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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, nyní dochází  

k postupné změně, kdy textovou část kroniky převezme v příštím roce 

(po schválení orgány města) Jana Zajícová. 

Kronikářský zápis za rok 2006 po dohodě zpracovali Pavel Charousek a Jana Zajícová společně.

Komise letopisecká: předseda - PhDr. Hana Maierová, 

Pavel Charousek, Dalibor Sehnoutka, Bc. René Brož, Jitka Petrušková
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I.
PRŮVODCE ROKEM 2006 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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Zajímavosti ze světa kolem Turnova 2006:

► Těžko uvěřitelná kauza: Nacisté těla popravených českých národních  hrdinů věnovali univerzitám 

v Německu, i Kubiš s Gabčíkem, kteří spáchali atentát na Heydricha, skončili nejspíš v lihu ve skleněných 

válcích, resp. sloužili k „vědeckým“, anatomickým účelům. Šok je v tom, že takto naši hrdinové „sloužili“ ještě 

nedávno! A další šok: Těla popravených nacistů sloužila po válce na našich lékařských fakultách 

k podobným účelům.

► Průměrná měsíční mzda v Libereckém kraji? N počátku roku 2006 to bylo 17 130 Kč (v ČR 18 883 Kč).

► Ve Svijanech začali vařit nealkoholické pivo.

► Počet obyvatel Libereckého kraje stoupl na 428 700.

► Po 35 letech vyhrál český skokan na lyžích legendární Turné čtyř můstků. Jakub Janda se ale o první 

místo při rovnosti bodů musel podělit s Finem Ahonenem.

► S novým rokem 2006 definitivně zmizeli z obrazovky hlasatelé a hlasatelky České televize. Zvlášť před 

Večerníčky se to jeví jako bolestná ztráta, protože další generace dětí už nezažijí, co je to úsměv Saskie 

Burešové.

► Poprvé po dvaceti letech zahynul v Česku člověk pod lavinou. Stalo se v Beskydech.

► Nájemná vražda: Neznámý profesionál zastřelil v Praze kontroverzního miliardáře Mrázka.

► Poslední lednový den stávkovali čeští lékárníci. Nechtějí, aby jim stát snížil marži. V Turnově se k 

tříhodinové stávce připojily všechny lékárny.

► Od dubna 2006 bude porodné 17 500 Kč.

► V polských Katovicích se zřítila pod množstvím sněhu střecha výstavní haly, zahynulo 66 lidí, mezi nimi i 

tři Češi.

► U Egypta se potopila velká loď plná pasažérů: 1000 mrtvých! (Ztroskotání legendárního Titaniku nepřežilo 

1500 lidí).

► Na Papue-Nové Guinei našli vědci skrytý kout plný neznámých zvířat, dosud nikde nepopsaných.

► V Egyptě byla objevena neporušená hrobka v Údolí králů. Stalo se poprvé od roku 1922, kdy byla 

objevena hrobka Tutanchamona.

► Pátek 10. února: Velkolepou show začaly XX. zimní olympijské hry v italském Turíně, česká výprava 

čítala rekordních 83 sportovců. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová získala zlato a stříbro, běžec na 

lyžích Lukáš Bauer stříbro a hokejový národní tým bronz (zlato získali Švédi).

► Rekordní sněhová nadílka bořila v celé zemi střechy a zabíjela lidi, například v Semilech pod střechou 

stodoly zemřela sedmdesátiletá žena. V Jizerských horách leželo v polovině března čtvrt miliardy kubíků 

vody v podobě sněhu, byly naměřeny až čtyřmetrové závěje! Hitem zimy 2005/6 byla Nohavicova 

recesistická písnička Ladovská zima. Tak dlouhá zima jako letos už v Česku nebyla 36 let.

► Po 13 letech byl v Česku ruský prezident. Vladimir Putin přiznal morální odpovědnost své země za 

sovětskou invazi roku 1968, kterou označil za tragédii.

► Máme dvanáctou nejvyšší životní úroveň ze států EU, za námi už jsou Portugalci a těsně před námi 

Španělé a Italové, nejvyšší životní úroveň je v Lucembursku.

► Slobodan Miloševič, bývalý srbský prezident, který rozdmýchal na Balkáně čtyři války a za své činy se 

zodpovídal u Mezinárodního soudního dvoru v Haagu, byl ve své cele nalezen mrtev (prý bral nesprávné 
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léky). Pohřben byl za dramatických okolností nakonec v Srbsku, i když se spekulovalo o Moskvě, kde žije 

v emigraci jeho manželka a syn.

► Homosexuálové budou moci uzavřít sňatek, poslanci přehlasovali veto prezidenta.

► Zemřela uznávaná senátorka Jaroslava Moserová.

► Šok: Na zájezdu v Řecku zkolaboval sbormistr libereckého Severáčku Petr Pálka. Pohřeb měl v divadle 

F. X. Šaldy; bylo mu teprve 34 let.

► Na Rembrandtově obrazu, označovaném dosud, jako Portrét starého muže, je Komenský! 

► Česko je 34. nejbohatší země světa.

► V pořadí 70. hokejové mistrovství světa v lotyšské Rize: Podceňovaný český tým bez velkých hvězd 

nakonec přivezl stříbrné medaile. Zvítězili Švédové.

► Ještě poslední květnové dny na horách i v údolích mrzlo a padal sníh, potom přišla vedra, v polovině 

měsíce června byly tropické třicítky.

► Škodovka začala prodávat dlouho očekávaný nový model – Roomster.

► Zemřel skvělý český herec Boris Rösner, bylo mu teprve 55 let.

► Parlamentní červnové volby 2006 – pat! Pravice (ODS, KDU-ČSL a Zelení) má ve sněmovně 100 křesel 

stejně jako ČSSD a KSČM. Ani jedna možná koalice nemá bez tolerance druhé strany možnost sestavit 

vládu. Povolební jednání byla náročná, v prvním kole pověřil prezident republiky sestavením nové vlády 

vítěze voleb – Mirka Topolánka, předsedu ODS. Až díky dvěma poslancům za ČSSD se na konci roku 

podařilo sestavit pravicovou vládu.

► Češi propadli fotbalu stejně jako stamiliony lidí na planetě – Mistrovství světa v Německu je 

nejsledovanější celoplanetární akcí června 2006. V první zápase naši převálcovali Američany 3:0, ve druhé 

zápase nás převálcovala Ghana 0:2, ve třetím zápase s Itálií šlo o všechno. Prohráli jsme a reprezentace 

jela domů - je to smutný konec jedné generace českých fotbalistů. Mistrovství světa vyhrála Itálie, 

favorizovaní Brazilci prohráli už ve čtvrtfinále, Němci skončili bronzoví.

► Zákon o registrovaném partnerství platí od 1. července. První registrované partnerství v našem kraji 

uzavřeli v pátek 7. července v Liberci dva muži z Českolipska. Liberecký magistrát slouží homosexuálům 

jako jediné místo v kraji pro tento účel.

► Po celý první prázdninový měsíc panovala vedra a sucha, jakánikdo nepamatuje, padaly teplotní rekordy 

a často hořelo, nejvážnější byl požár lesních pozemků v Národním parku České Švýcarsko.

► Hrabě Harrach žádal u semilského okresního soudu vrácení zámku v Jilemnici a sjezdovek v Rokytnici. 

V prvním kole neuspěl.

► Rakousko a celý svět zaujal příběh dívky, která byla osm let držena svým únoscem. Když konečně 

utekla, on spáchal sebevraždu.

► Multikino s 8 sály a 1200 místy, více než 150 obchodů, desítky restaurací, 50 000 metrů čtverečních 

obchodní plochy, přes 1800 parkovacích míst – tak bude vypadat obchodní centrum Nisa Liberec 

(Hypernova) na jaře roku 2008.

► První Češka získala prestižní titul Miss World., jmenuje se Taťána Kuchařová.

► Celkem 22 lidí dostalo od prezidenta na Pražském hradě státní vyznamenání v den svátku 28. října – 

byla to například lyžařka Kateřina Neumannová a herečky Iva Janžurová a Jiřina Jirásková, Řád bílého lva 

dostali váleční veteráni.
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► Po podzimních komunálních volbách: Primátorem Liberce je opět Jiří Kittner, novým starostou Jablonce 

je Petr Tulpa, Semil Jan Farský. Česko zmodralo: ODS vyhrála v komunálních volbách ve třech čtvrtinách 

měst nad deset tisíc obyvatel.

► Češi se přestávají bát AIDS. A ten se rychle šíří. Koncem roku 2006 bylo u nás známo 899 nakažených.

LEDEN 2006 * LEDEN 2006 * LEDEN 2006 * LEDEN 2006 

► Počet porodů turnovské porodnici v roce 2005 dosáhl stejné úrovně, jako v předcházejícím roce. Narodilo 

se zde 431 dětí v průběhu 424 porodů, což znamená, že tu bylo sedm dvojčat. Ze 431 narozených dětí bylo 

214 chlapců a 217 dívek. Celkem 42 % těhotných bylo z Turnova a blízkého okolí, 58% těhotných pochází 

ze Semil, Lomnice nad Popelkou, Jablonce nad Nisou, Liberce, Jičína  a Mladé Boleslavi. V ČR počet 

narozených dětí snad lehce stoupl, nicméně je obecně uváděno, že hlavní podíl na vzestupu porodnosti mají 

přistěhovalci, nikoliv česká populace. 

Prvním Turnovákem roku 2006 byl Adam Rympler, který se narodil 2. ledna v 7.40 hod. Vážil 2,180 kg a 

měřil 43 centimetrů, bydlí na Daliměřicích, v Hruborohozecké ulici. Maminka Radka pracovala před 

mateřskou dovolenou jako učitelka v mateřské škole v Paceřicích.

► Na počátku roku 2006 došlo k několika změnám v životě obyvatel České republiky, například:
Celníci – Od ledna jim přibyla další kompetence, a to je vymáhání pokut uložených policií a dalšími 

správními úřady.

Daně a sociální dávky - V roce 2006 došlo k úpravě daňového. Snížení pocítili lidé s platem do 30 tisíc Kč 

a hlavně rodiny s dětmi, když manželé mohou  využít společné zdanění. 

Finanční úřad. Od ledna přešly pod Finanční úřad v Turnově obce ze spádového území bývalého 

libereckého a jabloneckého okresu. Pod správu zdejšího finančního úřadu se dostávají též poplatníci 

z Tatobit a Holenic, kteří dřív patřili do Semil.

Domácnosti v Turnově - Všechno podražilo! Cena elektrické energie vzrostla od ledna pro odběratele 

v domácnostech o 6,3 %. Zemní plyn podražil o 2,7 %. Oboje zdražení je jedno z nejmenších v zemi - ceny 

se liší podle jednotlivých regionálních distributorů, například plyn v jižních Čechách podraží o téměř 9%!. 

Vodné a stočné podražilo v roce 2006 v Turnově na 48 Kč za krychlový metr. 

Kuřáci. Od ledna platí nový zákon na ochranu před tabákovými výrobky a kouřit se nesmí ve veřejných 

budovách a ani na autobusových zastávkách a čekárnách. 

Správní řád - Prvním dnem nového roku začala platnost zákona č. 500/2004 Sb., který je znám jako nový 

správní řád. Ten zejména pro úředníky přináší celou řadu změn, mění se některé tiskopisy a formy žádostí. 

► Vodohospodářské sdružení Turnov na počátku roku oznámilo novou cenu vodného a stočného pro 

členské obce ve svazku s platností od 1. ledna 2006.

Členské obce: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá 

Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný.
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Cena vodného a stočného pro rok 2006:

                            2005                                    2006___  

Vodné 26,18 Kč 28,44 Kč

Stočné 18,06 Kč 19,61 Kč

Celkem 44,24 Kč 48,05 Kč

Vodné a stočné bylo oproti loňskému roku zdraženo o 8,6%, což je způsobeno navýšením některých 

položek v cenové kalkulaci - zejména důsledek růstu cen energetických vstupů - a inflací.

► Poplatek za likvidaci komunálního odpadu v roce 2006 byl vybírán ve stejné výši jako vloni, tedy 500 

Kč na osobu. 

Poplatek za držení psa činil v roce 2006:

- pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu je důchod ......... 200 Kč

- pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku ......... 400 Kč

 - pro držitele psů, kteří bydlí v domě s více jak třemi samostatnými byty ......... 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o polovinu příslušné sazby.

► V minulých letech se hodně mluvilo o možnosti, že by na území republiky mohly vzniknout dva nové 
okresy: Turnov a Uherský Brod. Na konci roku 2005 a počátku roku 2006 bylo téměř jisté, že tato snaha je 

odsouzena k nezdaru. Parlament totiž odložil projednávání návrhu zákona o územním členění státu a do 

červnových voleb se k němu nevrátí. Navíc při nedávné návštěvě v našem městě řekl předseda ODS 

Topolánek, že by vznik nových okresů nepodpořil...

► Zápis dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2006/2007 probíhal podle nového školského 

zákona ve dnech 15. ledna až 15. února 2006. Slavnostní zápis se konal v pondělí 16. ledna 2006 na 

těchto základních školách: Základní škola Turnov, Skálova 600, odloučené pracoviště, Prouskova 865; 

Základní škola Turnov, 28. října 18; Základní škola Turnov, Žižkova 518, Základní škola Turnov, Mašov, U 

Školy 56.

A právě slavnostní zápis 16. ledna patřil v Turnově k nejzajímavějším v posledních desetiletích. Pamětníci 

nepamatují, že by se na zápis stály fronty od časného rána. A stalo se - první rodiče, kteří stáli o to, mít své 

děti zapsány do ZŠ v ul. 28. října, byli na místě už v 5.00 hod. a postupně se zapisovali do pořadníku. Díky 

pochopení školy pro ně byla časně ráno otevřena budova a vyhrazena jedna místnost, kde také potom 

dostali i občerstvení. Zápis byl až od 10 hodin a to už byl pořadník plný jmen. 

Město, jako zřizovatel základních škol, už před tím očekávalo, že by k něčemu podobnému mohlo dojít, 

protože zájem o výše zmíněnou školu přesahuje její možnosti, a tak byly nedávno zveřejněny spádové ulice 

jednotlivých škol, které rodičů říkají, kam by měli dát své dítě zapsat. To se ale lidem velmi nelíbí, například 

jedna maminka z Vrchhůry byla  rozčílená, proč mají její děti chodit až do Žižkovy ulice, když škola v ulici 28. 

října je blíž. I ona byla mezi těmi, kteří si raději přivstali a přijetí dítěte do jiné školy si takto prosadili.

Zápisy dětí probíhaly od poloviny ledna do poloviny února. V odloučené budově ZŠ ve Skálově ulici u 
nádraží nastoupí v září 2006 výuku celkem 48 prvňáčků ve třech třídách, v ZŠ v ulici 28. října může 
od září nastoupit 54 dětí ve dvou třídách, ale k zápisu přišlo dětí celkem 81! (V 25 případech došlo 
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k odložení povinné školní docházky o jeden rok, takže přijati sem nakonec budou všichni Turnováci i mimo 

spádové ulice, nedostanou se sem ale dvě děti z okolních obcí.) Do ZŠ v Žižkově ulici bude od září chodit 
nejméně prvňáčků, a to pouhých 22 v jedné třídě a do školy v Mašově nastoupí celkem 10 dětí.

► V Semilech funguje Základní škola waldorfská již několik let, na počátku roku 2006 rodiče bojovali o 

vznik waldorfské střední školy – lycea. O tuto formu alternativního vzdělání mají zájem také rodiče a děti 

z Turnova. Na Daliměřicích funguje již několik let Waldorfská mateřská škola. Podle její ředitelky Hany 

Lamačové v roce 2005 šly od nás do Semil do první třídy celkem dvě děti, v září 2006 z celkových osmi 

předškoláků nastoupí v září jen dvě děti v Turnově a ostatní budou jezdit na druhou stranu Kozákova. Do 

semilské základní školy chodilo ve školním roce 2005/2006 celkem 33 žáků přímo z Turnova a dalších 6 

žáků z okolních turnovských obcí, což je asi 20% ze současných 202 žáků školy. Petici podporující zřízení 

lycea v Semilech podepsalo přes tisíc lidí a jejich snaha byla nakonec úspěšná. První ročník waldorfského 

lycea vznikl ve školním roce 2006/2007.

► Každoročně těsně po schválení rozpočtu města přichází velmi zajímavý rozbor toho, co se v daném roce 

z peněz určených na investice bude dělat. V případě městských komunikací to v první polovině roku 2006 

byla oprava pravé strany chodníku v Palackého ulici od podchodu v ústí Krajířovy ulice po velký most přes 

Jizeru a v rámci rekonstrukce Nádražní ulice úprava vjezdu do Studentské ulice.

► Rozhodnutí roku 2006. Tak by se s trochou nadsázky dalo nazvat hlasování zastupitelů na veřejném 

zasedání ve čtvrtek 26. ledna. Hlavní bod jednání: rozpočet Turnova na rok 2006. A právě v rozpočtu je 

skryto téma, jehož schválení či neschválení doslova hýbe celým městem. Stavět nebo nestavět kulturní dům 

Střelnice? Jestliže ano, musíme počítat s omezením výdajů města na další léta, kultura ale získá stánek 

hodný počátku 21. století ve dvacetitisícové aglomeraci. 

Vloni vyhlášené výběrové řízení na stavbu kulturního domu zaujalo celkem devět firem, sedm z nich soutěž 

obeslalo. Těsně před Vánoci 2005 k tomu zřízená výběrová komise rozlepila obálky, nabídková cena za 

realizaci stavby se pohybuje v rozmezí od 112 do 147 milionů korun. Nabídky jsou v podstatě v intencích 

toho, co si zastupitelé před tím odsouhlasili jako podmínku, a sice, že stavba by neměla přijít na víc než 130 

milionů. Zastupitelé rozpočet a tedy i stavbu Střelnice schválili, když pro rozpočet se vyslovilo 14 zastupitelů, 

sedm bylo proti, dva se zdrželi a čtyři byli nepřítomni.

► Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2006, který se konal na brněnském 

výstavišti od 12. do 15. ledna 2006 získalo Sdružení Český ráj (SČR) za přihlášenou turistickou nabídku „Za 
pověstmi Českého ráje“ hned dvě ceny. Ocenění GRAND PRIX 2006 Veletrhů Brno, a.s., v rámci 16. 

mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu a 15. mezinárodního veletrhu turistických možností 

v regionech a cenu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci soutěže GRAND PRIX 2006. 

Obě ceny převzala z rukou předsedy vlády Jiřího Paroubka předsedkyně SČR Hana Maierová.

Veletrhu se zúčastnilo na 1 224 vystavovatelů z 28 zemí. Podle předběžných odhadů veletrh navštívilo na 

40 tisíc návštěvníků. Sdružení Český ráj mělo společný stánek spolu s Krkonošemi - svazkem měst a obcí, 
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Sdružením Českolipsko, Svazkem obcí Jizerské hory, Městem Jablonec nad Nisou, Statutárním Městem 

Liberec. Na stánku se prezentoval i Liberecký a Královéhradecký kraj. 

► Podle agentury Czech Tourism je Český ráj třetí nejoblíbenější destinací v republice, míří sem po 
Praze a Krkonoších nejvíc lidí. Navíc přes polovinu příchozích už sem nejezdí na poznávací jednodenní 

zájezdy, ale přespí tři a více nocí, což by mělo být signálem pro všechny ubytovatele a restauratéry 

v regionu! Zhruba tři čtvrtiny návštěvníků tvoří Češi, když například od června do září 2005 jich přišlo do 

turnovského infocentra na náměstí na deset tisíc, na pomyslném druhém místě jsou Holanďané, třetí Němci 

a čtvrtí Poláci, nejexotičtější loňský návštěvník íčka přijel z Uruguaye. Každoročně patří mezi 

nejnavštěvovanější památky v naší části Českého ráje Trosky (v roce 2005 jejich branami hradu prošlo 97 

tisíc lidí) a Sychrov (112,5 tisíce lidí). Na Kost dorazilo přes 60 tisíc návštěvníků, na Hrubý Rohozec 35,5 

tisíce lidí a na Valdštejn 75 tisíc. 

Jisté je, že sezona v Českém ráji se pomalu prodlužuje a turisté nepřijíždějí jen na hlavní letní měsíce. Stále 

převažuje, že se k nám jezdí hlavně za poznáním a odpočinkem s procházkami v lese, dlouhodobě je Český 

ráj vyhledávaný rodinami s dětmi, kromě pěší turistiky se čím dál víc lidí orientuje na cykloturistiku. Podle 

Aleše Hozdeckého, vedoucího odboru cestovního ruchu MěÚ, po celé loňské léto také probíhala 

dotazníková akce, které se zúčastnilo 931 respondentů. Nejvíce si lidé stěžovali na nedostatečné značení, 

na málo příležitostí ke koupání, vadí jim neodpovídající otevírací doba obchodů a úroveň služeb, k dispozici 

nejsou parkoviště, komunikace jsou ve špatném stavu a dost často na exponovaných místech není 

k dispozici ani sociální zařízení (WC). 

► Na svém lednovém zasedání zastupitelé zrušili původní vyhlášku o používání městských 
symbolů. Nyní platí, že používat vlajku našeho města může kdokoli a za jakýmkoli účelem, při použití loga 

nebo městského znaku je nutno požádat o souhlas radu města. Ta buď souhlas udělí nebo neudělí, dotyčný 

za to ale už nic neplatí!

► I po 1. lednu 2006 turnovská nemocnice fungovala nadále jako městská příspěvková organizace a 

i když transformaci na společnost typu s.r.o. zastupitelé nedávno schválili, fyzicky ji provést nelze, protože 

tomu brání zákon. Avšak transformační kroky jsou připraveny (Panochova nemocnice, s.r.o.).

Daleko závažnější ale byla informace, která zazněla hned po jmenování nového ministra zdravotnictví 

Davida Ratha – prý se chystá zrušit 80 nemocnic! Nejde ale o informaci oficiální, nicméně seznam možných 

zrušených nemocnic přednesl na schůzi poslanecké sněmovny jeden z poslanců ODS. Poslanci ČSSD však 

tvrzení, že by ministr chtěl nemocnice rušit, odmítli. Turnovská nemocnice na seznamu nebyla.

► Rok 2006 je rokem supervolebním, kdy se uskuteční celkem troje volby. V červnu to budou volby 

parlamentní, na podzim jsou v našem obvodu volby senátní a také volby komunální. Zajímavé byly výsledky 

ankety, které na počátku roku publikovaly Hlasy a ohlasy Turnovska. Otázky mj. zněly:

Půjdete letos na podzim ke komunálním volbám?
Ano, půjdu ………………………. 33 dotázaných

Nepůjdu …………………………. 33 dotázaných
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Ještě nevím …………………….... 34 dotázaných

Co považujete za nejpalčivější problém Turnova?
Kritickou dopravní situaci ……………...……….. 77 dotázaných (!!!)

Odtahy vozidel .……………………….….…..…. 10 dotázaných

Poplatky za komunální služby (odpady) ………… 7 dotázaných

Jiné …………………………………….………… 6 dotázaných

Měla by na podzim v komunálních volbách nastat změna ve vedení našeho města? Máte nějaké tipy 
na starostu?
Měla by nastat změna ………………………….…… 67 dotázaných

Neměla by nastat změna ……………………………. 14 dotázaných

Nedokážu posoudit …………………………………. 19 dotázaných

Žebříček nejčastějších tipů na starostu:
Eva Kordová ……….……………….. 26 hlasů

Karel Bárta ……………….…………. 22 hlasů

Hana Maierová ……….………..……. 12 hlasů

Karel Štrincl ………………………… 12 hlasů

Milan Hejduk ………………....……… 9 hlasů

► 2. ledna 2006 bylo uvedeno do provozu Sportovní centrum TJ Turnov ve Skálově ulici, které nabízí 

služby sportovně-regeneračního charakteru. Návštěvníkům jsou k dispozici kromě rekonstruované haly 

v nové části také dva squashové kurty, spinning, sauna, dvě vířivé vany, solárium, služby maséra a 

nekuřácký sportbar.

Vstup do nových prostor komplexu sportovní haly naleznou návštěvníci na boční straně budovy z podloubí, 

které slouží zároveň jako parkoviště pro hosty. K návštěvě se mohou rozhodnout prakticky kdykoliv, otvírací 

doba většiny zařízení je totiž denně včetně víkendů od 8 do 22 hodin. 

A kolik taková návštěva Sportcentra stojí? Hodina hry squashe přijde od 130 do 190 Kč za kurt v závislosti 

na dnu a době, pobyt v sauně stojí od 45 do 60 Kč na hodinu podle délky pobytu, půlhodinka ve vířivce 50 

Kč. Pro získání slevy lze prozatím využít systém permanentek a bodových karet, s kterými se pak například 

platí za minutu v soláriu 2,50 Kč či 65 Kč za hodinovou lekci spinningu.

► První lednové dny byly v Turnově mj. ve znamení smrtelného úrazu pracovníka Technických 
služeb Turnov, kterého znalo, jako dobrosrdečného kumpána, celé město. Ve čtvrtek 5. ledna popelářský 

vůz vyvážel, jako obvykle, domovní odpad v dolení části Pelešan na dohled od benzínky na Kyselovsku. 

Kvůli pracím na silnici muselo nákladní auto couvat. Když padesátiletý muž naskakoval na zadní stupačku, 

kde je jeho úkolem nasazovat popelnice na výtah, který je vysype dovnitř vozu, bohužel uklouzl a zadní kolo 

mu rozdrtilo hlavu. Byl na místě mrtvý. 

► Původně mělo jít jen o pronájem, ale radní města v lednu rozhodli, že do větších panelových domů 

v sídlištích instalují, pokud budou obyvatelé chtít, ruční lisy na pet lahve zdarma. Normálně jsme zvyklí láhev 

sešlápnout a tím zmenšit její obsah, takový ruční lis (jeden přijde asi na šest stovek) to udělá mnohem lépe 
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a do kontejnerů na separovaný odpad se takto upravených lahví samozřejmě vejde mnohem víc a město 

(Technické služby) v ideálním případě ušetří za častější vyvážení nádob.

► Program mobility, do kterého se přihlásila turnovská radnice, by měl v dohledné době odbourat další 

překážky tělesně hendikepovaným spoluobčanům. Podle místostarosty Ing. Pekaře by měla ve městě být 

minimálně jedna mateřská a jedna základní škola plně bezbariérová (v návrhu je MŠ ve Zborovské ulici a ZŠ 

v ulici 28. října) a řešit by se měly vstupy do další úřadů a institucí – například vozíčkář má na místním 

obvodním policejním oddělení nebo v knihovně, či na poště u nádraží prostě smůlu! V roce 2006 by se mělo 

začít přechody pro chodce a ty na hlavních trasách by měly být absolutně bez bariér, když na úpravu 

jednoho je potřeba zhruba 15 – 20 tisíc Kč. Peníze by měly přijít z různých ministerstev, projekt je zaštítěn 

Úřadem vlády ČR. 

► Podle zástupce velitele turnovského obvodního oddělení Policie ČR kpt. Milana Drahoňovského 
měl leden 2006 co do nápadu trestné činnosti spíše sestupnou tendenci, když bylo evidováno 43 

trestných činů a 44 přestupků. Policisté byli vcelku úspěšní co do objasněnosti, když poměr známý a 

neznámý pachatel byl 1:1. Celkem čtyři vozidla byla za toto období odcizena, z toho tři v denní době (1x 

z parkoviště před Diskontem Plus, 1x z parkoviště pod Šroubárnou a 1x od haly TSC u nádraží). Dále je 

evidováno mj. vloupání do prodejny mobilních telefonů v Nádražní ulici s celkovou škodou ve výši 370 tisíc 

Kč! Objasněna byla například série vloupání do motorových vozidel (před Vánoci v Ohrazenicích ad.). 

V turnovských policejních statistikách je černou barvou zanesen poslední lednový víkend. Nejdříve došlo 

k sebevraždě zastřelením ve Václaví u Rovenska, potom v pátek dopoledne zkolaboval starší muž u Dioptry 

nedaleko zastávky ČD Turnov-město (patrně náhlá srdeční příhoda) a v podvečer byl v garáži na Přepeřské 

ulici nalezen mrtvý mladý pár (20-letý mladík a ještě ne 16-letá dívka). Oba se udusili výfukovými plyny. A 

aby tomu všemu nebylo konce, tak se v sobotu u benzínové pumpy v Příšovicích zastřelil muž středního 

věku (podle všeho to byl bývalý důstojník BIS a policie hledala spojitost s nájemnou vraždou podnikatele 

Mrázka, ke které došlo v Praze pár dnů před tím) a smutný víkend skončil násilím v jedné turnovské rodině. 

To se v noci ze soboty na neděli vrátil domů v podroušeném stavu starší muž a při rozepři se synem po něm 

začal střílet z legálně držené zbraně. Naštěstí se netrefil...

► Petr Prádler, bývalý příšovický starosta, zemřel v rodinném kruhu v pátek 6. ledna 2006, když 

podlehl po statečném mnohaletém boji zákeřné nemoci. Narodil se v roce 1941, vychoval dvě děti, radoval 

se z vnoučat, byl nadšeným radioamatérem. V čele obce stál hned od revoluce v roce 1990, když před tím 

pracoval dlouhá léta v turnovských Monokrystalech. Byl jedním z nejuznávanějších starostů v regionu. 

Pohřeb Petra Prádlera se uskutečnil v turnovské smuteční síni ve čtvrtek 12. ledna, přišlo tolik lidí, že se 

všichni dovnitř ani nedostali. Dokonce prý padl smutný rekord, když na poslední rozloučení dorazilo podle 

odhadů pracovníků pohřební služby zhruba 500 až 600 lidí, což se za dobu existence nové smuteční síně 

ještě nikdy nestalo! I to konečně svědčí o vážnosti, kterou zesnulý požíval…
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► V sobotu 7. ledna se konal v pořadí 5. benefiční koncert pro Střelnici. Na rockovém koncertě se spojily 

tři turnovské rockové kapely - Nothingham, Hitmakers a Citadela. 

► V neděli 8. ledna se uskutečnilo v kině představení Divadla Járy Cimrmana - CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY.

► Ve středu 11. ledna Středisko ekologické výchovy Český ráj pořádalo v muzeu VEČER PRO ČESKÝ RÁJ 

- společenský večer pro všechny milovníky přírody a krajiny Českého ráje. V rámci večera byla předána 

Cena Střediska ekologické výchovy Český ráj za nejvýznamnější čin pro ochranu přírody Českého ráje 

v roce 2005. Na programu byla také beseda na téma „Geopark Český ráj“ (s RNDr. Tomášem Řídkošilem), 

„Rychlostní komunikace R35 Českým rájem“ (s Markétou Kovaříkovou) a  „Člověk a krajina Českého ráje 

v třetím tisíciletí“ (s RNDr. Františkem Pelcem).

► Ve čtvrtek 12. ledna se konal Večer Na Sboře na téma buditele ANTONÍNA MARKA. Přednáška PhDr. 

Květoslavy Hnízdové byla věnována národnímu buditeli a knězi, který je významnou osobností regionu a dal 

podnět k založení knihovny a divadla v Turnově. 

► Ve čtvrtek 26. ledna se v divadle uskutečnil koncert Vladimíra Mišíka & ETC.

► Městské kino hrálo v lednu mj. v premiéře film Harry Potter a ohnivý pohár.

► V MUZEU ČESKÉHO RÁJE byla ve čtvrtek  26. ledna slavnostně zahájena výstava ČLOVĚK VÁLEČNÍK 
A SAMARITÁN aneb Z HISTORIE VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ - na dobových kosterních nálezech jsou 

demonstrována zranění z různých historických období. Vystavený soubor byl doplněn dobovými lékařskými 

publikacemi, nástroji a pomůckami. V muzeu v lednu byly i další výstavy, například VÁNOČNÍ RECEPTÁŘ 

nebo HISTORIE HORNIN A ŽIVOTA.

► V Městské knihovně Antonína Marka byla 14. ledna slavnostně otevřena nová výstavní síň, která 

vznikla úpravou suterénu budovy. První výstavu tu měl fotograf Luboše Tomešek, který navštívil svatá místa 

v Izraeli.

► V lednu bylo oznámeno, že Kulturní centrum, s.r.o., definitivně končí s pořádáním jarních tanečních 
kurzů pro teenagery v nevyhovujících prostorách sálu šperkařské školy ve Skálově ulici. Na Turnovsku tak 

taneční pořádá už jen studio Ilma v Pěnčíně.
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► Obce Karlovice, Radostná pod Kozákovem a Mírová pod Kozákovem spolu s Turnovem žádaly 
oficiálním dopisem hejtmana Libereckého kraje, aby byl urychleně řešen extrémní nárůst dopravy a 
zahájeno řešení přeložky silnice II/283 mimo centrum města Turnov a zástavbu obcí Mírová a 
Radostná pod Kozákovem. Stávající silnice II/283 je ve směru od Semil a Lomnice nad Popelkou podle 

starostů zmíněných obcí silně zatížena stoupající dopravou, která v centru Turnova způsobuje již pravidelně 

dopravní zácpy. 

„V roce 2000 byla intenzita provozu na náměstí Českého ráje v Turnově 15 tisíc automobilů za 24 hodin. V 

horizontu 10 let dojde k nárůstu dopravy v centru na 20 tisíc automobilů za 24 hodin, čímž se stane město 

vzhledem k velké hustotě pěšího provozu v denních hodinách prakticky neprůjezdné. Také v sousedních 

obcích je intenzita dopravy již na takové výši, která znesnadňuje normální život obyvatelům.  Domníváme 

se, že se jedná o jednu z nejzatíženějších silnic v majetku kraje a  situaci na ní je možné hodnotit skoro jako 

kritickou. Současně dochází vzhledem ke stále se prodlužujícímu procesu schvalování Územního plánu 

Libereckého kraje k oddalování zásadního rozhodnutí o trasování nové rychlostní silnice R35 mezi  

Turnovem a Jičínem. Ta má v tzv. severní variantě řešit převedení dopravních vazeb ze silnice II/283 

přivaděčem v lokalitě Radostná pod Kozákovem, případně Tatobit. Nutno podotknout, že dnešní 

předpoklady výstavby této silnice v horizontu patnácti až dvaceti let od schválení územního plánu jsou pro 

nás nepřijatelné. Proto jsme jako starostové dotčených obcí uzavřeli dohodu o společném postupu v této 

věci. Na základě jednání jsme došli ke shodě o trasování požadované přeložky, která se navíc zásadně 

neodlišuje od navrženého trasování R35,“ uvádí se mj. v dopise starostů obcí.

► V Nádražní ulici vedle známé zeleniny, kde se prodává sedm dnů v týdnu, a sousedním panelákem byl 

březový háj. Ten byl v mrazivých dnech přelomu ledna a února pokácen a na volné ploše vznikne nový 
dům. Bude tam prodejna, ordinace obvodní lékařky a byty.

► Mimořádně cenné informace o aktuálním stavu dopravy v Turnově poskytuje mobilní radar, který řidičům 

ukazuje jejich aktuální rychlost a také sčítá projíždějící vozidla. Na počátku roku byl umístěn v Sobotecké 

ulici. Jaké informace poskytl? Intenzita provozu v Sobotecké ulici se pohybovala na počátku roku 2006 

kolem pěti a šesti tisíci vozidly za 24 hodin. 

► Nevyhovující půdní prostory v jednom z domů v komplexu penzionů pro seniory v Žižkově ulici 
byly přes zimu nově upraveny a v únoru předány novým nájemníkům.
Za necelý jeden milion korun, což byly uspořené prostředky v hospodaření Zdravotně sociálních služeb 

Turnov za několik posledních let, byly nově upraveny dva bývalé nevyhovující byty v podkroví na čtyři 

malometrážní byty. Výhled z těchto bytů (tři z nich mají malé terasy) je velmi příjemný, do horního patra 

vede výtah, takže není žádný „mobilní“ problém ani pro nejstarší obyvatele. Sociální komise města evidovala 

na počátku února celkem 339 žádostí o umístění do penzionu pro seniory v Žižkově ulici a zhruba 100 

žádostí o umístění do domu s pečovatelskou službou na Výšince. Ročně se podaří umístit v průměru 15 

žadatelů.
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► Ve čtvrtek 16. února proběhlo v sále šperkařské školy ve Skálově ulici VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH 
SPORTOVCŮ TURNOVA za rok 2005.
Nejlepším sportovcem byl hlasováním zvolen Ing. Jakub OMA - TJ Turnov, oddíl radiového orientačního 

běhu, nejlepším družstvem byli atleti AC Turnov, nejlepším trenérem Mgr. Aleš DRAHOŇOVSKÝ - AC Syner 

Turnov a nejlepší akcí roku 2005 Memoriál Ludvíka Daňka. 

KULTURA V     ÚNORU 2006 * KULTURA V     ÚNORU 2006 * KULTURA V     ÚNORU 2006 *  

► Ve čtvrtek 2. února byla v muzeu vernisáž výstavy obrazů malířky Jaroslavy Solovjevové.
Ta se narodila v roce 1926 v Praze. V letech 1948 – 1954 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

v Praze (profesoři Emil Filla, Antonín Strnadel). Od roku 1954 žije a samostatně pracuje v Turnově. Věnuje 

se malbě a realizacím do architektury. Trvalým tématem malířky Jaroslavy Solovjevová je město, struktura a 

malby architektury, atmosféra periferních čtvrtí. Po Praze to byl Turnov a později Paříž a její nekonečné 

moře střech, kde nacházela inspiraci. 

► V pátek 10. února vystoupilo v rámci pořadů s názvem Jazz v divadle ROBERT BALZAR TRIO.

► Ve čtvrtek 16. února byl v divadle koncert brněnské kapely Petra Váši TY SYČÁCI.

► Ve čtvrtek  23. února byl Večer Na Sboře, kam si místní kapela Pranic - Ondřej Halama, František 

Tomáš, Alena Tomášová, Jan Dekány - bude pravidelně zvát hosty. Jako první pozvali novoborskou 

folkovou skupinu Zhasni.

► Turnovské kino hrálo v únoru mj. premiéru českého filmu Panic je na nic, který přijeli propagovat samotní 

tvůrci, dále to byla skeč na policejní vyšetřování korupce ve fotbale Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? 

s Petrem Čtvrtníčkem a Jiřím Lábusem.
Kino také v premiéře hrálo český film Jak se krotí krokodýli, který volně navazuje na populární film jak dostat tatínka do 

polepšovny.

► V sobotu 18. února byla na Dlaskově statku otevřena Masopustní výstava (tentokrát bez doprovodného 

kulturního programu). Na statku byla také instalována výstava PODOMÁCKÁ VÝROBA - stálá expozice 

seznamuje návštěvníky s nejčastěji produkovanou domáckou výrobou. V přízemí objektu je to zpracování 

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

zpracování přírodních pletiv a dřeva.

► Od pátku 24. do neděle 26. února v kině, sále ZUŠ a v divadle probíhala přehlídka amatérských 

divadelních souborů MODRÝ KOCOUR. Tento ročník festivalu charakterizovaly dvě věci: Velmi pěkná 

návštěvnost jednotlivých představení a absence představení turnovských divadelníků. 

Festivalu Modrý kocour Turnov 2006 se zúčastnilo 17 účinkujících, z toho 7 souborů se ucházelo o 

nominace na náchodskou studentskou Prima sezónu a 6 o Písek, zbytek byly soubory nesoutěžní. Porota, 
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která hodnotila jednotlivé inscenace, byla ve složení Mgr. Vladimír Hulec, PhDr. Petr Christov a Jaroslav 

Stuchlík. Představení odehrálo téměř 200 herců. Přestože nebyl doporučen žádný přímý postup, na 

Šrámkův Písek porota pořadateli doporučila Dred Náchod s inscenací Lehká zemitá plocha a KÚD Liberec 

za Punk není mrkev. Na náchodskou Prima sezónu doporučila soubor Surya Jawor s inscenací Nuda a 

soubory Vydýcháno Liberec s Životem jepičím, LiDi Liberecse Zastávkou a Oldstars Praha s Tváří 

v plameni.

► V sobotu 25. února se v restauraci na Šetřilovsku konalo vyhodnocení ankety TURNOVSKÁ PECKA 

2005. 

Nominace byly uděleny v     kategorii „Amatérský počin“:  

* Autorské skupině Dáda Weissová, Pavel Záhorka a Roman Ráth. Za libreto a hudební zpracování 

předlohy původního muzikálu ULTIMA, aneb DOBYTÍ (Českého) RÁJE. 

* Městské knihovně. Za pořad POEZIE MALÍŘE JANA SOLOVJEVA s přihlédnutím ke kvalitě psaného 

slova, dramaturgické stavbě pořadu a velkému lidství, kterým byl naplněn až po okraj.

* Loutkářskému souboru Na židli. Za „totální propagaci“ a fantastickou organizaci divadelní přehlídky 

TURNOVSKÝ DRAHOKAM, nápaditost soutěží a slušnou úroveň.   

* Janu Staňkovi a jeho přátelům. Za přípravu a instalaci PAMĚTNÍ DESKY příslušníkům britského válečného 

letectva – RAF v rámci oslav 60. výročí konce II. světové války.

* Divadelnímu studiu Turnov. Za odvahu při realizaci představení ruského divadla U Mostu Perm PANOČKA 

a strhující herecké provedení a technické zajištění inscenace. 

* Muzikantské partě FUNK CORPORATION. Za uspořádání mimořádně zdařilého festivalu FUNKIN

´TURNOV. Přestože pršelo, nikdo zdaleka nenastydl, muzika byla nádherná a pořadatelé skvělí.

* Davidu Salayovi. Za otevření nové UMĚLECKÉ GALERIE na Mariánském náměstí, kde se jako mávnutím 

kouzelným proutkem ze sklepní prostory prodejny vytvořila útulná umělecká galérie.

* Turnovskému hudebnímu sdružení. Za uspořádání 8. ročníku festivalu TURNOVSKÉ BABÍ LÉTO, 

neokázalou dramaturgii, realizaci, obsah festivalových novin a nezměrnou pohodu, která vládla mezi 

účinkujícími, diváky, ale také pořadateli. 

* Jardovi Kotkovi a kapele Corcovádo. Za pořádání pravidelných setkání s „PARADŽEZEM“ v restauraci 

Šetřilovsko a trvalou snahu o zapojení mladých muzikantů do hudebního dění, kteří vnášejí do přítmí nejen 

restaurace zajímavé světlo.  

* Rockové skupině Nothingham a agentuře ORGANON. Za uspořádání BENEFIČNÍHO KONCERTU na 

podporu onkologického oddělení liberecké nemocnice, vytvoření skvělé atmosféry a za výtečné zvládnutí 

celé akce po stránce hudební a dramaturgické.

