) Obrázky jsou z posvícení na Dlaskově statku, které se tu konalo v sobotu 17. září.
504 - 514) Patrně jedna z nejvýznamnějších událostí tohoto roku v našem městě: V neděli 11. září byl po 
šestileté opravě a dvou a půlletém úplném uzavření znovuvysvěcen chrám Panny Marie. Svěcení provedl 
litoměřický biskup Pavel Posád.
515 - 516) První kulturní akcí, která se v nově opraveném kostele konala, bylo vystoupení souboru Schola 
Gregoriana Pragensis Davida Ebena.
518 - 520) Poměrně malá byla návštěva prvního benefičního koncertu na podporu stavby kulturního domu 
Střelnice. V nově vymalovaném divadle mj. vystoupil Lédl jazz quintet. Přítomní mezi sebou vybrali částku 
ve výši 2.100 Kč.
521 - 526) V sobotu 10. září se v muzeu konala vernisáž opomíjené osobnosti, světově uznávaného malíře 
Jana Dědiny, který závěr svého života prožil v našem kraji, především v Tatobitech…

Říjen 2005
527 - 528) Už po patnácté vyjeli první říjnový den ze Záholic na spanilou jízdu příznivci motocyklů značky 
Jawa. Jejich průjezd městem na chvíli „ochromil“ dopravu v Hluboké ulici, když na sraz přijelo na 150 
motocyklistů.
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529 - 530) V pondělí 3. října byla v prostorách penzionů pro seniory v Žižkově ulici otevřena za účasti 
zástupců kraje a města kancelář poradny pro rodinu a mezilidské vztahy. Své služby tu nejen obyvatelům 
Turnova budou poskytovat odborníci…
531 - 532) Také letos se ve zdejší knihovně konala celostátní akce nazvaná Týden knihoven. Uskutečnily se 
přednášky, besedy, došlo i na veřejné čtení oblíbených knížek… a také na různé dílny pro děti a jejich 
rodiče. Při jedné z akcí byl mj. rozkrojen narozeninový dort oblíbeného televizního Večerníčka, kterému je 
letos 40 let (č. 531).
533 - 537) Ve středu 5. října krátce po 10. hodině dopoledne došlo k fingované srážce osobního auta a 
cisterny s nebezpečnou látkou v Sobotecké ulici. Šlo o cvičení integrovaného záchranného systému 
Libereckého kraje, to ale zpočátku vědělo jen několik zasvěcených, všechny složky záchranného systému 
jely tzv. „na ostro“. Cílem bylo prověřit, jak systém funguje. Shledány byly velké rezervy, což na místě nelibě 
nesl jak hejtman libereckého kraje Petr Skokan, tak též starosta Turnova Milan Hejduk (oba na snímku č. 
537).
538 - 539) Čtvrtek 7. října byl pro zdejší nemocnici slavným dnem. Pracovníci specializované firmy totiž ten 
den začali s montáží nového špičkového zařízení, které významně pomůže při léčbě pacientů – computer 
tomografu. Na snímku č. 538 je ředitel nemocnice Tomáš Sláma a místostarosta Jaromír Pekař.
540 - 542) Málokdy je v muzeu k vidění výstava opravdu mladých umělců přímo z Turnova. Vernisáž 
avantgardní výstavy s názvem Overproduction, na které byla k vidění díla tzv. street-artu, graffiti ad., se 
uskutečnila v sobotu 8. října ve výstavních prostorách ve třetím patře.
543 - 546) Snímky dokumentují stav prací na dostavbě sportovní haly TJ ve Skálově ulici.
547 - 550) Na fotografiích je postup prací na stavbě přeložky silnice 1/10 od pekáren na Hrubý Rohozec, na 
snímcích 549 a 550 je výstavba budoucí kruhové křižovatky na „jenišovické“ silnici.
551 - 555) Naplno se rozjela výstavba nových rodinných domů na pozemcích na Hruštici, které jako 
zasíťované prodávala vloni radnice…
556 - 560) Jedna velká novinka zazněla na počátku října. Poněkud stranou mediálního zájmu byl Český ráj 
prohlášen evropským geoparkem UNESCA. První schůzka představitelů měst, obcí a institucí na téma, jak 
obstát a jakým směrem se v této nové situaci vydat – se konala v turnovském muzeu ve čtvrtek 13. října. 
Téma bylo také jedno z hlavních na konferenci k 50. výročí založení CHKO Český ráj. Ta se konala od 20. 
do 22. října v Sedmihorkách. Jednání se zúčastnil též ministr životního prostředí Libor Ambrozek (560).
561 - 563) Obrázky zachycují výstavbu kanalizace v Mašově…
564 - 566) … a zahájenou opravu silnice nad supermarketem Lidl, která díky nestabilní stráni „ujela“ dolů do 
svahu.
567 - 574) V říjnu finišovaly práce na dokončení kruhového objezdu v křížení ulic Sobotecká a Jana 
Palacha.