* Vlaďce Parákové a jejím přátelům. Za organizaci a realizaci VÁNOČNÍHO STROMU SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

v Turnově, který lze jednoznačně zařadit mezi ty nejskvělejší aktivity na poli člověčenství v loňském roce.

V     kategorii Profesionální počin byly nominace uděleny:  

* Kruhu přátel hudby v Turnově. Za dramaturgii a realizaci 510. koncertu z cyklu THV DOTEKY HUDBY A 

POEZIE Martina Hyblera a jeho přátel..
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* Muzeu Českého ráje. Za uspořádání akce MASOPUST na Dlaskově statku, za neutuchající zájem 

pořadatelů o seznamování veřejnosti s českými tradicemi a ojedinělé „zrození“ Dlaskovanky.

* Městské knihovně Antonína Marka. Za uspořádání akce NOC S ANDERSENEM v knihovně, muzeu, 

turnovských školách, za obsahovou náplň akce a její vlastní realizaci.

* Městskému informačnímu středisku. Za turisticko-kulturní ČESKÝ RÁJ DĚTEM. Nominace udělena za 

organizační  zvládnutí a realizaci akce.

* Janě Tomsové, Studiu Fáma 92 a Městu Turnov. Za vznik a realizaci filmu HISTORIK JOSEF PEKAŘ.  

* Kulturnímu centru Turnov, s.r.o., a Městu Turnov. Za REKONSTRUKCI LETNÍHO KINA v době, kdy většina měst 

tato zařízení ruší.

* Muzeu Českého ráje a Městskému informačnímu středisku. Za přípravu a realizaci akce ŠPERK A 

DRAHOKAM 2005 a všech dalších doprovodných pořadů. 

* Hotelu Slávie a Gábině Šťastné. Za spontánní dramaturgii kulturních pořadů DIVADELNÍ PASÁŽE, které 

se v prostorách hotelu objevovaly v letních měsících.

* Římskokatolické farnosti spolu s Městem Turnov. Za stavební úpravy a vymalování celého KOSTELA 

NAROZENÍ PANNY MARIE a znovuvysvěcení kostela a všechny spojené aktivity. 

* Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. Za dramaturgii a dokonalé zvládnutí docela malého jazzového festivalu 

JAZZ? YES! 

* Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. . za uspořádání akce POETIKA 2005, užitečnost pořádání soutěže 

v přednesu poezie a hlavně dobrovolného zapojení mládeže širokého věkového rozpětí a profesionální 

zvládnutí celé akce. 

*  Městu Turnov, Nadaci B. J. Horáčka a Římskokatolické farnosti Turnov. Za realizaci a financování opravy 

a obnovy interiéru KOSTELÍKA SV. JANA KŘTITELE V NUDVOJOVICÍCH a organizaci zdařilého 

znovuotevření prostřednictvím adventního koncertu.

HLAVNÍ CENY TURNOVSKÉ PECKY 2005:
- V kategorii „amatérů“ benefiční koncert skupiny Nothingham a agentury Organon, na druhém místě 

skončila instalace pamětní desky anglickým letcům (Jan Staněk), na třetím místě  festival FUNKIN´ 
Turnov pořádaný muzikantskou partou FUNK CORPORATION, na čtvrtém místě Vánoční strom 
splněných přání (Vlaďka Paráková) a na pátém místě Turnovské babí léto 2005 (Turnovské hudební 

sdružení). 

- Mezi profi akcemi se do vítězného výběru dostalo sedm akcí. Vítězství si odnesla oprava kostelíka 
v Nudvojovicích před  koncertem THV Doteky hudby a poezie, na třetím místě skončil festival JAZZ? 
YES! 2005 (KCT s.r.o.), na čtvrtém místě dramaturgie letních pořadů Hotelu Slávie a Gábiny Šťastné, 
na pátém místě rekonstrukce letního kina ( Město Turnov a KCT s.r.o.), na šestém turisticko-kulturní akce 

Český ráj dětem a na sedmém místě realizace filmu Historik Josef Pekař ( Studio Fáma 92). 
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BŘEZEN 2006 * BŘEZEN 2006 * BŘEZEN 2006

► Mezi lidem se to už delší dobu šuškalo. Bude nebo nebude starosta Hejduk na podzim opět 
kandidovat? Nebude. Na přímou otázku novinářů přímá odpověď. Došlo k tomu na březnové tiskové 

konferenci města. „V nadcházejících volbách nehodlám kandidovat na post starosty, místostarosty ani do 

zastupitelstva města,“ oznámil Milan Hejduk a dodal, že rozhodnutí nekandidovat ani do zastupitelstva je 

ovlivněno dlouhou dobou v čele města (na radnici je od roku 1993, starostou od roku 1998). 

Zajímavě na tuto skutečnost reagoval „z nadhledu jiného prostředí“ liberecký publicista Jan Šebelka, který 

ve svém shrnujícím týdenním sloupku v regionální příloze MFDnes mj. napsal: „Milan Hejduk končí  

v politice. Je to dobrá nebo špatná zpráva? To posoudí čas a nic na tom nezmění fakt, že opozice v čele 

s Josefem Kunetkou chce vydat po jeho odchodu tzv. černou knihu radnice, která odhalí zrůdnosti, jež měl 

starosta za osm let na radnici napáchat. I když ten nápad dotáhnou do konce, nic nového se v ní čtenář 

nedozví. Vše již bylo vysloveno. Alespoň v Turnově, neboť na rozdíl od mnoha jiných měs, zde opozice 

skutečně funguje. Problém vidím jinde. Po Turnově se šušká o velmi silném subjektu, který se chystá stéct 

radnici útokem. Nikoho nejmenuji, ale podle předběžných zpráv se může stát, že Josef Kunetka a jeho věrní 

ještě s láskou a se slzou v oku budou na Hejduka vzpomínat. Nechme se překvapit.“

►  Historicky první sezona s umělým ledem v Turnově si zaslouží malou rekapitulaci. Podle Jiřího 

Vele, jednatele Městské sportovní, s.r.o., bylo kluziště u sportovní haly u nádraží v provozu celkem 126 dní 

(od 22. prosince 2005 do 26. března 2006). O provoz se z administrativní a provozní stránky starala právě 

tato zmíněná společnost a její zaměstnanci společně se členy zdejšího Bruslařského hokejového klubu. 

Počet bruslících se dá jen odhadnout. Školy bruslily přibližně 200 hodin. Při průměru 15-20 žáků na třídu je 

to přibližně 3 500 bruslících. Zbytek tvořili normální návštěvníci (často rodiče s dětmi) a místní hokejisté, 

těch podle hrubého odhadu bylo víc než 5 500, připočteme-li neplatiče a další, jsme na čísle zhruba 10 tisíc 

lidí, což obnáší asi 100 bruslících denně.

Na vstupném se během provozu vybralo přes 108 tisíc Kč, školám bylo fakturováno za pronájem plochy 

celkem 39 tisíc Kč, sponzoři zaplatili za umístění reklamy 100 tisíc (SSŽ) a 50 tisíc (Unipress), příjmy byly 

celkem těsně pod hranicí 300 tisíc Kč. Nejvyšší nákladovou položkou je energie - 320 tisíc Kč, další náklady 

byly zhruba ve výši 50 tisíc Kč. 

► Z nějakého katastrofického filmu jakoby byla vystřižena informace o nálezu uhynulé volavky na slepém 

rameni u Nudvojovic. Co bychom jindy přešli mávnutím ruky a uhynulý pták by na místě nejspíš pobyl až do 

svého rozkladu, v březnu 2006 pod vlivem sdělovacích prostředků nabývá jiných rozměrů. Na možnou 

pandemii tzv. ptačí chřipky se připravovaly odpovědné úřady, jsou připravena opatření, která by vstoupila 

v platnost, kdyby se výskyt ptačí chřipky někde na našem území potvrdil. Potvrdil to na březnové tiskové 

konferenci turnovské radnice MVDr. Václav Švihel, ředitel Okresní veterinární správy Semily. Občané by se 

podle něho v žádném případě neměli dotýkat uhynulých ptáků, zejména když je jich na daném místě větší 

množství, a měli by dbát na to, aby si ptačí trus nepřinesli domů na botách nebo oblečení. A co by 

znamenalo, kdyby se nákaza potvrdila? V okruhu tří kilometrů od výskytu by proběhl soupis veškeré domácí 
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drůbeže a ta by byla spolu s volně žijícími ptáky utracena. Ochranné pásmo s přísnějším režimem by bylo 

na ploše do 10 kilometrů od místa nálezu. Veterináři preventivně na přelomu února a března 2006  zakázali 

ptačí výstavy a chovatelské burzy.

Pár dnů po tomto nálezu se problém s ptačí chřipkou „rozjel naplno“ po okolních zemích také v České 

republice. V průběhu několika dnů bylo evidováno osm případů, vesměs labutí, v okolí Hluboké v jižních 

Čechách. Dorazil také výsledek laboratorního vyšetření mrtvé volavky v Nudvojovicích, byl negativní!

► Jediný zástupce Turnova v Parlamentu České republiky František Pelc nejdříve oznámil, že 

v souvislosti se svojí novou funkcí ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny od 1. března 2006 odejde 

z parlamentu, protože ho ale ve sněmovně  měl nahradit bývalý člen KDU-ČSL Jiří Vacek, který se 

v poslední době „proslavil“ několika aférami a protože se prý nepodařilo dohodnout jeho vstup do 

poslaneckého klubu US-DEU, a mohla by tím být ohrožena „stojedničková“ koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-

DEU, Pelc proto v parlamentu do voleb zůstal a prohlásil, že svůj poslanecký plat bude odevzdávat po dobu 

vykonávání obou funkcí na charitativní účely - podpoří turnovský Fokus a Stacionář Rváčov lomnické 

společnosti přátel postižených dětí.

► Podle zástupkyně velitele turnovského obvodního oddělení Policie ČR npor. Evy Jandové policisté 

v březnu 2006 evidovali několik kuriózních případů, mezi kterými zaujme například ten, který se stal u 

bankomatu Komerční banky v Palackého ulici. Zřejmě z roztržitosti si tady jeden klient zapomněl odebrat 

částku ve výši 23 tisíc Kč a od bankomatu odešel. Toho využil občan stojící za ním a částku si rychle odnesl. 

Bohužel asi nevěděl, že provoz bankomatu sleduje kamera, takže jeho dopadení bylo otázkou krátkého 

času! Již méně úsměvná je statistika, která říká, že měsíčně je na území zdejšího obvodního oddělení 

ukradeno průměrně 10 až 20 „espézetet“ přímo z vozidel, které potom slouží většinou k páchání další 

trestné činnosti. Před nadcházející turistickou sezonou se policisté z turnovského obvodního oddělení také 

opět zaměří na ochranu proti vykrádání chat a chalup v Českém ráji.

KULTURA V     BŘEZNU 2006 * KULTURA V     BŘEZNU 2006 * KULTURA V     BŘEZNU 2006 *  

► Jak bylo rozhodnuto dříve, díky stavbě Střelnice bylo na podporu kulturních aktivit v roce 2006 
rozděleno méně peněz. Peníze byly rozděleny dle platných pravidel, na akce s přímou podporou bylo 

poukázáno 183 tisíc Kč, příspěvky na činnost spolků činily celkem 80 200 Kč a příspěvky na kulturní akce 

236 800 Kč. Z akcí s přímou podporou bylo městem přispěno například na přehlídku Turnovský drahokam 

17 tisíc Kč, na Staročeské trhy jde 42 500 Kč, na divadelní festival Modrý kocour 51 tisíc Kč, na festival 

Dvořákův Turnov a Sychrov 34 tisíc Kč ad. Ze spolků se dostalo podpory například Pekařově společnosti 

Českého ráje – 3 595 Kč, Spolku přátel Muzea Českého ráje – 3 595 Kč, Hitmakers – 6 525 Kč, Musica 

Fortuna – 6 130 Kč,  Pěvecký sbor Antonín Dvořák – 7 590 Kč, Čmukaři – 4 795 Kč, Spolek rodáků a přátel 

Turnova – 3 595 Kč, Turnovská Bohéma – 12 tisíc Kč ad. Z kulturních akcí bylo městem podpořeno mj.: 

Dílny pro žáky (Muzeum) – 6 205 Kč, Turnovské babí léto – 11 435 Kč, festival Ježkovy zraky – 11 270 Kč 

ad. 
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► V úterý 7. března se v domě Na Sboře konalo představení Jana Buriana - autorský večer a písničkami, 

vyprávěním, autorským čtením ad.

► Ve středu 8. března v rámci pořadů Kulturního centra s názvem „Domácí scéna aneb Máme na to!“ 

vystoupila v divadle country skupina  BODLÁK - kapelník Míra Jíra (kytara), Jiří Václavík (banjo, kytara), Jiří 

Paldus (mandolína) a Petr Žampa (basa). 

► V pátek 10. března  se ve Žluté ponorce v Husově ulici konala okresní přehlídka dětského divadla 

TURNOVSKÝ ŠTĚK 2006. Odborná porota vybírala postupující na krajské kolo Dětské scény, tedy do 

soutěže dětských divadelních souborů, která se uskutečnila v Liberci, z celkem čtyř představení. Těmi byly 

ZŠ Doubravice (p. Novotná), ZUŠ Libštát (p. Srba) II. ZŠ Turnov a ZUŠ Turnov (A. Tomášová). Oněmi 

postupujícími se nakonec stala představení Čtyřlístek pohádek II. ZŠ Turnov a Indiánské pohádky ZUŠ 

Turnov, které připravila, textově sestavila, upravila a režijně vedla Alena Tomášová. 

► Slušný dárek nejen sobě, ale i všem svým příznivcům, si nadělili členové turnovské folkové 
kapely Pranic ke svému prvnímu výročí vzniku na oblastním kole Trampské porty, která se konala v sobotu 

18. března v Country a western clubu ve Vratislavicích u Liberce. Spolu s teplickou skupinou Naspěch 

(postoupila z prvního místa) a skupinou Bob a Bobci z Křižanova (postoupili do autorské soutěže), se dostali 

Pranic jako druhý postupující na celostátní finále této soutěže v Ústí nad Labem. Stali se tak druhou 

turnovskou kapelou (první byla Basama s fousama postupem na Zahradu), které se podařilo hned ve své 

první sezoně probojovat na celorepublikový muzikantský festival.

► V sobotu 18. a neděli 19. března se konala regionální loutkářská přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj 

- XVI. TURNOVSKÝ DRAHOKAM. Ten přinesl opět dva dny pohádkového maratonu v turnovském divadle. 

Nabídky 12 pohádek loutkových divadel z širého okolí využilo 650 diváků a aktivně se zúčastnilo 100 

účinkujících. Na národní přehlídku Loutkářská Chrudim byla doporučena představení: Tajemství 

pohádkových knížek (Čmukaři Turnov – Poli H. Králové), Pidi pohádka (Uzel Chlumec n.C.) a Čtyřlístek 

pohádek (Pampalin ZŠ 28. října Turnov). Ocenění odborné poroty získali domácí soubor Na Židli za práci 

s maňásky v obou uvedených pohádkách O pejskovi a kočičce, Alena Tomášová za práci s dětmi v souboru 

Pampalin Turnov, Jiří  Polehňa z Poli HK za výtvarné zpracování Tajemství pohádkových knížek a soubor 

Čmukaři za inscenaci téže pohádky. Putovní Cenu dětského diváka předal místostarosta Ing. Jaromír Pekař 

pořádajícímu souboru Na Židli za pohádku Jak pejsek s kočičkou myli podlahu. 

► V sobotu 25. března se v sále kina uskutečnila přehlídka mateřských škol TURNOVSKÁ MATEŘINKA 

2006 - oblastní kolo festivalu.  

► V městském kině hráli v březnu mj. v premiéře české filmy Experti a Fimfárum 2.

► V březnu Kulturní centrum Turnov, s.r.o., zveřejnilo výsledky návštěvnosti v kině. V roce 2005 

působilo na území ČR celkem 485 stálých, 101 letních a 16 multikin. Ve statistice UFD (Unie filmových 
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distributorů) je celkem evidováno a hodnoceno 156 nejlepších kamenných a letních kin, která tvoří 80% 

z celkové republikové návštěvnosti. V roce 2005 bylo v těchto kinech uskutečněno celkově 271 212 

filmových  představení, která navštívilo celkem 7 788 007 diváků. Ačkoliv Turnov patří mezi města s menším 

počtem obyvatel, je Bio Ráj jedním z mála kin, která jsou přesto do evidence UFD zahrnuta. V roce 2005 

zde uskutečnili 339 představení s celkovou návštěvností 22 227 diváků a s průměrnou návštěvností na 

jedno představení 66 diváků. Právě v této návštěvnosti stojí turnovské kino na 6. místě, v absolutní 

návštěvnosti pak na 59. místě ze všech hodnocených kin. Pro srovnání kino v Jičíně je v celkové 

návštěvnosti na 60. místě a kino v Novém Boru na místě 78. Obě kina však Bio Ráj převyšují v počtu 

představení, což snižuje jejich průměrnou návštěvnost; v Jičíně je to 41 diváků na jedno představení a v 

Novém Boru 23 diváků. Všechna tři kina již dlouhodobě patří ve své kategorii (Turnov je z nich nejmenší) 

k těm nejlepším, návštěvnost v ostatních městech podobné velikosti je většinou o mnoho menší, že se do 

vybrané evidence ani nedostanou. Daleko nejlepších výsledků však zaznamenává turnovské letní kino, 

které je v celkové návštěvnosti s 5 569 návštěvníky v republikové statistice na 2. místě.  Smutnou pravdou 

však zůstává, že i když jsou výsledky Bia Ráj statisticky potěšující, celková návštěvnost v uplynulém roce 

zaznamenala i v Turnově velký pokles. Na vině je možná rozmach DVD, internetové pirátství, ale především 

stále se rozrůstající pohodlnost a nezájem o společné, potažmo společenské vyžití. 

► Od pátku 17. do neděle 19. března se konal 6. ročník hudebního festivalu  TURNOVSKÉ JAZZOVÉ 
HODY. Vrcholem festivalu byl swingový recitál populární české zpěvačky Jitky Zelenkové. V neděli slavil 

v rámci Jazzových hodů Jazz Kvintet Turnov své 10. narozeniny!

► Od 16. března do 30. dubna uspořádalo společně Muzeum Českého ráje a Městská knihovna A. Marka 

v prostorách galerie muzea výstavu s názvem Nesmrtelná pohádka. Výstava byla určena především 

dětským návštěvníkům a připomněla tradiční české pohádkové postavy, jako jsou princové a princezny, 

Honzové, čerti, vodníci apod. a jejich různé známé i méně známé podoby. Záměrem tvůrců výstavy bylo 

nabídnout dětem i aktivní spoluúčast na její konečné podobě. Proto si všichni příchozí mohli na výstavě 

namalovat obrázek se svou oblíbenou pohádkovou postavou a na připraveném místě jej vystavit. 

► V pátek 24. března se v sále v Kacanovech konal SKAUTSKÝ PLES turnovského střediska.

► V pátek 31. března pořádaly Městská knihovna Antonína Marka v Turnově, Muzeum Českého ráje, 

turnovské základní školy  a Klub dětských knihoven  NOC  S ANDERSENEM. Konal se průvod 

pohádkových postav městem, pohádkový kongres v muzeu a potom se konaly noční hry a soutěže 

v základních školách a v knihovně, většina dětí v těchto zařízeních i přespala.

►  Základní umělecká škola Turnov uspořádala 28. března v městském divadle slavnostní koncert k 
šedesátiletému výročí založení školy spojený se křtem CD. Právě k tomuto výročí ZUŠ vydala své první 

CD s nahrávkami žáků pěveckých sborů a smyčcového orchestru školy. Na křest CD byla pozvána bývalá 

žákyně a vynikající houslistka Jitka Adamusová-Šedivá, která za klavírního doprovodu Květy Novotné 
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přednesla dvě skladby. Obě umělkyně - členky Adamusova tria - svým skvělým výkonem obohatily 

slavnostní koncert. 

ZUŠ Turnov za dobu své existence proslavilo mnoho absolventů, známých profesionálních umělců jak z 

hudebního, tak i výtvarného oboru. Štafetu nesou dále noví úspěšní žáci školy. Zúčastňují se různých 

soutěží a mnohdy získávají přední a velmi cenná umístění. Vždy je to pro školu velký přínos, ale život jde 

dál. Z každého žáka se nestane profesionál, ale něco si pro svůj další život odnese. Přinejmenším lásku k 

hudbě v jakékoliv formě, k malování, recitování nebo tanci a to není tak málo! 

Letos se k dalšímu studiu na konzervatořích dostali klavírista Vojtěch Wachtl a Pavlína Trakalová, Lucie 

Vágenknechtová a Petra Kotková - sólový zpěv. Obě tyto zpěvačky postoupily nedávno i do Ústředního kola 

národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu spolu s Jiřím Kůdelou a Danielou Fišerovou. Lucie 

Vágenknechtová získala ještě 2. místo v soutěži Pražský pěvec ve velmi silné konkurenci. Do ústředního 

kola se vloni dostala i kytaristka Lucie Svobodová a violoncellista Daniel Petrásek. 

Z literárně-dramatického oboru školu úspěšně reprezentovala Tereza Nohýnková na soutěžích v uměleckém 

přednesu. Z výtvarného oboru bylo letos přijato 7 žáků na Střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově. 
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DUBEN 2006 * DUBEN 2006 * DUBEN 2006 * DUBEN

► Na přelomu března a dubna všichni sledovali hlavně Jizeru, která už už hrozila vylitím ze břehů a lidé na 

Trávnicích a v Krajířově ulici byli v plné pohotovosti. Největší hrozba povodní, resp. povodňové vlny 

z protržené hráze rybníka byla v Sekerkových Loučkách v katastru Mírové pod Kozákovem. V noci ze 

soboty na neděli z 1. na 2. dubna tady voda z přetékající hráze rybníka Nohavice (známé Tři rybníky) vážně 

poškodila přilehlou silnici, která byla na čas neprůjezdná a hrozilo protržení hráze a následná povodňová 

vlna na Stebénce. Jestli by vlna dorazila až k lokalitě U Raka v Turnově a způsobila rozsáhlé škody jako ve 

třicátých letech minulého století můžeme naštěstí jen spekulovat (mohla to být až dvoumetrová vlna!). 

Naštěstí si jeden z místních starších občanů vzpomněl, že kdysi tu fungoval nouzový odtok, který byl při 

opravách silnice zavezen. Podařilo se ho najít, přivolaný bagr odtok prohrábl a hráz rybníka byla 

zachráněna. I tak si oprava vozovky vyžádá náklady v řádu několika milionů korun.

► Ve středu 19. dubna bylo předáno staveniště budoucího kulturního domu Střelnice. Stavět bude 

firma BaK Trutnov, a.s.  Samotné práce začaly zřízením staveniště (ploty, stavební buňky ad.), potom došlo 

na odtěžení zeminy, odrytí plochy k základové desce ad. V této době také zazněly první termíny možného 

slavnostního otevření nového kulturního domu: 28. říjen 2007, to, když vše půjde jak by mělo, nebo někdy 

do konce roku 2007, to když nastanou na stavbě problémy.

► Radní města na svém dubnovém zasedání učinili radikální změnu v řízení městské policie. Z funkce 

pověřeného strážníka odvolali Bohuslava Šlamboru a na jeho místo jmenovali strážníka Luboše Trucku. 
Odpovědným zastupitelem za řízení městské policie bude nejspíš až do podzimních komunálních voleb Ivan 

Boháč.

► Bylo to dost nečekané, když zkraje dubna zazněla informace, se kterou se už moc nepočítalo. Na opravu 
sklepení pod prvním nádvořím hradu Valdštejn, které je v havarijním stavu, poskytne ministerstvo 
kultury jeden milion korun z programu záchrany architektonického dědictví. Je tu trochu háček, že k dotaci 

musí město, jako vlastník památky, přidat dalších 50%, což řešili radní města. Rekonstrukce sklepení přijde 

na zhruba dva miliony korun, zbytek peněz půjde z rozpočtu města a z rezervního fondu hradu. Práce trvaly 

po celé léto a začátek podzimu 2006. V opraveném sklepení by v budoucnu měla být instalována expozice 

archeologických nálezů z hradu, které byly objeveny při předchozích pracích. Stavba proběhla za plného 

návštěvnického provozu hradu.

► V průběhu jara bylo upraveno parkoviště u nemocnice, když stávající plot u současného parkoviště 

byl posunut směrem k nemocniční budově a vzniklo tu asi deset nových parkovacích míst a hlavně se zlepšil 

průjezd vozidlům záchranky, které často při výjezdu kličkují mezi špatně zaparkovanými auty. Parkoviště 

před nemocnicí zůstane i nadále zpoplatněno, argumentem je podle představitelů města docílení rychlejší 

rotace vozidel a také eliminace možnosti, že by zde celodenně parkovali lidé, kteří pracují v okolí. V dubnu 
začaly také práce ve vlastním areálu nemocnice, a to výstavba nové sterilizace nástrojů (fyzicky jde o 

přístavbu k současné budově ve dvoře mezi vrátnicí a hospodářským traktem). Sterilizace je jediné zařízení, 
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které nevyhovuje normám a jehož neexistence by mohla ohrozit další fungování nemocnice. Peníze na 

stavbu (celkem stavba přijde na necelých 35 milionů) půjdou z prodeje pozemků firmě Ontex v průmyslové 

zóně Vesecko. 

► Významného ocenění se dostalo dvěma turnovským učitelům, kteří byli vyhodnoceni za svoji 

celoživotní práci Libereckým krajem. Jsou to - Milena Zelená, která patří již dnes v našem městě mezi žijící 

kantorské legendy, a ředitel Základní školy ve Skálově ulici Josef Rytíř, který v červnu 2006 odchází do 

důchodu.

V této souvislosti je důležitá informace o konkurzu na nového ředitele ZŠ ve Skálově ulici. Bylo vypsáno 

výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem sedm zájemců. Vítězně z konkurzu vyšel dosavadní 

zástupce ředitele této školy Mgr. Roman Mareš. 

► Podle Lumíra Šuberta, člena Správní rady Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji, byli 
zástupci nadace po měsících urgencí a pokusů o kontakt vyzváni švýcarskou společností, která 
spravuje část jmění pána Horáčka , k osobnímu jednání, které proběhlo na konci dubna přímo 
v Turnově!!!
Švýcarští hosté a členové správní rady nadace byli nejprve přijati na Akademii věd ČR. Předseda akademie 

prof. Pačes, prof. Illnerová a předseda Učené společnosti ČR RNDr. Grygar hostům vysvětlili význam ceny 

Premium Bohemiae a postup při výběru kandidátů na tuto cenu. Jednání s vedením Horáčkovy nadace se 

uskutečnilo na zámku Sychrov, kde si hosté prohlédli prostory, ve kterých probíhá slavnostní předání ceny 

Premium Bohemiae. Dále navštívili některé objekty, na jejichž rekonstrukci nebo výstavbě se nadace 

finančně podílela – budova hotelové školy, kostel v Tatobitech a dům s pečovatelskou službou 

v Radvánovicích. Podle Ing. Šubertabylo při jednání opětovně sděleno, že prostředky pana Horáčka uložené 

do trustu zaznamenaly po útocích na New York velké znehodnocení, takže lze v podstatě vyloučit, že by do 

budoucna mohly peníze přicházet v takovém rozsahu, který by umožňoval financování projektů, které pan 

Horáček zamýšlel. „Po určitou dobu, nikoliv však natrvalo, bychom měli dostávat finance, které umožní  

pořádání ceny Praemium Bohemiae,“ řekl v rozhovoru pro Hlasy a ohlasy Turnovska Lumír Šubert.

Měsíc po jednání se Švýcary se uskutečnilo společné jednání správní rady, dozorčí rady nadace a vedení 

Města Turnov. To bylo požádáno o definitivní zrušení smluvního vztahu týkajícího se stavby Střelnice a 

smuteční síně, a to vzhledem ke skutečnosti, že správní rada nadace již pravděpodobně vyčerpala veškeré 

možné kroky k získání finančních prostředků umožňujících splnit závazek z uvedené smlouvy vyplývající. 

► V dubnu se opět po „zimním spánku“ otevřely brány památek. Hrad Valdštejn byl v tomto měsíci otevřen 

o víkendech a svátcích od 9 do 16 hodin, od května do září od 9 do 16.30 hodin, základní vstupné bylo 35 

Kč, v roce 2005 sem zavítalo na 75 tisíc návštěvníků. 

Zámek Hrubý Rohozec byl v dubnu otevřen o víkendech a svátcích od 9 do 16 hodin, základní vstupné na 

tzv. velký okruh činilo 60 Kč (malý 45 Kč), v sezoně je potom otevřeno denně mimo pondělí až do 17 hodin. 

V roce 2005 prošlo branami Hrubého Rohozce přes 35 tisíc lidí.
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► V sobotu 22. dubna se konala ve Sportovní hale ve Skálově ulici TURNOVSKÁ HALOVKA. Jedná se o 

soutěž rádiem řízených halových akrobatických modelů. Diváci viděli soutěž akrobatických speciálů podle 

mezinárodních i národních pravidel, dále pak aeromuzikál, což je volná akrobacie za hudebního doprovodu 

nebo rychlostní závod kolem pylonů. V Turnově šlo o novinku, přesto je tu již několik mezinárodně 

ostřílených závodníků, například Marek Plichta.

► Policie podle zprávy ČTK dopadla v dubnu zloděje benzinu, polopříčetného muže, který tankoval 

benzin do PET lahví a krabic od mléka na několika čerpacích stanicích v regionu (také u dvou přímo 

v Turnově). Policisté ho dopadli po divoké honičce. Svým jednáním byl hodně nebezpečný i svému okolí, 

protože od čerpacích stanic běžně odjížděl s nezajištěným benzinem, čerpací pistoli nechával ležet vedle 

stojanu, aby si obsluha myslela, že ještě tankuje, na autě měl namontovány ukradené espézetky, takže mu 

bezpečnostní kamery byly lhostejné. Navíc měl auto potřísněné rozlitým benzinem a při havárii nebo při 

nepatrné manipulaci s ohněm se z něj mohla stát výbušná bomba, takže můžeme být opravdu rádi, že 33-

letý muž byl dopaden. Podle ČTK ho nejdříve čeká vyšetření v psychiatrické léčebně v Kosmonosech u 

Mladé Boleslavi.

► Podle zástupce velitele turnovského obvodního oddělení Policie ČR kpt. Milana Drahoňovského trvala i 

v měsíci dubnu sestupná tendence výskytu trestných činů na Turnovsku, když policisté ze zdejšího 

obvodního oddělení zaznamenali celkem 52 trestných činů a 60 přestupků. Ukradena byla celkem čtyři 

vozidla, zaznamenány byly krádeže stavebního materiálu - například přímo ze staveniště rekonstrukce 

hasičárny na Daliměřicích zmizelo lešení a materiál za 40 tisíc Kč. Ke kuriozitám patří i dva výjezdy kvůli 

ptačí chřipce, když z jednoho se namísto mrtvé volavky vyklubala uhynulá srna! S nadcházející sezonou kpt. 

Drahoňovský opět upozornil na nájezdy kapsářů a vykrádání rekreačních chalup. Buďme proto obezřetní...

KULTURA V     DUBNU 2006 * KULTURA V     DUBNU 2006 * KULTURA V     DUBNU 2006 *  

► V úterý 4. dubna se v kinokavárně Bia Ráj uskutečnil autorský písničkový recitál „S KŮŽÍ NA TRH“ 
turnovského písničkáře Pavla Homolky.  

► V úterý 11. dubna se konal v prostorách Bia Ráj v pořadí 7. ročník festivalu dětských pěveckých 

sborů  ZPÍVÁME SI PRO RADOST. Tento ročník byl součástí soutěže Vítání jara a byl koncipován jako 

okresní kolo, kdy vítězové postoupí do krajského a následně možná i do celostátního kola. Na festivalu 

vystoupily sbory Skřivánek a Mládí z Jablonce nad Jizerou, Sedmikráska a Čekanky ze Semil a Turnováček 

a Carmina z Turnova.

► V sobotu 15. dubna se na Dlaskově statku konaly MALOVANÉ VELIKONOCE. Jde o tradiční pořad, 

jehož program přiblížuje tradiční lidové velikonoční zvyky, obyčeje a způsob výroby velikonočních kraslic, 

pomlázek a obřadního pečiva. Kulturní program doplnila výstava o nejvýznamnějších svátcích křesťanské 

církve, které si nezadají s žádnými v roce. 
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► V pátek 21. dubna se v městském divadle v cyklu Domácí scéna aneb Máme na to! konala „ KRAVSKÁ 
REVUE aneb ČMUKAŘI SLAVÍ 30 LET!“ Ano, jeden z nejlepších českých loutkářských souborů slavil 

opravdu kulaté výročí!

► Ve čtvrtek 27. dubna se v domě Na Sboře uskutečnil další pořad z cyklu „Slyšeti Pranic a jeho hosta“. 
Tentokrát kromě turnovské skupiny zahráli i Stráníci z Litvínova.
Turnovská skupina Pranic postoupila v roce 2006 mj. do národního finále Trampské porty v Ústí nad Labem a zaujala i 

dramaturgy největšího žánrového festivalu Zahrada, když z celkem 179 nabízených nosičů si vybrali celkem 32 skupin 

na národní finále, které se konalo ve dnech 7. – 10. dubna v pražských Bohnicích, a mezi nimi i turnovskou kapelu 

Pranic. V létě Turnovští ještě hráli na Folkové růži v Jindřichově Hradci.

► V pátek 28. dubna se v divadle konal v pořadí 8. benefiční koncert ve prospěch stavby Střelnice, 
vystoupily kapely Funk Corporation a Hottentot.

► V sobotu 29. dubna uspořádal Odbor cestovního ruchu turnovské radnice akci spojenou s oficiálním 

zahájením nové turistické sezony - Český ráj dětem. Akce se konala na Maloskalsku. Děti s rodiči putovali 

okolím, žáci turnovských škol pro ně sehráli několik divadelních představení, finále spojené s příchodem 

krále Granáta s královnou se uskutečnilo v areálu Panta Skala pod Pantheonem.

► Městské kino v dubnu hrálo mj. v premiéře nový český film Rafťáci, což je teenagerovská komedie 

režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích. Dále to byl potom kreslený 

americký film Doba ledová 2.
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KVĚTEN 2006 * KVĚTEN 2006 * KVĚTEN 2006 * KVĚTEN

► Na počátku května získali investoři budoucího turnovského supermarketu Hypernova, který má stát na 

Koňském trhu, od stavebního úřadu tzv. územní rozhodnutí, které předchází stavebnímu povolení. Samotná 

stavba má přijít na 150 milionů Kč a kromě Hypernovy zde budou i další nájemci v krámcích v pasáži, před 

objektem je počítáno s parkovištěm pro zhruba 200 aut. 

► Ve čtvrtek 11. května kolem 22. hodiny došlo v Turnově, Brigádnické ulici u nádraží, ke znásilnění 18-

leté dívky. Pachatel ji nejprve fyzicky napadl a následně znásilnil. Policie nakonec pachatele této 

nebezpečné trestné činnosti dopadla.

► I v roce 2006 vyšly již tradiční Turistické noviny Český ráj. Zájemci v nich našli trasy a jízdní řády 

turistických autobusů, přehled akcí, které jsou pořádány v Českém ráji, aktuální otevírací doby a vstupné na 

památkové objekty a další turistické atraktivity, ale i plno dalších zajímavostí.  Turistické noviny vydává 

Sdružení Český ráj a Město Turnov a jejich cena byla v roce 2006 15 Kč.

► Stavba odpočinkového miliardového areálu na Všeni poznamená rozsah výstavby sportovního centra 

v Maškově zahradě. Aby stály dvě podobné stavby (a na Všeni je údajně deklarováno na 200 parkovacích 

míst pro návštěvníky aquacentra) pár kilometrů od sebe, je určitě nesmysl. Turnovští radní proto na svém 

květnovém zasedání rozhodli, že se v plavecké učebně na Výšince zatím uskuteční pouze kosmetické a pro 

provoz nutné opravy, v areálu Maškovky se bude připravovat napojení na kruhový objezd, který vznikne u 

supermarketu Plus, a dále se budou připravovat alternativy krytého bazénu, resp. kluziště. Co se jednou 

v Maškově zahradě bude nebo nebude stavět, se rozhodne až potom, co bude stát sportoviště na Všeni.

► Školní parlament turnovského gymnázia rozhodl každoročně udělovat cenu nazvanou po významném 

absolventu turnovského gymnázia a hrdinovi druhé světové války, armádním generálovi Aloisi Liškovi. 

„Ocenění generála Lišky“ bude udíleno studentům za mimořádný úspěch v reprezentaci školy i 

v mimoškolních aktivitách. Spolu s diplomem obdrží studenti plaketu s logem gymnázia zhotovenou Markem 

Pelcem, navíc budou zapsáni do knihy k tomuto účelu vytvořené. Prvními laureáty byli jmenováni Martin 

Vlček za účast na mistrovství světa v lyžařském orientačním běhu v Rusku a Michal Vaner za třetí místo 

v celostátním finále olympiády v programování, kterým si zajistil účast na letním mistrovství světa v Mexiku. 

Cena byla předána ředitelem školy Miroslavem Vávrou před všemi 370 studenty dne 11. května 2006.

► Město Turnov uzavřelo první smlouvu o partnerské spolupráci s holandským Reeuwijkem před 15 

lety. Od té doby, zejména po roce 2000, se rozšířil počet partnerských měst o další čtyři - Jawor, Niesky, 

Kesthely a Murskou Sobotu. Ve středu 17. května byla v turnovském muzeu otevřena výstava šperků z 

kolekce pocházející z Idar – Obersteinu. Zahájil ji pan starosta Machwirth, smlouva o partnerství byla 

podepsána ještě v roce 2006. Další smlouva se připravuje se švédskou Alvestou.
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► V sobotu 20. května se konal v pořadí 16. SRAZ MOTOCYKLOVÝCH VETERÁNŮ československých 

značek Jawa, ČZ, Ogar, Praga, Manet s následnou spanilou jízdou Českým rájem. Start a cíl byl tradičně 

v Záholicích.

► V úterý 23. května se konal na Městském stadionu ve Skálově ulici 8. ročník atletického 
MEMORIÁLU LUDVÍKA DAŇKA. Jak už je dlouholetým zvykem, představili se tu nejlepší diskaři světa: 

olympijský vítěz Virgilius Alekna z Litvy, pětinásobný mistr světa Němec Lars Riedel, který se účastnil téměř 

všech ročníků, největší talent současného disku Zoltán Kövágó z Maďarska, držitel olympijského bronzu 

Estonec Tammert a jeho krajan Gerd Kanter, druhý z mistrovství světa 2005. Z domácích se představil 

nejlepší český diskař Libor Malina. Pro mnohé byl největším lákadlem mezi závodníky na turnovském 

mítinku olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle.  

KULTURA V     KVĚTNU 2006 * KULTURA V     KVĚTNU 2006 * KULTURA V     KVĚTNU 2006 *  

► Ve čtvrtek 4. května se v domě Na Sboře konal večer s názvem STOPY V PÍSKU. Šlo o uvedení 

básnické sbírky profesora Jaromíra Horáčka a umělecké ohlédnutí za jeho celoživotním tvůrčím úsilím. 

Účinkovali členové Divadélka Kompas - Alena Novotná, Petr Pešek, Květa Horáčková, Pavel Dvořák, Eva 

Kordová, Vladimír Burjánek a další. Klavírní doprovod Martin Hybler. Byl tu zde i synovec pana profesora 

Pavel Trnka, který knížku ilustroval.

Málokdo tehdy tušil, že jde o poslední vystoupení pana profesora, který v Turnov požíval nesmírně morální a 

lidské prestiže. Jeho životní pouť se uzavřela po těžké nemoci na počátku roku 2007.

► V pátek 5. května uspořádalo Město Turnov PIETNÍ VZPOMÍNKU U POMNÍKU PADLÝCH
u příležitosti 61. výročí osvobození za účasti veteránů 2. světové války a zastupitelů města.

► V neděli 7. května se na půdě Základní umělecké školy a muzea konal 1. ročník kytarových dílen - 

TURNOVSKÉ KYTAŘENÍ. Šlo o přednášky, výuku a koncerty nejlepších českých hráčů na klasickou kytaru.

► V pondělí 15. května se v divadle uskutečnilo vystoupení populárního baviče VLÁĎA HRON A JEHO 

HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU.

► V sobotu 13. května v 10 hodin byla v muzeu vernisáž výstavy MISE KP´06 - KOVOVÝ PROJEKT. 
Jednalo se o skupinu výtvarníků, kteří vystavovali v Turnově již podruhé. Skupinu tvoří absolventi turnovské 

SUPŠ Vladimír Červenka, Martin Dräger, Tomáš Misík, Jan Nikendey, Martin Šteler a Štěpán Klas. 

► Ve středu 17. května proběhly oslavy 120 LET MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ. 
Doprovodný kulturní program:

16.30 - Slavnostní zahájení výstavy Art déco ala Bengel – výstavní sál muzea

17.30 - Beseda s účastí MUDr. Přemysla Sobotky, předsedy Senátu ČR, Aleše Rozehnala, poslance 

Parlamentu ČR, RNDr. Jiřího Žalmana z Ministerstva kultury ČR, Petra Skokana, hejtmana Libereckého 
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kraje, Ing. Antonína Schäfera, náměstka hejtmana Libereckého kraje, Ing. Milana Hejduka, starosty 

Turnova, PhDr. Hany Maierové, místostarostky Turnova a Doc. RNDr. Václava Zieglera, Csc., vedoucího 

katedry biologie a ekologické výchovy PF UK v Praze.

18.30 - Barytonista Jakub Pustina – koncertní zpěv za doprovodu klavíristy Pavla Čapka a pěveckého sboru 

Kantilena z Hradce Králové (světové hity 20. a 30. let minulého století).

► Ve čtvrtek 18. května se ve Žluté ponorce v Husově ulici konal 7. ročník soutěže ve zpěvu pro děti a 

mládež od mateřských škol až po věk 18 let - TURNOVSKÝ KOS 2006.

► Ve čtvrtek 25. května se v divadle konala premiéra Turnovského divadelního studia. Hra z vojenského 

z prostředí výcvikového střediska americké armády, jen pár dní před odchodem do 2. světové války, se 

jmenovala BILOXY BLUES.

► Městské kino hrálo v květnu mj. premiéru nového českého filmu podle Michala Viewegha „Účastníci 
zájezdu“.

► V sobotu 27. a neděli 28. května 2006 se konaly STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY TURNOV 2006. 

Pro představu – zde je kulturní program:

Sobota 27. května 
Areál městského parku 

Zahájení Staročeských řemeslnických trhů 

  9.30 Fiakr - Spolek emeritních umělců pražských

11.30 Divadlo Studna Syndibád – světové pohádky

13.00 Divadlo „M“ - Procházka Starou Prahou (staropražské písničky)

14.00 Skupina Marcipán - worldmusic

16.00 Václav Koubek

Atrium Muzea Českého ráje

10.00 Dechová hudba Turnovanka

12.00    Blok vystoupení hostů a souborů ze zahraničních partnerských měst

14.00 Módní přehlídka Boutique MV – Miroslavy Vrzalové

15.00 Turnovská kapela Pranic

Neděle 28. května 
Areál městského parku

Festival etnické a alternativní hudby

10.00 Orchestr Péro za kloboukem – jarmareční kapela

11.00 Chodská vlna aneb „dudáckej bigbít“

12.30 Ahmed má hlad – hudba jihoslovanských a východoslovanských národů

14.00 Triny  Ivety Kováčové – romská hudba

16.00 Hradišťan a Jiří Pavlica

Atrium Muzea Českého ráje 
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Program pro děti

10.00 Taneční a pohybová škola ILMA

12.30 Divadlo Studna - loutkové představení Pyšná princezna

13.30 Divadlo Koňmo – loutkové interaktivní představení  - Jak šlo vejce na vandr

15.00 Jaroslav Uhlíř – Hodina hudby

ČERVEN 2006 * ČERVEN 2006 * ČERVEN 2006 * 

► Den „D“ je tady. Desetiletí se mluvilo o potřebě odklonu dopravy z Nádražní a Bezručovy ulice i  na 

přelomu tisíciletí, kdy byla otevřena poslední část silničního průtahu z Ohrazenic po Kudrnáčovy hodiny, 

zbylo zhruba uprostřed torzo dokončené, ale nikam nenapojené, mimoúrovňové křižovatky u pekáren. Bylo 

slibováno, že se s pracemi na tzv. severním obchvatu směrem na Malý Rohozec začne neprodleně, 

zpoždění to ale nakonec z různých důvodů bylo šestileté. Nyní jsme se tedy dočkali – první část severního 
obchvatu od pekáren po kruhovou křižovatku u Ontexu byla zprovozněna ve čtvrtek 1. června v 10 
hodin dopoledne. 

► V pátek a v sobotu 2. a 3. června 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Jak volby dopadly v našem kraji? Něco se čekalo, něco ne. Co se čekalo, je vítězství 

ODS, kterou v Libereckém kraji volilo 38,81% voličů (kraj budou zastupovat ve sněmovně čtyři poslanci 

z této strany – mj. i Semilák Zdeněk Mach, ale nikdo z Turnova). Druhé místo obsadila s 29,31% voličů 

ČSSD (ve sněmovně bude mít tři poslance, mj. bývalého skokana z Harrachova Pavla Ploce), třetí byli 

komunisté se ziskem 11,51 % (budou mít jednoho poslance) a čtvrtá skončila Strana zelených, kterou 

podpořilo 9,58 %, což bylo nejvíc ze všech krajů v zemi, přesto ale díky konečnému přepočtu hlasů mandát 

nezískala. Ostatní strany pětiprocentní hranici nepřekročily, KDU-ČSL dostala od voličů z Libereckého kraje 

4,23 % hlasů. K volbám v kraji přišlo celkem 62,35 % voličů (v celé zemi přišlo 64,47%). Nejvíc v Rakousích 

na Turnovsku s 95% volební účastí.

A Turnov? Tady ODS ostatní strany doslova převálcovala – získala 44 % hlasů!!! Druhá byla ČSSD - 26,2 

% , třetí Strana zelených získala 9,6 %, čtvrtá KSČM - 8,2 %  a pátá skončila KDU-ČSL s 5,2 % hlasů. 

K volebním urnám přišlo v Turnově celkem 68,34 % oprávněných voličů.

► Podle zprávy ČTK z konce června byl bývalý velitel turnovských městských strážníků Bohuslav 
Šlambora obviněn ze zpronevěry. Důvodem bylo více než 25 tisíc Kč, které si podle policie svévolně 

vypůjčil z účtu REP - Občanského sdružení zaměřeného na prevenci kriminality mládeže, jehož byl 

předsedou. Bývalému vedoucímu strážníkovi hrozí až tříletý trest vězení. Radnice v Turnově zbavila 

Šlamboru funkce v dubnu t.r., když kontrola v účetnictví občanského sdružení odhalila nesrovnalosti.

► Nejlepší systém sběru tříděného odpadu v Libereckém kraji má Turnov. Město s 15 tisíci obyvateli 

zvítězilo v nultém ročníku krajské soutěže Zlatá popelnice 2005, a to díky propracovanému systému, vysoké 
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výtěžnosti i dobré spolupráci s občany. Na druhém místě se umístil Prysk na Českolipsku a na třetím skončil 

mnohem větší Jablonec nad Nisou. Do soutěže se zapojilo 201 z 216 obcí kraje. 

► Trochu s rozpaky bylo v květnu přijato nové služební auto městské policie. Starosta města Hejduk 

například na tiskové konferenci města kritizoval, že bývalý vedoucí strážník dostatečně neinformoval vedení 

města o tom, že došlo k navýšení původního rozpočtu na nákup nového vozu, takže město nakonec muselo 

vše řešit přijetím rozpočtové změny. Původně bylo vyčleněno 600 tisíc (někde bylo uváděno, že „jen“ 400 

tisíc), nakonec však terénní auto ruské výroby přišlo bratru na 765 tisíc. Za to se do něho vejde devět osob a 

bez problémů vyjede kamkoli, projede vodou až do výšky 45 centimetrů, vystoupá do sklonu 40 stupňů, 

s sebou kromě pasažérů může vést všechnu potřebnou vyprošťovací a záchrannou výbavu. Výhodnost 

nákupu ukáže provoz, diskutabilní může být vysoká spotřeba, když si nové auto podle dokumentace 

„vezme“ 15  litrů na 100 km, v městském provozu to však bude víc.

►  V rámci prací na kanalizaci v Mašově došlo i na výstavbu chodníku od železniční zastávky až 
k autobusové zastávce uprostřed obce. O tento chodník usilovalo několik generací Mašováků, proto se 

našli i tací, kteří za tento, vpravdě historický počin, veřejně poděkovali.

► Komunitní plán, který by měl řešit sociální potřeby našeho města, resp. celého regionu, protože vzniká 

současně pro Turnovsko, Semilsko a Jilemnicko, má po době diskusí první větší hmatatelný výsledek. 

V polovině června 2006 na internetu a o prázdninách v tištěné podobě byl vydán Katalog sociálních služeb. 

Podle Luďky Kanclířové z Fokusu Turnov, která projekt komunitního plánování zaštiťuje, bylo v Turnově, 

Semilech a Jilemnici vždy k dispozici jeden tisíc kusů tištěného katalogu. Celkové náklady, které zahrnují 

výrobu katalogu, tisk a webovou aktualizaci po dobu projektu, tedy do června 2007, jsou ve výši 102 tisíc Kč, 

tištěný katalog je pro zájemce k dispozici zdarma, náklady jsou hrazeny z dotace EU. 

► V červnu uplynulo už 140 let od posledního velkého válečného tažení na Turnovsku. Zdejší občan 

Bohuš Plesl, pro tuto příležitost připravil stručný výtah z války mezi Pruskem a Rakouskem v roce 1866. 

Text zveřejnily Hlasy a ohlasy Turnovska, pro potřeby kroniky města uvádíme stručný výtah:

● 22. června 1866 Prusové vtrhli u Žitavy do Čech. Rakouští důstojníci ubezpečovali, že turnovští občané se 

nemusí ničeho obávat, protože u Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi bude nepřítel zcela poražen. Z 

rakouské strany čelil náporu nepřítele husarský pluk č. 5 hraběte Radeckého. Naše město bylo v polovině 

června zcela přeplněno vojskem. 

● 23. června 1866 byl obsazen Liberec, ranění rakouští vojáci byli přiváženi do Turnova. Mnozí obyvatelé 

začali opouštět město. 

● 26. června 1866 přichází ráno zpráva, že Prušáci postupují na Turnov. Odjíždí poslední vlak na Prahu 

naložen zbylým technickým materiálem. Generál Edelsheim nařizuje zbourat most přes Jizeru. Po poledni 

se již začínají objevovat první přední stráže pruských hulánů, vbrzku je obsazeno celé město. Na náměstí  

čekalo městské zastupitelstvo v čele se starostou dr. Šlechtou. Byla nařízena rekvizice ve prospěch armády 

– jídlo, tesařské náčiní a lidé na obnovu strženého mostu. Ten byl budován skoro okamžitě. Ohromné 

množství vojska se utábořilo na lukách za mostem, ostatní po domech. Nastalo velké a zběsilé rabování.  
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Vše bylo propícháno šavlemi a bodáky, násilím se vojáci dobili do krámů a sklepů, a co se nedalo odnést,  

bylo zcela zničeno. 

● 27. června 1866 - z města odchází značná část vojska ke Svijanům, kde vzplanula krutá bitva. Hrdinně se 

bránil oddíl vojska rakouského pod velením hraběte Clam-Galase na výšině Mužský a později u hradu Kost.

● Stálá posádka Prušáků zůstávala v Turnově až do 17. července, posádku tvořilo asi 1430 mužů. Letopisy 

velmi podrobně popisují řádění okupačních pruských sil, některé domy byly vyrabovány a zboží 

v obchodech rozkradeno. Ani nudvojovický kostelík neunikl zkáze, obrazy byly rozřezány, kazatelnu 

roztloukli a spálili. Nejhrůznější dny zažil Turnov ve dnech 26. až 30. června. 

● 1. července 1866 začínají se naplňovat následky války. V Turnově po strašné bitvě u Jičína jsou zřizovány 

lazarety pro raněné. Ty byly ve františkánském klášteře a v místních hostincích. Zemřelí Rakušané, tak i  

Prusové bez rozdílu náboženství odpočívají podél zdi hřbitovní u kostela na Hruštici. Celkem městské 

kroniky zaznamenávají 18 Rakušanů, 13 Sasů a 34 Prusů. Další hromadné hroby jsou v okolí města.Tohoto 

dne také Turnovem projížděl pruský král Vilém, provázen ministrem Bismarkem. 

● 4. července 1866 bylo přivezeno do Turnova z bitvy u Sadové na tisíc těžce raněných a ti byli posléze 

dopravováni do Pruska. 

● 21. července 1866 začíná další tragická událost pro město, propuká cholera, umírají nejprve ranění vojáci 

a městu vládne strach z této zhoubné nemoci. Nakonec na ni zemřelo i několik desítek místních občanů.

● 31. července 1866 oznamuje velitelství města, že příměří je uzavřeno. 

● Až 17. srpna 1866 se konečně začíná městu ulevovat, když započalo zpáteční tažení Prusů. Jsou také 

vyhlášeny mírové podmínky prohrané války.

● Poslední pruský voják opouští město 13. září 1866.

● Další kapitolou byla návštěva rakouského císaře a krále Františka Josefa, který se 24. října toho roku prý 

dokonce prošel městem a přečteno bylo jeho prohlášení k Čechům, co věrným poddaným. Uvítání na 

náměstí a celá velká sláva kolem jeho pobytu a jednání by vydalo na další stránky...

KULTURA V     ČERVNU 2006 * KULTURA V     ČERVNU 2006 * KULTURA V     ČERVNU 2006 *  

► V pondělí 5. června se konala v divadle premiéra autorské hry Turnovského divadelního studia s názvem 

„VSTUPTE!“ V hlavních rolích se představili Honza Pekař a Markéta Neuhauserová, režie Petr Haken, 

aranž hudby Petra Kotková a Jiří Vlasák.

► Ve čtvrtek 15. června se ve Waldorfské mateřské škole na Daliměřicích konal tradiční Jánský jarmark, 
na kterém děti prodávaly své výrobky.

► Týž den se v muzeu konala přednáška s názvem: Keltové v posvátné krajině Českého ráje. 
Přednášejícím byl PhDr. Jiří Waldhauser a téma se točilo kolem jeho poslední knihy Český ráj očima 

archeologie.

► V sobotu 17. června se v Biu Ráj konalo divadelní představení ZVÍŘE, hráli herci z ruského 
Divadlo U Mostu Perm. Ti patří k nejlepším divadelním souborům v současném Rusku. Duchovním 
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vůdcem divadla je Sergej Fedotov. Hra Zvíře pochází z bohaté současné ruské dramatiky. Před divákem se 

otevírá fantastický až šílený svět po globální katastrofě, kdy na zemi zůstává jen hrstka lidí. O jednom z 

nich, který vypadá trochu jinak, míní, že je zvíře. Psychologicko - fantastická hra je ohromným hereckým 

koncertem, skýtá herci obrovské pole možností, které by za normální situace vůbec nemohl ani 

předpokládat, natož řešit.

► HUDEBNÍ FESTIVAL DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV. V roce 2006 se konal ve dnech 3. až 24. 

června již 51. ročník. Festival pořádá Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov a Státní 

zámek Sychrov. Současně se konal již 7. ročník INTERPRETAČNÍ HUDEBNÍ  DÍLNY MLADÝCH pod 

vedením renomovaných lektorů (Zdena Kloubová, Jana Jonášová, Michyio Keiko, Jaroslav Šaroun, Jana 

Turková a Dagmar Zárubová).

► V sobotu 24. června se na Dlaskově statku konala Řezbářská sobota a loutkářská pouť. Akce byla 

doprovázena bohatým kulturním programem, řezbářskými dílnami a výstavou marionet. Chyběl ani tradiční 

jarmark a občerstvení.

► V pátek 30. června se v atriu muzea konala hudební přehlídka FUNKIN’ TURNOV 2. Vystoupila domácí 

kapela Funk Corporation, liberečtí Hit Fakers, pražští Jan Kořínek & Groove závěr patřil kapele Gulo čar.

► V sobotu 17. a neděli 18. června probíhaly oslavy 90 let skautingu v Turnově. Centrum bylo na 

skautském ostrově.

► Od 30. června do 9. července probíhal v prostorách Základní umělecké školy na náměstí Festival  B. 
Martinů a L. Janáčka Turnov 2006. Kromě letních dílen pro děti se konalo i několik koncertů pro veřejnost.

► Letní kino v červnu hrálo mj. film USA Mission: Impossible III s Tomem Cruisem a bestseller Šifra 

mistra Leonarda s Tomem Hanksem - pátraní, které je skrze šifry a kódy ukryté v Da Vinciho malbách. vede 

k odhalení náboženského tajemství, které je střeženo už 2000 let a které by mohlo od základů zatřást 

s křesťanstvím (Ježíš Kristus má potomky).
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LÉTO 2006 * LÉTO 2006 * LÉTO 2006 * LÉTO 2006 *

► Po celé léto se pracovalo na stavbě kanalizace v cetru města. A byl to někdy pořádný zmatek, 

autobusy jednou jezdily k nádraží, podruhé nejezdily, část ulice byla postupně uzavírána, řidiči se ale naučili 

dopravní značku se zákazem vjezdu ignorovat, a tak se často zapojovali do změti stavebních strojů a 

kopáčů. Možná nejvíce zmatku bylo o „povodňovém dopoledni“ 8. srpna, kdy se v noci městem přehnala 

velká voda. Autobusové nádraží bylo z části pod vodou (a potom pod blátem), při vjezdu z Palackého ulice 

tam dokonce byla dopravní značka se zákazem vjezdu, nicméně, protože Nádražní ulice byla uzavřena, a 

autobusy měly v té době jezdit jen z autobusového nádraží, byl to opravdu zmatek. 

Právě komplikovanost stavby v Nádražní ulici měla na svědomí informaci, že namísto podzimu, resp. 

zimy, bude rekonstrukce této ulici – kanalizace, inženýrské sítě, chodníky, osvětlení, lavičky a další mobiliář 

– dokončena až na jaře 2008.

Práce na kanalizaci čile pokračovaly také v Mašově, kde byla do konce října položena většina nových 

asfaltových povrchů, a těsně před koncem roku bylo dílo v této okrajové části předáno veřejnosti. Jediné, co 

zde zůstalo nedořešené, je náves, na jejíž definitivní realizaci již nejsou finance a také by si zasloužila 

nějakou pořádnou koncepci – takže: odsunuto s tím, že realizace by měla proběhnout do dvou let.

Malý Rohozec, Daliměřice – přes léto tu byl opravdu velký stavební ruch a do podzimu někde provizorní 

jinde již konečné asfaltové povrchy komunikací. Díky těmto pracem nastaly i komplikace v autobusové 

dopravě hlavně na Daliměřicích a na Bukovině, kde byly v podstatě městské linky kvůli stavbě kanalizace 

zrušeny. Lidé psali petice, normální provoz byl obnoven až od září.

► Na železniční trati Turnov – Hradec Králové byly na přelomu srpna a září nasazeny nové, moderní 

motorové jednotky tzv. Regionova, které výrazně zlepšují kulturu cestování. Náš kraj byl po Zlínském a 

Karlovarském teprve třetí na území republiky, kde byly sériové jednotky Regionova zařazeny do 

pravidelného provozu s cestujícími.

► Na přelomu července a srpna se opět ozval také zatím neznámý turnovský žhář (někteří zasvěcení 

tvrdili, že se vrátil z dovolené!). Přímo ve městě opět vzplály okrasné stromy – u rodinných domků 

v Přepeřích a Daliměřicích. Celkem má tento nebezpečný pachatel na svědomí už asi třicítku okrasných 

keřů, zatím naštěstí shořela „jen“ na nádraží stará, dřevěná bouda. Policisté po neznámém pyromanovi 

pátrají. Kpt. Drahoňovský z turnovského obvodního oddělení v této souvislosti upozornil i na opakované 

zapálení zvonků na domech. Ve většině případů si tyto drobné požáry zlikvidují samotní občané, ale i tak by 

bylo dobré, v rámci pátrání, kontaktovat policejní orgány!

► Zajímavost: Sprejeři získali od radnice seznam míst, kde mohou svobodně pracovat. Radnice tak 

vzájemnou domluvou předchází faktu, že by se sprejerské ornamenty objevily třeba na nových fasádách a 

jinde, třeba v historickém centru města. „Malovat“ se může na podjezdu pod silničním průtahem ve Fučíkově 

ulici, další místo je podjezd u židovského hřbitova, třetí místo je v Koškově ulici (opět pod průtahem) vedle 

Preciosy a poslední je podchod pro pěší u nádraží v ulici Za Sokolovnou – spojka od sídliště na Daliměřice. 

Zastihnout v létě tyto originální umělce v akci nebyl problém. A opravdu se soustředili na vyhrazená místa!
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► Nová firma z Jablonce nad Nisou, která vyšla vítězně z opakovaného zimního výběrového řízení na péči 

o zeleň města (byla výrazně levnější), za neplnění harmonogramu prací dostala pokutu 80 tisíc a starosta 

města Ing. Hejduk se netajil tím, že v případě, že problémy budou pokračovat, bude smlouva Městem 

vypovězena. 

► Před 70 lety, 25. července 1936, se na Malé Skále, v tehdejší Bílkově restauraci, konala první schůze 

přípravného výboru Pekařovy společnosti Českého ráje – původně si dala do vínku název Společnost pro 

povznesení Českého ráje. V den pohřbu českého historika Josefa Pekaře (27. 1. 1937) převzala společnost 

do názvu jeho jméno. Za komunistického režimu společnost nefungovala, obnovena byla až 13. října 1990 

na valné hromadě v turnovském muzeu. V současnosti má asi stovku členů, kteří dál šíří dobré jméno 

jednoho z našich největších historiků, pořádají různé odborné semináře, konference a společenské akce ad. 

Od roku 2002 je pravidelně udělována také Cena Josefa Pekaře. (Více na: www.pekar.kozakov.cz).

► V létě začaly práce na úpravě vojenského hřbitova z války 1866 u kostela sv. Matěje na Hruštici. 
Na základě výběrového řízení byla dodavatelem této akce zvolena firma pana Ivana Kunetky z Turnova. 

Práce, které započaly poslední srpnový týden, by skončily na konci října. Konkrétně šlo o restaurování tří 

kusů pomníků, opravu a doplnění kovaného plotu, opravu části ohradní pískovcové zdi a parkové úpravy. 

Celkový rozpočet přesáhl částku 650 tisíc Kč, šlo o dotaci ze státního rozpočtu.

► Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan pádloval na konci srpna na kanoi z Malé Skály do Turnova, 

s vedením města potom jednal o protipovodňových opatřeních, kdy se opět při poslední velké vodě 

na počátku srpna ukázalo, že tu není dobrá komunikace mezi jednotlivými složkami. Hasičský záchranný 

sbor prý chtěl dokonce nechat evakuovat obyvatele Trávnice, neboť prý hrozilo protržení přehrady na Souši, 

což se ale nakonec ukázalo jako nadhodnocené a přehnaně opatrné... Nicméně, jak zaznělo na zářijové 

tiskové konferenci města, například aktuální informace na internetových stránkách města nebyly a i když 

byly k dispozici první instalované hlásné sirény, které umožňují přenášet také mluvené slovo, forma sdělení 

občanům nebyla nejšťastnější a musí se na příště zlepšit.

KULTURA V     LÉTĚ 2006 * KULTURA V     LÉTĚ 2006 * KULTURA V     LÉTĚ 2006 *  

► V sobotu 1. a neděli 2. července se konala na náměstí komponovaná akce, která uvedla zhruba 

třítýdenní nabídku KÁMEN A ŠPERK V ČESKÉM RÁJI 2006. Po oba víkendové dny náměstí zaplnil 

středověký trh, ve velkém stanu byly k vidění ukázky práce šperkařů a brusičů, střídala se vystoupení skupin 

historického šermu, v sobotu večer se konala ohňová show.

► V úterý 4. července bylo módní přehlídkou v muzeu zahájeno XVIII. MEZINÁRODNÍ ŠPERKAŘSKÉ 
SYMPOZIUM. To probíhá ve dnech 4. – 15. července za účasti umělců z celého světa. Jde o jednu 

z nejprestižnějších akcí, které se v Turnově pořádají.
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► Ve středu 5. července byla na zámku Hrubý Rohozec zahájena výstava s názvem - Za potomky 
lidojedů – lidojedi na Rohozci. Jednalo se o unikátní výstavu 100 fotografií s komentářem, spojenou s 

promítáním videa přímo v expozici, ukázkou zbraní, kotek (tradičního pouzdra pro penis) a dalších předmětů 

potomků lovců lebek ze západní Papui. Autorem fotografií byl místní cestovatel Milan Ječný.

Týž den se na Dlaskově statku v Dolánkách konalo ODPOLEDNE S DECHOVKOU A FOLKLOREM. 
V kulturním programu vystoupily soubory Furiant a Dětský soubor Kominíček z Malé Bělé, Folklorní soubor 

Horačky z Podještědí, Divadlo Z půdy Františka Pešána, Harmonikářské duo z Března u Mladé Boleslavi a 

Dechová hudba Dobrovanka z Bobrovice.

► Tradičně se v Turnově ve druhé půlce prázdnin koná pod patronací Kulturního centra TURNOVSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO. V roce 2006 byl připraven tento program:

Neděle 23. července - místní bluesová skupina LET´S BLUES na malé scéně v letním kině.

Středa 26. července – loutková pohádka O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH v atriu muzea.

Pátek 4. srpna - FOLKOVÝ KONCERT na malé scéně v kině.

Středa 9. srpna - EXOTIKA V ŘÍŠI TÓNŮ, Bena Havlů, virtuózka na pětiřadý xylofon ,v Husově sboru.

Pátek 11. srpna – místní rocková skupina ZDVOŘILÝ WOODY na náměstí.

Sobota 12. srpna - KOUZELNÁ ŠKOLKA. Známý mim Michal Nesvadba, kterého děti znají z televizní  

Kouzelné školky. 

Úterý 15. srpna – legendární a nedávno obnovená turnovská kapela TORNÁDO u restaurace Skalák u 

nádraží.

Čtvrtek 17. srpna – na malé scéně v kině folková kapela CZEPICE.

Pátek 18. srpna - MAGDA BROŽKOVÁ & BAND na náměstí.

Neděle 20. srpna – taneční orchestr RUDABAND v Rývových sadech.

Středa 23. srpna – místní country skupina BODLÁK na náměstí.

Pondělí 28. srpna - VELKÝ ROCKOVÝ KONCERT v letním kině na závěr prázdnin.

Pátek 1. září – kapela FUNK CORPORATION na náměstí.

Pátek 1. a sobota 2. září - HRAJEME SI V PARKU ANEB AHÓÓJ ŠKOLO v parku u letního kina.

► HUDEBNÍ LÉTO NA VALDŠTEJNĚ 2006
- 4., 5., 6., 8. a 9. července - HRADECKÉ KOMORNÍ TUCTETO, krátké koncerty obětavých přátel hradu a 

nadšených propagátorů valdštejnského zpívání (5. 7., 8. 7. také večerní koncert).

- 10. - 14. července - HOLLA! HOLLAN. Letní seminář pod vedením vynikajícího hudebníka Michaela 

Pospíšila s Muzikou z kancionálu CAPELLA REGIA MUSICALIS (1693) Václava Karla Holana Rovenského, 

básníka, hudebního skladatele, sochaře, učitele, písaře, redaktora, sazeče, (za)rytce, poutníka, poustevníka, 

„Rozjímavého Dobrodruha“.

- 16. července - Co ukrývají dny v týdnu. Pásmo písní „Rosa gallica“ – hudebního komorní souboru pod 

vedením Radmily Makovcové a vyprávění PhDr. Anežky Janátové.

- 22. a neděle 23. července - Jazz Kvintet Pepy Uchytila.

- 29., 30., 31. července, 2., 3., 4. srpna - Collegium 419 Praha. Krátké koncerty během prohlídek. Soubor se 

specializuje na interpretaci skladeb období pozdní renesance a baroka.
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- 5., 6., 7., 8., 9., 11. a 12. srpna - ZEFFIRO LIBEREC. Krátké koncerty Libereckého komorního sboru 

prezentujícího duchovní a světskou hudbu evropských kulturních center přelomu 16. a 17. století. 

► Letní kino mj. v létě hrálo nový český film pro teenagery „Rafťáci“, film USA „Harry Potter a ohnivý 

pohár“, český rodinný film „Jak se krotí krokodýli“, nový kreslený hit USA – „Auta“. V závěru prázdnin to byla 

premiéra filmu USA „Piráti z Karibiku – truhla mrtvého muže“.

► Kostel v Nudvojovicích byl toto léto poprvé otevřen pro veřejnost. Obnovený kostel sv. Jana Křtitele 

v Nudvojovicích byl pro širokou veřejnost zpřístupněn (s průvodcem) každou neděli od 9 do 12 hodin.

► Léto 2006 na zámku Hrubý Rohozec.
- Středa 5. a  čtvrtek 6. července - Vítejte ve starých časech, móda sedmi staletí. Prohlídky rozšířené o 

názorné ukázky (dobové kostýmy) s výkladem o historické módě. Malé tržiště řemesel.

- Představení o sobotách a nedělích pro děti - LOUTKÁŘI DĚTEM, představení hrály loutkářské soubory: Na 

Židli Turnov, Kordula Liberec, BOĎI Jaroměř, Spojáček Liberec.

- Sobota 19. a neděle 20. srpna - Johanka z Krajku a její společnost. Prohlídky s historickými osobnostmi 

v dobových kostýmech.
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ZÁŘÍ 2006 * ZÁŘÍ 2006 * ZÁŘÍ 2006 * ZÁŘÍ 2006 *

► V průběhu léta došlo ke dvěma výrazným změnám v turnovském školství. První, očekávaná změna, 

nastala v Základní škole ve Skálově ulici, kde do důchodu odcházejícího Mgr. Josefa Rytíře nahradil Mgr. 

Roman Mareš. Druhou – neočekávanou změnou – byla rezignace Mgr. Karla Bárty na post ředitele Základní 

školy v Žižkově ulici. Radnice musela vypsat výběrové řízení, nový ředitel byl znám až na podzim. Novým 

ředitelem se ještě před komunálními volbami stal Semilák Ivo Filip.

► Školní téma Turnova této doby: Měla by vzniknout u nádraží kompletní základní škola přestěhováním 

Integrované střední školy do kasáren, odkud by se stěhovala Základní škola v Žižkově ulici k nádraží? Rada 

města Turnova na svém zasedání 12. července 2006 přijala toto usnesení: „RM bere na vědomí zjištěné 

skutečnosti a stanoviska dotčených subjektů ve věci stěhování Integrované střední školy a Základní školy v 

Žižkově ulici. Vzhledem k důležitosti celé otázky ukládá p. Brožovi (vedoucí odboru školství a kultury MěÚ) 

opětovně předložit k projednání orgánům města, a to po vyjasnění záměrů Libereckého kraje v jejich 

koncepci  školství a zahrnutí školského objektu v Hruborohozecké ulici do záměru řešení.“ K tomu nutno 

poznamenat, že rodiče dětí ze ZŠ v Žižkově ulici psali petici proti stěhování...

► Od září 2006 došlo k výrazným změnám na turnovských sběrných dvorech:
Sběrný dvůr Vesecko byl otevřen po rekonstrukci. Sběrný dvůr v Pacltově ulici byl ke dni 31. srpna 

definitivně uzavřen a zrušen, na sběrném dvoře v Sobotecké ulici byl omezen provoz a do budoucna bude 

vše soustředěno na sběrný dvůr na Vesecko.

► Stavební ruch opět zavládl od začátku září v okolí sportovní haly TJ Turnov a atletického stadionu 

ve Skálově ulici. Tentokrát se staveniště dodavatelské firmy Syner, s.r.o., přesunulo převážně do prostoru 

mezi budovami sokolovny a tělocvičny I. ZŠ. Do konce roku 2006 zde proběhlo díky státní dotaci ve výši 15 

mil. Kč dokončení předchozích dvou etap rekonstrukce sportovní haly TJ a stadionu AC. Došlo jednak k 

dokončení prací, na které nezbyly finanční prostředky (cílová věž, terénní a sadové úpravy v okolí haly ad), 

a byla nově vybudována stavba technického zázemí stadionu AC a částečně i sokolovny. Nově byl nastaven 

také provoz sportovního centra.

► Neuvěřitelného vandalství byla turnovská veřejnost svědkem v polovině září. Na samém konci 

Šetřilovských parků, na druhé straně silnice (na dohled od nové zástavby na vrcholu Hruštice), si někdo 

neznámý chtěl vyzkoušet svoji mužnou sílu (nebo ostří nové sekery?). Jeho libovůli padlo za oběť čtrnáct 

vzrostlých smrků. Na místě vedle padlých stromů ještě jako torza zůstaly asi v metrové výšce osekané 

pařezy. 

► Na přelomu září a října navštívili představitelé Turnova v čele se starostou města německý Idar-
Oberstein, kde se konal 10. mezinárodní veletrh drahých kamenů, v jehož rámci byla oficiálně podepsána 

partnerská smlouva obou měst, která by měla významně prohloubit spolupráci, která vychází právě ze 

zpracování drahých kamenů a šperkařství. Byli to lidé z našeho kraje, kteří kdysi v Idar-Obersteinu zakládali 
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první kamenářské díly. Na počátku října se také turnovští zástupci zúčastnili setkání v holandském 

Reeuwijku, mj. se tu uskutečnila malá oslava patnáctileté partnerské spolupráce. 

► Příprava na zimu: Radní v září odsouhlasili, že Městská sportovní Turnov, s.r.o., může přijmout nového 

pracovníka, který bude mít v popisu práce v zimním období zejména údržbu a provoz mobilního kluziště u 

haly TSC u nádraží. Uplynulou zimu toto většinou na bázi dobrovolnosti dělali členové místního hokejového 

klubu a tatínkové malých hokejistů. A špatná zpráva: Za bruslení se prý bude platit víc!

► V úterý 5. září před polednem dorazila poprvé na turnovské nádraží moderní motorová souprava 
Regionova. Moderní vlak bude jezdit na pravidelných spojích mezi Turnovem a Hradcem Králové a počítá 

se s jeho dalším rozšířením. Cestujícím, zvyklým na letitou zašlou špínu uvnitř vozů, může interiér a 

vybavení při nastoupení způsobit malý šok: při existenci zvýšených peronů bezproblémově nastoupí 

vozíčkář i rodiče s kočárkem nebo sportovci s jízdními koly, bezbariérové je i sociální zařízení, kde si člověk 

připadá jako v hotelu, vše doplňují pohodné sedačky a příjemný výhled ven přes čisté sklo. 

► Po loňské první části pokračovala na konci léta rekonstrukce povrchu vytížené mezinárodní 
komunikace mezi Turnovem a Sedmihorkami druhou etapou. Stametrové úseky byly vyfrézovány, 

jezdilo se za pomoci světelné signalizace a postupně byl pokládán nový povrch. 

► Na přelomu srpna a září byl položen nový asfaltový povrch na zdevastované komunikaci mezi 

družstvem Granát a Gymnáziem na Výšince.

► V pátek 15. září v podvečer se v Hluboké ulici, v nově vzniklé Pasáži Kinský, konala malá slavnost. 

Prodejní prostory, které zná většina dnešních třicátníků a čtyřicátníků jako „Obchoďák“, se zase plně 

probudily k životu. Vznikla tu nová prodejní pasáž, která příjemně rozšířila prodejní místa a dala nový rozměr 

uličce za divadlem, do které pasáží projdete. Ta dostala jméno Kinský - podle rodiny, která dům se známým 

obchodem dříve vlastnila. 

► Koncertem vážné hudby, konaným ve čtvrtek 21. září 2006 ve velebném chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie, připomněla Střední zdravotnická škola turnovské veřejnosti, že zahájila již 45. školní rok v Turnově. 

Původně bylo sídlo školy ve Vrchlabí odkud byla škola direktivně přestěhována do Turnova.

KULTURA V     ZÁŘÍ 2006 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2006 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2006 *  

► Hudební přehlídka BABÍ LÉTO měla v sobotu 9. září opět štěstí na počasí, a tak se jeho už 9. ročník 

mohl tradičně usadit v příjemném prostředí artia u muzea. Účinkující? Brněnský Banjo Gang zahájil zvesela 

příjemnými písničkami z vlastní tvorby, turnovská skupina Pranic už má mezi místními mnoho příznivců a 

na své vystoupení se zřejmě zodpovědně připravovala, Janu Šteflíčkovou se skupinou Kůň asi mnoho 

návštěvníků neznalo, o to je příjemnější, nedávno znovuzrozená liberecká skupina Jen Tak už má zase 

našlápnuto k úspěšné cestě, další z libereckých – Jarret – málem zbořil scénu. Po nich hrající Míša Leicht 
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v roli písničkáře měl opravdu těžkou nástupní pozici publikum uklidnit, na Modrotisk se mnozí těšili už od 

začátku a jistě je nezklamal. A závěr - Oskar Petr a Jirka Vopava, jinak Fabrika Akustika, to byl nářez... 

► V úterý 19. září se v Biu Ráj konal koncert Hany Zagorové a Petra Rezka.

► V sobotu 23. září bylo Posvícení na Dlaskově statku. Vedle kulturního programu, kde vystoupili: 

Baráčnický folklorní soubor Furiant, hudební skupina Kantoři, loutkový divadelní soubor Čmukaři, hudební 

uskupení chorvatský soubor MATE PALOTA, tu byla výstava věnovaná pěstování a sklizni ovoce, pro 

návštěvníky byly připraveny tvůrčí dílny.

► V městské kině v září promítali mj. v premiéře film USA „ Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže“ a 

v další premiéře novou českou krimi komedii „Prachy dělaj člověka“.

ŘÍJEN 2006 * ŘÍJEN 2006 * ŘÍJEN 2006 * ŘÍJEN 2006 *

► Regulační plán centra města, důležitý dokument, který stanoví veškeré aktivity v centru Turnova na 

příštích bezmála 15 let, asi v nejbližší době nevznikne. Jak se dalo očekávat, pokusilo se odcházející vedení 

města posunout projednávání Regulačního plánu centra města do další etapy, tj. schválení Souborného 

stanoviska k RPC, kde jsou již zapracovány připomínky a námitky občanů a vlastníků dotčených 

nemovitostí. V únoru 2005 se uskutečnilo veřejné projednání konceptu a zastupitelé na své poslední 

zasedání v končícím funkčním období (konalo se 5. října 2006) dostali na stůl materiál se zapracovanými 

připomínkami občanů s požadavkem na celkové schválení (tedy i všech připomínek občanů najednou a ne 

bod po bodu). Motivací úředníků radnice byl nový stavební zákon, který bude platit od ledna 2007, a jestliže 

by se prý nyní tento krok neschválil, muselo by se se zpracováním dokumentu prakticky začít od začátku. 

Navíc si asi každý Turnovák uvědomuje, že doprava v centru města je obrovský problém a mnoho řešení 

mimo navrhovaný vnitřní dopravní okruh předloženo nebylo.

Diskuse na zasedání zastupitelstva 5. října byla bouřlivá a dlouhá, část přítomných obyvatel a někteří 

zastupitelé v čele s J. Kunetkou požadovali stažení celého bodu programu a nové projednání RPC 

s občany. Neuralgickými body i nadále zůstává nová, odlehčovací komunikace od autobusového nádraží do 

Žižkovy ulice a stavba Hypernovy na Koňském trhu. Také zamýšlený dopravní okruh městem doznal 

velkých změn, když dnes už nejde o okruh, ale jeho torzo (po nesouhlasu hygieny z něho byla vyňata část 

vedoucí ulicemi Palachovou, Markovou, 28. října; nová komunikace z dnešního autobusového nádraží 

nahoru ale hygieně nevadí).

Po více než dvouhodinové rozpravě zvítězil návrh zastupitele Tomáše Tomsy, a sice, sejít se nad tímto 

materiálem ještě mimořádně dvakrát, jednou na zasedání pracovním a podruhé těsně před volbami 19. 

října. Na tomto mimořádném veřejném zasedání bylo nakonec Souborné stanovisko RPC smeteno ze stolu 

a noví zastupitelé budou muset začít znovu. Co to znamená? RPC určuje všechny regulativy v dané oblasti, 

tedy nařizuje majitelům využití pozemků, přípustné možnosti stavebních úprav, vedení nových komunikací, 
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určuje domy k demolici (třeba v horní části Markovy ulice, aby tato mohla být zobousměrněna) ad. Když 

RPC město mít nebude, mohou vlastníci se svým majetkem nakládat s menším omezením. V daném území 

platí od roku 1996 územní plán. Podle něho je třeba stavba Hypernovy na Koňském trhu možná (za splnění 

podmínek – povodně ad.) a je v něm také trasována komunikace z autobusového nádraží směrem nahoru, 

byť v trochu jiném koridoru než je navrhováno dnes... 

Za zmíněné postupné kroky zpracování RPC radnice zaplatila téměř 1,5 milionu Kč.

► S koncem podzimu 2006 byla dokončena náročná a pro zúčastněné firmy a obyvatele hodně 
hektická stavba kanalizace v Mašově a Pelešanech. Náklady byly ve výši 80 milionů Kč (financováno 

z dotace a bezúročného úvěru), kromě kanalizace v obou okrajových částech města jsou nové asfaltové 

povrchy na vozovkách, nové osvětlení a částečně i nový vodovod. Zbývá ještě realizovat finální podobu 

návsi v Mašově, která výstavbou kanalizace nebyla řešena a bude proto jen upravena provizorně. Žádné 

slavnostní předání stavby občanům se vzhledem k vyhrocené atmosféře na obou stranách nekonalo (bylo 

jen setkání vedení investora – Vodohospodářského sdružení Turnov – se zástupci stavařů a starostů 

okolních obcí).

Stavba odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic pokračuje a bude pokračovat i v roce 2007, 

zde stavební práce postupují bez větších konfliktů.

► Kromě Nádražní a Bezručovy ulice trápila turnovské řidiče v říjnu 2006 další velká dopravní 
uzávěra. O víkendech úplně a ve všední dny pouze v jednom pruhu se jezdilo na mezinárodní silnici I/35 na 

Kamenci, kde byla polovina vozovky zpevňována z důvodů postupného ujíždění ze svahu dolů k Libuňce. V 

délce 220 metrů byl realizován nový podklad až do hloubky víc než 1,5 metru a provedena další opatření, 

aby k sesuvům již dál nedocházelo. Objízdná trasa vedla přes náměstí a Mírovou pod Kozákovem až do 

Rovenska pod Troskami, zejména v sobotním dopoledni to bylo v centru našeho města hodně znát... Na 

Kamenci se v jednom pruhu za pomoci světelné signalizace jezdilo do konce listopadu. Dopravní opatření 

související se stavbou si vyžádaly i daň v podobě komplikované dopravní nehody, kdy zde v pondělí 16. 

října došlo k nehodě čtyř kamionů! Zraněn byl jeden z řidičů, silnice byla uvolněna za pomoci hasičského 

vyprošťovacího vozu.

► Za sedm milionů v rozpočtu města byly ještě do konce roku mj. realizovány tyto akce: rekonstrukce 

části chodníku v Pekařově ulici (350 tisíc Kč), úprava dalších přechodů pro chodce na bezbariérové, veřejné 

osvětlení v Mašově (870 tisíc), vjezd z Nádražní do Studentské ulice (1,5 milionu), budou rozšířena 

parkovací místa na konci Studentské ulice na sídlišti u nádraží a v ulici Rubínová na Výšince. Také již 

proběhla další etapa výměny oken na gymnáziu – letos za 917 tisíc, když celkově je potřeba proinvestovat 

4,7 milionu Kč (okna ve třídách jsou již hotova).

► V průmyslové zóně Vesecko, v místě, kde zanedlouho vyroste nové distribuční centrum pro 
střední a východní Evropu firmy Ontex, probíhal archeologický průzkum. Při něm bylo odhaleno více než 

dva tisíce zahloubených objektů, pozůstatky po konstrukci obydlí ad. Podle archeologa turnovského muzea 
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Jana Prostředníka lze nálezy v každém případě situovat do období pravěku, některé stavby by mohly 

náležet do mladší doby bronzové. 

► V průmyslové zóně Vesecko byly také dokončeny další chodníky, a to ve směru od zahrádkářské kolonie 

na druhou stranu podchodu pod severních obchvatem k firmě Agba. Ještě do zimy vyrostly na jenišovické 

silnici v úrovni odbočky do zóny nové autobusové zastávky a chodník od kruhové křižovatky (za zhruba 1,5 

milionu Kč z rozpočtu města). 