575) Technické služby realizovaly nové osvětlení ve Dvořákově ulici v okolí radnice…
576) … zkraje podzimu byla dokončena fasáda na sokolovně v Mašově.
577) V pátek 21. a sobotu 22. října se konal pod patronací Kulturního centra Turnov festival s názvem Jazz? 
Yes! Kromě veličin české hudební scény (např. zpěvák Dan Bárta) vystoupil též domácí Lédl jazz quintet.
578 - 580) V úterý 25. října se na půdě Obchodní akademie a hotelové školy konala malá slavnost, kdy byla 
dokončena první etapa výstavby cvičné kuchyně a restaurace.
581 - 588) Státní svátek 28. října 2005 v našem městě: V podvečer svátku, ve čtvrtek 27. října, se v 15.30 
hod. uskutečnilo pietní setkání před pomníkem ve Skálově ulici (slavnostní projev přednesla místostarostka 
Maierová - č. 582). Večer poté se v divadle konalo slavnostní setkání s předáním Cen města. Na snímku č. 
583 cenu dostal Jan Staněk za instalaci pamětní desky příslušníkům RAF, Milan Šonský za reprezentaci 
města na poli vědy (584) a pánové Valčík a Beran z Grupo Antolin (585), v kulturním programu vystoupil též 
PS A. Dvořák (586). Poté se v hotelu Slávie konal slavnostní raut…

Listopad 2005
589 - 592) Burza středních škol se v prostorách Integrované střední školy uskutečnila v pátek 4. listopadu. 
Do Turnova přijeli zástupci celkem 26 středních a učňovských škol z celého regionu. Novinkou byla účast 
některých výrobních firem, které hlavně žákům 9. tříd základních škol nabízely nadstandardní náborové 
podmínky.
593 - 594) Vernisáž výstavy grafik turnovské výtvarnice Vlasty Matoušové se uskutečnila v divadelní galerii 
v pátek 4. listopadu.
595 - 597) Vernisáž výstavy proměn partnerského města Keszthely v Maďarsku se uskutečnila v pátek 4. 
listopadu v prostorách ZUŠ na náměstí. Přítomni byli zástupci maďarského města, z jejich mateřštiny 
překládala Jarmila Hanisková (na snímku č. 597 uprostřed), výstavu svou účastí na vernisáži podpořili také 
starosta a oba místostarostové Turnova.
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598 - 599) Komponovanou víkendovou akci pro děti uspořádalo první listopadový víkend Kulturní centrum 
Turnov – na pořadu bylo divadlo, promítání filmů a karneval se soutěžemi o ceny.
600 - 604) Vernisáž letošní hlavní vánoční výstavy v Muzeu Českého ráje, která nese název „Vánoční 
receptář“, se uskutečnila ve středu 16. listopadu.
605 - 612) … v ten den se v muzeu konaly ještě dvě vernisáže. Předně to byla vernisáž výstavy reliéfů, 
obrazů a šperků Aleše Rozehnala (605 – 609), kterou uvedl zdejší historik umění Miroslav Cogan (605), 
autor je na snímku 606 v diskusi s místním malířem Václavem Žatečkou. Další novou výstavou byla 
kamenářská expozice v Kabinetu drahých kamenů.
613 - 617) V pondělí 14. listopadu se v nemocnici uskutečnilo slavnostní předání nových prostor 
rentgenového oddělení. To bylo nově vybaveno špičkovými přístroji – je tu počítačový tomograf (CT), 
skiaskop a skiagraf. Vyšetření na CT demonstrovala jedna ze studentek místní střední zdravotnické školy 
(615), přítomné mj. provázela také primářka oddělení MUDr. Marková (617 vlevo).
618 - 621) Nový kruhový objezd u zábavního centra byl slavnostně za přítomnosti zástupců krajského úřadu 
zprovozněn v pondělí 21. listopadu.
622 - 623) Fotografie představují nově opravený mostek u lyžařského vleku ve Struhách, na jehož 
rekonstrukci byla čerpána významná dotace z EU. Je to jedna z prvních akcí, která byla na území města za 
peníze z Evropské unie realizována.
624 - 629) V pátek 25. listopadu byla slavnostně předána do užívání opravená tělocvična ZŠ ve 
Skálově ulici. Přítomni byli zástupci partnerských měst Jaworu a Niesky, kteří s sebou přivezli žákovské 
volejbalové týmy, protože zprovoznění bylo „oslaveno“ turnajem. V doprovodném programu vystoupily také 
turnovské mažoretky Perličky. Také v tomto případě byly práce realizovány za peníze z EU.
630 - 633) Obrázky představují postup prací na dostavbě sportovní haly TJ ve Skálově ulici. Řemeslníci tu 
finišují, dokončeno má být již v prosinci!
634 - 635) Tradiční výstavu králíků ve svém areálu u železniční zastávky uspořádali místní chovatelé. Na 
obrázku 635 je jeden z nich s na výstavě oceněným králíkem.