► Radní města na svém posledním zasedání ve funkčním období 2002 – 2006 dál posunuli realizaci 
dopravního terminálu u nádraží. Novinkou je zobousměrnění výjezdu do Nádražní ulice kolem 

Kubistického domu a diskuse nad tím, jestli velké parkoviště má být umístěno pod budoucím autobusovým 

nádražím nebo se bude stavět parkovací dům (autobusové nádraží bude na místě dnešního nevyužitého 

autobazaru, resp. provizorní parkovací plochy). A v jaké fázi příprava terminálu je? Ve fázi úpravy projektu 

pro územní řízení, které předchází stavebnímu povolení. Realizace? Prý za tři až čtyři roky.

► Ve čtvrtek 12. října kolem 15 hodiny došlo v Turnově, Nádražní ulici, k loupežnému přepadení 
v provozovně cestovní agentury Nova Tour. Neznámý pachatel za použití blíže neurčené krátké střelné 

zbraně přinutil pracovnici cestovní agentury, aby zamkla provozovnu, lehla si na zem a vydala klíče od 

trezoru. Z něho pak odcizil finanční hotovost. V době, kdy chtěl pachatel opustit místo trestného činu, 

přicházela majitelka agentury, kterou donutil, aby mu odemkla zadní vchod, kterým uprchl. Ke zranění osob 

nedošlo. 

► Podle zástupce velitele turnovského obvodního oddělení Policie ČR kpt. Milana Drahoňovského 
bylo v měsíci říjnu zaznamenáno celkem 61 trestných činů na území tohoto obvodu, z toho celá jedna 

třetina se stala na motorových vozidlech. Šest jich bylo odcizeno! Jezdíte-li do některé turnovské restaurace 

na oběd, tak dbejte upozornění místních policistů, a sice, že právě na parkovištích před nimi v poslední době 

trestná činnost jen kvete. Zvlášť, když své svršky, aktovky a kabelky necháte po dobu oběda na sedadlech 

aut! V době předvánoční policie upozorňuje občany, aby si dávali pozor na své věci, například kabelky 

v nákupních košících v supermarketech jsou lákavým cílem pro kapesní zloděje.

► Městská nemocnice Turnov představila v říjnu program zdravotnického screeningu mobilním 
telefonem ZDRAVÍČKO, který ověřuje s podporou Libereckého kraje a turnovskou BONUS TV Milana 
Brunclíka. Smyslem projektu je objevit včas nemoci, které vedou k nejčastějším úmrtím nebo komplikované 

léčbě proto, že pacient nebyl preventivně vyšetřen. Občan odpovídá na otázky ve formě SMS pomocí 

mobilního telefonu, zpráva zaslaná do screeningového centra v turnovské nemocnici je poté vyhodnocena a 

odesílatel dostane opět zprávu o výsledku. Test je dobrovolný, vyhodnocené údaje jsou pouze orientační a 

v žádném případě nenahrazují vyšetření u lékaře. 

► Komunální volby se uskutečnily v pátek 20. a v sobotu 21. října 2006. Na Turnovsku se v tyto dny 
volilo též v prvním kole do Senátu (obvod Mladá Boleslav – Turnov).
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V     Turnově se o přízeň voličů bude ucházelo celkem osm subjektů (seřazeno podle abecedy):  

1. Česká strana sociálně demokratická. O hlasy voličů se ucházelo celkem 11 kandidátů - volební lídr 

(číslo jedna na kandidátce) byl Jindřich Zeman. Na dalších čelních místech se o hlasy voličů ucházeli: Jiří 

Rezler, Věra Smaržová, Josef Laurin, Helena Vávrová ad.

2. Turnovská koalice - koalice politických stran (US-DEU, Strana zelených, ODA, ČSNS, Konzervativní 

strana). Celkem 27 kandidátů (maximální počet kandidátů, protože stejně je také míst v zastupitelstvu 

města) - volební lídr RNDr. Otto Jarolimek, na dalších místech mj.: Martina Pokorná, Ivan Kunetka, Václav 

Severa, Miroslav Bareš, Zdeněk Fišer, Sergej Solovjev.

3. Nezávislý blok - sdružení nezávislých kandidátů. Celkem 27 kandidátů - volební lídr PhDr. Hana 

Maierová, na dalších místech mj.: Martin Hrubý, Karel Bárta, František Zikuda, Eva Kordová, Jiří Tomášek, 

Tomáš Tomsa.

4. Občanská demokratická strana. Celkem 27 kandidátů - volební lídr Ing. Tomáš Sláma, na dalších 

místech mj.: Jaromír Pekař, Aleš Hozdecký, Aleš Mikl, Veronika Mokrá, Jaromír Frič, Mgr. Otakar Špetlík.

5. Strana zdravého rozumu. Celkem 19 kandidátů - volební lídr Otakar Grund, dále mj.: Vratislav Hartig, 

Karel Tokan, Karel Kubát, Stanislav Šolc.

6. Komunistická strana Čech a Moravy. Celkem 27 kandidátů - volební lídr PhDr. Alena Svobodová, dále 

mj.: Miroslav Beran, Ivan Boháč, Martin Janků, Mgr. Oleg Pišl, Zdeněk Lesina, Zdeněk Škola. 

7. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová. Celkem 27 kandidátů - volební lídr 

Tomáš Veber, dále mj.: Ondřej Halama, Vilém Zahrádka, Jiří Mašek, Libuše Vydrová.

8. Volba pro město. Celkem 27 kandidátů - volební lídr Břetislav Jansa, dále mj.: Jan Ulrich, Aleš Mastník, 

Radka Hoření, Iva Macková, Josef Kunetka, Pavel Dvořák.

Bylo i několik překvapení, když například se na žádné z kandidátek neobjevil radní Petr Haken, zastupitel a 

bývalý poslanec František Pelc a také další dlouholetí radní – Ing. Vítězslav Sekanina a MUDr. Vladimír  

Eckert.

► Ve volbách do horní komory Parlamentu České republiky – Senátu v našem volebním obvodu č. 38 

(Mladá Boleslav - Turnov) končil šestiletý mandát MUDr. Jaroslava Mitlenera z ODS. Ten se rozhodl svůj 

mandát obhájit. Kromě něho se o hlasy voličů ucházeli: Václav Jakubec (KSČM), Marcela Exnerová 

(Nezávislí demokraté), Ing. Jiří Čejka (Strana zelených), PhDr. Jaromír Jermář (ČSSD), RNDr. Jitka 

Hořejšová (Politika 21), Zdeněk Šverma (SNK Evropští demokraté). Všichni kandidáti jsou 

z Mladoboleslavska. Senátorem se po druhém kole stal Jaromír Jermář.

► Po volbách bylo zvoleno těchto 27 turnovských občanů do nového zastupitelstva města:
Mgr. Miroslav Beran (zvolen za KSČM)

Dagmar Brabcová (zvolena za ODS)

Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

Mgr. Ondřej Halama (zvolen za KDU-ČSL)

Mgr. Aleš Hozdecký (zvolen za ODS)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Břetislav Jansa (zvolen za VPM)
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RNDr. Otto Jarolímek (zvolen za Turnovskou koalici)

Ing. Jindřich Jeníček (zvolen za ODS)

MUDr. Ivan Kolombo (zvolen za Nezávislý blok)

Eva Kordová (zvolena za Nezávislý blok)

Ivan Kunetka (zvolen za Turnovskou koalici)

Josef Kunetka (zvolen za VPM)

PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)

Mgr. Aleš Mikl (zvolen za ODS)

MUDr. Lumír Mitáček (zvolen za ODS)

MUDr. Veronika Mokrá (zvolena za ODS)

Michaela Omová (zvolena za Turnovskou koalici)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Mgr. Martina Pokorná (zvolena za Turnovskou koalici)

Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS)

Doc. PhDr. Alena Svobodová (zvolena za KSČM)

Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)

MUDr. Jiří Tomášek (zvolen za Nezávislý blok)

Jan Ulrich (zvolen za VPM)

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

Jindřich Zeman (zvolen za ČSSD)

Komunálních voleb 2006 se v našem městě zúčastnilo 46,28% oprávněných voličů. Zvítězila ODS se 

ziskem 10 mandátů, druhý skončil Nezávislý blok – 6 mandátů, třetí Turnovská koalice – 4 mandáty, čtvrtá 

VPM se 3 mandáty, KSČM na pátém místě získala 2 mandáty a KDU-ČSL a ČSSD po 1 mandátu. Zástupce 

Strany zdravého rozumu se do turnovského zastupitelstva nedostal. „Vládnoucí“ koalici na radnici uzavřela 

ODS s Nezávislým blokem a KDU-ČSL.

Starostkou města se stala PhDr. Hana Maierová, místostarosty Aleš Hozdecký a Ing. Jaromír Pekař. V radě 

města má ODS pět mandátů, Nezávislý blok tři a KDU-ČSL jeden mandát. Nové vedení města bylo zvoleno 

na prvním povolebním zasedání zastupitelů v pondělí 6. listopadu 2006. Hana Maierová je první ženou 

v čele města v celé jeho historii.

► Ve čtvrtek 19. října se uskutečnilo v aule Obchodní akademie a Hotelové školy ve Zborovské ulici 
slavnostní zasedání zastupitelstva, při kterém byla předána cena obce. Cenu obdrželi František 

Svoboda a Pavel Šilhán z AC Syner Turnov za realizaci a dokončení areálu atletického stadionu. Na čestné 

občanství nebyl nikdo nominován. 

► Podle místostarostky Hany Maierové radnice obdržela v polovině října zprávu, že Ministerstvo 
zahraničních věcí Norska udělilo turnovskému projektu opravy židovské synagogy v Krajířově ulici 
grant, a to ve výši 280 tisíc eur (zhruba 8 mil. Kč), což činí 85% nákladů. Město bude hradit ze svého 
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rozpočtu asi 2 mil Kč. Akce musí být realizována během dvou let, stavební práce budou zahájeny příští rok 

na jaře. Nejdříve bude nutné provést kompletní opravu krovu a střechy. 

► Občané Daliměřic si v petici stěžovali, že ventilace v novém provozu firmy Ontex v průmyslové 
zóně Vesecko hučí víc než je zdrávo a v noci se v blízké vilové čtvrti ani pořádně nedá spát. Žádost 

občanů, aby s problémem začalo něco konkrétního dělat, byla přednesena také na zasedání zastupitelstva 

města 5. října. Krajská hygienická stanice, jejíž pracovníci tu v létě prováděli měření, ve své zprávě 

konstatuje překročení úrovně hluku v nočních hodinách, kdy je povoleno nanejvýš 40 dB a naměřeno bylo 

45,4 a při druhém měření 48,1 dB. Podle hygienické stanice je firma povinna ze zákona učinit technická a 

organizační opatření vedoucí ke snížení hluku. 

► V pátek 6. října proběhlo ve víceúčelové budově na Daliměřicích, lidově zvané Hasičárna, 
slavnostní otevření po rekonstrukci. Podle místostarosty Ing. Pekaře byla oprava a rozšíření budovy 

realizováno v rámci zlepšení protipovodňové ochrany města, to proto, že zde bylo vybudováno kvalitní 

zázemí pro městskou poloprofesionální hasičskou jednotku (nová garážová stání, kompletní zámezí včetně 

šaten a sociálního zařízení), klubovou místnost tu mají i daliměřičtí hasiči dobrovolní a je tu také možnost 

přechodného působení hasičů-profesionálů, to v případě, že jejich sídlo Na Lukách by bylo zatopeno 

rozvodněnou Jizerou. V další části objektu jsou místnosti ke komerčním účelům, resp. to mohou být nové 

klubovny a zkušebny pro místní spolky a organizace, rekonstrukcí prošel i oblíbený společenský sál, jsou tu 

nová okna a dveře, úplně byl přestavěn vchod do budovy. Náklady byly podle Ing. Jaromíra Pekaře ve výši 

zhruba 9,5 milionu Kč (kromě stavebních prací také další protipovodňová opatření a hlásiče v ulicích), dotací 

z projektu Evropské unie INTERREG IIIA bylo uhrazeno 75 % nákladů, město hradilo zbytek.

► V sobotu 7. října pořádal na parkovišti u autobusového nádraží Fiat 600 club CZ v pořadí  6. FIATLON A 

14. SPANILOU JÍZDU VOZŮ FIAT 600 & 500 Českým rájem.

► V polovině září byl zatím v omezené míře zprovozněn celý tzv. severní obchvat od mimoúrovňové 
křižovatky u pekáren až po Vápeník. Protože změna provozu, kde se ze dne na den přestalo jezdit kolem 

hruborohozeckého zámku, nebyla dopředu avizována, vzbudilo to u řidičů trochu zmatků a potom také údivu 

a překvapení, když na kruhové křižovatce u Ontexu se začalo jezdit zčista jasna „rovně“, byť v místě 

napojení na stávající komunikaci na Vápeníku jen provizorně „na světla“, a v jednom pruhu.

Slavnostní otevření kompletně dokončené celé trasy se konalo v pátek 27. října. Slavnostní akt se 

uskutečnil na novém mostě na Vápeníku, po kterém vede místní komunikace od zámku na Malý Rohozec. 

► Byl to pro obyvatele horní části Mašova šok, když se jedno říjnové ráno probudili a nad hlavami 
na kopci pod rozhlednou Hlavatice zaslechli ostré zvuky motorových pil a viděli padat k zemi první 

vzrostlé borovice. Původně mělo být vytěženo 90 arů lesních pozemků, po protestech některých občanů a 

vlastníků sousedních pozemků bylo pokáceno asi jen 75 arů. Město Turnov vlastní v okolí Hlavatice celkem 

tři hektary pozemků, více než zmíněných 75 arů se tady už kácet nebude (maximálně ještě drobná 

probírka), na jaře příštího roku bude provedena nová výsadba.
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KULTURA V     ŘÍJNU 2006 * KULTURA V     ŘÍJNU 2006 * KULTURA V     ŘÍJNU 2006 *  

► V sobotu 7. října se konala v pořadí již 11. benefiční akce ve prospěch stavby Střelnice, V atriu muzea 

vystoupili místní loutkáři NA ŽIDLI a ČMUKAŘI.

► Ve čtvrtek 12. října se v muzeu konala vernisáž výstavy ŠŤASTNÝ VĚK…? Normalizace a její odraz 
v Turnově. Výstavu připravil mladý turnovský historik Michal Babík, který k tomu také napsal tento zajímavý 

text:

„V současné době panuje v muzejní sféře v otázkách souvisejících s prezentací období československé 

normalizace jistý ostych. Není se však čemu divit - období mezi lety 1968 - 1989 je i v historické literatuře 

doposud opomíjeným tématem. Z autorů, kteří se tomuto období věnují, se jich velká většina zabývá buď 

„podvratnými“ akcemi typu Charty 1977, fenoménem samizdatu apod., případně krajními a přelomovými 

událostmi (srpen 68; listopad 89). V oblasti reflexe kultury stav ostentativně reprezentuje situace ve filmové 

historii, kde neexistuje jediná shrnující studie, která by se tomuto období věnovala. Podobné je to však i  

v ostatních oblastech.

Výstava, jejíž název je vypůjčen z knihy Vladimíra Macury, se snaží tento ostych prolomit. Jakkoliv by téma 

výstavy mohlo vyvolat diskusi, není jejím cílem „rozvířit hladinu“, nýbrž smysluplně a s důrazem na 

objektivitu ukázat některé stránky každodennosti a proměn města v daném období. Základní zásadou je 

nepolitické zaměření, nechceme se na dané období dívat prismatem oponenta či vyznavače socialistických 

myšlenek. Cílem nemůže být zneuctění či glorifikace doby. Budeme-li se o jisté ideové namíření celé 

výstavy snažit, bude to především ve fázi vztahu k návštěvníkovi – podat období s nadhledem a pokud 

možno vtipně. Přestože se v rámci výstavy bude pracovat převážně s místními reáliemi, klademe si za cíl,  

aby cílovou skupinou nebyli pouze místní obyvatelé, nýbrž aby, a to i díky jistým tematickým přesahům, byla 

výstava poutavá i pro návštěvníka z jiného kraje. Samozřejmostí je podání výstavy tak, aby byla přehledná i  

pro školní exkurze. 

Domnívám se, že výstava má potenciál především ve dvojím směru. Prvním aspektem je jistá otevřenost a 

komunikativnost zobrazovaného období – paměť tohoto období je ve městě zřetelná a jasná doposud, 

spousta potencionálních návštěvníků v daném období žila, atd. Druhý aspekt je hlubší – materiál pro 

přípravu expozice je totiž z muzejního hlediska materiálem dosud živým a nutí návštěvníka k zamyšlení v 

oblasti muzeologie naprosto zásadnímu – totiž k úvaze nad tím, kdy se předmět stává předmětem muzejní  

expozice – tedy exponátem s muzeálním potenciálem. 

Konkrétní materiál výstavy vychází především z materiálů uložených jednak v turnovském muzeu,  

semilském archivu, a také v ostatních blízkých muzeích. Osou expozice by měla být především prezentace 

dobových fotografií rozdělených do několika tematických oblastí. Návštěvníci budou mít dále možnost vidět  

dobové plakáty, letáky apod. archivní i jiný materiál.“

V rámci této výstavy pořádalo Kulturní centrum Turnov krátkou přehlídku normalizačních filmů, na které 

diváci shlédli film Věry Chytilové Panelstory, aneb jak se rodí sídliště (1979) a film Karla Kachyni Ucho 

(1970). 
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► V sobotu 14. října se konalo znovuvysvěcení nudvojovického kostelíka. Kostel sv. Jana Křtitele byl 

po předchozí rozsáhlé rekonstrukci znovu vysvěcen litoměřickým biskupem Pavlem Posádem. Účast lidí 

byla taková, že se dovnitř ani všichni nevešli a bohoslužba byla přenášena reproduktory do okolí kostela.

► V pátek 20. a sobotu 21. října se konal „Docela malý jazzový festival“ JAZZ? YES! V pátek proběhlo 

v Biu Ráj JAZZOVÁNÍČKO – vystoupení žákovských big bandů při základních uměleckých školách - 

soubory při ZUŠ Liberec, Roudnice nad Labem a Česká Lípa. V sobotu se konal v sále kina vlastní festival. 

Návštěvníci viděli a slyšeli profesionální muzikanty Laďu Kerndla & Jazz Friends a Pavla J. Rybu & 
M.T.S., které jako obvykle doplnili i místní jazzmani, tentokrát skupina Corcovado. 

► Městské kino v říjnu promítalo mj. normalizační film UCHO, v premiéře nový český film „Kráska 

v nesnázích“ a film USA nazvaný podle jedné z tragédií 11. září 2001 – Let číslo 93.

LISTOPAD 2006 * LISTOPAD 2006 * LISTOPAD 2006 * 

► Zajímavá akce se uskutečnila ve čtvrtek 2. listopadu 2006 v posluchárně turnovské obchodní akademie a 

hotelové školy. Poradenské centrum pro venkov – PRVO, zde uspořádalo první setkání výrobců 
originálních produktů v Českém ráji. Na schůzku přišlo asi dvacet různých podnikatelů a provozovatelů 

služeb – majitelé penzionů, výrobci ekologických potravin, farmáři, byl tu například i zástupce provozovatele 

areálu Šťastná země v Radvánovicích u Turnova. Cílem setkání měla být prvotní podpora prodeje v našem 

kraji vzniklých výrobků. Jak na setkání řekla Martina Filipová z pořádající organizace, snaží se v této době 

dát dohromady databázi výrobců, v blízké době by mohla vzniknout propagační tiskovina, která by 

návštěvníky upozorňovala, kde všude na svých cestách Českým rájem mohou narazit na původní, originální 

produkci, která restaurace nebo penzion pro ně má připraveny speciální služby, ve které dílně si mohou 

vyzkoušet vybrousit kámen nebo na hrnčířském kruhu vytočit vázu. Vrcholem snažení by mohla být jakási 

obdoba značky kvality, která by návštěvníka upozornila, že výrobek, který si na své cestě zakoupil, je nejen 

suvenýrem, který mu náš kraj vždy připomene, ale jde i o kvalitní zboží. 

► Po roce diskusí byl konečně učiněn další krok v případě Geoparku Český ráj, který byl vyhlášen pod 

patronací UNESCA. Dlouhou dobu nebylo jasné, která instituce za realizaci projektu ponese hlavní 

odpovědnost. V první polovině listopadu 2006 vznikla nová obecně prospěšná společnost, jejímiž 

zakládajícími členy jsou například Muzeum Českého ráje v Turnově, Muzeum Nová Paka, majitelé území 

Prachovských skal, Správa CHKO Český ráj, občanská sdružení a další subjekty. Nová společnost, která by 

do budoucna měla být i nositelem dotací. Jedním z prvních počinů je putovní výstava o nově vzniklém 

Geoparku. Jako první ji viděli obyvatelé Rovenska pod Troskami, následovaly Tatobity a potom větší města, 

včetně Turnova.
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► V úterý 14. listopadu se ve Žluté ponorce v Husově ulici uskutečnilo první setkání nově založeného 

KLUBU DVOJČAT.

► Asfaltéři nastoupili na počátku listopadu k náhonu Jizery, aby položili nový povrch na první část 
cyklostezky vedoucí z Turnova od Votrubcovy elektrárny do Dolánek. Tato část cyklotrasy přišla na 2,7 

milionu korun. V Dolánkách mohou cyklisté nebo vyznavači kolečkových lyží využít nedávno nově 

položeného asfaltového povrchu napříč celým Vazoveckým údolím až k Bartošově peci a dál směrem na 

Frýdštejn. Výstavba cyklotrasy z Turnova až k hranicím této obce přijde zhruba na šest milionů korun, 

stavba vzniká za pomoci dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. V dohledné době by měla být 

realizována další část cyklostezky od Svijan přes Turnov na Malou Skálu.

KULTURA V     LISTOPADU 2006 * KULTURA V     LISTOPADU 2006 * KULTURA V     LISTOPADU   
► Ještě poslední den funkčního období donutil rychlý vzestup Jizery nad 2. stupeň povodňové 
aktivity Ing. Hejduka ke svolání povodňové komise. Vysoký vodní stav způsobily neočekávané teplé 

dešťové srážky na horách (až 80 mm) a rychlé odtání první sněhové pokrývky. Hladina řeky dosáhla 3. 

stupně a kulminovala v pondělí 6. listopadu ve 4 hod. ráno průtokem asi 220 m3/sec. 

► V úterý 7. listopadu se v knihkupectví U Jizery uskutečnila autogramiáda. Světlo světa spatřila před 

časem avizovaná kniha „Když věštec nespí“ známého turnovského věštce a senzibila Vlastíka Brůčka. Jde 

o skládanku příběhů obyčejných i neobyčejných lidí, tak jak je psal sám život, a s nimiž se autor setkával ve 

své mnohaleté věštecko-terapeutické praxi. Knihu vydalo renomované pražské nakladatelství ERIKA 

známého spisovatele Jana Suchla. 

► Ve středu 8. listopadu se v sále Bia Ráj uskutečnil koncert jedné z největších osobností české hudební 

scény – písničkáře JAROMÍRA NOHAVICI.

► Ve čtvrtek 9. listopadu byla v muzeu vernisáž výstavy Já bych rád k Betlému…

► Ve čtvrtek 16. a pátek 17. listopadu se konal již 7. ročník přehlídka hudby a poezie POETIKA 2006. Ve 

čtvrtek proběhla recitační soutěž v několika kategoriích – od prvňáčků po studenty středních škol, v pátek 

byl v divadle galakoncert za účasti skupin Hořký kafe, písničkářky Martiny Trchové s přáteli a skupiny 

Odpolední směna.

► V pondělí 27. listopadu se ve Smuteční síni konal druhý pokus o využití tohoto specifického 
prostoru pro jiné než předem dané účely. Po jednom z adventních koncertů roku minulého se tu nyní 

hrálo divadlo. Konkrétně představení s názvem NÁHLÉ NEŠTĚSTÍ Karlovarského Divadla v patře.

► V listopadu promítalo městské kino mj. nový český film Grandhotel natáčený podle scénáře Jaroslava 

Rudiše (absolvoval turnovské gymnázium) v Liberci, resp. na Ještědu – v rámci turnovské premiéry se 

konala beseda s autorem. V listopadu také proběhla minipřehlídka hudebních filmů s názvem MUSIC ON 
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SCREEN. V neděli 26. listopadu se potom v rámci přehlídky konalo promítání krátkých filmů dokumentaristy 

Jana Špáty.

PROSINEC 2006 * PROSINEC 2006 * PROSINEC 2006 * 

► V  neděli 10. prosince došlo k pravidelné změně jízdních řádů vlaků a autobusů. Co se týká vlakové 

dopravy na trati mezi Libercem a Pardubicemi, od tohoto data Turnováci mohou využít většího počtu 

rychlíkových spojů – celých devět nových! Naprosto převratně byly trasovány osobní vlaky (důvodem je 

nové krajské uspořádání), když z Liberce osobní vlak jezdí přes Turnov do Nové Paky. Ve Staré Pace se 

musí přesednout, chcete-li jet osobákem směrem na Hradec Králové (tady bude jezdit spoj Rokytnice nad 

Jizerou, resp. Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Jaroměř). Nejen návštěvníky liberecké kultury jistě potěšil 

nový spoj, který jezdí každodenně z Liberce ve 22.56 hodin a do Turnova dorazí ve 23.47 hod. a do Semil 

v 0.12 hod. Na trati směrem na Jičín došlo k rozšíření spojů mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami. Ve 

směru na Prahu je naprostá většina osobních vlaků vedena pouze v úseku Turnov – Mladá Boleslav hl.n. a 

dál se musí přestupovat. Rychlíky jezdí v celé trase.

► Společnost Snowhill přišla se zajímavou nabídkou pro vyznavače sjezdového lyžování. Od 

poloviny prosince 2006 přímo z Turnova jezdily skibusy do Skiareálů Šachty ve Vysokém nad Jizerou a 

Kamence v Jablonci nad Jizerou. Skibus nabízí rychlou a pohodlnou dopravu přímo do srdce areálu 

nedaleko sjezdovek a tato doprava je zcela zdarma.

► Počínaje 1. prosincem se začalo bruslit na umělé mobilní ledové ploše vedle haly TSC u nádraží – 
byla tedy zahájena druhá sezona umělé ledové plochy v Turnově. Co se změnilo, byly ceny, když školy 

za hodinu bruslení platí 300 Kč a děti a dospělí v blocích pro veřejnost 30 Kč (blokem je myšleno například 

bruslení v době mezi 13 – 15.30 hod.), kluziště bylo otevřeno od časných dopoledních hodin do noci sedm 

dnů v týdnu.

► Bratři David a Filip Markovi začali v Nudvojovicích provozovat Jízdárnu Naděje v roce 1992. Od té 

doby si našla své stálé příznivce, na dříve nedělní a v posledních letech pondělní dny otevřených dveří byly 

zvyklé chodit celé rodinky, děti se povozí v sedle a všichni ještě ve stájích rozdávali jablíčka koním. Některé 

děti sem také pravidelně chodily za koňmi z většího zájmu, uklízeli ve stájích, účastnili se výcviku, někteří tu 

mají ustájeny své vlastní koně. V prosinci 2006 byla činnost jízdárny svobodným rozhodnutím obou bratrů 

ukončena, důvodem byla úvaha obou bratrů a zejména vzrůstající ceny energií a pronájmů.

► Na konci roku proběhlo první větší zhodnocení turistické sezony 2006. Ve srovnání s předchozím 

rokem došlo k nárůstu návštěvníků turnovského infocentra o 2500 turistů. Jako tradičně nejvíce návštěvníků 

informačního střediska bylo z České republiky. Další nejpočetnější skupiny tvořili stejně jako v předchozích 

letech Holanďané, Němci, Poláci a Dánové. Nárůst byl u turistů z Francie, Velké Británie, Ruska, ale i 
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Austrálie a Kanady. Služby informačního střediska v Turnově vyhledali turisté ze 42 zemí světa, mezi které 

patřili i návštěvníci z exotických Filipín, Keňi či Konga.

Srovnávací tabulka návštěvnosti informačního střediska:
Rok 2005 Rok 2006

červen červenec srpen září červen červenec srpen září
1506 3507 3703 1359 1737 4441 5769 1998

420 1412 1399 409 449 1243 1331 454

1926 4919 5102 1768 2186 5684 7100 2452

11947 13715 14970 17422

► Kromě několika dnů v listopadu nebyla do konce roku vůbec zima o sněhu nemluvě. Nebývalé 

teplo, kdy padaly letité rekordy, také šetřilo rozpočet města, resp. částku vyčleněnou na zimní údržbu. Podle 

ředitele Technických služeb Libora Preislera do poloviny prosince takto město ušetřilo zhruba milion korun. 

► Díky bouřlivé reakci učitelů a rodičů žáků stáhl Liberecký kraj z projednávání materiál o redukci 
škol, který se bude místo na přelomu roku projednávat až na jaře 2007. Navržená redukce počítala se 

zánikem 15 škol ze 48, když některé mají být sloučeny. Jak uvedl náměstek hejtmana pro školství Petr 

Doležal, v únoru by měl být návrh nově upraven. Podle demografických studií ubude do pěti let až třetina 

studentů. V současnosti jich je 22 500, v roce 2011 jich bude pouze 16 000 a dnešní kapacita škol je 33 000 

žáků. V Turnově má navržená redukce postihnout Integrovanou střední školu, která by se měla sloučit 

s Obchodní akademií a hotelovou školou. Dojde-li k tomu, integrovaná škola by se od nádraží mohla 

přestěhovat do budovy nynější ZŠ Žižkova a na jejím místě by vznikla plnohodnotná základní devítiletá 

škola. Nebo bude všechno jinak. Nutno ovšem dodat, že situace se průběžně opakovala po celý prosinec.

► Starostka a oba místostarostové si na začátku svého funkčního období rozdělili kompetence.
Starostka města Hana Maierová bude odpovídat ve funkčním období 2006 – 2010 za odbor rozvoje města a 

dotace z EU, dále za kulturu, školství a památky, za chod úřadu, za odbor kontroly a za prezentaci města 

navenek. Místostarosta Jaromír Pekař odpovídá za finanční odbor (rozpočet města), odbor správy majetku a 

dotace z EU, dále potom za sociální odbor, za chod městské nemocnice, za VHS, Městskou teplárenskou, 

městské hasiče ad. Druhý místostarosta Aleš Hozdecký odpovídá za odbor cestovního ruchu, za sport ve 

městě, za chod městské policie, pod jeho kompetenci patří odbor životního prostředí, technické služby, 

zahraniční spolupráce ad.

► Na konci roku se množily připomínky k novému osvětlení v Nádražní ulici. To staré bylo vyměněno 

za nové. Jenže lampy jsou nízko položeny a dávají málo světla. A nebylo to pouze osvětlení, které lidé ve 

stále rozestavěné ulici kritizují. Citelně chyběl přechod pro chodce mezi Delvitou a Potravinami ve Mlejně 

kde lidé vždy přebíhali a přebíhají, zato je u bývalých uhelných skladů o pár desítek metrů dál,  který lidé už 

tolik nevyužijí. Podle Stanislavy Syrotiukové z odboru rozvoje radnice se v polovině prosince prověřovala 

svítivost osvětlení ve spolupráci investora, projektanta i zhotovitele stavby s tím, že se připravuje zlepšení 
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stávajícího stavu. Na počátku nového roku by mělo být už všechno v pořádku, realizace nového přechodu 

mezi Delvitou a Potravinami ve Mlejně se připravuje.

► Při tradičních vánočních trzích na náměstí vládl ve městě dopravní chaos. Tedy hlavně dopravní 
zácpa. Auta stála od Hruštice po židovský hřbitov. Přitom ani před jedním z obchodů na hlavní třídě nestálo 

zásobovací auto a ani zde nedošlo k dopravní nehodě. Totální dopravní kolaps způsobili chodci. Bylo jich 

totiž tolik, že autům prakticky nedovolili centrem projet. Však také návštěvnost trhů byla minimálně v první 

den konání větší než kdy jindy. Nutno ovšem dodat, že tato situace se opakovala prakticky po celý prosinec. 

► O svatby v Turnově je zájem. Svědčí o tom statistické údaje městské matriky. V roce 2004 na území 

města proběhlo 196 svatebních obřadů, v roce 2005 jich bylo 216 a v roce 2006 celkem 236. 

Nejoblíbenějším místem je Valdštejn. Po podzimních komunálních volbách byli jmenováni noví oddávající. 

Jsou to: Ing. Jaromír Pekař, Aleš Hozdecký, Eva Kordová, Ivan Kunetka, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Jaromír 

Frič, Jindřich Zeman a Josef Kunetka. Ti všichni jsou oprávněni k tomu, aby před nimi snoubenci uzavřeli 

občanský sňatek. Kromě něho mohou páry uzavřít i sňatek církevní. V minulém období byli mezi 

oddávajícími z řad zastupitelů nejoblíbenější Eva Kordová a Josef Kunetka.

► Již osm kamer bdí nad bezpečností obyvatel města. Ke stávajícím šesti přibyly v prosinci další dvě. 

Jedna je umístěna naproti nádraží na prvním výškovém domě a výhled z ní pokrývá celou Nádražní ulici od 

Kudrnáčových hodin po viadukt na Přepeřské a hlavně parčík před nádražím, který je v poslední době cílem 

místních bezdomovců a skupinek teenagerů a obyvatelé si často stěžují, že v tomto prostoru mají obavy o 

svoji bezpečnost. Druhá kamera je umístěna v Palackého ulici na domě proti prodejně firmy Dehes, obsáhne 

prostor od Komerční banky až k benzínce v Modré hvězdě. Celkem by v budoucnu mělo být v Turnově 

deset bezpečnostních kamer. První tři kamery se v ulicích města objevily na konci roku 2004, byly 

instalovány na náměstí Českého ráje na budově infocentra, na Havlíčkově náměstí na objektu bývalého 

Telecomu a u autobusového nádraží (firma Crytur). Vloni to byly další tři, a sice na parkovišti U Raka, 

v dolení části Hluboké ulice a na vjezdu do sídliště Výšinka.

► Až zase přijde do města velká voda a lidé, kteří bydlí nebo mají majetky kolem řeky, budou říkat, 
že o ničem nevěděli, a že je nikdo neinformoval, nebudou mít pravdu. Krizový štáb města rozeslal na 

konci roku 2006 asi 300 dopisů lidem, kterých se hrozba povodní týká. Obsah zněl: prosíme, aktualizujte své 

telefonní spojení, budeme vám pravidelně zasílat informace pomocí SMS. Zpět se vrátil takový počet 

vyplněných formulářů, že na jejich spočítání stačí prsty u rukou! Proto radnice chtěla na počátku nového 

roku zaměstnat člověka, který je všechny obejde a formuláře vyplní.

► Podle velitele turnovského obvodního oddělení Policie ČR Vladimíra Studničky došlo v roce 2006 

k poklesu trestné činnosti na Turnovsku. Převážná část trestné činnosti se přímo ve městě týká motorových 

vozidel. V roce 2005 bylo k 30. listopadu odcizeno 103 vozidel, ke stejnému datu loňského roku to bylo „jen“ 

62. Policisté evidují také méně vloupání do vozidel – v roce 2005 to bylo 116 vloupání, vloni 75. Podle 

Studničky téměř vymizela trestná činnost v podobě vloupání do sklepů panelových domů, ubyl také počet 
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vloupání do prodejen, když v roce 2006 jsou evidovány tři takovéto pokusy. Co se týká tří nedávných 

loupežných přepadení, tak policisté již zadrželi pachatele ozbrojeného přepadení cestovní kanceláře Nova 

Tour v Nádražní ulici a v sázkové kanceláři Fortuna, pachatel přepadení na poště zatím uniká. Turnovské 

policejní oddělení také získalo peníze z „ministerského“ programu mobility, takže mohlo realizovat plně 

bezbariérový přístup a celkově vylepšit vstupní část. A ještě něco: Turnovské policejní oddělení získalo 

„nadupanou“ Škodu Octavii se silným motorem a dalším vybavením. „Už nám jen tak někdo neujede,“ 

komentoval tuto skutečnost Studnička a jako ilustraci uvedl případ, kdy na dálnici směrem ku Praze dostihli 

díky novému vozu pachatele trestné činnosti, který prchal z města!

► Tradičně poslední sportovní akcí roku je Silvestrovský běh sídlištěm, tentokrát se konal v pořadí již 33. 

ročník. V hlavním pětikilometrovém závodě zvítězil Lukáš Geisl před loňským vítězem Jaromírem 

Dědečkem. Oba jsou z AC Syner Turnov.

KULTURA V     PROSINCI 2006 * KULTURA V     PROSINCI 2006 * KULTURA V     PROSINCI 2006 *  

► Po celý rok 2006 probíhaly benefiční koncerty, kterými místní umělci vyjadřovali svoji podporu stavbě 

nového kulturního domu Střelnice. Celkem proběhlo jedenáct představení, kterých se zúčastnilo 16 místních 

souborů a čtyři soubory hostující. Celkem bylo vybráno na dobrovolném vstupném 27 478,50 Kč. K tomu 

přibyly ještě dary, takže výsledná částka činí 30 113,50 Kč. 

► V pátek 1. prosince se v divadle uskutečnil slavnostní křest knihy Duše Českého ráje. Jedná se v 

pořadí o třetí knihu Zdeňka Mrkáčka zasvěcenou Českému ráji. Čtenář v knize najde 82 velkoplošných 

fotografií z našeho kraje doplněných autorovým textem, ve kterém vyjádřil svůj vřelý vztah k Českému ráji, k 

místům, které má rád. Jsou zde také krátké příběhy i vzpomínky na osobnosti, které tento kraj v minulosti 

formovaly. „Nebylo mým cílem přijít na trh s nějakou graficky extravagantní tiskovinou, chtěl jsem čtenářům 

nabídnout spíš klidné zastavení nad fotografiemi míst, která mám rád a která člověka nutí k zamyšlení a 

rozjímání o životě a věcech kolem nás. Snímky zachycují jednoroční období od jara do zimy, vznikly  

v posledních pěti letech na území od Prachova až po Maloskalsko.“ Knihu vydala ve vlastním nakladatelství 

turnovská tiskárna Unipress, Zdeněk Mrkáček si nicméně musel sám vyhledat sponzory, což u takto obsáhlé 

publikace obnáší částku kolem 500 tisíc korun. „Celkem se mi podařilo přesvědčit 21 sponzorů, díky nim 

mohla knížka v třítisícovém nákladu spatřit světlo světa. K dostání bude v běžné knihkupecké síti a doufám, 

že se mi ji podaří nabídnout také do obchodů s drobnostmi, suvenýry ad. Distribuci si musím udělat z větší 

části sám,“ řekl Zdeněk Mrkáček, veřejnosti známý především jako pracovník Správy CHKO a velký 

propagátor fauny a flóry Českého ráje.

► Série adventních koncertů byla zahájena na 1. Neděle adventní 3. prosince. V domě Na Sboře se konal 

koncert s názvem TVOJEJ DUŠI ZAHYNÚŤ NEDÁM – vystoupila slovenská písničkářka Zuzana Homolová 

(zpěv, kytara, perkuse), Samo Smetana (housle, mandolína, zpěv) a Miloš Železňák (kytary), kteří si 

dohromady říkají Trojka Zuzany Homolovej a jejich repertoár se skládá hlavně z lidových písní a balad.
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► V neděli 3. prosince v podvečer byl na náměstí slavnostně rozsvícen vánoční strom. V programu 

pro malé i velké vystoupila Eva Kordová, Aleš Ressler a žesťový soubor ZUŠ v Turnově. Ty nejmenší potěší 

Barborčina nadílka.

► V prosinci se konaly na náměstí tradiční vánoční trhy. Tentokrát to bylo od pátku 8. do neděle 10. 

prosince. Byl tu řemeslný trh, který doprovázel bohatý kulturní program sestavený z turnovských zdrojů – 

vystoupily dětské pěvecké sbory základních škol, taneční škola Ilma, dechovka Turnovanka, loutkářský 

soubor Na Židli a další. Zejména v pátek a v sobotu bylo na náměstí opravdu plno, doprava ve městě se pro 

množství lidí často úplně zastavila.

► V pátek 8. prosince se v muzeu konala beseda s autory úspěšného televizního pořadu Šumná města - 

ak. arch. Davidem Vávrou a režisérem Radovanem Lipusem. Poté byl promítán jejich nejnovější počin - 

Šumný Český ráj.

► V pátek 8. prosince se v divadle konala premiéra autorského představení s názvem NAŠTĚKANÁ. 
Jedná se o výjimečný počin čtyř Turnovaček, které hru napsaly, zrežírovaly a předvedly zaplněnému 

divadlu. Jde konkrétně o tyto dámy: Gábinu Markovou, Romanu Zemenovou, Alenu Tomášovou a Kateřinu 

Hofhansovou.

► Ve čtvrtek 14. prosince se v divadle konalo vánoční vystoupení pěveckého sboru MUSICA FORTUNA, se 

kterým vystoupila jako host Martha Elefteriadu. 

► V pátek 15. prosince se v divadle konal vánoční koncert Pěveckého sboru Antonín Dvořák.

► V úterý 19. prosince byl v Biu Ráj vánoční koncert Kulturního centra Turnov, na které vystoupila 

písničkářská legenda JAN NEDVĚD.

► Městské kino v prosinci mj. promítalo v premiéře nový český film HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY 

režisérky Věry Chytilové, dále potom pro děti Werichovo FIMFÁRUM 2, a v další premiéře český film 

RO(C)K PODVRAŤÁKŮ.

► V neděle 31. prosince firma BMM Art, Ohňostroje Pohl a Město Turnov pro občany připravilo tradiční 

oslavu Silvestra. Začalo se kolem 20. hodiny, konalo se i živé vystoupení kapely a půlnoční ohňostroj.
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II.
ZASTUPITELÉ A RADNÍ MĚSTA,

KOMPETENCE,
ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU,

VOLBY 2006

V roce 2006 se uskutečnily dvoje, pro občany zásadní volby:
► Volby do parlamentu České republiky proběhly 2. - 3. června 2006
► Komunální volby a zároveň první kolo voleb do senátu se konalo 20. - 21. října 2006, druhé kolo 
senátních voleb pak o týden později.
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Parlamentních voleb se v České republice, jak už je řečeno v kapitole 1, účastnilo 64,47% oprávněných voličů. Turnov 

je tedy lehce nad celostátním průměrem – k volbám se dostavilo 68,34% oprávněných voličů. To je i nad průměrem 

Libereckého kraje (62,35%). Největší účast voličů byla na Turnovsku zaznamenána v obci Rakousy, kde se zúčastnilo 

celých 95% oprávněných voličů. Celostátně skončily volby patem mezi pravicí a levicí, na Turnovsku byly výsledky 

jednoznačnější: V Turnově zvítězila ODS celými 44%, druhá byla ČSSD s 26,1%, na třetí místo dosáhla Strana 

zelených s 9,6% , čtvrtá KSČM dosáhla 8,2% hlasů a pátá byla KDU-ČSL s 5,2%.  Tyto výsledky vcelku odpovídají i 

hlasování v Libereckém kraji ( ODS dostala 38,81%, ČSSD 29,31%, třetí byli v kraji komunisté s 11,51%, Strana 

zelených 9,58%, což bylo nejvíc ze všech krajů v ČR, a na pátém místě opět KDU-ČSL s 4,23% hlasů). Do sněmovny 

se tedy nedostal nikdo z Turnova, nejbližší úspěšný člen parlamentu je Semilák Zdeněk Mach z ODS, za ČSSD usedne 

ve sněmovně známý skokan na lyžích Pavel Ploc, toho času z Harrachova.

Do října 2006 tedy 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)

Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS), nahrazen na jaře 2005 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)
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Komunální volby bývají z hlediska voličů nejzajímavější. V Turnově se zúčastnilo 46,28% oprávněných 

voličů, což je opět slabě nad celostátním průměrem. O přízeň voličů  se ucházelo 8 subjektů a celkem 164 

kandidujících. Zvítězila ODS se ziskem 10 mandátů, druhý byl Nezávislý blok se 6 mandáty, třetí Turnovská 

koalice, které patří 4 mandáty, čtvrtá Volba pro město se 3 mandáty, další 2 mandáty získala KSČM a po 1 

mandátu KDU-ČSL a ČSSD. O hlasy voličů se ucházela ještě Strana zdravého rozumu, té však hlasy na 

získání mandátu v zastupitelstvu nestačily.  

Do zastupitelstva města byli pro volební období 2006-2010 řádně zvoleni 
tito zastupitelé:

Mgr. Miroslav Beran (zvolen za KSČM)

Dagmar Brabcová (zvolena za ODS)

Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

Mgr. Ondřej Halama ( zvolen za KDU-ČSL)

Aleš Hozdecký (zvolen za ODS)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Břetislav Jansa (zvolen za Volbu pro město)

RNDr. Otto Jarolímek (zvolen za Turnovskou koalici)

Ing. Jindřich Jeníček (zvolen za ODS)

MUDr. Ivan Kolombo (zvolen za Nezávislý blok)

Eva Kordová (zvolena za Nezávislý blok)

Ivan Kunetka (zvolen za Turnovskou koalici)

Josef Kunetka (zvolen za Volbu pro město)

PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)

Mgr. Aleš Mikl (zvolen za ODS)

MUDr. Lumír Mitáček (zvolen za ODS)

MUDr. Veronika Mokrá (zvolena za ODS)

Ing. Michaela Omová (zvolena za Turnovskou koalici)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Mgr. Martina Pokorná (zvolena za Turnovskou koalici)

Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS)

Doc. PhDr. Alena Svobodová (zvolena za KSČM)

Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)

MUDr. Jiří Tomášek (zvolen za Nezávislý blok)

Jan Ulrich (zvolen za Volbu pro město)

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

Jindřich Zeman (zvolen za ČSSD)

Bezprostředně po volbách začalo vyjednávání o formě spolupráce zvolených stran, o koalici a opozici. 
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Z výsledků voleb byly v podstatě zřejmé dvě možnosti:

1/ spolupráce ODS a Nezávislého bloku, k níž byla přizvána ještě KDU-ČSL, nebo

2/ koalice ODS, Volby pro město a Turnovské koalice.

Rozhodnuto bylo pro možnost první, a to na prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 6. 
listopadu 2006 v sále SUPŠ v Turnově. Z řad veřejnosti bylo přítomno něco přes 100 občanů. Do zvolení 

nového starosty řídil zasedání nejstarší člen zastupitelstva Josef Kunetka. Po složení zastupitelského slibu 

byla zahájena rozprava. Návrh zastupitele Břetislava Jansy na snížení počtu místostarostů na jednoho nebyl 

přijat. Na návrh Ing. Tomáše Slámy byla odsouhlasena tajná voleb starosty, místostarostů a radních.

Na post starosty byli tři kandidáti: PhDr. Hana Maierová, RNDr. Otto Jarolímek a Ing. Tomáš Sláma, který 

svou kandidaturu nepřijal. V tajném hlasování zvítězila PhDr. Hana Maierová počtem 19 hlasů, RNDr. Otto 

Jarolímek získal sedm hlasů. 6. listopadu 2006 v 18.20 má Turnov historicky první ženu na postu 
starosty -  paní PhDr. Hanu Maierovou (v historii města celkem 28.starosta).

Ve volbě prvního místostarosty se utkali Ing. Jaromír Pekař a RNDr. Otto Jarolímek. Ing. Pekař získal 18 

hlasů, RNDr. Jarolímek osm. Na druhého místostarostu byl navržen pouze pan Aleš Hozdecký – 

odsouhlasen 17 hlasy. Novými místostarosty pro volební období 2006-2010 jsou tedy Ing. Jaromír Pekař a 
Aleš Hozdecký, oba z ODS.

Volba Rady města proběhla opět tajně a do vrcholného  orgánu města byly zvoleni :Jaromír Frič, Aleš Mikl, 
Tomáš Sláma (ODS), Martin Hrubý, Eva Kordová (Nezávislý blok a Ondřej Halama (KDU-ČSL). Členy 
rady jsou automaticky starosta a místostarostové. V radě tedy bude pět členů ODS, tři z Nezávislého 

bloku a jeden z KDU-ČSL.

Členové Turnovské koalice a Volby pro město přecházejí do opozice.

Kompetence starosty a obou místostarostů 

Do listopadového zasedání ZM a volby vedení města platily následující kompetence:

► 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.
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V novém volebním období (2006 – 2010) mají starosta 

a oba místostarostové rozděleny kompetence 

odpovědnosti následovně:

► PhDr. Hana Maierová, starostka: školství, kultura a památková péče, rozvoj města, kancelář tajemníka 

a odbor kontroly, Kulturní centrum Turnov, Vodohospodářské sdružení, poskytuje informace sdělovacím 

prostředkům a je zodpovědná za styk s veřejností, za zákona řídí povodňovou komisi, předsedá letopisecké 

komisi. 

Zastupuje město ve Sdružení obcí Libereckého kraje, ve SMOČR v oblasti rozvoje, ve Svazu historických 

měst a sídel a v Mikroregionu Jizera.

► Ing. Jaromír Pekař, místostarosta: finance, správa majetku, sociální otázky, nemocnice, škodní komise, 

teplárenská společnost,  koordinuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a 

zdravotnictví.

Zastupuje město ve SMOČR v oblasti financí, v dozorčí radě VHS, Euroregion Nisa a Mikroregionu 

Podkozákovsko.

► Aleš Hozdecký, místostarosta: životní prostředí, sport, cestovní ruch, zahraniční spolupráce města, 

městská policie – jako pověřený člen ZM,  Technické služby Turnov, Městská sportovní Turnov, Koordinuje 

a kontroluje činnost příspěvkových organizací v oblasti Kultury a sportu (kromě KCT), řeší problematiku 

televizních šotů o městě a Hlasů a ohlasů Turnovska.

Zastupuje město ve SMOČR v oblasti cestovního ruchu,ve Sdružení Český ráj a  Mikroregionu Český ráj.
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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. Dá se říci, že v roce 2006 se 

situace s rozmístěním odborů a orientací občanů na úřadě stabilizovala. V posledním čtvrtletí roku začal v 

místních Hlasech a ohlasech Turnovska vycházel seriál „Co dělat když...“ s podrobným návodem, co má 

občan udělat když potřebuje nový občanský průkaz, povolení ke stavbě a další běžné úkony na úřadě.

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 také 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, I starosta města, tel. 481 366 223, místostarostové 

481 366 225 a  tel. 481 366 224. 

► Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ, tel. 481 366 405.

► 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: Bc.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, po 

volbách Ing. Eliška Gruberová. Součástí odboru je Městské informační středisko.

Skálova ul. 68. Zde sídlí:
► Městská policie, tel. 481 366 600, vedoucí strážník: Luboš Trucka.

► 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:

59



► 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. 

Volby do Parlamentu ČR – Senátu ve volebním obvodu 
číslo 38 (Mladá Boleslav – Turnov)
V našem obvodu vypršel šestiletý mandát senátora MUDr. Jaroslava Mitlenera z ODS. Ten se rozhodl 

kandidovat znovu, kromě něho se o hlasy voličů  v prvním kole ucházelo dalších šest kandidátů: Ing. Jiří 
Čejka ( Strana zelených), Marcela Exnerová ( Nezávislí demokraté), RNDr. Jitka Hořejšová ( Politika 
21), Václav Jakubec ( KSČM), PhDr. Jaromír Jermář (ČSSD) a Zdeněk Šverma ( SNK Evropští 
demokraté). Vzhledem ke společnému termínu byla účast voličů celkem dobrá.

V prvním kole nezískal potřebnou většinu nikdo z kandidátů, týden nato, 27.-28. října se konalo 2.kolo. 

Postoupil do něj MUDr. Jaroslav Mitlener a PhDr. Jaromír Jermář. Volební účast byla o hodně slabší ???. 

Zvítězil těsně historik PhDr. Jaromír Jermář, který bude náš obvod zastupovat dalších 6 let. Doktor Jermář 

slíbil místním voličům pravidelné návštěvy Turnova a otevření senátorské kanceláře přímo ve městě.
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III.
MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV

KOMISE A VÝBORY RADY MĚSTA
A ČINNOST ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

V     ROCE 2006  

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 2006 v pěti 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

• ul.Skálova čp.84 – naproti muzeu
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Komise a výbory města

Do komunálních voleb v říjnu 2006 pracovaly komise a výbory v tomto složení:

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, Mgr. Eva Kadlecová – 

Blažková, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Mgr. Ondřej Halama,  Jaroslava Adamová, Mgr. Bohuslav Lédl, 

Aleš Resler, JUDr. Milan Brunclík, Mgr. Jan Touš, Mgr. Petr Haken, Petr Záruba. Pánové Vladimír Mastník a 

Jaroslav Stuchlík během volebního období odstoupili.

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.
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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, Jiří Sokolář, Mgr. Karel Štrincl, Svatopluk Vorel, Pavel Šilhán, Ing. Milan Hejduk.  Ing. Zdeněk Fišer 

byl během volebního období nahrazen Ing. Tomášem Hocke (Junák) a Bořek Novák Radovanem 

Syrotiukem (KLT). 

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.

Pro období 2006 – 2010 byly ustaveny komise 
a výbory v následujícím složení:

► KOMISE RADY MĚSTA:
Komise kulturní: předseda - Mgr. Ondřej Halama, Jana Adamová, Eva Blažková, Bc. René Brož, JUDr. 

Milan Brunclík, Václav Feštr, Mgr. Petr Haken, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Eva Kordová, Dagmar 

Landrová, Bohuslav Lédl, PhDr. Hana Maierová, Jan Touš, Jan Ulrich, Ivan Kunetka a Petr Záruba.

Komise škodní a likvidační: předseda - Mgr. Jaromír Frič, Ivan Boháč, Ing. Anna Holasová, Vladimíra 

Vávrová a Richard Mochal.

Komise sportovní: předseda - Mgr. Aleš Mikl, RNDr. Otto Jarolímek, František Svoboda, Mgr. Filip Stárek, 

Radovan Syrotiuk, Martin Junek, Petr Bydžovský, Jiří Vele, Ing. Milan Hejduk, Petr Havel, Ing. Lumír Šubert, 

Ing. Tomáš Hocke, František Zikuda, Svatopluk Vorel, Jan Kazda, Jiří Duda, Tomáš Zajpt, Jan Mrázek a Jan 

Konejl.
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Komise dopravní: předseda - RNDr. Otto Jarolímek, Ing. Jindřich Jeníček, Jindřich Zeman, Tomáš Veber, 

Josef Kunetka, Milan Pekař, Ivan Boháč, Ing. Jan Otmar, Pavel Cvrček, Ing. Tomáš Roubíček, Josef 

Vojtíšek a Jiří Zadražil.

Komise bytová:  předseda - Břetislav Jansa, Ivan Boháč, Aleš Mastník, Ludmila Těhníková, Eva Mizerová, 

Mgr. Martina Pokorná a Jan Ulrich.

Komise pro městskou památkovou zónu:  předseda – Ivan Kunetka, Bc. René Brož, PhDr. Miroslav 

Cogan, Ing. Petr Chval, Břetislav Jansa, Miroslav Jirčák, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jiří Mašek, Ing. Josef 

Pekař, Mgr. Jan Randáček, Karel Sekený, Ing. arch. Boris Šonský a ak. mal. Václav Žatečka.

Komise pro výchovu a vzdělávání: předseda - Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Ivo Filip, Mgr. Roman Mareš, Mgr. 

Stanislava Šmucrová, Mgr. Zdeňka Čiháková, Mgr. Karel Bárta, Doc. PhDr. Alena Svobodová, Mgr. 

Jaroslava Štoudková, Mgr. Jiří Mašek, Bc. René Brož a Eva Kordová.

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: předseda - Mgr. Aleš Mikl, Aleš Hozdecký, Mgr. Martina 

Pokorná, Luboš Trucka, Mgr. Milan Drahoňovský, Stanislava Havlová a Břetislav Jansa.

Komise pro nemocnici: předseda - MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš Sláma, Josef 

Kobosil, Bc. Drahomíra Staňková, MUDr. Aleš Mikl, MUDr. Jiří Tomášek, Miroslav Pokorný, Miroslav Sedlák 

a PhDr. Hana Maierová.

Komise pro zahraniční vztahy: předseda - Aleš Hozdecký, Paed.Dr. Jaroslava Dudková, Jan Ulrich, Ing. 

Michaela Omová, MUDr. Václav Severa, Šárka Salabová, Mgr. Jaromír Frič, RNDr. Tomáš Řídkošil, Naďa 

Šolcová, Mgr. Václav Zakouřil a Mgr. Roman Mareš.

Komise pro cestovní ruch: předseda - Mgr. Otakar Špetlík, Aleš Hozdecký, Pavla Šefrová, Ing. Tomáš 

Tomsa, Jindřich Zeman, Ing. Jan Grégr, Milan Kovář a Petr Dvořák.

Komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky: předseda - Ing. Jindřich Jeníček, PhDr. Hana 

Maierová, Ing. Jaromír Pekař, RNDr. Otto Jarolímek, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. Petr Chval, Ing. Petr 

Čepický, Ing. arch. Petr Cuchý, Bohuš Plesl, František Zikuda, Ing. Vratislav Balounek, Ing. Pavel Marek a 

Ing. Tomáš Hocke.

Komise pro občanské záležitosti: předseda - Eva Kordová, Jana Adamová, Jana Bažantová, JUDr. Milan 

Brunclík, Eva Dudová, Ing. Jaromír Ducháč, Mgr. Ondřej Halama,  Mgr. Eliška Holečková, Ing. Karel Janák, 

Mgr. Hana Kocourová, Dagmar Landrová, Marie Meixnerová, Jana Zajícová a Hana Janatková.

Komise letopisecká: předseda - PhDr. Hana Maierová, Pavel Charousek, Dalibor Sehnoutka, Bc. René 

Brož a Jitka Petrušková.

Komise pro Zdravotně sociální služby: předseda - MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Milena Tomášková, Ing. 

Jaromír Pekař, MUDr. Daniel Pospíšil, Bc. Drahomíra Staňková, Mgr. Hana Kocourová, Dagmar Brabcová a 

Iva Jirčáková a MUDr. Jiří Trněný.

Komise sociální: předseda - Dagmar Brabcová, MUDr. Jana Čepková, Ing. Milena Tomášková, Mgr. Hana 

Kocourová, Mgr. Petra Houšková, Luďka Kanclířová, Jana Jirošová, Jana Jiřenová, Jitka Kozáková, Marie 

Macháčková, Ing. Jaromír Pekař a Břetislav Jansa.

Komise pro životní prostředí: předseda - Ing. Tomáš Tomsa, Ing. Jan Šimice, Ing. Martin Smutný, Ing. 

Petr Halama, Ing. Jan Mertlík, Ing. Iva Nejezchlebová, Ing. Zdeněk Čermák, Ing. Kateřina Košková, Mgr. 

Miroslav Beran, Petr Dvořák a Ing. Miroslava Šípošová.

Složení nových komisí schválila rada města na svém zasedání dne 13. prosince 2006
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► VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Výbor kontrolní: předseda – Ing. Tomáš Sláma, Anna Holasová, Jana Strnadová

Výbor finanční: předseda – Ing. Lumír Šubrt, Ing. Václav Hájek, Ing. Jaroslav Knížek, Vladimír Nešpor

Složení nových výborů schválilo zastupitelstvo města na svých zasedáních 6. a 30.listopadu 2006.

► 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.)

► 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.
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► 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 – MALÁ REKAPITULACE K 31. 12. 2006
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 kulturní: předseda - Mgr. Ondřej Halama

Komise škodní a likvidační: předseda - Mgr. Jaromír Frič

Komise sportovní: předseda - Mgr. Aleš Mikl

Komise dopravní: předseda - RNDr. Otto Jarolímek

Komise bytová:  předseda - Břetislav Jansa

Komise pro městskou památkovou zónu:  předseda – Ivan Kunetka

Komise pro výchovu a vzdělávání: předseda - Mgr. Jaromír Frič

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: předseda - Mgr. Aleš Mikl

Komise pro nemocnici: předseda - MUDr. Martin Hrubý

Komise pro zahraniční vztahy: předseda - Aleš Hozdecký

Komise pro cestovní ruch – předseda - Mgr. Otakar Špetlík

Komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky: předseda - Ing. Jindřich Jeníček

Komise pro občanské záležitosti: předseda - Eva Kordová

Komise letopisecká: předseda - PhDr. Hana Maierová

Komise pro Zdravotně sociální služby: předseda - MUDr. Jiří Tomášek

Komise sociální: předseda - Dagmar Brabcová

Komise pro životní prostředí: předseda - Ing. Tomáš Tomsa

► ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY OBCE
Rovněž složení zvláštních orgánů města bylo dotčeno volbami.   Do voleb v říjnu 2006   pracovaly tyto orgány   

v následujícím složení:

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 
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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.

Složení zvláštních orgánů pro období 2006-2010:
Bezpečnostní rada města 

PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, kpt. Václav 

Jágr, Arnošt Černý, pplk. Vladimír Studnička, Aleš Hozdecký

Komise povodňová města s rozšířenou působností 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, Pavel 

Vaňátko, Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, Mgr. Hana Kocourová, kpt. Vác-

lav         Jágr, pplk. Vladimír Studnička

Komise povodňová města 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Richard Mochal,  Arnošt Černý, Libor Preisler, Ivan

Boháč , Ing. Tomáš Tomsa, Ludmila Těhníková, Ing. Jan Čihák, Martin Holan, Ing. Milan Hejduk, Ing. 

Jaromír  Pekař, Luboš Trucka 

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

Komise k projednávání přestupků 
Pavel Dědeček, Alena Cejnarová - zapisovatelka, Eva Hendrychová -  zapisovatelka, Ivan Boháč, Karel 

Bouška, Vladimír Hladík, Zdeněk  Hovorka, Josef Kunetka, Hana Pavlatová, Luboš Trucka

Komise pro sociálně právní ochranu 
Mgr. Andrea Brožová-Doubková (předseda komise), Mgr. Karel Štrincl  (zástupce předsedy), Stanislava 

Havlová (tajemnice komise), kpt. Mgr. Milan Drahoňovský, Jaroslava Krbečková, Eva Havlínová
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Odbory a vedení MěÚ

VEDENÍ MĚSTA

Ing. Milan Hejduk, starosta

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

PhDr. Hana Maierová, místostarostka

Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ 

PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH A VOLBĚ V ZASTUPITELSTVU 6. 11. 2006:

VEDENÍ MĚSTA

PhDr. Hana Maierová, starostka města 

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

Aleš Hozdecký, místostarostka 

Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus

ODBOR FINANČNÍ

vedoucí odboru: Drahomíra  Staňková

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř

STAVEBNÍ ÚŘAD

vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová

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 – od 1. 12. 2006 Ing. Eliška Gruberová

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
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vedoucí odboru: Pavel Dědeček

ODBOR KONTROLY

vedoucí odboru: Eva Dudová

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážník pověřený RM některými úkoly při řízení MP: Luboš Trucka

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA

velitel jednotky: Arnošt Černý

Činnost odborů MěÚ Turnov v roce 2006

► ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)
Vedoucí odboru: Aleš Hozdecký, od 1.12.2006 Ing. Eliška Gruberová

Přehled činnosti za rok 2006:

- 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 turistické 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 
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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 

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:  Pavel Dědeček

Přehled činnosti za rok 2006:

V průběhu roku 2006 došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno na odboru k vyřízení 315 přestupků + 103 

přestupků ke zpracování z roku 2005.

   Počet řešených přestupků ve srovnání s minulými lety: 

    2003 -  363     pokuty + poplatky  vybráno      54.050,- Kč

    2004 -  361                                                       60.600,- Kč

    2005 -  361                                                       58.700,- Kč

    2006 -  315                                                       63.000,- Kč
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Jednotlivé kategorie přestupků v % :

l proti občanskému soužití              50 %

l proti  majetku                                30 %

l proti veřejnému pořádku              15  %

l ostatní, dle jiných zákonů                5 %

Zpracováno cca 630 zpráv pro potřeby Policie České republiky,  Správního řízení a soudů.

Z důvodu snížení pohledávek byly zvýšenou mírou ukládány sankce ve formě blokové pokuty.  

Odbor je zapojen do programu Partnerství, prevence kriminality. Spolupráce s Policií České republiky a 

městskou policií je nadstandardní, s Poradnou pro rodinu a děti – hlavně mladistvým doporučujeme 

návštěvu poradny.

V rámci spolupráce s  okolními obcemi byla koncem listopadu zahájena příprava na sepsání nových 

veřejnoprávních smluv o výkonu  přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s obcemi ve 

správním obvodu města Turnova   do roku 2010 s celkovým navýšením poplatku cca o 40.000 Kč ročně.

► FINANČNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Bc. Drahomíra Staňková

Přehled činnosti za rok 2006:

Rozpočet:   

Schválen rozpočet na rok 2006, v průběhu roku pět rozpočtových změn schválených zastupitelstvem města, 

projednány návrhy rozpočtu na rok 2006, schválen závěrečný účet města za rok 2005.

Účetnictví:

Zpracování veškerých účetních dokladů, zatřídění nových rozpočtových příjmů pro rok 2006 dle druhů a dle 

správce, předkládání přehledů investic a nedokončených investic na odbory správy majetku a odbor rozvoje 

ad. Zajištění elektronického přenosu z příjmových pokladen do účetnictví města dle jednotlivých pokladen. 

Převedení evidence pokutových bloků z městské policie na finanční odbor. Roste počet transferů z EÚ, tj. 

Počet úspěšných projektů a získání dotací, v r.2006 to bylo 10 projektů.

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 53 výherních hracích automatů, evidováno 1473 

poplatků za psy, v oblasti poplatků za rekreační pobyt a ubytovací kapacity celkem 93 předpisů, z toho 2x 

Mzdy, personalistika:

Zpracování mezd, výpočet limitů hrubých mezd, limitů pracovních úvazků pro zastupitele, městský úřad, 

městskou policii příspěvkovou organizaci Hrad Valdštejn, platební výměry a dohody, metodická pomoc 

příspěvkovým organizacím ad.

Daně:

Zpracování a podání daně z příjmu za rok 2005 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 103 přiznání daně z převodu nemovitostí za rok 

2006 za Město Turnov, výpočet a zajištění odeslání z účtu Města na finanční úřad. 
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Pohledávky:

Měsíční účtování předpisu veškerých pohledávek, čtvrtletní odsouhlasení pohledávek se všemi správci 

pohledávek, příprava podkladů do Radu města a Zastupitelstvo Města Turnova (prodej, prominutí 

pohledávek), vyhotoveno 20 dohod o započtení pohledávek ad.

Příspěvkové organizace:

Město má zřízeno 20 příspěvkových organizací, metodická pomoc příspěvkovým organizacím, vypořádání 

výsledků hospodaření za rok 2005, odpisové plány, limity hrubých mezd, pracovních úvazků a limitu na 

občerstvení ad.

Úvěry:

Výběrové řízení na kontokorentní úvěr a dlouhodobý úvěr – nadlimitní zakázka, uzavřena 1 smlouva na 

kontokorentní úvěr a 1 smlouva na dlouhodobý úvěr. Zasílání dokladů peněžním ústavům dle smluv 

(výkazy, sestavy, usnesení ZM, rozpočet, zástavy ...). Zpracován přehled zadluženosti města a přehled o 

splátkách jistin.

Fakturace:

Vystavování faktur dle požadavků ostatních odborů, evidence záloh a vyúčtování elektrické energie a plynu, 

zasílání upomínek ad.

Majetek:

Dodržování směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, vyřazování a zařazování 

majetku – účetně, příkazy k inventarizaci, inventarizace pokutových bloků

Platební styk:

Elektronický platební styk s Československou obchodní bankou, Komerční bankou a Českou spořetelnou 

ad. Zajištění a výdej složenek pro ostatní odbory, počítání mincí z kašny a odvod na bankovní účet města, 

byl zprovozněn bankovní program BUSSINES 24.

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 2006:

Odbor se při provádění kontrol řídí plánem kontrol na příslušný kalendářní rok. Jmenovité kontroly byly 

prováděny přednostně na základě požadavků vedení města.

Rady města stanovila pro OK na rok 2006 tato kritéria :

l Podílet se (popř. spolupracovat) na získání finančních prostředků pro město nebo městem zřízené 

organizace mimo rozpočet města, popř. i na jejich realizaci. Prokazatelné úspory v rozpočtu města.

l Zhodnocení práce odboru

l Spolupráce s kontrolním výborem při povinnostech dle zákona 128/2000, plnění usnesení rady a 

zastupitelstva města

l Překvapivost kontrol
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l Neustálé sledování a vyhodnocování aktuálnosti a správnosti směrnic a nařízení včetně podávání 

výstupů a námětů pro zlepšení chodu MěÚ, organizací města i na základě prováděných kontrol a 

nápravných opatření.

l Metodická pomoc obcím

Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2006 provedeny u všech dvaceti příspěvkových organizací v působnosti 

města a vnitřní kontroly byly zaměřeny na činnosti jednotlivých odborů MěÚ.

Bylo provedeno 20 řádných veřejnosprávních kontrol a 3 mimořádné kontroly na dodržování a plnění 

základních úkolů a povinností stanovených ve zřizovacích listinách organizací, na evidenci majetku, na 

vnitroorganizační směrnice organizací, hospodaření organizací, pokladní agendu,   na   analytické 

evidence   školního   stravování   a   příspěvků   na  částečnou   úhradu neinvestičních nákladů mateřských 

škol  a školních družin na náklady spojené s opravami a údržbou majetku, na plnění nápravných opatření, 

na sponzorské dary a na další účetní náležitosti při vedení účetnictví:

l Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily

l Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily

l Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily

l Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily

l Středisko pro volný čas dětí a mládeže

l Středisko pro volný čas dětí a mládeže – kontrola plnění nápravných opatření

l Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5

l Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily

l MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV

l Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56, okres Semily

l Zdravotně sociální služby Turnov

l Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace

l Základní škola speciální a mateřská škola speciální, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, 

příspěvková organizace

l Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640

l MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV

l Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily

l Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily

l HRAD VALDŠTEJN

l Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily

l Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

l Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 

Z  těchto kontrol bylo uloženo 8 nápravných opatření, jejichž plnění je sledováno jednak písemným 

vyjádřením statutárních zástupců příspěvkových organizací o plnění jednotlivých uložených úkolů a 

následně OK provádí kontroly plnění nápravných opatření přímo v organizacích.

V rámci vnitřního  kontrolního  systému byly provedeny následující kontroly:

l Kontrola na evidenci a vyúčtování pokutových bloků Městské policie
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l Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

l Kontrola na Městské policii – finanční hotovosti z parkovacích automatů, kontrola docházky, čerpání 

rozpočtu za rok 2005, inventarizace pokutových bloků

l Prověření poptávkového řízení u odboru cestovního ruchu

l Inventarizace pokutových bloků k 28. 2. 2006 na Městské policii

l Inventarizace pokutových bloků k 31. 3. 2006 na Městské policii

l Řídící kontroly na odborech Městského úřadu v Turnově

l Kontrola čerpání finančních prostředků z dotace Města Turnova u Občanského sdružení REP za rok 

2005 a k 31. 3. 2006

l Kontrola plnění úkolů daných usneseními RM k 30. 4. 2006

l Kontrola plnění úkolů daných usneseními ZM k 30. 6. 2006

l Kontrola plnění úkolů daných usneseními RM k 31. 8. 2006

l Kontrola administrativních náležitostí na výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce a dostavba 

kulturního domu Střelnice Obchodní veřejná soutěž

l Kontrola administrativních náležitostí na výběr zhotovitele Projektové dokumentace stavby 

Rekonstrukce a dostavba kulturního zařízení Střelnice

l Kontrola administrativních náležitostí výběrového řízení na zpracování studie Rekonstrukce a 

dostavba kulturního domu Střelnice na víceúčelové kulturní a společenské centrum

l Spotřeba PHM za I. pololetí 2006 u služebních vozidel MěÚ

Z těchto kontrol bylo uloženo 20 nápravných opatření, jejichž plnění je sledováno písemným vyjádřením 

příslušných vedoucích odborů.

V roce 2006 bylo řešeno na OK celkem 12 stížností a RM projednávala 4 petice občanů.

► ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM)
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř

Přehled činnosti za rok 2006:

Územní plánování: Schválení regulačního plánu č. 2 a jím vyvolaná změna č. 10 ÚPSÚ Turnov (obchodně-

průmyslový areál Vesecko), schváleny změny ÚPSÚ č. 11 a 12 rozpracované z minulých let. Pokračování 

na  regulačním plánu č. 3, evidence požadavků na změnu, avšak tento plán nebyl schválen (řešení centra 

města). 

Studie bytové zóny nad Výšinkou byla zpracována, projednána v komisích RM a bude sloužit k úpravě 

regulačního plánu č.1

Bytové zóny: V obou bytových zónách pokračovaly koordinační činnosti pro další rozvoj v těchto lokalitách. 

Byla zpracována projektová příprava komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Hruštice, Károvsko. Dále byla 

uzavřena dohoda s paní Šolcovou o sdružení finančních prostředků k realizaci etapy I.A. Probíhá řada 

jednání s vlastníky pozemků o výkupu či směně. Příprava a organizační zajištění výběrového řízení na 

prodej pozemků. Příprava podkladů pro geometrické plány.

Studie: 
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- Řešení sportovišť Městské sportovní, s. r. o. - byla zpracována: vytvořila „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. Podle studie byla již zpracována 

projektová dokumentace budovy TJ.

Projekty:

l Sportovní areál Maškova zahrada

l Fokus Turnov

l Rekonstrukce Skálovy ulice – 2.etapa

l Rekonstrukce Bezručovy ulice

l Víceúčelové hřiště Daliměřice 

Investice:

l Společenské centrum Střelnice – stavba byla zahájena v dubnu 2006, v tomto roce proinvestováno 26,3 

mil. Kč

l Rekonstrukce Nádražní ulice – akce dotována ministerstvem pro místní rozvoj (23 mil. Kč) a Libereckým 

krajem (9 mil. Kč)

l Chodník Dolánky

l Chodník Mašov - Turnov

l Chodník u podchodu pro pěší Vesecko

l Doprovodné akce k přeložce silnice I/10, tj. od hasičárny na Daliměřicích k podchodu na Vesecku

l Cyklotrasa Turnov – Dolánky – rovněž spolufinancována z SFDI (1,2 mil. Kč)

l Hrad Valdštejn – obnova sklepení pod 1.nádvořím a úprava dláždění na nádvoří

Za rok 2006 pracovníci odboru vyřídili 1708 dopisů evidovaných v Athéně, dále bylo vyřízeno 170 faktur a 59 

poukázek na investiční příspěvky KCT, s. r. o., a TJ Turnov. Bylo zpracováno a připraveno k podepsání 61 

smluv včetně dodatků. Písemná vyjádření občanům a právnickým osobám dosáhla 60, dále bylo uděleno 40 

výjimek ze stavební uzávěra (po schválení RM).

► ODBOR SPRÁVNÍ
Vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

Přehled činnosti za rok 2006:

Odbor se vnitřně logicky dělí na několik základních oborů činností:

Občanské průkazy:
Přijaté žádosti celkem – 4.871 

Vydáno OP celkem – 4.950

Skartováno OP – 4.309

Na správních poplatcích bylo vybráno celkem 56.900 Kč, na pokutách 3.200 Kč.

V roce 2006 probíhala 2.etapa výměny občanských průkazů vydaných do 31.12.1996. Dále byla prováděna 

aktualizace registrů, zpracovány agendy související s podáním žádostí a převzetím nových dokladů na 

matričních úřadech správního obvodu včetně jejich svozu a rozvozu v rámci správního obvodu Turnova.

Oddělení má dvě pracovnice.

Cestovní doklady:
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Přijaté žádosti celkem – 3.776

Vydáno CD celkem – 3.358

Skartováno celkem – 3.010

Na správních poplatcích bylo vybráno 852 400 Kč, pokuta nebyla udělena žádná. 

Od 1. 9. 2006 zavedla Česká republika ve své legislativě digitální zobrazení obličejové části hlavy jako 

biometrický prvek v nosiči dat pro cestovní doklady, a to v návaznosti na Nařízení Rady ES č. 2252/2004 o 

normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech členských států EU.

Oddělení má dvě pracovnice, náročnost práce narůstá zejména v období červenec a srpen, kdy bývá denně 

odbaveno až 100 klientů.

Evidence obyvatel a ISO MV ČR:
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(celkem provedeno 7.503 ověření), podávány žádosti o výpis z rejstříku trestů (celkem 1.809 

žádostí), celkem provedeno 3.192 úkonů zahrnujících přihlášení, odhlášení pobytu, změnu stavu apod. 

Veden stálý seznam voličů a vedena územní organizace města. 

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). V r. 

2006 organizačně zajistil volby do Parlamentu ČR, komunální volby a dvoukolové volby do Senátu ČR.

Matriční úřad: 
Narození – 434

Manželství – 236

Úmrtí – 320

Změna jména a příjmení – 10

Vidimace a legalizace – 1.819

Na správních poplatcích celkem vybráno 319.100,- Kč, na režijních poplatcích 174.600,- Kč.

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, tedy 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 zvýšilo časovou náročnost 

vyřizování matričních událostí.
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Soustavně je prováděna metodická pomoc matričním úřadům správního obvodu, byly svolány 3 porady 

matrikářek, dále odbor v současné době vede odbor 45 matričních knih pro 15 obcí správního obvodu.

Oddělení krizového řízení: zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na 

možný vznik, průběh a následné řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona v těchto 

oblastech:

1. Integrovaného záchranného systému

2. Krizového řízení

3. Hospodářských opatření pro krizové stavy

4. Protipovodňové ochrany

5. Pomoc při obnově postiženého území

6. Požární ochrany

6. Bezpečnosti ČR /příprava na válečné stavy/

7. Administrativy utajovaných skutečností 

8.Civilní obrany a ochrany obyvatelstva

Mimořádné události v     r. 2006:  
1/ Povodňové situace

17.2. preventivní zasedání povodňové komise – tání velkého množství sněhu na horách

31.3. – 4.4. povodňový stav Jizera – III.st. PA, 260 m3/sec, Q2

4.4. havárie hráze rybníka Nohavice na Stebénce v územním obvodu obce Mírová pod 

Kozákovem – noční vyrozumění městskou policií a  příprava na evakuaci obyvatel

7.8.   – 8.8. povodňový stav Jizera – III.st. PA, 460 m3/sec, Q20

5.11. – 6.11. povodňový stav Jizera – III.st. PA, 220 m3/sec, Q2

2/ Součinnost IZS 

4.8. výbuch a únik neznámé látky v územním obvodu obce Frýdštejn (chata pod hradem Frýdštejn) 4.4.

pravděpodobně při výrobě pervitinu, poleptána jedna osoba, možné ohrožení spodních vod pro obec 

Malá Skála

14.9.Mašov /silnice pod hřbitovem/ - převržený nákladní automobil Tatra při stavbě kanalizace, ohrožení

  životního prostředí, možný únik ropných látek

3/ Cvičení v součinnosti s HZS Libereckého kraje

          3.5. „Likvidace rozsáhlého požáru na sběrném dvoře Vesecko“ – hořením skládky vzniká mrak 

jedovatých splodin a je větrem zanášen na území obcí Turnov, Ohrazenice, Jenišovice - 

součinnost HZS Libereckého kraje, bezpečnostních orgánů města a požární jednotky města

          20.9.        „Dopravní nehoda s únikem ropné látky do řeky Jizery“ – únik cca 3.000 litrů ropné látky z 

havarované cisterny na komunikaci 14/I v oblasti Horní Sytové, Z důvodu velkého množství uniklé 

látky je nutné zabezpečit jímání látky pomocí norných stěn na dalších cca 30 km vodního toku 

řeky Jizery, součinnostní cvičení jednotek HZS Libereckého kraje a bezpečnostních orgánů obcí 

Jilemnice, Semily a Turnov, v případě reálného úniku ropných látek v daném rozsahu by muselo 

dojít i k aktivaci  JPO a bezpečnostních orgánů obce Jablonec nad Nisou.

                       Oddělení krizového řízení má jednoho pracovníka.
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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 plánováno, 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 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.    

Spisová služba
V roce 2006 probíhalo od začátku roku především zavádění elektronické spisové služby, které si vyžádalo 

velkého úsilí jak ze strany technické podpory, tak ze strany spisového dozoru. Během roku byla vedena a 

dokončena dvě skartační řízení, a to písemností finančního odboru a odboru sociálních věcí.  Průběžně byly 

do spisovny přejímány písemnosti z příručních spisoven nebo registratur jednotlivých odborů, prováděno 

třídění, evidování a zpřístupňování písemností. Celkem bylo vyřízeno bylo přes 100 žádostí o poskytnutí 

zápůjček, nahlížení nebo poskytnutí informací, rovněž byly poskytovány odborné konzultace pro pracovníky 

obecních úřadů a pro praktikanty i studenty odborných škol.

Spisovna dále poskytla prostory i intenzivní fyzickou pomoc při přípravě voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí včetně jejich kompletace, archivace a 

skartace nepotřebné dokumentace. 

Spisová služba má jednoho pracovníka.

► ODBOR SPRÁVY MAJETKU (OSM)
Vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

Přehled činnosti za rok 2006:

Na opravy, rekonstrukce a rozšíření městského majetku bylo z kapitol odboru správy majetku v roce 2006 

vynaloženo více než 105 milionů korun českých.

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 2006 největší investicí dokončení provozu 

kuchyně OAHŠ za 16,400 mil. Kč. Stavba byla financována  s účastí státního rozpočtu ve výši 9 mil. Kč, 
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rozpočtu Libereckého kraje a  Města Turnova. Navazovala na první etapu výukového provozu kuchyně 

realizované v roce 2005 nákladem  14, 780 mil. Kč. Touto etapou byla kuchyně v areálu školy dokončena a 

stávající provoz z domova mládeže ve Skálově ulici čp. 466 byl přemístěn do nového zařízení.

Realizaci druhé etapy předcházela složitá a zdlouhavá jednání o financování stavby Libereckým krajem. 

Zahájení stavby bylo z důvodu nejasného financování několikrát odloženo.  Práce byly zahájeny 

v posledním možném termínu říjen 2006. Stavba byla dokončena v prosinci 2006 a předána uživateli OAHŠ 

Turnov. Stavbu prováděla společnost TIP-ex partner, Praha

V prosinci 2005  byl ukončen, administrativně náročný, projekt opláštění tělocvičny  žádostí o závěrečné 

vyúčtování na Centrum pro regionální rozvoj pobočka Chomutov  se žádostí o doplatek finančních 

prostředků. Stavba byla realizována s účastí evropského fondu Phare CBC 2002 v celkovém nákladu stavby 

4,46 mil. Kč a poslední faktura ve výši 770 tis. Kč byla  hrazena až v roce 2006. Bohužel v závěrečném 

vyúčtování se pro město nepříznivě projevil kurz koruny a eura. V rámci kurzových rozdílů mezi podáním 

žádosti a vyúčtováním projektu je rozdíl  3,89 Kč na jedno euro v neprospěch města. Doplatek dotace ve 

výši  569 tis. Kč byl připsán na účet města v březnu 2006.

S pomocí předvstupního programu EU Phare CBC 2003 město realizovalo první etapu dostavby sběrného 

dvora na Vesecku. Tato etapa byla zaměřena na  rozšíření zpevněné plochy dvora a separaci odpadů. 

Zpevněná plocha byla rozšířena o  1400 m2 , v rámci projektu byly nakoupeny velkoobjemové kontejnery na 

separovaný odpad celkem 12 ks a kontejnery na separovaný odpad –sklo, papír, plast celkem 25 ks a 

kolový nakladač pro manipulaci s odpady. Náklady na realizaci celého projektu byly ve výši  6 984 tis. Kč. 

Celková výše uděleného grantu byla ve výši 173 128 €.

Dalším úspěšným projektem, který byl realizován s podporou fondu Evropské unie Interreg IIIA byla 

realizace zlepšení protipovodňové ochrany města Turnova. Projekt byl zaměřen na realizaci přístavby 

hasičské zbrojnice na Daliměřicích pro Městskou jednotku požární ochrany. Součástí projektu byla i 

realizace terénních úprav v záplavové nivě Jizery a osazení pěti kusů hlásičů  pro včasné varování 

obyvatelstva v  případě nebezpečí. Příprava a realizace projektu byla řešena společně s partnerským 

městem Jawor. Celkový náklad realizace projektu byl ve výši 9 477 tis. Kč.  Přiznaná a vyúčtovaná dotace 

z fondu EU byla ve výši 7 088 tis. Kč. tj. 75% uznatelných nákladů.

V Městské nemocnici byla dožívající sterilizace nahrazena novou moderní technologií, která byla umístěna 

do přístavby u hlavní budovy. Rozšíření navazuje na bývalou část sterilizace a je částečně zapuštěno do 

terénu. Stavební část byla realizována v období od dubna 2006 nákladem stavby včetně projektových 

příprav a dalších činností souvisejících se stavbou celkem16 088 tis. Kč. Technologii sterilizace hradila 

s příspěvkem Města Městská nemocnice Turnov. Provoz oddělení byl zahájen v prosinci 2006.