636 - 638) Poetika 2006. Potěšitelná zpráva: víc než 40 dětem a mladým lidem stálo za to, zúčastnit se 
recitační soutěže. Kromě „klasiků“ na pódiu divadla zněla také moderní poezie… Festival se skládal ze dvou 
částí, kromě té recitační (středa 16. listopadu) se konal ještě galavečer v pátek 18. listopadu. Zde vystoupila 
také liberecká kapela Jarret (637).
639 - 640) Snímky jsou ze křtu nového CD turnovské kapely Nothingham, která si ke slavnostní chvíli 
(konalo se v kině v sobotu 26. listopadu) pozvala hosty – písničkářku Magdalénu Brožkovou, moderního 
básníka Krchovského a primáře liberecké onkologie (639), neboť výtěžek z koncertu šel právě na konto 
tohoto specializovaného zařízení.
641) První adventní koncert se konal v neděli 27. listopadu. V kostele sv. Františka vystoupilo Guitar arte 
trio.
642 - 646) Týž den v podvečer se zaplněné náměstí dočkalo slavnostního rozsvícení vánočního stromu. 
Advent začal…

Prosinec 2005
647 - 652) V neděli 4. prosince 2005, v den narozenin mecenáše Bohuslava Jana Horáčka, se na zámku 
Sychrov uskutečnilo další předávání ocenění Praemium Bohemiae nejlepším studentům středních škol a 
byla také předána hlavní cena, kterou obdržel významný český historik František Šmahel – ten je na snímku 
č. 650 s předsedou správní rady Nadace B.J. Horáčka Českému Ráji Františkem Horáčkem (vpravo). 
Přítomna byla celá řada významných hostů, mj. bývalá předsedkyně Akademie věd ČR Irena Illnerová (č. 
648) a její nástupce prof. Pačes (na snímku č. 651 je uprostřed při předávání hlavní ceny).
653) Snímek představuje dokončenou opravu silnice nad supermarketem Lidl, která byla poškozena 
zásahem do stráně nad prodejnou.
654 – 658) Historické obrázky – Turnov má první umělé kluziště, na kterém se díky mobilnímu chladícímu 
zařízení bude bruslit až do března. Kluziště bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek 22. prosince, slavnostní 
vhazování před prvním zápasem mládežnických družstev „zařídil“ starosta města Ing. Hejduk (č. 657)
659 – 660) V sobotu 3. prosince odpoledne proběhlo v muzeu setkání dětí s Barborkami, které jim přinesly 
drobné dárky. Nejdříve se ale konal kulturní program…
661 – 662) V pondělí 5. prosince se v Domově důchodců Pohoda uskutečnil vánoční trh výrobků, které 
připravili obyvatelé domova.
663 – 664) Po celý prosinec se na Dlaskově statku konala vánoční výstava.
665 – 669) Už po sedmé se v prosinci uskutečnily vánoční trhy na náměstí s kulturním programem a 
prodejem vánočního zboží…
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670 – 675) O poslední adventní neděli se konala v kostelíku v Nudvojovicích malá slavnost v podobě 
důstojného otevření nově zrekonstruovaných prostor vnitřku kostelíka. Přišlo tolik lidí, že se všichni ani 
dovnitř nevešli… Příjemné bylo, že v mrazivém odpoledni tu byl také zdarma rozdáván horký čaj a punč, 
čehož využil mj. turnovský děkan Václav Vlasák (č. 675 vpravo).
676 – 681) Těsně před vánočními svátky – v pondělí 19. prosince – byla slavnostně otevřena dokončená 
přístavba sportovní haly TJ Turnov ve Skálově ulici, která přišla celkově na víc než 60 milionů Kč (většina ze 
státního rozpočtu). Pásku kromě bývalého diskaře Imricha Bugára, který je s naším stadionem úzce spjatý, 
přestřihoval také bývalý skvělý lyžař a reprezentační trenér Rázl, tentokrát v pozici zástupce ministerstva 
školství (č. 679 v popředí).
682 – 683) Nové výstavní prostory vznikly ve sklepeních knihovny A. Marka. Jako první výstava tu proběhla 
prezentace snímků Luboše Tomeška z cesty do posvátných míst Izraele. Stalo se ve středu 14. prosince.
684 – 686) Krásnou tradici v Čechách před lety znovuobnovili skauti. Ze svatých míst Betléma rozvážejí jako 
symbol Vánoc světélko naděje. Každoročně se setkání, při kterém je světélko zapalováno pro zdejší 
obyvatele, koná těsně před svátky na náměstí, kam chodí rok od roku víc lidí…
687 – 688) V závěru roku vydatně chumelilo, pracovníci technických služeb měli plné ruce práce při odvozu 
sněhu z náměstí.
689 – 691) Tradičně poslední akcí roku je v Turnově Silvestrovský běh sídlištěm. Konal se i v roce 2005. 
Běželo se tentokrát na zledovatělém povrchu za mírného mrazu, v mužské kategorii zvítězil Míra Dědeček a 
v ženské Míša Omová (oba z Turnova).
692 – 694) Obrázky ze Silvestra 2005 na náměstí a z kluziště (č. 693) u nádraží těsně před půlnocí…
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