Samostatnou položkou rozpočtu pro rok  2006 byla rekonstrukce hasičské zbrojnice Pelešany. Financování 

bylo zajištěno se spoluúčastí Libereckého kraje, který na realizaci přispěl dotací ve výši 150 tis. Kč  a 150 

tis. Kč financovalo město ze svých příjmů. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno sociální zařízení, 

klubovna, přípojka vody a kanalizace, objekt byl staticky zajištěn , realizovala se fasáda. Práce na stavbě 

byly realizovány převážně svépomocí - členy hasičského sboru Pelešany.

Nové oplocení fotbalové plochy stadionu bylo realizováno společností GEMA MB s.r..o., která v rámci stavby 

provedla výměnu starého dožilého oplocení z plných plechových desek za oplocení pletivem v rámech ze 
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žárově zinkovaného materiálu. Oplocení v délce  360 m  bylo hrazeno částečně v roce 2006 a částečně 

v roce 2007, celková investice  1 045 tis. Kč.

V rámci investic do majetku sloužících pro sportovní vyžití obyvatel,  které pro město Turnov spravuje 

Městská sportovní Turnov s.r.o.,  bylo dále provedeno obložení sálu sokolovny v Mašově a úprava zábradlí 

u verandy a schodiště administrativní budovy fotbalového stadionu.

Přípravy na realizaci opravy fasády radnice byly zahájeny již v roce 2005. Proběhla projektové příprava a 

odsouhlasení vzhledu fasády s pracovníky odpovídajícími za památkou péči. V rámci řešení fasády byly 

odstraněny i některé nedostatky na budově, jako bylo zatékání do kanceláří stavebního úřadu a kanceláří 

tajemníka. Fasáda radnice byla realizována  celkovými náklady 3 283 tis. Kč s finančním příspěvkem na 

regeneraci městské památkové zóny ve výši 1 150 tis. Kč. V souvislosti se stavbou a nutností odstávky 

věžních hodin proběhla i jejich revize. Stavbu prováděla společnost Status Turnov s.r.o.

Komunikace
V roce 2006 probíhaly významné stavební zásahy na komunikacích města.

Výstavba kanalizace v  Mašově  významně ovlivnila stav komunikací v této části města.  V druhé polovině 

roku byly zahájeny práce na konečné úpravě povrchů dotčených výstavbou kanalizace. Převážná část 

komunikací byla opravena a byl zde položen asfaltový koberec nebo byla předlážděna. Tuto stavbu 

financovalo VHS Turnov s příspěvkem města na obnovu povrchů ve výši  4 500 tis. Kč.

V centru města byla  realizována rekonstrukce pravé strany chodníku v Palackého ulici. Tato část chodníku 

byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu .  Zlepšení jedné z nejfrekventovanějších tras pro pěší 

v centru města bylo hrazeno z rozpočtu města částkou  1777 tis. Kč. 

V souvislosti s rekonstrukcí Nádražní ulice bylo přistoupeno i k rekonstrukci části chodníků a parkovacích 

míst ve Studentské ulici. Tato část  mezi ulicemi Nádražní a Kosmonautů byla rekonstruována v podobném 

duchu jako ulice Nádražní.  Stavba byla realizována firmou Ludmila Němcová Pardubice nákladem 1 550 tis. 

Kč.

Intenzivní výstavba, která probíhá v průmyslové zóně Vesecko,  ovlivňuje všechny vlastníky, nájemce a 

návštěvníky této zóny. Rada města proto na jednání v květnu 2006 stanovila nejvážnější problémy této 

lokality a rozhodla po společných jednáních s vlastníky o realizaci autobusových zastávek podél komunikace 

č.  III/28719 Turnov –Jablonec n.Nis. Stavba byla zahájena ve čtvrtém čtvrtletí roku, realizována firmou 

Ludmila Němcová Pardubice nákladem  1596 tis. Kč.  Zastávky byly zařazeny do systému autobusové 

dopravy v prosinci  2006.

Z rozpočtové kapitoly komunikace byly dále hrazeny práce menšího rozsahu jako je úprava některých 

chodníků na bezbariérové, rozšíření parkování v ulici Rubínové na sídlišti Výšinka a ulici Studentské 

v sídlišti u nádraží a další běžná údržba.

Nebytové prostory
Dalším rokem probíhala výměna části oken v budově, kterou užívá Gymnázium Turnov. Výměna oken je 

hrazena z kapitoly nebytové prostory a v roce 2006 bylo na tuto akci vynaloženo 917 tisíc korun.  

Z této kapitoly byly dále hrazeny úpravy požární nádrže v Mašově částkou 180 tis. Kč. Z kapitoly nebytových 

prostor byla čerpána částka v celkové výši 2 100 tis. Kč. 

Byty

80



Pro opravy bytových domů byla v roce 2006 vyčleněna částka pouhých 1 500 tis. Kč. 

Část finančních prostředků z této kapitoly byla použita na doplacení oprav balkónu v domě čp. 1396-1398 

Bezručova ulice Turnov ve výši 461 tis. Kč.

Zbývající prostředky byly použity 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.). 

Městské organizace
V budovách, které mají v pronájmu organizace zřizované městem byly v roce 2006 provedeny opravy a 

investice celkem za 6 800  tis. Kč korun. 

Byl naplněn rozpočet, který se skládal z více než 27 dílčích částí:. 

-  Ve školce  28. října byla druhou etapou dokončena  výměna oken.  Celkové náklady za obě etapy byly ve 

výši  925 tis. Kč, z toho etapa v roce 2006 byla  525 tis. Kč.

-  V jarních měsících  proběhla adaptace podkrovní herny v mateřské škole v Mašově nákladem 180 tis. Kč

-  Mateřská škola ve Zborovské ulici -  vyměněna okna a otopná tělesa v pavilonu „sluníčka“. 

Na celkovou úpravu, rekonstrukci a využití školky byl zpracován OSM projekt na poskytnutí grantu 

z Norského finančního mechanismu, který byl podán  na ministerstvu financí ke dni  30.9.2006. V případě 

úspěšnosti našeho projektu je možná dotace ve výši až 85% z uznatelných nákladů.

- Z důvodu snížení nákladu na energie bylo v Mateřské školce  J. Palacha přistoupeno k oddělení systému 

topení a ohřevu TUV, které doposud byly společné pro školku a komerčně využívané prostory budovy. 

Úprava systému  za  110 tis. Kč přinese lepší možnost regulace topení pro jednotlivé uživatele. 

-  Areál Mateřské školy  a dětského centra v ulici Kosmonautů získal část nových venkovních ploch pro hraní 

dětí, větší prostory pro skladovaní  na vybavení zahrady a hraček a pro personál kuchyně byla vybudována 

denní místnost. Všechny uvedené úpravy byly realizovány za 320 tis. Kč.

- V Základní škole v ulici 28.října   byla v levém traktu školy  o prázdninových měsících provedena dle 

požadavků hygieny rekonstrukce sociálního zařízení  Stavbu realizovala společnost Světlo Turnov ,s.r.o., 

nákladem 100 tis. Kč.  

-  Položením nové dlažby  a obložením stěn imitací přírodního kamene a osazením vnitřních chodbových 

dveří pokračovala rekonstrukce  společných interiérových prostor – chodby v přízemí a vestibulu Základní 

umělecké školy nákladem 340 tis. Kč

- V Městské kino proběhla výměna dožilé regulace topení a vzduchotechniky 210 tis. Kč -  MSP Nová Paka

-  Pro Zdravotně sociální služby Turnov v prostorách penzionu v Žižkově ulici byl opláštěn spojovací krček 

mezi pavilony C a D, střecha pavilonu D byla vybavena elektrickým vyhříváním žlabů, které zamezí zatékání 

srážkové vody do jednotlivých bytů v zimním období, byla opravena část problematické střechy na pavilonu 

C a pokračovalo se v rekonstrukci rozvodů TUV. Celková částka  na tyto práce dosáhla 280 tis. Kč. 

-  V pavilonu D byla dokončena rekonstrukce čtyř podkrovních bytů. Investice na tuto stavbu byla hrazena 

z rezervního fondu ZSS Turnov ve výši  celkem  980 tis. Kč. 

Pozemky
V kapitolách nakládání s pozemky město doplatilo  pozemky u domů čp. 1001-1002 v ulici5. května Turnov. 

Dále byl vykoupen pozemek pro fotbalové hřiště a vypořádány pozemky v ulici Pekařova. Na nákup 

pozemků bylo v roce 2006 OSM vynaloženo  662 tis. Kč

Projekty
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V kapitole projekty byla v roce 2006 zahájena příprava na projekty nemocnice spojovací krček, rekonstrukce 

návsi v Mašově, rekonstrukce bazénu Výšinka a další drobnější projekty. Významnými projekty, jejichž 

realizaci převzal odbor správy majetku od ostatních odborů městského úřadu, je rekonstrukce parku u 

letního kina a řešení společného dopravního terminálu v prostoru u nádraží ČD. Celkem bylo z kapitoly 

vynaloženo na projektovou přípravu 2 400 tis. Kč.

Příjmové kapitoly
Mezi každoroční pravidelné příjmy patří pronajímání zahrádek a pozemků, ze kterých byl vybrán nájem ve 

výši 1200 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 loňském roce 3 900 tis. Kč a  nebytů 14 218 

tis. Kč.  V nájmu nebytů se projevilo předplacení nájemného OAHŠ z důvodu dostavby kuchyně.

 Plánované kapitálové příjmy ve výši  54 mil. Kč za prodej nemovitého majetku se nepodařilo během roku 

naplnit. Proto byly v průběhu roku navrženy rozpočtové změny, které upravily předpokládaný příjem 

z prodejů majetku  na  44 700 tis. Kč. Propad v plánovaných příjmech vznikl především z důvodu nezájmu o 

prodej čp. 810 a čp. 820 , když jediný zájemce od svého záměru odstoupil. 

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 4 100 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.

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.

Vzdělání
V průběhu roku 2006 byli v rámci průběžného vzdělávání „Euromanažer“ proškoleni a úspěšně doložili 

závěrečnou práci  dva zaměstnanci odboru.

► DOPRAVNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

Přehled činnosti za rok 2006:

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 
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proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně vymáhání uložených sankcí a provádí zkoušky 

žadatelů o řidičské oprávnění. Vede dále agendu stanic měření emisí. Vybírá místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství na místních komunikacích v Turnově.

V průběhu roku 2006 tuto agendu vykonávalo patnáct pracovníků včetně vedoucího odboru. Z důvodu 

nárůstu agendy na dopravní odbor nastoupili paní Dagmar Brožková na řidičské průkazy, paní Ludmila 

Janusová a pan Karel Žampach na agendu přestupků.

Do práce odboru zasáhla od 1.7.2006 významná změna, kterou byla novelizace zákona o provozu na 

pozemních komunikacích. Tato zavedla bodový systém hodnocení řidičů. Ve stejném termínu se začaly 

provádět zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění elektronickou formou na počítačích. Zkušební místnost pro 

tento účel byla zřízena v malé zasedací místnosti v budově radnice na náměstí.

Nová legislativa, která se nutně přizpůsobuje evropským směrnicím, uvolnila dovoz vozidel ze zemí EU. 

Dříve bylo možné dovézt vozidlo mladší 8 let, nově byla tato hranice zrušena a je možné dovézt vozidlo 

plnící tzv. evropskou homologaci jakéhokoli stáří. Je to krok k uvolnění a liberalizaci pohybu zboží jako 

základního stavebního kamene, na kterém stojí Evropská unie.

Z vedlejších činností odbor zorganizoval dopravní výchovu dětí předškolního věku. Projekt byl zaměřen na 

cílovou skupinu předškolních dětí s cílem je seznámit s nejdůležitějšími dopravními značkami a procvičit 

základní modelové situace v silničním provozu. Akce proběhla  poprvé dvoufázově v jarním a podzimním 

termínu. Jednalo se o termín od 5.6.2006 do 15.6.2006 a od  11.9.2006 do 19.9.2006. Akce se zúčastnilo v 

jarním termínu 18 školek  a v podzimním termínu 21 školek z celkového počtu 22 ve správním obvodu obce 

Turnov.  Výcviku na dopravním hřišti se zúčastnilo v červnu celkem 321 dětí, v  září celkem 336 dětí. 

Finanční náklady na tuto akci dosáhly 49288,- Kč  s podporou 80 % z grantového fondu Libereckého kraje. 

V závěru roku se z rozpočtu města nákladem cca. 0.5 mil. Kč obnovily povrchy komunikací na skautském 

ostrově, kde probíhá dopravní výuka dětí.

Na základě iniciativy města došlo k zahájení prací na studii přeložky silnice II/283 z Turnova do Tatobit, 

která má v budoucnu ulehčit tíživé dopravní situaci v centru Turnova.

Společnost ELEKTROS Martinice dokončila realizaci osvětlení  devíti  přechodů pro chodce v Turnově. Tato 

akce financovaná rozpočtem města (300 000,- Kč) přispěje  k větší bezpečnosti přecházejících za snížené 

viditelnosti.

Jednotlivé činnosti odboru ve statistikách:

Registr vozidel:
V obvodu obce s rozšířenou působností (zahrnující okolní obce) bylo registrováno k 31.12.: 

r. 2005 r. 2006

osobní automobily 13 672 14679

nákladní automobily 1395 1398

motocykly 3132 3256

autobusy 28 26

traktory 460 496

přívěsy  2536 2679

návěsy 146 112

Počty řidičů:
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r. 2005 r. 2006

19441 22564

Autoškoly:
Na území obce s rozšířenou působností bylo provozováno 7 autoškol.
Při zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění bylo vyzkoušeno 302 žadatelů o řidičské oprávnění

Vybrané správní poplatky na OD:
r. 2005 4 005 485

r. 2006 4 570 230

Veřejné prostranství:
V roce 2006  bylo vybráno 284 790 Kč za zábor veřejného prostranství  Za akci „Vánoční trhy 2006“ bylo navíc 
vybráno 87 000 Kč.

Přestupky BESIP:
Převedeno z roku 2005 206 

Došlo v roce 2006 848 

Celkem  1054 

Vysloveno zákazů činnosti řidičům 88 

Vráceno řidičských průkazů po uplynutí zákazu činnosti nebo polovině trestu 60

Pokuty uložené: 
Způsob projednání Počet r.2005/2006 Výše pokut r.2005/2006

Správní řízení 98/98  677 000 /873 200
Příkazní řízení 180/437  284 900 / 786 000
Blokové řízení 182 /114  125 400 / 74 200
Odloženo 47/128 -
Zastaveno 7 /39 -
Celkem vyřízeno 542/816  1 087 000 / 1 744 200
Počet nevyřízených věcí převáděných 
do roku 204/2005

206/221 -

Vymáhání pokut v roce 2006:

Dáno k vymáhání v r. 2006 126 588 000

kusů částka

Zbývá vymoci 78 430 000

Vymoženo v r. 2006 z r. 2005 13 55 000

Vymoženo v r. 2006  z roku 2004 9 52 000

Vymoženo v r. 2006 z roku 2003 4 13 000

Vymoženo z v r. 2006 z doby Okresního úřadu 9 41 000

Vyřazeno z pohledávek v roce 2006 0 0

► ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Vedoucí odboru: René Brož

Přehled činnosti za rok 2006:
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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 144.112.813 Kč.   

* S řediteli škol a školských zařízení organizoval pravidelné porady.

* S řediteli škol a školských zařízení uskutečnil dohadovací řízení ve smyslu zákona 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

* 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.   

* Ve spolupráci s KÚLK zajistil průběh projektu  CERMAT - "Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.ročníků 

ZŠ 2006" , kterého se zúčastnily kraje: Karlovarský, Liberecký a Vysočina. Účast škol v projektu byla 

dobrovolná, ze škol v působnosti Turnova - obce III  se nezapojily pouze  ZŠ a MŠ Všeň a ZŠ a MŠ Hrubá 

Skála-Doubravice.    

* 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 základních škol a děti mateřských škol neinvestiční náklady v 

částce 3.180.000 Kč. K  31. 12. 2006 je nezaplacená pohledávka za obec Loučky ve výši Kč 15 207 Kč.

* 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.

* Pro mateřské školy Turnova byly pořádány různé kulturní a společenské akce, jako např. prohlídka hradu 

Valdštejna s kulturním představením, loučení s předškoláky nebo prosincová mikulášská nadílka.

* Podílí se na kontrole čerpání finančních prostředků od zřizovatele, které jsou učeny 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.

* Vypracovává podklady pro zařazení, změny a vyřazení škol a školských zařízení do a ze školského 

rejstříku a obchodního rejstříku.

* Sleduje legislativu a o změnách v legislativě informuje ředitele škol a školských zařízení celého obvodu III.

Úsek památkové péče:
a) Státní správa
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* Průběžně tento úsek spolupracoval s Odborem kultury, památkové péče, cestovního ruchu a sportu 

Krajského úřadu Libereckého kraje. 

* Vydal 70 správních rozhodnutí. V tomto roce nebylo podáno žádné odvolání proti výše uvedeným 

správním rozhodnutím. Správní rozhodnutí jsou v mnohých případech velmi rozsáhlá a složitá, zejména ve 

vztahu k zapsaným kulturním památkám. V roce 2006 bylo několik správních rozhodnutí naplněno, jako 

například rozsáhlá rekonstrukce tzv. "Vacardova mlýna" - Malá Skála, obnova sýpky Červený dvůr - 

Jenišovice,  čp. 18 Soběslavice a další, které vyžadovaly kvalitní komunikaci s vlastníky nemovitostí a stálý 

dohled nad prováděnými obnovami kulturních památek.

* Dále byla prováděna průběžná kontrola kulturních památek a závěrečné kontrolní dny ukončených akcí 

restaurování a obnov nemovitostí po správním obvodu MěÚ Turnov.

* Správní úřad byl zapojen do řízení o prohlášení  archeologického hrobového naleziště v Příšovicích 

-"Cecilka". V souvislosti s tím spolupracoval s Ministerstvem kultury, KÚ Libereckého kraje a obcí Příšovice.

* Správní úřad převzal zodpovědnost za vyřízení rozhodnutí o obnově obrazu "Huberta Černína", z majetku 

NPÚ Praha a trvale zapůjčeného na zámek v Chudenicích. Rozhodování o movitostech NPÚ Praha  je 

věcně a místně příslušné pod Magistrát Města Praha.     

* Byla zahájena a ukončena 3 přestupková  řízení a uděleny pokuty v celkové výši 5.500 Kč.

* Průběžně tento úsek spolupracoval se starosty obcí, s restaurátory a zástupci NPÚ.

* Byla provedena obnova pomníku vojenského hřbitova války z roku 1866 na Hruštici, financovanéá 

Ministerstvem obrany ČR.

* Správní úřad nadále spolupracoval  se stavebními úřady Turnov, Příšovice, Všeň a Hodkovice n/M.

* Na základě žádostí různých firem zabezpečujících energetické sítě byla zdejším úřadem vydávána 

stanoviska (především k archeologii).

* Spolupracoval na přípravě výstavy Deset let památkové péče na Turnovsku (připravené v rámci Dnů 

historického kulturního dědictví).

b) Samospráva
* Zásadně spolupracoval při obnovách kostela Narození Panny Marie a fasády radnice čp.1.

* 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  a prezentace města v loňském roce
 *  K 61. výročí ukončení 2.světové války byla rozšířena akce kladení věnců o projev přímého účastníka bojů 

majora R.Kubišty, historický nástin PhDr. J.Jermáře a účast uniformované čestné stráže ve spolupráci s 

Českou obcí legionářskou v Mladé Boleslavi.

 * Velkou akcí celého odboru bylo uspořádání výstavy Deset let památkové péče na Turnovsku v září 2006. 

Příprava obrazového a archívního materiálu i textů probíhala už celé prázdniny. U příležitosti vernisáže 

proběhla přednáška o rekonstrukci klasicistního paláce na Valdštejně.

 * Na kladení věnců u příležitosti státního svátku 28.října navázala přednáška PhDr. Jana Šolce na téma 

Křehké vztahy politiky a morálky.
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 * Mimořádnou návštěvnost zaznamenalo rozsvícení vánočního stromu. Akce byla doplněna o občerstvení a 

výtvarnou soutěž pro děti. OŠKS zajistilo i soutěžní archy včetně jejich návrhů a ceny pro zúčastněné děti.

 * VIII. vánoční trhy byly opět rozšířeny co do počtu stánků i účinkujících. Kromě turnovských souborů a škol, 

kde byla novinkou účast taneční školy ILMA a Dechové hudby Turnovanka, bylo pozváno 6 profesionálních 

uměleckých subjektů.

 * Odbor spolupracoval na zajištění kulturního programu v partnerských městech a na účasti našich dětí na 

mezinárodní soutěži hudebních škol v Keszthely.

b) V oblasti místní kultury
* Vzhledem k omezeným finančním prostředkům a rozpočtovým změnám proběhlo dělení příspěvku na akce 

a spolky nadvakrát, což bylo řešeno dodatky ke smlouvám a zvláštními poukázkami. Dále byly vypořádány 

zálohy a odečty za neuskutečněné akce z r. 2005. Toto řešení představovalo téměř dvojnásobný objem 

práce v oblasti finančních příspěvků na místní kulturu.

* Odbor zorganizoval převážnou část cyklu benefičních vystoupení ve prospěch stavby Střelnice (7 v roce 

2006, 4 v roce předcházejícím).

c) V oblasti občanských záležitostí
 * Byly zajištěny nové medaile pro vítání občánků a maturanty, popř. významné návštěvy, včetně variabilních 

obalů.

 * Odbor spolupracoval při zajištění dvou zlatých svateb - dary a zápisy do kroniky.

 * Bezchybně fungovalo vítání občánků - ve 4 bězích bylo přivítáno 110 dětí.

 * Rovněž bez problémů byly gratulace jubilantům - celkem 207 návštěv.

d) V oblasti sportu a tělovýchovy
 * Odbor spolupracoval na organizaci Memoriálu Ludvíka Daňka dle požadavků AC Syner Turnov.

 * Odbor organizačně zajistil podklady od jednotlivých sportovních subjektů pro žádost o grant na investiční 

akce v této oblasti.

 * Byly zpracovány podklady a vyúčtování krajské dotace na dostavbu haly TJ Turnov.

Dotace a granty:
Pozice odboru v oblasti grantové politiky je především v rovině upozorňování na grantové možnosti, jak 

vlastních organizací, tak občanských sdružení či kulturních spolků. Pracovníci přímo podali žádost na 

obnovu prvního nádvoří a sklepa na hradě Valdštejně (získána dotace z Min. kultury ve výši 985.000 Kč a z 

KÚLK ve výši 100.000 Kč). Na projekt restaurování hrobů z války r.1866 na Hruštici (získána dotace z Min. 

obrany 617.000 Kč) a projekt v rámci obnovy městské památkové zóny (získáno z Min. kultury  1.150.000 

Kč). Celkem získáno 2.852.000 Kč.

►   ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)  
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová

Přehled činnosti za rok 2006:

Odbor sociálních věcí je rozdělen na dva úseky:
-  úsek sociální péče a sociálních služeb

-  úsek sociálně právní ochrany dětí a prevence

87



K 1.1.2006 měl odbor 13 pracovníků. Vzhledem k náročnosti vykonávaných agend a připravovaným 

zákonům v sociální oblasti došlo v r. 2006 k personálním změnám – odchodu na mateřskou dovolenou a 

přijetí dvou nových pracovnic v prosinci 2006. V této souvislosti proběhla v druhé polovině roku výběrová 

řízení. Odbor měl tedy k 31.12.2006 15 pracovníků.  

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 handicapem a další skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením, na plánování 

sociálních služeb formou komunitního plánování a dále na oblast zdravotnictví.

Úsek sociálních služeb a sociální péče zajišťuje v přenesené působnosti a jako obec III. typu poskytování 

dávek sociální péče (jednorázových i opakovaných) osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodinám 

s dětmi a nezaměstnaným osobám. Do konce roku 2006 byl  poskytován příspěvek při péči osobu blízkou 

(od ledna 2007 je nahrazen novým příspěvkem na péči), odbor vyřizoval agendu průkazů mimořádných 

výhod a poskytoval do prosince příspěvek na výživu (je nahrazen od ledna 2007 novou dávkou – 

příspěvkem na živobytí).

Na dávkách sociální péče bylo vyplaceno k 31.12.2006 cca 30 mil Kč /průměrný počet klientů je 1350 za 

jeden měsíc/. Bylo vydáno 4 672  rozhodnutí ve správním řízení. V r. 2007 se předpokládá v souvislosti 

s novými zákony vyplatit na dávkách cca 55 mil. Kč.

Situace v oblasti sociálních služeb pro seniory: V samostatné působnosti na základě pověření rady 

města v oblasti sociálních služeb vedl do 31.12.2006 odbor agendu žádostí o umístění do zařízení pro 

seniory – domova důchodců, penzionu pro důchodce a domu s pečovatelskou službou. Odbor sociálních 

věcí také rozhodoval na základě usnesení sociální komise o umístění klientů do těchto zařízení, o zařazení 

žádostí do pořadníků i o úhradách za služby. Od 1.1.2007 jsou dle nových právních předpisů žádosti 

evidovány na jednotlivých zařízeních, při umístění a poskytování služeb jsou s klienty uzavírány nájemní 

smlouvy a smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Na úseku sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD) a prevence došlo k 1.6.2006 k novelizaci zákona, 

který podstatně zvýšil pravomoci orgánu SPOD. Odbor eviduje 1365 opatrovnických spisů, kurátor pro 

mladistvé eviduje 166 spisů. Pracovnice se zúčastnily 246 soudních jednání, zastupovaly nezletilé děti před 

dalšími orgány státní správy a institucemi. Orgán SPOD vykonával také soudní dohled nad nezletilými.  V r. 

2006 bylo evidováno 28 dohledů, návštěv bylo vykonáno v souvislosti s prováděním dohledu 92. Součástí 

SPOD je agenda náhradní rodinné péče. V září proběhla  příprava pro budoucí osvojitele a pěstouny. 

Zúčastnily se 4 páry z Turnova, jeden ze Semil a jeden z Jilemnice. Při péči o nezletilé děti umístěné 

v ústavních zařízeních je prováděna pravidelná návštěva nezletilých klientů spojená s pohovory a předáním 

drobných dárků. Za r. 2006 bylo provedeno 53 návštěv v dětských domovech.

V souladu s platnými právními předpisy je zřízena Komise sociálně právní ochrany dětí. Tato komise je 

složena z odborníků, dohlíží nad dodržováním práv nezletilých, ukládá jim výchovná opatření.

Oblast sociální prevence zahrnuje i pomoc osobám společensky nepřizpůsobeným (poradenství, pomoc 

při hledání zaměstnání, ubytování, finanční výpomoc) a národnostním menšinám. Zde se jedná především o 

výchovu a vzdělávání dětí z  romských rodin ve spolupráci se školami a romskou asistentkou, která působí 

ve speciální škole. Koordinátorka sociální péče pro dospělé se pravidelně účastní cyklu pořádaného 

Ostravskou universitou pro koordinátory a metodiky, kteří pracují s  osobami společensky nepřizpůsobivými.
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Pro osoby bez přístřeší 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.

Činnost odboru je rozšířena i o oblast zdravotnictví. Odbor zajišťuje prodej receptů a žádanek s modrým 

pruhem zdravotnickým zařízení, provádí výkon rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Úzce spolupracuje 

s odborem zdravotnictví KU LB kraje, s nemocnicemi, odbornými i praktickými lékaři.

Další činnost: V rámci zvýšení image odboru i města se vedoucí odboru zúčastnila členské schůze Svazu 

osob postižených civilizačními chorobami  - pobočky Turnov za účasti cca 150 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 letní tábor. Pro seniory z Turnova 

bylo pořádáno zdarma divadelní představení a adventní koncert.

Odbor připravuje podklady pro odborné komise RM – komisi sociální a ZSST, aktivně 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:

l Dětské centrum Turnov se stalo na základě usnesení ZM od 1.1.2006 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.

l Příspěvková organizace Zdravotně sociální služby Turnov . Sociální odbor na základě pověření 

RM rozhodoval v r. 2006 o poskytování pečovatelské služby v rámci samostatné působnosti obce, 

rozhodoval na základě usnesení sociální komise o umístění žadatelů do domova důchodců, 

penzionu pro důchodce, vedl evidenci žádostí.

Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti. 
Jedná se o Fokus Turnov, Centrum pro rodinu“Náruč“, Centrum zdravotně postižených LB kraje, 

Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené, Adru, Středisko rané péče Liberec, 

Podkrkonošskou společnost dětí se zdravotním postižením a další organizace. 

V rámci koncepce rozšíření péče o osoby se zdravotním postižením  a v souladu s komunitním 

plánováním sociálních služeb se připravují podklady pro výstavbu nové budovy Fokusu v Turnově 

v Tázlerově ulici. V r. 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí. Fokus Turnov podal projekt na přípravné práce 

spojené s vypracováním a podáním žádosti na čerpání finančních prostředků z EU. 

V souladu s výstupy komunitního plánování sociálních služeb se počítá také s výstavbou chráněných bytů a 

bytů sociálních.  Prvním krokem bylo zakoupení pozemku v ul. 5.května v blízkosti domova důchodců a 

nemocnice s cílem propojení zdravotních a sociálních služeb. V r. 2006 proběhlo několik jednání s KÚ LB 

kraje. 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 
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mezilidské vztahy „ z Liberce. Činnost poradny byla zahájena v září 2005 a na základě poptávky došlo 

v průběhu roku 2006 k rozšíření činnosti na čtyři dny v týdnu.

Odbor je zapojen do několika projektů. 
l Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“. 

Nositelem projektu je občanské sdružení Fokus Turnov. Pracovnice odboru byly zapojeny do 

činnosti pracovních skupin dle cílových skupin uživatelů.Prvním výstupem projektu bylo vydání a 

distribuce  Katalogu sociálních služeb, kde jsou uvedeni všichni poskytovatelé daného území i 

s kontakty a popisem činností. Dalším výstupem budou již jednotlivé komunitní plány – předpoklad 

do 30.6.2007.Komunitní plány sociálních služeb budou podkladem pro tvorbu střednědobého 

rozvojového plánu sociálních služeb kraje (povinnost kraje ze zákona vypracovat tyto plány) a 

budou sloužit jednotlivým regionům jako podklad pro rozvoj sociálních služeb.

             Na projekt bylo získáno z prostředků EU cca 1,7 mil. Kč. 
l Národní rozvojový program „Mobilita pro všechny“. Cílem záměru je odstranit bariéry na 

komunikacích, upravit přístupy na úřady, instituce a další veřejné budovy. Záměr byl schválen a již 

se postupně realizuje z finančních prostředků jednotlivých ministerstev. V r. 2006 byl vybudován 

bezbariérový  vstup na poštu v Turnově 2, byly vybudovány bezbariérové přístupy na chodníky, 

přechody a připravuje se bezbariérový přístup na Policii ČR.

Společně se Vzdělávacím centrem Turnov se odbor zapojil do přípravy a realizace dvou projektů. Jeden 

projekt je zaměřen na vzdělávání a další profesní růst pracovníků v sociální oblasti. Další projet se zabývá 

vyškolením osobních asistentů pro děti  a mládež  a pro dospělé jako nové  formy sociálních služeb.

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
Vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

Přehled činnosti za rok 2006:

Odbor měl ke konci roku 2006 … pracovníků.

Samospráva:
1. Správa městské zeleně
Akce provedené v roce 2006:        

− nákup 10 ks závěsných nádob na letničky -  osázení, instalace, péče během vegetace 

− sadová realizace v blízkosti betonové zdi na Vesecku – výsadba pnoucích dřevin, mulčování, ošetření

− úprava prostoru na Vesecku (mezi Heliosem a Ontexem) - kácení dřevin, úklid, navezení ornice,  výsev 

trávníku a  sekání 

− přesázení a doplnění květin v budově  MěÚ  Turnov

− úprava pozemku na Výšince (v okolí kontejnerů na tříděný odpad)

− úpravy vojenského hřbitova na Hruštici ( výsadba letniček, úprava terénu, mulčování)
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− sadová realizace před  Památníkem osvobození ve Skálově ulici

− úprava prostoru a následná výsadba keřů v Patočkově sídlišti - svah podél průtahu, úpravy pozemku 

tamtéž (kácení náletových dřevin, čištění pozemku)

− výsadba  8  ks alejových stromů na území Turnova (Havl. nám., ul. Sobotecká, OAHŠ, Trávnice)

− zprovoznění pramene „Boží voda“

− mulčování městských pozemků na území Turnova  ( např.  u Lidlu,  ul. Koškova, Máchova, Skálova.. )

− sekání městských pozemků ( Mokřiny, Mašov, Dolánky, Hrubý Rohozec..)

− úpravy pozemku okolo vodárny Kamenec ( kácení + vyčištění + sekání)

− výřezy náletů  - svah v Rývových sadech 

− nová výsadba dřevin  na Havlíčkově náměstí ( výsadba , mulčování, zálivka )

− sadové úpravy okolo bytového domu ul. Dělnická – Daliměřice

Z kapitoly veřejná zeleň byla dále zajišťována standardní údržba zeleně a další drobné akce.

Šetřilovské parky v roce 2006:

− kácení  nemocných a nevhodných dřevin v Rývových  a Metelkových sadech

− ošetření dřevin v Rývových sadech ( bezpečnostní, zdravotní , redukční řez, vázání ARCO)

− terénní a sadové úpravy svahu v Rývových sadech 

− dosadba březové aleje v Metelkových sadech ( 20 ks stromů)

− ošetřování dřevin proti živočišným a rostlinným škůdcům

− výroba, zavěšení 3 ks nových budníků  pro zpěvné ptáky a vyčištění 7 ks stávajících

Stromy v roce 2006:

− bezpečnostní a zdravotní řez dubové aleje na Koňském trhu

− bezpečnostní řez topolů u Cartechu

− preventivní instalace vazeb na vzrostlých stromech 

− bezpečnostní řez stromů u penzionu pro důchodce

− z kapitoly bylo dále hrazeno kácení stromů, frézování pařezů, zdravotní, bezpečnostní, redukční řezy, 

úpravy podjezdné a podchozí výšky dřevin (např. Cartech, ul. Sobotecká, OAHŠ, DD Pohoda,Drahstav, 

Havlíčkovo nám.)

Příměstské lesy v roce 2006:

− průběžné odstraňování  soušek ve Struhách, Farářství 

− kácení porostů na Hlavatici

− výřez v oplocence na Hlavatici

− odstranění poškozených stromů na Šetřilovsku (tzv.“Bursák“) 

Žádosti o dotace v roce 2006:

1 x KÚLK -   ošetření dubové aleje  na Koňském trhu – dotace byla přidělena ve výši 50 000Kč.

Výdej ornice v roce 2006:

V roce 2006 bylo z deponie Vesecko občanům vydáno 121 m3 ornice za celkovou cenu 24 200 Kč. Pro 

účely Města bylo vydáno 475 m3 ornice.
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2. Rozbory, monitoring, ostatní:

− 12x ročně rozbory z pramene Boží voda a pramene pod Valdštejnem

− byly vyřízeny tři příspěvky na ekologické vytápění

3. Publikace, studie, ostatní:
- vypracován znalecký posudek  „ Zhodnocení stavu pam. stromu Daliměřická lípa“

- posouzení zdravotního stavu  stromů ve Studentské ulici

- dopracování studie obnovy městského  parku u letního kina

- vypracování projektu  „Vojenský hřbitov na Hruštici“

- vypracování projektu sadových úprav na sídlišti u nádraží

- soutěž „Rozkvetlý Turnov 2006“

4. Odpady  – místní poplatek:
− přihlášeno:                                           14 470  osob

−  přihlásilo a nezaplatilo:                                                                   284  osob       

− doposud nepřihlášeno                                                                     433  osob

− obdrželi výzvu i platební výměry

− z toho zjištěno  MP, že se v Turnově trvale nezdržuje                   336   osob

platby:

− 1/2 platba:                                                          88 osob    =       21.666,-   Kč      

− roční platba:                                                4  098 osob    =   6.635.765,-   Kč

− vybráno celkem včetně zvýšení za obě pololetí                     6.657.431,-   Kč

vlastníci rekreačních nemovitostí:

− přihlásilo se a zaplatilo:                                                                             279  osob        

− nepřihlásilo se a  nezaplatilo:                                                                        5  osob   

− přihlásilo se a nezaplatilo:                                                                            3  osoby

snížení poplatku:

− z toho částečně (rozhodnutí o prominutí poplatku)                                     13 osob   

− osvobozeni od poplatku                                                                            205 osob        

− zamítnuto – rozhodnutí o zamítnutí                                                              2  osoby

− sleva na děti do 2 let:                                                89 osob

−  sleva občanů nad 80 let:                                                                          541 osob

-      vydáno 2273 ks pytlů                                    

− prováděn předpis a vyúčtování pohledávek

− vydáno 621 platebních výměrů k zaplacení poplatku

− vydáno 621 platebních výměrů na zvýšení poplatku

− vydáno 49 platebních výměrů na poplatek za poměrnou část roku

vydáno 281 výzev ke splnění dluhu v náhradní lhůtě
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5. Vymáhání pohledávek z místních poplatků: 
-      vydáno 209 exekučních příkazů – z toho zaplaceno 128 exekučních příkazů k 31.12.2006 (61%)

− 37 občanů uhradilo exekuci v hotovosti na OŽP, u tří bylo rozhodnuto o splátkách 

− rozhodnutí o zastavení řízení (po vydání exekuce nemožno provést exekuci – zrušení účtu, překročení 

debetu, ukončení vyplácení dávek):17

− celkem vydáno 269 rozhodnutí týkajících se exekučního řízení v roce 2006

6. Odpady: 

− bylo zakoupeno 45 nových kontejnerů na separovaný odpad

− bylo zřízeno 13 nových a rozšířena 2 stávající stání na separovaný odpad

− byli zakoupeny koše na separovaný odpad pro odbory Městského úřadu Turnov

− likvidace černých skládek na Károvsku, Bukovině, Koňském trhu, Turnově u č.p. 2023, Hlavatici, 

vyklizení lokality Stará voda v Modřišicích

− likvidace černé skládky na Kadeřavci v rámci akce „Ukliďme si Český ráj“ ve spolupráci s cestovní 

agenturou Discovery

− 2x likvidace černé skládky za pivovarem Malý Rohozec a 2x na Vesecku ve spolupráci s občanským 

sdružením Povyk

− zatrubnění Odolenovického potoka a úprava terénu v místě bývalé černé skládky za pivovarem Malý 

Rohozec

− nákup velkoobjemových kontejnerů  ke skladování použitého elektrozařízení a jiných odpadů na SD 

Vesecko

− v budovách MěÚ umístěny 2 stojany na separovaný odpad

− byly podepsány dohody o spolupráci se společnostmi Elektrowin, Asekol, Ekolamp, jako provozovateli 

kolektivního systému zpětného odběru použitého elektrozařízení 

− občanům Turnova bylo předáno na základě darovací smlouvy 25 lisů na PET lahve 

− byl rekonstruován sběrný dvůr Vesecko – po jeho rekonstrukci byl uzavřen sběrný dvůr v Pacltově ulici

Dotace:

− podána 1 žádost o dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na nákup pozemků a silážních žlabů 

na zpracování bioodpadů (dotace přidělena ve výši 100.000,-Kč)

II. Státní správa:
7. Vodoprávní úřad :

Počet vydaných rozhodnutí: 237. z toho 117 se týká domovních ČOV,  62  vodovodů a kanalizací,  21 

se týká studní, 37 jsou jiná rozhodnutí (souhlasy vodoprávního úřadu, přerušení řízení, zastavení řízení 

apod.)

− proti vydaným rozhodnutím byla podána 2 odvolání 

− na správních poplatcích bylo vodoprávním úřadem vybráno 89 400,- Kč
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− 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 11 vodoprávních dozorů na základě sdělení (telefonická, osobní), ve spolupráci se 

stavebním úřadem  ukládána nápravná opatření   

− spolupráce se správním odborem v oblasti povodňové problematiky

− v roce 2006 bylo ukončeno správní řízení o pokutě za nedovolené vypouštění odpadních vod se 

společností ČSAD Turnov s.r.o. (ekologická havárie na Jizeře v srpnu roku 2005). Poté, co bylo po 

podaném odvolání prvotní rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání, bylo již druhé 

rozhodnutí o pokutě odvolacím orgánem potvrzeno (pouze byla snížena uložená částka – na 700.000,- 

Kč). Rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci v prosinci 2006. 

− Od 1.8.2006 bylo zahájeno vyplácení příspěvků občanům na napojení stavby na kanalizaci pro veřejnou 

potřebu. Doposud se jedná pouze o občany Mašova a smyslem akce je motivovat obyvatele ke zlepšení 

stavu životního prostředí v oblasti nakládání s odpadními vodami. Vodoprávní úřad nárok na příspěvek 

schvaluje a následně jej vyplácí finanční odbor. 

− V roce 2006 bylo u společnosti Naturaservis s.r.o. zadáno vypracování materiálu „Biologický průzkum a 

návrh na revitalizaci vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem“. Materiál byl zpracován a v letošním roce 

se předpokládá vypracování podrobného projektu na revitalizaci vodních nádrží. Tato soustava 3 

vodních nádrží je v majetku města Turnov a cílem akce je vodní nádrže včetně okolí zrevitalizovat, 

přičemž se počítá s možností využití dotací.

8. Ochrana ovzduší:
Na  úseku ochrany ovzduší byla:

− zpracována evidence 120 středních zdrojů znečišťování ovzduší od 77 provozovatelů

− zpracována evidence 22 malých zdrojů znečišťování ovzduší od 18 provozovatelů

− bylo vydáno 39 rozhodnutí o poplatku u středních zdrojů znečišťování

− bylo vydáno 6 rozhodnutí o zpoplatnění malých zdrojů znečišťování

− proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání

− vykonáno 10 kontrolních šetření na úseku ochrany ovzduší

− byly poskytovány konzultace provozovatelům středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší

9. Odpady:
Na úseku státní správy odpadů byla:

− zpracována evidence 179 povinných osob- zpracovatelů ročního hlášení o odpadech 

− bylo vydáno 36 rozhodnutí – souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem
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− bylo vydáno 6 rozhodnutí – souhlasů k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

− proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání 

− vykonáno 12 kontrolních šetření na úseku nakládání s odpady

− uloženy 4 pokuty za porušení zákona o odpadech  ve výši 18.000,-

− poskytovány konzultace producentům odpadů

10. Státní správa lesů :

− Celkový počet vydaných rozhodnutí: 89 

− 46 souhlasů se stavbami na lesních pozemcích a 50 m od lesa

− 13 rozhodnutí o pochybnosti o druhu pozemku

−   7 opatření ke zlepšení stavu lesa – proti šíření kůrovce

−   3 prodloužení lhůty pro zalesnění a zajištění lesního porostu 

−   1 rozhodnutí o prohlášení pozemků za lesní

−   1 opatření ke zlepšení stavu lesa – zalesnění

−   3 rozhodnutí o ukládání pokut

−   1 rozhodnutí o těžbě do 80 let

−   2 rozhodnutí o opatření ke zjištěným nedostatkům

−   1 rozhodnutí o odvolání

− 10 rozhodnutí o odnětí lesního pozemku

−   1 o velikosti holé seče

− proti vydaným rozhodnutím bylo podáno 1x odvolání – KÚLK odvolání zamítnul a rozhodnutí MěÚ 

potvrdil  

− bylo předáno  80 vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy vlastníkům lesů 

− vypracovány 2 roční výkazy o odnětí, těžbách, holinách, … pro Ministerstvo zemědělsví a Ministerstvo 

životního prostředí

− vedena agenda týkající se finančních prostředků na úhradu zvýšených nákladů za výsadbu 

melioračních a zpevňujících dřevin (celkem bylo vyplaceno 26.550,- 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 

1.058.633,- Kč)

− provedeno  27 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 potvrzeno přijmutí 4  oznámení na sběr reprodukčního materiálu

− bylo vydáno 4 potvrzení o původu reprodukčního materiálu 

− bylo potvrzeno přijmutí 5 oznámení o konaní organizovaných akcí v lesích

− přijato 90 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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− byly zahájeny práce na vypracování lesních hospodářských osnov Turnov - Hořicko

11. Státní správa myslivosti:

− Celkový počet vydaných rozhodnutí:  33

− 30 rozhodnutí o povolení lovu

−  1 rozhodnutí o ustanovení mysliveckých hospodářů

−  1 rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky 

−  1 rozhodnutí o přestupku 

− proti vydaným rozhodnutím byla podána dvě odvolání (2x Honitba Trosky), krajský úřad odvolání zamítl 

a rozhodnutí potvrdil

− určeny termíny pro sčítání zvěře

− vypracován materiál o  výskytu vybraných živočichů pro MŽP

− provedeno 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 20 honitbách 

− zajišťování, předávání a evidence plomb na ulovenou zvěř, průběžně bylo uživatelům honiteb vydáno 

620 plomb

− provedena kontrola evidence a vydávání plomb u 18 mysliveckých sdružení

− vlastníkům honebních pozemků je na požádání podávána informace o uplatňování škod zvěří, případně 

možnosti lovu zvěře škodící na domácích zvířatech

− průběžně je vedena evidence 363 držitelů loveckých lístků včetně mysliveckých hospodářů, honiteb, 

uživatelů honiteb 

− vydáno 13 loveckých lístků 

− přezkoušení a ustanovení 2 mysliveckých stráží

− pro Policii ČR zpracování údajů o vlastnících loveckých lístků a údajů o společných lovech

12. Ochrana zemědělského půdního fondu:
Na úseku ZPF bylo vydáno:

− 190 souhlasů s odnětím ZPF

−   58 zahájení řízení o odvodu za odnětí ze ZPF

−   69 rozhodnutí o odvodu – předpis

−   25 ostatních  vyjádření samost.

−   65 souhlasů s trasou

− proti vydaným rozhodnutím bylo podáno 1 odvolání (odvolací orgán doposud nerozhodl)

− osloveno a vyzváno 72 vlastníků k podepsání dohody o sklizni trvalých travních porostů. Na základě 

toho pokoseno 20,10 ha a vybráno 29.432,- Kč

− na základě kontroly nebo stížnosti bylo zasláno 60 výzev ke sklizni pozemků 

-  vydáno rozhodnutí o uložení opatření k nápraně závadného stavu (odvolací orgán doposud nerozhodl)
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13. Rybářství:

− vydáno 321 rybářských lístků v ceně 95.350,- Kč

14. Veterinární péče:

− vydána 4  samostatná vyjádření

− zajištění likvidace 7 kadaverů ptáků

15. Ochrana přírody a krajiny:

− Celkový počet vydaných rozhodnutí: 110

−  92    kácení dřevin rostoucích mimo les

−  11 ochrana krajinného rázu 

−   1  uloženo biologické hodnocení

−   2  vstup do ochranného pásma památného stromu

−   3  závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

−   1 odchylný postup  při ochraně ptáků

−   2  správní řízení nejsou  doposud ukončena (ochrana krajinného rázu)

− proti vydaným rozhodnutím byla podána 2  odvolání (KÚLK potvrzena rozhodnutí OŽP) 

− provedeno ošetření památných stromů v Turnově a  mimo Turnov

− zhotovení 10 ks označení k památným stromům

Dotace:

− podána 1 žádost o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na ošetření památných stromů (dotace 

přidělena ve výši 95.390,-Kč)

− podána 1 žádost o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na kosení VKP (dotace přidělena ve výši 

46.072,- Kč)

− podána 1 žádost o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na kosení VKP (dotace přidělena ve výši 

6.600,-Kč)

16. Ekologická výchova:

− vyhlášení 4. ročníku místní ankety „Strom roku 2006“ pro území města Turnova a pro území obce 

s rozšířenou působností

− organizace Dne země v Turnově (úklid odpadků žáky ZŠ a Speciální školy na území města a podél 

vybraných turistických tras)

− pro žáky základních škol byly uspořádány v Dolánkách ekohry ve spolupráci s Občanským sdružením 

POVYK

− uspořádán cyklus přednášek o astronomii „Oko do vesmíru“ ve spolupráci s panem Mgr. Kafkou na 

místní hvězdárně

− předání 12 ks košů na separovaný odpad pro žáky ZŠ Skálova – každý koš obsahuje čtyři barvy (žlutá – 

plast, modrá – papír, bílá – komunální odpad, hnědá – bioodpad) jako jsou barvy na kontejnerech
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− zajištění výletů pro žáky Základní školy, Skálova 600, Turnov do jeskyní v Klokočských skalách

− vyhodnocení soutěže „Naše odpadky nejsou pro skládky“ 

− spolupráce při zajišťování výletů a exkurzí pro základní školy a Speciální školu (České Švýcarsko, 

středisko ekologické výchovy Střevlík, Botanicus Ostrá u Lysé nad Labem) v rámci výher v soutěži 

„Naše odpadky nejsou pro skládky“

− organizace a zajištění Evropského týdne  mobility a Evropského dne bez aut (ukázky vybavení vozu 

záchranné služby a ukázky první pomoci pro žáky ZŠ, jízdy zručnosti, dopravní hřiště,ukázky první 

pomoci pro veřejnost -SZŠ, hlídky žáků s PČR, počítání aut, přeprava cestujících na vybraných linkách 

zdarma,…..)

− v rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut 2006 byl pro mateřské školy Turnov 

vyhlášen týden pro sběr PET lahví – všechny turnovské školky obdržely reflexní vestičky pro větší 

bezpečnost a zúčastněné školky obdržely finanční příspěvek dle pořadí (bylo sebráno celkem 270 kg 

PET lahví)

− vyhlášení místní ankety „ Strom roku 2006“ proběhlo před vystoupením PhDr. Marie Hruškové a 

Bedřicha Ludvíka „Vyprávění o památných stromech“ na Sboře

− v rámci projektu „Planeta země“ probíhaly také další akce ve spolupráci s Městskou knihovnou A. Marka 

Turnov – výtvarné ekodílny, přednášky pro žáky základních škol na téma odpady a kompostování

− zajištění výukových materiálů pro MŠ na téma třídění odpadů

− osvětová kampaň týkající se třídění odpadů 

Dotace:

− přidělení dotace ve výši 50.000,- Kč z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt 

„Planeta země“ (čerpání dotace od září 2006)

17. Další činnosti odboru:

− vydáno 855 souhrnných vyjádření k různým záměrům (územní řízení, stavební řízení, k zamýšleným 

stavbám, k územním plánům, ke komplexním pozemkovým úpravám aj.)

- nákup, instalace a osázení 11 ks závěsných nádob na letničky  v ul. Skálova, Sobotecká

- nová výsadba,údržba ploch zeleně,ořez a úklid keřů, odstranění suchých stromů, mulčování, dosekávání, 

likvidace náletů ad.

- likvidace bolševníku v Dolánkách a u Juty

► OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Vedoucí úřadu: Hana Lustigová

Přehled činnosti za rok 2006:

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 01.01.2006  - zákon o správním řízení, správní řád.

Byla to velká neznámá pro nás i pro většinu státních institucí, kteří s ním každodenně pracují.

Velká akce v rámci živnostenských úřadů celé republiky bylo najetí na nový informační systém RŽP 

(Registru živnostenského podnikání) v on-line systému, který pro nás vytvořila firma ICZ a.s. se sídlem v 
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Praze. Již od začátku roku 2006 se pracovníci odboru účastnili různých seminářů jednak k této migraci dat a 

jednak i k novému živnostenskému programu. Od ledna 2006 probíhaly tzv. zkušební migrace dat.

Od 01. 08. 2006 se živnostenské úřady celé republiky staly CRM – Centrálním registračním místem, které 

pomáhá převážně začínajícím podnikatelům se zahájením podnikání. Tato CRM vznikla ze systému ZAP, 

což je zjednodušení administrativních postupů, jehož cílem je ulehčit začínajícím podnikatelům nástup do 

podnikání. V rámci tohoto CRM se rozšířila i poradenská činnost našeho odboru, protože jsme získali pro 

podnikatele více informací především z oblasti správy sociálního a důchodového  zabezpečení a registrace 

na finančním úřadu.

Současně s CRM byl vytvořen i JRF – jednotný registrační formulář

Ani v roce 2006 nedošlo k poklesu podnikatelů v rámci našeho správního obvodu - počet podnikatelů oproti 

roku 2005 se  z v ý š i l  o 27, počet živností se  z v ý š i l  o 120.

Počet zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost se oproti roku 2005 zvýšil o 66, o přerušení 

živností požádalo o 339 podnikatelů  více  a  o obnovení živností požádalo o 8 podnikatelů  více než v roce 

2005.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Tajemník: Ing. Miroslav Šmiraus

Stručný přehled činnosti v     roce 2006:   

Kancelář tajemníka měla ke konci roku 2006 celkem 7 zaměstnanců (3 informatici, 2 pracovnice na 

podatelně, 1 sekretářka starosty, 1 personalistka)  

Personalistika :
Celkem v průběhu roku (říjen 2005-září 2006) nastoupilo 24 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 16 

zaměstnanců. Na MP nastoupily 4 strážníci a pracovní poměr ukončilo celkem 5 strážníků.

Výběrové řízení :  
Uskutečnilo se celkem 13 výběrových řízení a přihlášených bylo celkem 137 zájemců.

Výběrově řízení bylo vyhlášeno na :

OS – matrikářka

OŽP – odpady

OSM – správa bytového a nebytového majetku

OD – bodový systém

OD – přestupky 

KT – sekretářka starosty

OSM – úklid

MP – strážník 

OSV – sociální pracovník 

KT – informatik

KT – správce GIS

OVV – vedoucí odboru

OCR – vedoucí odboru
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ORM – granty a dotace 

Příspěvkové organizace : V letošním roce ještě proběhlo VŘ na ředitele základní školy Turnov, Skálova 

600, kde byl vybrán jako nový ředitel Mgr. Roman Mareš a do funkce nastoupil od 1.8.2006.

Dále proběhlo VŘ na ředitele ZŠ speciální a MŠ speciální, kde ve výběrovém řízení uspěla Bc. Dagmar 

Rakoušová s nástupem od 1.10.2006.

A VŘ na ředitele ZŠ Turnov, Žižkova 518, kde pan Bárta ve funkci ředitele skončil k 31.8.2006 a na jeho 

místo RM jmenovala Mgr. Ivo Filipa.

Vzdělávání :
- průběžné  Dalšího školení se v průběhu roku dle potřeb toho kterého odboru zúčastnilo 182 zaměstnanců

a celková uhrazená částka byla cca 185.423,- Kč

- ZOZ Absolvovala v letošním roce jen Kateřina Komínková Šťastná DiS., vynaložená částka byla 19.140,-

Vzdělávání vedoucích úředníků : Zvláštní část vzdělávání vedoucích úředníků absolvoval pan Pavel 

Vaňátko v letošním roce a částka za toto školení byla 3.900,- Kč

Vstupní vzdělávání : Absolvovaly 4 osoby v červnu a 4 v prosinci,celkem byla uhrazena částka 4.000,- Kč .

Agenda KT :
V průběhu roku bylo zapsáno 807 došlých faktur a 574 písemností v novém spisovém programu Athene.

Probační a mediační služba Semily:
V letošním roce bylo evidováno celkem 7 osob na výkon obecně prospěšných prací (3 osoby – Městský 

park, 1 osoba  - městská nemocnice, 3 osoby  - Technické služby).

Ztráty a nálezy :
Za uplynulý rok obsahuje evidence ztrát 82 položek předaných a odevzdaných nálezů. Nálezy jsou 

dislokovány v budově spisovny v Žižkově ul.

Úřední deska :
Za uplynulý rok bylo na úřední desce vyvěšeno 600 položek.

Vybavení radnice :
Doplněno nezbytné technické vybavení pro chod radnice (4 skartovače, 4 skenery...). Požadavky na 

kancelářskou techniku jsou nyní spíše rázu výměny zastaralého či nefunkčního stroje.

Kopírky : Nové kopírovací stroje (12/2005) jsou průběžně zapojovány i jako tiskárny. Za rok 2006 bylo 

provedeno cca 600 tisíc kopií na kopírkách (vč. části tisku). Oproti předpokladu byly staré kopírky Minolta 

integrovány a nadále se používají na málo exponovaných místech úřadu.

Telefony : Smlouva s poskytovatelem hlasových služeb firmou GTS Novera byla upravena tak, že došlo k 

dalšímu zlevnění volání od cca 10%. Byla vyměněna další GSM brána (T-mobile), která po cca 5 letech byla 

již značně poruchová (časté výpadky). Byla provedena výměna záložního zdroje ústředny ve Skálově ul 

(84). plánujeme brzké provedení výměny záložního zdroje u ústředny v budově radnice. Stávající počet 

pevných linek pobočkové ústředny je na úřadě je 99. Počet mobilních telefonů je 50 (T-Mobile), 7 (Eurotel), 

1 (Vodafone).

Vyhlášky
 V roce 2006 bylo schváleno a legislativním procesem prošlo 23 vyhlášek a nařízení města. Byly dokončeny 

opravy všech závadných nebo zastaralých vyhlášek a nařízení. 

Spisové služby
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Athena fungovala v roce 2006 po zaběhnutí bez problémů. Koncem roku pak byla instalována nová verze. 

V roce 2006 proběhla instalace nového programu pro stavební úřad VITA, který je propojen se spisovou 

službou. Přechod byl vcelku bezproblémový. 

Byla zprovozněna vlastní spisová služba OSV na nových počítačích dodaných min. práce a soc. věcí (13 ks) 

a počítače integrovány do naší sítě.

Výpočetní technika
WWW stránky : Průběžně jsou aktualizovány www stránky města, 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 internetové stránky umisťovat libovolné informace a aktuality  pro informování občanů.

Návštěvnost stránek www.turnov.cz v roce 2006 byla 59.582 necílených přístupů (měřeno počítadlem na 

úvodní stránce). Nárůst proti roku 2005 je cca 25%. Cílené přístupy na konkrétní stránky bez použití vstupní 

strany nelze zjistit, odhadujeme je na cca 2-2,5 násobek necílených. Celkem je tedy odhad 120-150 tisíc 

přistupujících.Byla instalována nová webkamera. Kamera zabírá náměstí v úhlu 270 st. a umožňuje 

návštěvníkům pomocí webového rozhraní ovládat její pohyb vč. zoomu. 

GIS
Agenda GISu byla koncem roku po odchodu pracovníků, kteří ji na KT zpracovávali předána na odbor 

rozvoje města. Koncem roku bylo objednáno převedení dat do komerčního systému. Dále již problematiku 

map řešíme pouze po technické stránce (server, připojení...).

Problémy s nedostupností serveru odstraní tento nový systém na novém serveru. Stávající GIS odpadával z 

důvodu přeplnění systémového disku.

Poštovní program Thunderbird
Celý úřad byl kompletně převeden pod poštu v programu Thunderbird. Byl zprovozněn dálkový přístup k e-

mailům přes rozhraní serverů Novell.

Připojení k internetu
V roce 2006 byla doplněna smlouva s firmou GTS na navýšení rychlosti připojení k internetu na 4 Mb (dříve 

1 Mb) a zároveň zrušena smlouva na připojení s poskytovatelem Contactel.

V roce 2006 bylo pořízeno:
Zařízení Počet Cena/Kč

Tiskárny 1 velká + 7 malé 70.000,-

Počítače 34 400.000,-

7 na OŹÚ z dotace 140.000,-

+13 od MPSV

+6 od MVČR

+2 na pasy  

Notebooky 3 80.000,-

LCD Monitory 24            140.000,-

Další činnost
Pro potřeby vedení města a jednotlivých odborů bylo v předchozím roce zpracováno a vypáleno kolem 320 

médií CD a DVD.
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► STAVEBNÍ ÚŘAD TURNOV
Vedoucí: Ing. Eva Zakouřilová

Přehled činnosti za rok 2006:

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 (Čtveřín, 

Frýdštejn, Holenice, Hrubá  Skála,  Jenišovice,  Kacanovy,  Karlovice, Klokočí, Ktová,   Lažany,  Loučky, 

Malá  Skála,   Mírová  pod  Kozákovem, Modřišice,   Ohrazenice, Olešnice,   Paceřice, Přepeře, Radostná 

pod Kozákovem,  Rakousy, Rovensko pod  Troskami, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vyskeř, 

Žďárek, Žernov).  V  obvodu města Turnov jako obce s rozšířenou působností působí ještě  stavební úřad 

v Příšovicích, na Všeni a obec Radimovice spadá pod stavební úřad v Hodkovicích n/M. 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 cca 27 tis. obyvatel.

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.

Od 1.1.2006 vstoupil v platnost nový správní řád zák.č.500/2004 Sb. a 14.3.2005 byl schválen nový stavební 

zákon č.183/2006 Sb., který je účinný od 1.1.2007.  Na tyto zásadní legislativní změny se referenti 

stavebního úřadu připravovali na odborných seminářích ( průměrně 4 dny školení na referenta ). Od 

1.1.2006 na městském úřadě funguje centrální spisová služba Athena . V souvislosti s nutností propojit 

spisovou službu s programem na vedení agendy stavebního úřadu došlo od dubna 2005 ke změně 

programu stavebního úřadu z PVT na Vitu .

V agendě čísel popisných bylo v roce 2006 přiděleno 19 čísel popisných na rodinné domy, 11 čísel 

popisných na provozní objekty a 19 čísel evidenčních na stavby pro individuální rekreaci. Bylo zrušeno 7 

čísel popisných. V květnu byla po domluvě s Českou poštou  zahájena informační akce o značení domů 

čísly popisnými . 

Na stavební úřad bylo v roce 2006 učiněno cca 4350  podání, z toho bylo např.  cca   201 žádostí o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby, 419 žádostí o stavební řízení, 276 ohlášení, 336  žádostí o kolaudační řízení, 

240 žádostí o prodloužení termínu k dokončení stavby atd. Celkem bylo zahájeno 1415 správních řízení a 

vydáno bylo  1218 rozhodnutí a 437 vyjádření. 

Pro nebytovou výstavbu ( např. výrobní objekty, objekty služeb)  v roce 2006 bylo vydáno 53 stavebních 

povolení s orientační hodnotou staveb 210 milionů Kč. Na rekonstrukce nebytových objektů bylo vydáno 42 

stavebních povolení v hodnotě staveb 79 milionů Kč. ( Podílí se především stavba skladové haly pro firmu 

VM INVEST CZ na Vesecku v hodnotě 150 mil. Kč .

V roce 2006 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 74 stavebních povolení se vznikem 77 bytů v celkové 

orientační hodnotě nákladů  211 mil. Kč. Dále bylo vydáno 11 povolení změn stávajících staveb pro bydlení 

( tj. nástavby, přístavby a stavební úpravy ), kde vznikne 11 bytů v hodnotě 12 milionů Kč. Na rekonstrukci 

stávajících bytových objektů ( bytové domy, rodinné domy ) bylo vydáno 27 stavebních povolení v hodnotě 
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34 milionů Kč.  Zkolaudováno bylo  38 bytů v rodinných domech a 7 v nástavbách a přístavbách.

Na ostatní stavby ( inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 67 stavebních povolení v hodnotě 51 milionů 

Kč  a na jejich rekonstrukce 17 stavebních povolení v hodnotě 13 milionů Kč. 

Celkem za rok 2006 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 291 stavebních povolení na stavby 

v orientační hodnotě 610 mil Kč . 

Na stavebním úřadě v Turnově jsme v roce 2006 vydali stavební povolení v městě Turnov, např. na změnu 

stavby před dokončením Kulturního centra Střelnice ( 130 mil. Kč), rekonstrukci stravovny v Mašově na 

bytový dům, změnu užívání garáže čp.880 na prodejnu nábytku, opravu balkonů čp.1671 ( 1,5 mil. Kč), 

chodník v Mašově, chodník u podchodu pro pěší, komunikace a inženýrské sítě pro 4 rodinné domy 

v Mašově, 4 řadové domy v Terronské ulici ( 9 mil. Kč),  skladovou halu pro velkoobchod v Daliměřicích ( 4 

mil. Kč.), hospodářský objekt atletického stadionu ( 15 mil. Kč), rekonstrukci bytového domu 1596 ( 13 mil. 

Kč),  skladová hala VM INVEST CZ na Vesecku ( 150 mil. Kč),  zastávku autobusů na Vesecku ( 1,3 mil. 

Kč),  rekonstrukci Bezručovy ulice,  přístavbu skladu firmy NEUMANN ( 1,5 mil. Kč),  přístavbu závodu 

Grupo Antolin ( 25 mil. Kč).

Bylo zkouladováno venkovní osvětlení v Mašově,  pasáž a rozšíření prodejny v Hlukové ulici čp.143, 

stavební úpravy čp.186 – II.NP na kadeřnictví a dvě kanceláře, obnova kostela sv. Jana Křtitele 

v Nudvojovicích,  přístavba chladírny ke skladu ovoce a zeleniny na Hrubém Rohozci, změna užívání garáže 

čp.880 na prodejnu nábytku,  stavba skladu pro firmu Kadlec, s.r.o.,  přeložka elektrického vedení u stavby 

přeložky I/10,  Country club v Kinského ulici,  přístavba 4. etapy pro firmu Ontex,  rekonstrukce chodníku 

v Palackého ulici,  oprava fasády Městského úřadu Turnov,  sběrný dvůr na Vesecku,  přístavba haly pro 

firmu Trevos, stavební úpravy a přístavba hasičárny Daliměřice,  změna užívání čp.26 na sport bar a hernu, 

sterilizace nemocnice, stravovací provoz kuchyně hotelové školy, cyklotrasa Turnov – Dolánky.

V sousedních obcích byla zkouladována např. přístavba tělocvičny Dětské ozdravovny v Radostíně, 

stavební úpravy skladů a parkoviště u Masa Radvanovice, dodatečně byla povolena táborová základna 

Města Turnov v Krčkovicích,  ubytovací objekt na Hrubé Skále,  přístavba skladu obalů Moštovny Lažany, 

trafostanice na Malé Skále, zahradnictví s rodinným domem na Malé Skále, sklad ovoce v Žernově,  hřiště 

ve Frýdštejně, základnová stanice pro T-MOBILE Czech Republic a.s. v Radostíně, přístavba a rozšíření 

firmy SCHURTER spol.s r.o. na Malé Skále,  přístavba a stavební úpravy tělocvičny na Malé Skále.

Stavební povolení bylo vydáno na přístavbu hasičské zbrojnice v Jenišovicích ( 0,8 mil Kč), dostavbua ZŠ 

v Rovensku pod Troskami  (12 mil. Kč),  most  přes Stebenku v Bělé , elektrické vedení 1kV v Rovensku 

p.Tr. ( 2,5 mil. Kč ),  stavební úpravy hřiště ve Frýdštejně , rodinný dům s biochemickou laboratoří 

v Ohrazenicích  ( 5,1 mil. Kč),  rozšíření třídírny ovoce v Žernově (3,5 mil. Kč), infrastrukturu a komunikace 

v Jenišovicích ( 8,5 mil. Kč),  přístavbu skladu firmy Polygraf v Modřišicích ( 8 mil. Kč),  autodílnu v Bělé 

( 3,5 mil. Kč),  rodinný dům se sklářskou hutí na Frýdštejně .

Územním rozhodnutím byla umístěna např. kanalizace Čistá Jizera, přístavba skladové haly pro Vyva Plast, 

obchodní centrum na Koňském trhu včetně kruhové křižovatky,  sportovně rekreační areál v Sobotecké ulici 

včetně kruhové křižovatky,  bytový dům na Výšince.

Ze speciálních staveb byla zkolaudována stavební úprava komunikace III/27915 v Přepeřích, okružní 

křižovatka  ul. Jana Palacha x Sobotecká . Do předčasného užívání byla uvedena přeložka silnice I/10 

Vesecko – Hrubý Rohozec. Stavební povolení bylo vydáno na kruhovou křižovatku v Jenišovicích ( 2,5 mil. 
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Kč),  prodloužení místní komunikace pro výstavbu rodinných domů v Čtveříně (0,8 mil. Kč),  obslužnou 

komunikaci v Lažanech (1,1 mil. Kč).

Za vydaná rozhodnutí bylo v roce 2006 vybráno na správních poplatcích 460 980  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 595 200 Kč a 

všechny byly uhrazeny. Nejvyšší pokuta ve výši 500 000 Kč byla udělena firmě Lidl Česká republika v.o.s. 

za porušení stavebního zákona a provedení změny opěrné stěny bez stavebního povolení v roce  2004.

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 ( první úterý 

v měsíci  13-15 hod ) a v Rovensku pod  Troskami  (každou středu od 15:30-17 ).

► 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 – do konce října 2006

Vedoucí strážník: Lubomír Trucka

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: 

l pravidelné pochůzky, které jsou zaměřeny na ochranu osob, osobního vlastnictví, veřejný pořádek, 

bezpečnost a plynulost silničního provozu

l platby za používání veřejného prostranství

l hlášení komunikačních závad

l odchycení toulavých psů

l řešení autovraků

l spolupráce se soudem a odbory městského úřadu při doručování do vlastních rukou

l řešení dopravních přestupků

l problémy spojené se špatnou průjezdností městem

l jednání přestupkové komise

l zajišťování bezpečnosti při dopravě peněz městských organizací 

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.
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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 je ve městě instalováno pět kamer. Obecně platí, že přítomnost bezpečnostních 

kamer snižuje kriminalitu. Celkově by mělo být v našem městě instalováno asi 10 kamer.

V roce 2006 disponuje MP celkem 13 strážníky a zaměstnána je tu ještě jedna administrativní pracovnice. 

Velitelem je Luboš Trucka, pověřený řízením MP byl do konce října 2006 Ivan Boháč, člen zastupitelstva 

města. Na jednání Rady města 13.12. a Zastupitelstvu města 21.12. byla předložena zpráva o činnosti MP a 

uloženo p. místostarostovi A. Hozdeckému předložit koncepci organizace a řízení MP.
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IV.
VÝBĚR Z     DŮLEŽITÝCH JEDNÁNÍ   

RADY MĚSTA 
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V     ROCE 2006  

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 18. LEDNA 2006

* RM vzala na vědomí průběžnou zprávu o situaci na mobilním kluzišti na hřišti Duhové energie v Turnově II. 
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* RM schválila úpravy a změny ve Směrnici Města Turnova - Postup ve správě a vymáhání pohledávek s 

účinností od 19. 1. 2006.

* RM v působnosti valné hromady společností Městská teplárenská Turnov, s. r. o., Technické služby 

Turnov, s.r.o., Městská sportovní Turnov, s. r. o., a Kulturní centrum Turnov, s. r. o., a dále v působnosti 

zřizovatele příspěvkových organizací schválila směrnici Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodní 

společnosti nebo příspěvkové organizace s účinností od 19. 1. 2006.

* RM schválila doporučení hodnotící komise a přidělila veřejnou zakázku „Hasičárna Daliměřice“ firmě 

DYNAST, s. r. o., Jablonec nad Nisou.

* RM schválila doporučení hodnotící komise a přidělila veřejnou zakázku „Centrální sterilizace v Městské 

nemocnici Turnov“ firmě Status, s. r. o., Turnov.

* RM schválila záměr obnovení využití objektu zděné budovy nacházející se vedle rozhledny na Hlavatici dle 

návrhu a uložila odboru správy majetku předložit konečnou smlouvu o pronájmu v případě, že žadatel 

předloží potřebná legislativní oprávnění na úpravu objektu. RM dále v této souvislosti uložila odboru životní 

prostředí zajistit ve spolupráci s lesním hospodářem prověrku porostu v sousedství rozhledny s cílem 

zabezpečit větší viditelnost, zvýšit výraz rozhledny a předložil informaci do RM nejdéle do konce března. 

* RM schválila pronájem nebytových prostor v objektu výtopny v Žižkově ulici pro REP - občanské sdružení 

Turnov dle návrhu. 

* RM schválila záměr poskytnutí lisů na PET lahve z prostředků Ekokomu pro obyvatele města. 

* RM schválila platy tajemníka, vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací dle předloženého 

návrhu s účinností od 1. ledna 2006.

* V otázce řízení městské policie RM schválila navržený postup a uložila Ing. Hejdukovi předložit do konce 

března na RM zprávu o aktuálních otázkách v řízení městské policie.

* RM uložila Ing. Hejdukovi vyzvat zástupce Nadace B. Jana Horáčka k jednání o možné spolupráci a PhDr. 

Maierové analyzovat další možné aktivity města a předložit zprávu o obou oblastech do konce března 2006. 

* RM odvolala tyto členy dopravní komise: Ing. Zdeňka Borovičku, Miroslava Koberu, Bohuslava Šlamboru, 

Pavla Smarže, Václava Svatoše a jmenovala nové členy dopravní komise, kterými jsou: Pavel Vaňátko, 

Miloš Zuzánek, Petr Minčák a Zdeněk Buchta.

* RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o., uložila jednateli společnosti 

spolupracovat s kontrolním výborem na kontrole způsobu zadání projektové dokumentace na akci 

Společenské centrum Střelnice. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. LEDNA 2006

* ZM 
* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Turnov.

* ZM schválilo rozpočet města na rok 2006 v příjmové části ve výši 383 985 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 

415 937 tis. Kč a financování ve výši 31 952 tis. Kč.

* ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru v roce 2006 ve výši 10 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude 

doporučen ZM finančním výborem, a to na základě předložených nabídek.

* ZM schválilo přijetí investičního úvěru v roce 2006 ve výši 25 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude 
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doporučen ZM finančním výborem, a to na základě předložených nabídek.

* ZM schválilo některé majetkové kroky dle předloženého materiálu.

* ZM schválilo koupi objektu vedle hvězdárny na Vrchhůře od Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR za cenu 

20 tisíc Kč.

* V otázce schválení změny č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, včetně schválení obecně 

závazné vyhlášky města, vzalo ZM na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených správních úřadů, námitek 

a připomínek podaných při projednání Návrhu Změny č. 10 ÚPSÚ Turnov a odsouhlasilo potřebné kroky.

* ZM schválilo majetkové kroky a kupní smlouvy v rozvojových, bytových zónách.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. ÚNORA 2006

● RM projednala aktuální otázky kolem nového vedení městské knihovny. Mj. schválila prodloužení limitu 

pracovníků v počtu 8 do 30. dubna 2006. Dále RM uložila řediteli knihovny, aby prověřil možnosti vymáhat 

nevrácené zápůjčky knižního fondu po 4. upomínce a zavedení opatření, která by snížila tuto negativní 

skutečnost z chodu organizace. RM souhlasila s předloženým návrhem změn sazeb za knihovnické i ostatní 

služby, uložila odboru správy majetku zajistit za spolupráce s knihovnou vypracování projektové 

dokumentace vedoucí  k vyřešení bezbariérovosti hlavní budovy knihovny do konce roku 2006. RM uložila 

řediteli organizace, aby do konce června předložil materiál, který zhodnotí další fungování pobočky v 

Turnově II.

● RM uložila PhDr. Maierové a p. Brožovi prověřit navrhovaná řešení související s optimálním využitím 

objektu ZŠ, Žižkova čp. 518 a v této souvislosti zahájit jednání se zástupci Libereckého kraje a vedením 

dotčených škol (výměna školních budov). RM požaduje předložit zprávu o průběhu jednání do konce června 

s tím, že do něj mohou být zahrnuty i další otázky koncepce školských budov v majetku kraje i města.

● K výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací kulturního domu Střelnice RM, v působnosti valné 

hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., uložila hodnotící komisi provést nové hodnocení ve 

smyslu závěrů z jednání a předložit na příští jednání opětovně materiál k projednání. 

● RM uložila odboru kontroly zpracovat směrnici stanovující postupy projednávání záležitostí s. r. o. 

založených Městem Turnov a předložit na jednání RM v měsíci květnu.

● RM schválila návrh plánu realizace územního plánování, investičních akcí, studií a projektů na rok 2006 

odboru rozvoje města, a to s úpravou:

- nezahájit projekční práce nové budovy pro organizaci Fokus do doby konečného rozhodnutí o umístění 

organizace

- vymezit částku 200 tis. Kč na projekční práce ve zlepšení areálu Vesecko

- vymezit částku 100 tis. Kč na první etapy dokumentace severní části vnitřního obchvatu města s tím, že 

bude tato otázka předložena samostatně do bodu jednání RM.

● RM vzala na vědomí informace o poskytnuté dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na akci 

„Cyklistická stezka Turnov – Dolánky, 1. etapa“ a uložila odboru rozvoje města postupovat při této akci dle 

předloženého materiálu.

● RM vzala na vědomí informace o koncepci VČE, a. s., v lokalitě Hruštice, Károvsko, schválila vyhlásit 

prodej tří stavebních pozemků v této lokalitě a další majetkové kroky...
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● RM vzala na vědomí základní informace o navržených dalších krocích v průmyslově obchodním areálu 

Vesecko a na dubnové jednání požaduje předložit podrobnější informace k jednotlivým uvedeným bodů, a to 

včetně uvedení finančních nákladů u jednotlivých projektů, stanovení priorit a termínu realizace s uvedením 

zabezpečení financování.

 ● RM schválila seznam nemovitostí určených k prodeji v roce 2006 a uložila odboru správy majetku zahájit 

jejich prodej s úpravami seznamu  vzešlých z jednání.

● RM schválila vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce „Židovská synagoga“ a jmenovala 

hodnotící komisi.

● RM schválila nárůst nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace od 1. července 2006 ve výši 1,9 %.

● RM schválila kritéria pro přidělování odměn vedoucím pracovníkům organizací zřizovaných Městem 

Turnov, vedoucím odborů a tajemníkovi MěÚ dle předložené přílohy.

● RM v působnosti valné hromady společností s ručením omezeným ve vlastnictví města uložila jejich 

jednatelům jmenovat zastupujícího pracovníka pro zastupování v době jeho nepřítomnosti za účelem 

zajištění vnitřního chodu společnosti, a to včetně konkrétního stanovení podmínek a rozsahu pravomocí ve 

vnitřních směrnicích společností. 

● RM schválila složení hodnotící komise pro výběrové řízení na ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, 

okres Semily dle předloženého návrhu.

● RM schválila výběrové řízení na dodavatele zlepšení protipovodňové ochrany města Turnova - varovného 

a informačního systému obyvatel financovaného v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A a jeho 

realizací pověřila firmu Miloš Rejman - REMI Chutnovka.

● RM schválila výběrové řízení na dodavatele zemních prací zlepšení protipovodňové ochrany města 

Turnova -  protipovodňových oprav financovaného v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A a jeho 

realizací pověřuje firmu PEMETA, s. r. o., Jablonec nad Nisou. 

● RM odvolala Ing. Hanu Malou z funkce člena povodňové komise města a jmenovala novým členem 

povodňové komise města pana Ing. Jana Čiháka. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. BŘEZNA 2006

● RM vzala na vědomí informaci k přípravě investičního záměru NEMPRY, s. r. o., v nemocnici pro rok 

2006, tj. nákup nebo rekonstrukci teplovodního kotle, rekonstrukci rozvodů páry na teplovody a řešení řízení 

systémů, regulace a měření a uložila řediteli městské nemocnice učinit příslušné kroky k zajištění 

investičního záměru.

● RM schválila předložený seznam investic pro r. 2006.

● RM souhlasila s podpisem smlouvy na dodávku technologie Centrální sterilizace dle VŘ a uložila řediteli 

Městské nemocnice Turnov zahájit realizaci akce. Současně uložila Bc. Staňkové, vedoucí finančního 

odboru, zahrnout do návrhu rozpočtových změn přesun části financování ze stavební části investice do 

přístrojové, a to včetně aktuálního zhodnocení dalších výdajových položek v rozpočtu města 2006 vůči 

nemocnici ve vazbě na potřebu dofinancování akce v roce 2007. 

● RM schválila využívání osobního automobilu pro soukromé účely ředitele Městské nemocnice Turnov v 

souladu s platnou legislativou od 1. února t.r. 

109



● Rada Města odložila termín splnění svého usnesení z roku 2005 o předpokládané změně zřizovatele firmy 

Nempra, s.r.o., a to do doby dořešení transformace nemocnice.

● K projednávanému bodu Geopark UNESCO - RM projednala zprávu Muzea Český ráj o počátečních 

činnostech v této otázce a zprávu PhDr. Maierové o aktivitách Sdružení Český ráj ve smyslu budoucího 

zapojení do činností na území geoparku. RM v této souvislosti jednoznačně upřednostňuje řešení vhodné 

organizační struktury pod koordinací existujícího Sdružení Český ráj a uložila Ing. Hejdukovi informovat o 

tomto názoru představitele Libereckého kraje a Ministerstva životního prostředí ČR.

● RM schválila realizaci nákupu tzv. Pultu centralizované ochrany pro městskou policii. Současně odložila 

řešení personálního obsazení řízení městské policie do doby po komunálních volbách. 

● RM vzala na vědomí informace o vodohospodářských investicích VHS Turnov v roce 2006 a uložila p. 

Červové, ředitelce VHS, předložit obdobný materiál na ZM.

● RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., schválila vítěze veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby „Společenské centrum Turnov“ firmu BAK, a. s., Trutnov a dále schválila další 

pořadí uchazečů podle doporučení hodnotící komise. Při rozhodování RM zvážila vliv matematických chyb v 

nabídkách a tím snížení faktické prováděcí ceny firmy BAK, a. s., Trutnov. Současně RM uložila jednateli 

KCT, s. r. o., předložit na příští jednání RM ke schválení konečný návrh smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem. RM schválila i vítěze zakázky na provádění TDI firmu Investing CZ, spol. s r. o.

● RM schválila vyhlášení změny č. 6 a 7 nařízení Města Turnov č. 5/2005, o stavební uzávěře, kterou se 

vyjímají ze stavební uzávěry některé pozemky na Daliměřicích, Malém Rohozci a Durychově – Na Kamenci.

● RM schválila realizaci všech tří etap chodníku „Turnov – Mašov“ v letošním roce a uložila při realizaci 

zvolit optimální řešení veřejného osvětlení.

● RM schválila předložený záměr na stavbu: „Chodník u podchodu pro pěší na silnici I/10“ s realizací v r. 

2006 a uložila odboru rozvoje města vypsat výběrové řízení na dodavatele.

● RM schválila limit hrubých mezd, limit pracovních úvazků, limit na občerstvení a dary na rok 2006 pro 

Město Turnov dle předloženého návrhu.

● RM schválila vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací a městských s.r.o. za rok 2005 a 

plán na rok 2006.

● RM schválila příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov použití rezervního fondu dle 

návrhu.

● RM schválila výsledky veřejné zakázky Odpadové hospodářství, sběrný dvůr Vesecko, resp. dodavatele 

na základě předložených výsledků výběrových řízení: a) stavby Vesecko/Turnov-Odpadové hospodářství 

SD Vesecko firmu SaM silnice a mosty, s. r. o.; b) dodávky kolového nakladače Arte, s. r. o.; c) dodávky 

velkoobjemových kontejnerů, skladu nebezpečného odpadu Podhoran Lukov. Současně jménem zadavatele 

zrušila soutěž na dodávku kontejnerů a uložila odboru správy majetku tuto soutěž realizovat podle vnitřních 

pravidel města.

● RM schválila výsledky výběrových řízení na akce „Rekonstrukce chodníku ul. Palackého - pravá strana“ - 

firma L. N. Ludmila Němcová, Pardubice a „Fasáda Městského úřadu v Turnově“ - firma Status Turnov.

● RM schválila Nařízení města č. 6/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro 

jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

● RM schválila výpůjčky, pronájmy a převody pozemků dle předložených návrhů.
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● RM schválila navržené úpravy Zásad a postupů k zadávání zakázek obchodní společností nebo 

příspěvkovou organizací, zřízené Městem Turnov. 

● RM projednala nabídku firmy Doma-tv.cz, s. r. o., s tím, že při aktuálním schváleném rozpočtu bude 

nabídka firmy využívána příležitostně a podléhá rozhodnutí PhDr. Maierové. 

● RM schválila firmu Krejčí úklid, s. r. o., jako dodavatele údržby veřejné zeleně v Turnově v letech 2006 - 

2008.

● RM schválila vyhlášení výběrového řízení na ředitele Základní školy speciální a Mateřské školy speciální, 

Turnov, ul. Kosmonautů 1641.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 30. BŘEZNA 2006

● ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od ČSOB, a. s. , a to bez zajištění.

● ZM schválilo prodej pohledávek dle návrhu firmě Profin 33 za částku 40 tis. Kč.

● ZM schválilo rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2006 dle předloženého návrhu. Po této rozpočtové změně 

zůstávají celkové výdaje ve výši 415 937 tis. Kč, příjmy ve výši 383 985 tis. Kč a financování ve výši 31 952 

tis. Kč.

● ZM schválilo rozdělení dotací do veřejných rozpočtů územní úrovně dle návrhu a pověřilo Ing. Pekaře 

zabezpečit sepsání dohody o dodržování účelovosti dotace vč. její kontroly.

● ZM schválilo finančních příspěvky na kulturní akce a činnost kulturních spolků.

● ZM schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny na rok 

2006 a položky Památková zóna a ochrana památek v rámci rozpočtu Města, a to: Radnice čp.1 (vlastník 

Město Turnov) - celkový objem prací v roce 2006 činí 1 800 tisíc Kč. Bude provedena obnova fasády 

objektu. Jednotlivé podíly jsou tyto: 900 tisíc Kč z prostředků vlastníka a 900 tisíc Kč z prostředků Programu 

regenerace MPZ.

Kostel Narození Panny Marie (vlastník Římskokatolická farnost-děkanství Turnov) - celkový objem prací  v 

roce 2006 činí 390 915 Kč. Bude provedena druhá etapa opravy a restaurování tří oken. Jednotlivé podíly 

jsou tyto: 60 915 Kč z prostředků vlastníka, 80 tisíc Kč z prostředků z Města, 250 tisíc Kč z prostředků 

Programu regenerace MPZ.

● ZM vzalo na vědomí aktuální informace o současném i očekávaném průběhu investičních  akcí VHS 

Turnov. 

● V případě možnosti příspěvku na odkanalizování pro občany ZM nepřijalo žádné usnesení. 

● ZM schválilo různé drobné majetkové kroky, jako je výměna a prodeje pozemků ad. dle návrhu.

● ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

● ZM zrušilo vyhlášku Města Turnova č. 8/91 o udržování čistoty ve městě bez náhrady.

● ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM za rok 2005.

● ZM schválilo majetkové kroky v bytových zónách dle návrhu.

● K navrhovaným bodům v otázce výstavby kulturního domu Střelnice ZM nepřijato žádné usnesení.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. DUBNA 2006
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● RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o., projednala Zprávu o 

činnosti Městské sportovní Turnov za rok 2005 a schválila hospodaření společnosti v roce 2005. Zároveň 

uložila jednateli společnosti dokončit zpracování koncepce sportovišť, zabezpečit aktivní spolupráci s 

partnerskými městy ve smyslu předložené diskuse a předložit na jednání RM a ZM otázku koncepce řešení 

krytého plaveckého bazénu. 

● RM zbavila Bohuslava Šlamboru funkce pověřeného strážníka některými úkoly Městské policie Turnov ke 

dni jednání a současně pověřila plněním úkolů při řízení MP Luboše Trucku. 

● V otázce dopravního terminálu u nádraží ČD RM schválila vypsání poptávkového řízení na projektovou 

dokumentaci stavby a schválila hodnotící komisi pro výběr nejlepší nabídky.

● RM schválila dodavatelem stavby rekonstrukce veřejného osvětlení Hruborohozecké ulice firmu František 

Zikuda - Turnov.

● RM schválila navržené majetkové změny (prodeje, směny pozemků a pronájmy) v různých částech města, 

mj. například na náměstí před kavárnou Ráj pronájem chodníku na letní předzahrádku.

● RM souhlasila s podáním žádosti o investiční dotaci na MF ČR na řešení rekonstrukce budovy ZŠ v ulice 

28. října dle předloženého investičního záměru.

● RM v působnost valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o., schválila výroční zprávu a účetní 

uzávěrku společnosti za rok 2005, zprávu a závěry auditu společnosti za rok 2005, zprávu o vztazích mezi 

propojenými osobami a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2005 přesunutím ztráty do 

neuhrazených ztrát. Dále RM schválila předložený návrh smlouvy na provedení díla společenské centrum 

Střelnice s firmou BAK, a. s., Trutnov.

● RM udělila několik výjimek ze stavební uzávěry v centru města.

● RM schválila realizaci zakázky „Obnova sklepení pod 1. nádvořím, úprava dlažby na 1. nádvoří“ hradu 

Valdštejn a zároveň s tím schválila zhotovitele této zakázky firmu HANIŠ - rekonstrukce a opravy 

historických staveb, s. r. o., Český Krumlov. Na realizaci zakázky „Restaurování torza gotického zdiva“ 

hradu Valdštejn RM schválila zhotovitele této zakázky firmu Miloš Gavenda, restaurátor, Praha.

● RM uložila Ing. Hejdukovi, aby projednal se zástupci státu a Libereckého kraje zahájení přípravných 

činností na řešení dopravní stavby klíčové pro budoucnost města - jižního obchvatu Turnova.

● RM projednala výroční zprávy za rok 2005 Městské nemocnice Turnov, Zdravotně sociálních služeb 

Turnov, Technických služeb Turnov, s. r. o., a Dětského centra Turnov.

● RM zrušila usnesení č. 43/02 a podmiňuje přijetí klienta do domova důchodců z jiné obce uhrazením 

příspěvku ve výši 50 tisíc Kč ze strany obce.

RM současně vzala na vědomí, že doplatek provozních nákladů na klienty z jiné obce hrazen nebude. 

● RM projednala záměr konkrétních akcí odboru životního prostředí v roce 2006 a komisi pro životní 

prostředí uložila projednat konkrétní formu úpravy zeleně v sídlišti u nádraží.

● RM vzala na vědomí zprávu o stavu vymáhání pohledávek za odpady a uložila odboru životního prostředí 

pokračovat ve vymáhání nezaplacených poplatků.

● RM odvolala stávajícího ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily, Mgr. Josefa Rytíře z 

funkce z důvodu odchodu do důchodu k 31. 7. 2006 a jmenovala na základě předloženého zápisu z jednání 

konkurzní komise Mgr. Romana Mareše od 1. 8. 2006.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. DUBNA 2006
● ZM schválilo v bytové zóně Hruštice, Károvsko majetkové kroky, koupě a směny pozemků

● ZM schválilo ukončení dalšího pořizování změny č. 12 - KAMAX Územního plánu sídelního útvaru Turnov.

● ZM vzalo na vědomí „Kontrolní zprávu Střelnice“, kterou předložil kontrolní výbor a uložilo přijmout taková 

opatření, která by na nově zahajované stavbě znemožnila opakování podobných nedostatků a informovat 

ZM o těchto opatřeních na jeho červnovém zasedání, stanovit jasné a přímé odpovědnosti všech 

pracovníků, kteří budou stavbu řídit a zajišťovat, umožnit účast člena kontrolního výboru na kontrolních 

dnech konaných na stavbě, projednání zprávy kontrolního výboru finančním výborem.

● ZM schválilo majetkové kroky v průmyslové zóně Vesecko.

● ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku na kanalizaci dle předloženého návrhu a uložilo odboru 

životního prostředí zpracovat podrobná pravidla pro čerpání a vyplácení příspěvku a ZM ke schválení 

předložit na příštím zasedání.

● ZM souhlasilo s realizací projektu Český sever - Český ráj, iniciovanou Sdružením obcí Libereckého kraje, 

za podmínek uvedených v návrhu a uložilo Ing. Hejdukovi zabezpečit veškeré potřebné kroky k realizaci 

projektu.

● ZM stanovilo na volební období 2006/2010 počet členů ZM na 27.

● ZM schválilo finanční příspěvky na sportovní aktivity z položky rozpočtu „Tělovýchovná činnost, příspěvky 

sportovním organizacím“ dle předloženého návrhu.

● ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 12/2006 o zřízení obecní policie a ruší stávající vyhlášky o 

městské policii.

● ZM schválilo partnerskou spolupráci města Turnov s německým městem Idar - Oberstein a pověřilo 

starostu Ing. Milana Hejduka podpisem partnerské smlouvy.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. KVĚTNA 2006

● RM schválila využití rezervních fondů zdejších škol a dalších organizací, zřizovaných městem.

● RM schválila záměr nákupu potřebného užitkového vozidla pro Městskou sportovní, s.r.o.

● RM projednala otázku řešení krytých bazénů v Turnově a v této souvislosti uložila odboru správy majetku 

zabezpečit do konce roku projektové dokumentace na akci parkoviště za gymnáziem a opravu plavecké 

učebny na Výšince v menším rozsahu dle návrhu, dále potom zabezpečit do konce roku projektovou 

dokumentaci na dopravní napojení sportovního areálu v Maškově zahradě a prodejny PLUS, žádat o dotace 

z různých fondů na všechny vyjmenované akce a nezahajovat projekční práce na sportovišti v Maškově 

zahradě do vyjasnění postupu prací na obdobném areálu v lokalitě Všeň.

● RM schválila realizaci zakázky „Chodník  u  podchodu  pro  pěší  na silnici I/10 “ a zároveň schválila 

zhotovitele této zakázky - firmu  STRABAG, a.s., Liberec.  

● RM schválila výjimky ze stavební uzávěry.

● RM schválila jako vítěze výběrového řízení a dodavatele akce „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové 

lokalitě Hruštice, Károvsko – Ia. etapa“ firmu Evosa, s. r. o.
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● RM uložila vypsat výběrové řízení na zhotovitele akce „Cyklistická stezka Turnov – Dolánky, 1. etapa“ a 

jmenovala výběrovou komisi.

● RM uložila odboru rozvoje města vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace stavby 

„Okružní křižovatka ul. Sobotecká - přístup k Sportovně rekreačnímu areálu Sobotecká“ dle předloženého 

návrhu.

● RM uložila odboru správy majetku zpracovat projektovou dokumentaci páteřní komunikace Vesecko 

včetně jednostranného chodníku, veřejného osvětlení a autobusové zastávky u firmy SFS, s.r.o., dle 

regulačního plánu včetně nové otočky v průběhu roku 2006.

● RM uložila odboru rozvoje města v rámci doprovodných akcí ke stavbě silnice I/10 zajistit provizorní 

zpevnění stávajících cest v zahrádkářské kolonii vedoucích k podchodu silnice I/10 dle návrhu v průběhu 

roku 2006. 

● RM uložila odboru rozvoje města jednat o zvýšení potřebného příkonu elektrické energie na území města.

● V otázce možného přemístění pily z centra města RM uložila odboru správy majetku nezahajovat jednání 

o odprodeji pozemků v prostoru N2 (Vesecko), právě z důvodu možného využití pro přestěhování pily.

● RM uložila odboru správy majetku zahájit v průběhu roku 2006 odstranění zbytků staveb včetně úklidu po 

sovětské armádě a zajistit orientační systém v celém areálu Vesecka do konce června 2006 a zabezpečit 

finanční spoluúčast firem v areálu na tomto řešení.

● RM uložila odborům města vyřešit užívání komunikace mezi Veseckem a Ohrazenicemi, včetně údržby 

okolní zeleně v majetku Města.

● RM nedoporučila v tuto chvíli další prodej bytových domů a bytových domů s nebytovými prostory, včetně 

areálu Šetřilovsko.

● RM uložila odboru správy majetku předložit otázku prodeje čp. 256 v Tázlerově ulici (bývalé plicní 

oddělení) s přilehlými pozemky na příští jednání v souvislosti s diskusí o koncepci a umístění Fokusu.

● RM schválila celkovou výši nákladů na realizaci dokončení kuchyně OAHŠ a předložený způsob 

financování.

● RM schválila dodavatelem stavby „Rekonstrukce ul. Studentská - Turnov, parkování mezi č. p. 1385 – 

1327“ společnost Ludmila Němcová Pardubice.

● RM schválila prodeje a pronájmy pozemků dle návrhu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. KVĚTNA 2006

● ZM vzalo na vědomí informaci o postupu v jednání o problematice budoucnosti škol v Turnově.

● ZM schválilo předložená pravidla pro čerpání a vyplácení příspěvku na napojení stavby na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu. 

● ZM schválilo rozpočtové změny č. 2 na rok 2006, a to zvýšení příjmů i výdajů o částku 2057 tis. Kč, tj. - 

celkové příjmy činí 386 042 tis. Kč, celkové výdaje činí 417 994 tis. Kč a financování zůstává ve výši 31 952 

tis. Kč.

● ZM schválilo příspěvky cizím subjektům na rok 2006 dle předloženého návrhu.

● ZM schválilo majetkové kroky - směny a koupě pozemků.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. ČERVNA 2006

● RM vyslechla informaci  Mgr. Flugrové o činnosti sdružení REP, proběhlé finanční kontrole a aktuálních 

otázkách. RM  této souvislosti uložila zastupiteli pověřenému řízení městské policie, Ivanu Boháčovi, 

zabezpečit do konce července ve spolupráci s odborem správy majetku majetkové vypořádání za movitý 

majetek pořízený v loňském roce a místostarostovi Ing. Pekařovi projednat s organizací případný nový 

splátkový kalendář dlužné částky a vše předložit ZM k projednání.

● K novému umístění organizace FOKUS v Tázlerově ulici - RM uložila odboru rozvoje města zabezpečit 

zpracování projektové dokumentace. 

● K investicím v městské nemocnici - RM uložila odboru správy majetku uzavřít smlouvu na dodavatele 

projektových prací na spojovací krček a vertikálu k dětskému oddělení s vítěznou firmou ve výběrovém 

řízení - firmou Profes Projekt Turnov. RM současně odložila rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo na úpravu 

topného systému, resp. změnu primárního zdroje - firmy Nempra, a zastavila všechny kroky s tím spojené.

● RM vzala na vědomí informaci o výčtu majetku ve vlastnictví města v průmyslové zóně Vesecko. Odbory 

města mají vypracovat podklady nutné pro možné výstavby nových průmyslových objektů.  

● RM schválila pronájem pozemku v k. ú. Mašov a výpůjčku kamenného kiosku na Hlavatici na dobu 

neurčitou pro Jindřicha Sochora z Mašova za daných podmínek.

● RM schválila majetkové kroky – směny, pronájmy, zřízení věcného břemene, odkoupení pozemků ad. dle 

návrhu.

● RM schválila úpravu (navýšení) cen nájemného sálu v hasičárně Daliměřice.

● RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., schválila uzavření smlouvy 

na zabezpečení funkce technického dozoru investora s firmou Profes Projekt, spol. s r. o., z důvodu 

odstoupení od uzavření smlouvy s původně vybraným vítězem výběrového řízení. RM dále schválila nové 

složení dozorčí rady této společnosti pro další funkční období 2006 - 2008 ve složení: PhDr. Hana Maierová, 

Mgr. Jiří Mašek, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Bc. Drahomíra Staňková, Bc. René Brož. 

● RM uložila odboru rozvoje města vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace 

rekonstrukce Skálovy ulice - 2. etapa.

● V bytových zónách RM rozhodla o vypsání výběrového řízení na zhotovitele komunikací na Hruštici a 

Károvsku.

● RM uložila odboru rozvoje města připravit po vyhlášení podmínek na další etapy příspěvků z Norských 

fondů návrh na vymezení vhodných a připravených akcí k podání potřebných žádostí.

● RM schválila tzv. motivační odměny vedoucím pracovníkům města.

● RM vzala na vědomí informaci o podané petici a o situaci na stavbě přeložky silnice I/10 a uložila odboru 

rozvoje města, aby si vyžádal výsledky měření hluku v dané lokalitě a v případě, že hluková zátěž nevyhoví 

hygienickým limitům, ukládá RM předložit materiál s vyhodnocením skutečné situace a s návrhem variant 

možného dalšího postupu.

● RM vzala na vědomí názor občanů podaný formou petice ve věci vzájemného stěhování škol – ZŠ 

Žižkova a Integrované střední školy. Tento názor zohlední při svém rozhodování v této věci v červenci 

tohoto roku.
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● RM doporučila zařadit do návrhu rozpočtových změn částku ve výši 50 % ročního nájemného za 

autobusové nádraží z důvodu navýšení kilometrů městských linek při probíhajících investičních akcích. 

● RM uložila vypsat výběrové řízení na opravu areálu vojenského hřbitova z války r. 1866 na Hruštici.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 29. ČERVNA 2006

● K bodu jednání na téma společnosti Nempra v městské nemocnici RM neschválila vyplacení odměn na 

rok 2005 pro p. Pokorného a uložila řediteli nemocnice Ing. Slámovi zabezpečit předložení návrhu výčtu 

množství prací v letošním roce pro dokončení akce sterilizace a zabezpečení topné sezony, a to včetně 

technicko-ekonomického posouzení jednotlivých možností – to vše do příštího jednání.

● Dále RM přijala některá rozhodnutí pro realizaci cyklotrasy Turnov - Dolánky, 1. etapa.

● RM vzala na vědomí informaci o uzavírce Nádražní ulice v Turnově. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. ČERVNA 2006

● ZM schválilo závěrečný účet města za rok 2005.

● ZM uložilo starostovi města do konce října zajistit, aby finanční odbor MěÚ zpracoval rozdělení finančních 

prostředků vynaložených na investiční akci Střelnice na prostředky poskytnuté z Nadace B. J. Horáčka a na 

prostředky vynaložené městem, dále aby finanční odbor a odbor rozvoje města provedl analýzu 

nedokončených investic investiční akce Střelnice, dále mj., aby veškeré investiční výdaje investiční akce 

Střelnice byly hrazeny přímo investorem, tj. KCT.

● ZM dále projednalo předložené majetkové otázky – prodeje, převody majetku a pronájmy.

● ZM vzalo na vědomí organizační změny společnosti ONTEX a schválilo prodej částí pozemků v k. ú. 

Daliměřice akciové společnosti Clara Invest za cenu 800 Kč/m² a uzavření dodatku k budoucí kupní 

smlouvě.

● ZM schválilo partnerskou spolupráci se švédským městem Alvesta včetně návrhu předložené partnerské 

smlouvy. 

● ZM vzalo na vědomí informaci o zajišťování informací prostřednictvím TV vysíláni v I. polovině roku 2006.

● ZM schválilo, resp. neschválilo zařazení některých pozemků v rámci připravované změny č. 13 ÚPSÚ 

Turnov.

● ZM po projednání souhlasilo se vstupem obce Loučky do Vodohospodářského sdružení Turnov, 

dobrovolného svazku obcí ,od 1. 9. 2006.

● ZM schválilo finanční příspěvky na kulturní akce a činnost spolků z položky „Kulturní akce+spolky“ dle 

předloženého návrhu.

● ZM schválilo mimořádné odměny členům kontrolního výboru za náročnou práci na kontrolní zprávě týkající 

se Střelnice dle předloženého návrhu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. ČERVENCE 2006
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● RM vzala na vědomí informaci o stavu přípravy Sportovně rekreačního areálu Sobotecká ul. (Maškovy 

zahrady), tedy zejména o probíhajícím řízení na vydání územního rozhodnutí na celý areál. Dále RM uložila 

vyhlásit prodej pozemku pro hotel a pozemku bývalých jatek pro zařízení pro volnočasové aktivity mládeže 

nebo obchod a služby s tím, že záměr bude zveřejněn odpovídající formou. Dále potom radní uložili odboru 

cestovního ruchu zadat komplexní studii návštěvnického centra.

● RM vzala na vědomí zprávu o současném stavu zpracování studií na rozvoj a koncepci sportovišť v 

Turnově. 

● RM schválila výjimky ze stavební uzávěry.

● K bodu Regulační plán centra města RM schválila další postup v projednání s tím, že požaduje předložit 

souborné stanovisko na ZM do konce volebního období. 

● Příprava městského dopravního okruhu - RM schválila zahájení prací na projektech pro severozápadní 

odlehčovací komunikaci centra města a v této souvislosti uložila odboru rozvoje města zabezpečit vyhlášení 

výběrového řízení  na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

● Transformace příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov na neziskovou organizaci -  RM vzala 

na vědomí informace a uložila připravovat všechny nezbytné kroky. V otázce investice společnosti Nempra 

RM uložila řediteli nemocnice projednat s realizační firmou slevu z ceny s tím, že schválila pokračování v 

realizaci akce.

● Koncepce škol v Turnově - RM vzala na vědomí zjištěné skutečnosti a stanoviska dotčených subjektů ve 

věci stěhování Integrované střední školy a Základní školy v Žižkově ulici. Vzhledem k důležitosti celé otázky 

ukládá Bc. Brožovi opětovně předložit k projednání orgánům města, a to po vyjasnění záměrů Libereckého 

kraje v jejich koncepci školství a zahrnutí školského objektu v Hruborohozecké ulici do záměrů řešení.

● RM projednala informaci Ing. Hejduka a stanovisko Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji. V této 

souvislosti doporučuje ZM ukončit smluvní vztah s nadací.

● Centrální sterilizace Městské nemocnice Turnov - RM schválila navýšení rozpočtové rezervy o 700 tis. Kč 

včetně DPH.

● RM schválila navržené pronájmy pozemků.

● RM projednala a schválila znovuotevření sběrného dvora na Vesecku dle předloženého návrhu a zároveň 

uložila provést příslušné kroky k uzavření sběrného dvora v Pacltově ulici, a to k datu 1. 9. 2006. 

● RM schválila dodavatele projektové dokumentace na integrovaný přestupní uzel veřejné a individuální 

dopravy u nádraží ČD.

● RM souhlasila s vypsáním výběrového řízení na nákup vozidla pro komunální odpad pro Technické 

služby, s.r.o.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. SRPNA 2006

● Členové RM si prohlédli právě probíhající investice ve městě (Sběrný dvůr Vesecko, Střelnice...).

● RM projednala aktuální zprávu o průběhu povodní a uložila p. Hovorkovi (vedoucí správního odboru) 

zabezpečit přesné vyhodnocení škod po povodni a jejich odstranění do konce roku v první fázi z prostředků 

pro krizové řízení a případně požádat o rozpočtovou změnu, a dále potom krizovému pracovníku zabezpečit 

po projednání v komisi pro krizové řízení zvýšení účinnosti práce protipovodňové komise - zlepšení webové 
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informace, zpřesnění využití nového hlásného systému, informace formou sms, atd.

● RM vzala na vědomí přehled o stavu pohledávek města k 30. 6. 2006 dle předloženého materiálu. 

● RM doporučila ZM přijmout dlouhodobý investiční úvěr ve výši 60 mil. Kč od České spořitelny, a. s.

● RM dala souhlas příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, aby 190 tis. Kč z rezervního fondu použila k 

posílení svého investičního fondu za účelem navýšení prostředků na investiční akci „sklepení“ na hradě.

● RM vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2006.

● RM schválila novou organizační strukturu Zdravotně sociálních služeb Turnov dle předloženého návrhu od 

1. ledna 2007. Současně RM uložila vedoucí sociálního odboru projednat veškeré změny v zařízení 

s Krajským úřadem Libereckého kraje. V této souvislosti RM uložila upravit vztahy s klienty v sociální oblasti 

v souladu s nově platnými právními normami. V této souvislosti schválila, že rozhodnutí o umístění (do domu 

s pečovatelskou službou) bude nahrazováno nájemní smlouvou, a to s účinností od 1. ledna 2007, s 

pravomocí přidělit byt dle současných pravidel.

● RM schválila nové organizační uspořádání odboru sociálních věcí a uložila tajemníkovi města příslušné 

změny personálně a technicky zabezpečit tak, aby odbor zabezpečil nové zákonem požadované činnosti od 

1. ledna 2007.

● RM schválila předložené výjimky ze stavební uzávěry.

● RM schválila výběrové řízení a dodavatele akce „Cyklistická stezka Turnov - Dolánky, 1. etapa“ firmu 

Strabag, a. s., Liberec, a schválila realizaci této investiční akce.

● RM uložila odboru rozvoje města ve spolupráci s příslušnými odbory zpracovat žádosti o finanční podporu 

z finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska na následující projekty: Podpora a rozvoj 

modernizace služeb veřejné administrativy v Turnově prostřednictvím využití IT technologií, modernizace a 

vybavení mateřské školy v ulici Zborovská, zlepšení podmínek obslužnosti a školské vzdělávání v budově 

dětského oddělení městské nemocnice.

● RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., schválila návrh interiéru 

stavby Střelnice dle předloženého návrhu Ing. arch. Radka Šímy a současně schválila vypsání jednotlivých 

výběrových řízení a složení výběrových komisí na dodávku interiéru dle předloženého návrhu. RM též 

schválila záměr umístění předložených uměleckých děl v rámci stavby a uložila jednateli společnosti KCT 

připravit znění smlouvy o dílo k samostatnému projednání.

● RM v působnosti valné hromady společnosti KC Turnov, s. r. o., schválila, aby Město Turnov jako jediný 

společník poskytl příplatek mimo základní kapitál ve výši Kč 13 332 259 Kč dle předloženého materiálu, a to 

za účelem financování akce „Společenské centrum Střelnice“.

● RM doporučila ZM schválit dohodu o převodu majetku od společnosti VGP Park Turnov, a. s. 

● RM schválila doporučení hodnotící komise a přidělila veřejnou zakázku „Komunikace pro čtyři domy v 

Mašově“ firmě Silnice Jičín, a. s. 

●  V otázce rekonstrukce lávky pro pěší přes Libuňku – pravé předpolí, RM zrušila výběrové řízení a uložila 

odboru správy majetku vypsat nové s termínem realizace v první polovině roku 2007. 

● RM schválila řešení rozšíření parkovacích míst v ulicích Rubínová a při zakončení Studentské ulice. 

Současně schválila dodavatele stavby ,,Parkování v sídlištích – Turnov“, společnost SaM silnice a mosty, a. 

s., Česká Lípa.

● RM schválila pronájem nebytových prostor v objektu čp. 26 v ul. 5. května nájemci: p. Koštejn, Benátky n. 
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Jizerou, za částku nájemného dle návrhu - zřízení sportovního baru. 

● RM schválila zvýšení regulovaného nájemného pro období od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007 dle zákona č. 

107/2006 Sb. a schválila uzavírání nájemních smluv na dobu určitou - dva roky pro nájemníky, kteří plní 

řádně své povinnosti po dobu minimálně dvou let. 

● RM schválila záměr rozsahu revitalizace na dopravním hřišti na Skautském ostrově a doporučila schválení 

navýšení výdajové kapitoly na 400 tis. Kč.

● RM vzala na vědomí informace o průběhu soutěže na zhotovení návrhu uměleckých děl na kruhové 

objezdy ve městě a v této souvislosti uložila vedoucím odboru kultury a rozvoje provést činnosti směřující k 

úspěšné realizaci vybraných návrhů.

● RM schválila výsledek výběrového řízení na pult centrální ochrany pro městkou policii, které vyhrála firma 

NAM systém Orlová. V této souvislosti uložila dořešit technické a smluvní detaily napojení (budov ad.).

● RM vzala na vědomí, že se Mgr. Karel Bárta k 31. srpnu 2006 vzdal funkce ředitele Základní školy Turnov 

v Žižkově ulici a souhlasila, aby pravomoci ředitele školy převzal na dobu určitou – do doby, než bude 

jmenován ředitel školy na základě výběrového řízení - Mgr. Ivo Filip.

● RM vzala na vědomí, že se paní Věra Bečková k 30. září 2006 vzdala funkce ředitelky Základní školy 

speciální a mateřské školy speciální Turnov, ul. Kosmonautů, a na základě výsledku konkurzního řízení 

jmenovala ke dni 1. 10. 2006 Bc. Dagmar Rakoušovou ředitelkou této školy.

● RM rozhodla zřídit nově odbor vnitřních věcí od 1. 1. 2007.

● RM schválila záměry zřízení peněžního fondu pro rozvoj Českého ráje a vyhlašování udělování Ceny B. J. 

Horáčka, a to od r. 2007. RM v této souvislosti uložila Bc. René Brožovi, vedoucímu odboru kultury, předložit 

návrh budoucímu ZM z důvodu dlouhodobé účinnosti očekávaného kladného rozhodnutí.

● RM schválila jako vítěze výběrového řízení a dodavatele akce: Turnov, Hruštice - oprava vojenského 

hřbitova z války r. 1866, firmu Ivan Kunetka, Turnov.

● RM vzala na vědomí informaci o finanční situaci REP, o. s. (Poradna pro rodinu a děti v Turnově) a 

schválila odložení splatnosti faktur dle návrhu. 

● RM schválila projektový záměr „Proměna Šetřilovských parků“ a zavazuje se k dofinancování projektu 

včetně jeho realizace v případě uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku od nadace Proměny.

● RM souhlasila s přímým zadáním zakázky „Český ráj dětem 2007“ (akce na zahájení turistické sezony v 

Českém ráji) v rámci grantu SROP agentuře ARA, Turnov.

● RM projednala petice za zachování provozu městské autobusové linky č. 670111 Turnov - Ohrazenice - 

Turnov, Hrubý Rohozec - Turnov, Malý Rohozec - Turnov Bukovina od obyvatel Turnova - Daliměřic a 

přilehlých obcí a vzala na vědomí upravený jízdní řád této linky od 1. 9. do 30. 9. s tím, že od 1. 10. 2006 

bude tato městská autobusová linka obnovena v původním rozsahu provozu městské autobusové dopravy.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 7. ZÁŘÍ 2006

● V otázce transformace městské nemocnice vzalo ZM na vědomí, že podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 

245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení se tato příspěvková organizace 

zřízená Městem Turnov počínaje 27. 11. 2006 ze zákona změní na veřejné neziskové ústavní zdravotnické 

zařízení. ZM schválilo i změnu zřizovací listiny.
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● ZM schválilo též majetkové kroky ve společnosti Nempra, s.r.o., v městské nemocnici.

● ZM schválilo ukončení smluvního vztahu z 16. 7. 2003 uzavřeného mezi Městem Turnov, Kulturním 

centrem Turnov, s. r. o., a Nadací B. Jana Horáčka Českému ráji.  

● ZM schválilo zahájení projekčních činností ve Sportovně rekreačním areálu Turnov - Sobotecká, Maškova 

zahrada v oblasti budoucích městských investic pro stavbu zimního stadionu a venkovního koupaliště. 

● ZM schválilo rozpočtové změny č. 3 na rok 2006, a to zvýšení příjmů i výdajů  o částku 15 035 tis. Kč, tj. 

celkové příjmy činí 401 077 tis. Kč, celkové výdaje činí 433 029 tis. Kč a financování zůstává ve výši 31 952 

tis. Kč. Dále ZM schválilo přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč od České spořitelny, a. s., a to bez 

zajištění. 

● ZM schválilo dohodu o odkoupení  majetku od společnosti VGP Park Turnov, s.r.o.  

● ZM schválilo navržené prodeje a směny pozemků.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. ZÁŘÍ 2006

● RM uložila odvod z investičních fondů příspěvkových organizací dle návrhu. Z nerozděleného zisku 

Městské teplárenské Turnov, s. r. o., a Technických služeb Turnov, s. r. o., jde shodně o částky ve výši 900 

tis. Kč.

● RM souhlasila s čerpáním částky do 30 tisíc Kč z rezervního fondu Městské knihovny Antonína Marka, a 

to na nákup malé telefonní ústředny.

● RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o., vzala na vědomí informaci 

o současné situaci ve společnosti a o plnění finančních ukazatelů a o vlivu DPH na její finanční chod, mj. 

RM též schválila přijetí dalšího pracovníka a nákup nového vozidla a jednateli společnosti uložila, aby s 

ohledem na navýšení provozních nákladů zabezpečil zvýšení příjmů organizace od podzimu 2006 například 

úpravou cen pronájmů a vstupného.

● RM v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., schválila cenu tepelné 

energie za období 9/06 - 8/076 ve výši 475 Kč/GJ bez DPH a schválila plánovanou kalkulaci ceny tepelné 

energie na období 9/06 - 8/07.

● RM vzala na vědomí informaci o stavu věcí předaných advokátním kancelářím klientem Město Turnov k 

vyřízení.

● RM schválila ekonomické nájemné nemovitostí Obchodní akademie a hotelové školy na rok 2006 ve výši 

3 250 000 tis. Kč z důvodu investiční akce s názvem „Stravovací provoz kuchyně Hotelové školy v Turnově". 

Zároveň RM schválila předplacení nájemného nemovitostí ve výše uvedené částce pro období let 2007 až 

2013, tj. pro období 6 let v částce 500 tis. Kč ročně, pro rok 2013 v částce 250 tis. Kč. RM také schválila 

záměr darovat v budoucnosti movitý majetek vzniklý v rámci 1. a 2. etapy této investiční akce do majetku 

OAHŠ Turnov a uložila starostovi předložit tento krok do ZM.

● RM schválila změnu poplatků za pronájem prostor sálu v budově Hasičárny Daliměřice.

● RM doporučila ZM schválit prodej pozemku pro výstavbu bytového domu v Žižkově ulici firmě Jan Kreysa. 

● RM schválila dodavatele na oplocení fotbalového stadionu - společnost GEMA, s. r. o., Mladá Boleslav a 

schválila realizaci celé akce v letošním roce s tím, že polovina bude uhrazena příští rok.

● RM schválila pronájem kancelářských prostor v čp. 1 ul. Antonína Dvořáka na rok 2006 pro Sdružení 
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Český ráj za částku 60 tisíc Kč za rok.

● RM schválila jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace ve 

stupni DSP + DZS na stavbu Okružní křižovatka ul. Sobotecká – přístup ke Sportovně rekreačnímu areálu 

Sobotecká a Parkoviště u prodejny PLUS DISCOUNT včetně obslužné komunikace“ nabídku firmy Atelier 4, 

s. r. o., Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou.

● RM vyňala ze stavební uzávěry v centru města pozemky dle předloženého návrhu (v jednom případě 

s vynětím nesouhlasila).

● RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., schválila, aby Město Turnov 

jako jediný společník poskytl příplatek mimo základní kapitál ve výši Kč 34 521 859 Kč dle předloženého 

materiálu, a to za účelem financování akce „Společenské centrum Střelnice“.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 5. ŘÍJNA 2006

● ZM Turnov schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 19/06, kterou se vydává Požární řád města Turnova. 

● ZM projednalo kontrolu plnění svých usnesení a některé zrušilo.

● ZM udělilo Cenu obce 2006 pánům Františku Svobodovi, Pavlu Šilhánovi a Mgr. Filipu Stárkovi.

● ZM schválilo darování části investičního souboru věcí (movitého majetku), který tvoří vybavení kuchyně 

pořízené v 1. a 2. etapě investiční akce s názvem „Výukový provoz kuchyně Hotelové školy v Turnově“, do 

majetku Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov ,příspěvkové organizace Libereckého kraje,. 

● ZM schválilo prodej části pozemků pro výstavbu bytového domu v bývalých kasárnách do podílového 

spoluvlastnictví Ing. Janu Kreysovi a Josefu Kreysovi. 

● ZM schválilo vykoupení pozemků, na kterých je umístěno travnaté fotbalové hřiště za tratí v Koškově ul. 

za cenu 45 Kč/m².

● V otázce územního plánování, resp. návrhu aktualizovaného zadání Územního plánu velkého územního 

celku Libereckého kraje ZM nepřijalo žádné usnesení.

● K předkládání žádosti z Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska ZM schválilo 

projekty „Modernizace služeb veřejné správy v Turnově prostřednictvím využití informačních technologií“, 

„Modernizace a vybavení MŠ Turnov, Zborovská 914“ a „Zlepšení podmínek obslužnosti a školské 

vzdělávání v budově dětského oddělení Městské nemocnice Turnov“ a zavázalo se zajistit spolufinancování 

ve výši 15% oprávněných nákladů po dobu realizace akcí.

● V otázce schválení souborného stanoviska k Regulačnímu plánu č. 3 - Centrum města Turnova a 

schválení pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Turnova se ZM usneslo, že k tomuto bodu 

uspořádá ještě dvě další jednání před volbami.

● ZM schválilo dle § 20. odst. 7, § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh zadání změny č. 11 Územního plánu sídelního útvaru 

Turnov, který je doplněn o požadavky uplatněné v rámci veřejného projednávání návrhu zadání.

● ZM schválilo v lokalitě Durychov, Na Kamenci odkoupení pozemku určeného regulačním plánem na 

komunikaci za cenu 81 Kč/m².

● ZM projednalo Zprávu kontrolního výboru o činnosti za rok 2006.

● ZM schválilo výsledky soutěže na zhotovení návrhu uměleckých děl na kruhové objezdy ve městě dle 
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návrhu odborné komise. Zároveň pověřilo Odbor dopravy a Odbor školství, kultury a sportu MěÚ činnostmi 

směřujícími k úspěšné realizaci dle návrhu.

● ZM schválilo vstup města do projektu „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku, 

Semilsku a Jilemnicku“ zajišťovaného občanským sdružením Fokus Turnov.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 11. ŘÍJNA 2006

● RM jako valná hromada společnosti Městská sportovní, s.r.o., schválila navrhované zvýšení cen 

vstupného na mobilní kluziště pro následující sezonu.

● V otázce pokračování projektu sportovního areálu v Maškově zahradě RM schválila dvě samostatná 

výběrová řízení na zpracování projektové dokumentace pro kluziště a koupaliště.

● RM uložila odboru správy majetku v souvislosti s připravovaným projektem odkanalizování měst „Čistá 

Jizera“ zpracovat v roce 2007 projekty rekonstrukcí ulic, a to zejména ulice 5. května, zbytek ulice Nádražní 

směrem k Ohrazenicím, řešení ulic a parkování v sídlišti Studentská a další dle analýzy jejich potřebnosti.

● RM uložila odboru správy majetku realizovat nejdéle do konce února výběr zpracovatelů žádostí pro první 

kolo výzev na získání prostředků z evropských fondů.

● RM schválila výsledek výběrového řízení a přidělila zakázku na zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci bazénu Výšinka fy CODE, s. r. o., Pardubice.

● RM schválila akci a zhotovitele pokládky asfaltového povrchu ve Vazoveckém údolí, společnost SSŽ, a. s., 

závody Liberec, s odložením platby do konce března 2007.

● RM schválila řešení úplné rekonstrukce ulic Bezručova a Palackého dle předloženého návrhu, a to formou 

dodatku ze strany Vodohospodářského sdružení Turnov k původní smlouvě s dodavatelem akce 

Odkanalizování Malého Rohozce, Hrubého Rohozce a Daliměřic. 

● RM schválila změnu prostorového uspořádání přestupního terminálu u nádraží ČD dle předloženého 

návrhu projektanta pro dopracování a předložení do územního řízení. Mj. uložila prošetřit možnost zaústění 

nájezdových ramp do bezejmenné ulice, prošetřit možný vznik komplikací na Nádražní ulici díky 

zobousměrnění výjezdu v ulici U Nádraží, prošetřit rozšíření profilu výjezdu ulice U Nádraží ve smyslu 

projednání, vyřešit koridory pro cyklostezky v uvedené oblasti na další části města, prověřit variantu 

vícepatrového parkování nad autobusovým nádražím místo podzemního ad.

● RM projednala výjimky ze stavební uzávěry.

● RM schválila slevu ve výši 35 tisíc Kč z nájemného za pozemky města ke skládkování zeminy v roce 2007 

firmě Zikuda z důvodu zpracování projektové dokumentace přeložky STL plynovodu u PZ Vesecko na 

náklady firmy.

● RM vzala na vědomí informaci o současném průběhu finanční kontroly na vyúčtování státní dotace při akci 

„Hřiště gymnázium“ a uložila Ing. Pekařovi předložit v odpovídající době materiál o konečném závěru 

kontroly a přijatých krocích ze strany města.

● RM vzala na vědomí zprávu o podílu financování města na rekonstrukci Nádražní ulice.

● RM schválila jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku - zpracování jednostupňové projektové 

dokumentace stavby „Cyklostezka ve Sportovně rekreačním areálu Sobotecká“ nabídku Ing. Martina 

Václavů. 
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● RM projednala informaci o možném využití budoucího areálu Střelnice a v této souvislosti uložila jednateli 

předložit nejdéle do konce března příštího roku materiál o vývoji situace v této otázce. Dále RM uložila 

jednateli zahájit výběrové řízení na nájemce restaurací a bufetu, a to variantně v obou možných verzích 

postupu, tak aby mohla být posouzena vhodnost jednotlivých řešení na základě konkrétních nabídek. 

● RM vzala na vědomí přípravné práce na rozšíření sběrného dvora na Vesecku a schválila rozsah 

realizace dalšího rozšíření sběrného dvora.

● RM schválila kronikářský zápis za rok 2005 včetně jeho fotodokumentační přílohy.

● RM souhlasila s podpisem smlouvy o převodu obchodního podílu Nempra, s. r. o., ve výši 100 tisíc Kč ze 

strany ředitele nemocnice na Město Turnov dle navržené smlouvy a uložila Ing. Pekařovi zabezpečit do 

prosincového jednání RM předložení komplexního materiálu o projednání a realizaci všech kroků uvedených 

v předloženém návrhu, které souvisí s převodem zřizovacích práv k firmě Nempra, s. r. o., na Město Turnov. 

● RM uložila Ing. Pekařovi a Ing. Slámovi analyzovat v co nejkratší době usnesení ústavního soudu o otázce 

transformace nemocnic a předložit na listopadové jednání nového zastupitelstva potřebné kroky města k 

odsouhlasení, tedy rozhodnutí o způsobu transformace městské nemocnice.

● RM uložila odboru životního prostředí v souvislosti s údržbou městské zeleně zaslat fy Krejčí druhou výzvu 

k nápravě, jednat o ukončení některých činností pro příští rok a předložit na příští jednání RM návrh 

konečného řešení, tedy možného omezení prací, či výpovědi a nového výběrového řízení. 

 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 19. ŘÍJNA 2006

● RM jmenovala na návrh tajemníka MěÚ do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí Jana Zárybnického s 

účinností od 1. 1. 2007.

● RM jmenovala do funkce ředitele ZŠ Turnov, Žižkova 518, Mgr. Ivo Filipa s účinností od 20. 10. 2006. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 19. ŘÍJNA 2006

● V otázce schvalování dalšího kroku v práci na Regulačním plánu centra města ZM schválilo vypuštění 

tohoto bodu z programu zasedání.

● K předkládání žádostí z Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska – ZM opravilo 

názvy jednotlivých projektů.

● ZM schválilo vykoupení pozemku na cyklostezku Turnov – Dolánky.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 6. LISTOPADU 
2006

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Turnova.

● ZM vzalo na vědomí zprávu o průběhu komunálních voleb konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2006 a o 

ověření platnosti jejich výsledků.

● ZM vzalo na vědomí, že předepsaný slib složilo všech 27 přítomných členů ZM: Mgr. Miroslav Beran, 

Dagmar Brabcová, Mgr. Jaromír Frič, ThMgr. Ondřej Halama, Aleš Hozdecký, MUDr. Martin Hrubý, Břetislav 
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Jansa, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Ing. Jindřich Jeníček, Eva Kordová, Josef Kunetka, Ivan Kunetka, PhDr. 

Hana Maierová, Mgr. Aleš Mikl, MUDr. Lumír Mitáček, MUDr. Veronika Mokrá, Ing. Michaela Omová, Ing. 

Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná, Ing. Tomáš Sláma, doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Mgr. Otakar 

Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, Jan Ulrich, Jindřich Zeman, Dis., František Zikuda.

● ZM zvolilo PhDr. Hanu Maierovou starostkou Města Turnova, Ing. Jaromíra Pekaře prvním místostarostou 

a Aleše Hozdeckého druhým místostarostou Města Turnova.

● ZM zvolilo MUDr. Martina Hrubého, Evu Kordovou, ThMgr. Ondřeje Halamu, Ing. Tomáše Slámu, Mgr. 

Jaromíra Friče, Mgr. Aleše Mikla za další členy Rady města Turnova.

● ZM zvolilo Ing. Tomáše Slámu předsedou finančního výboru.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 22. LISTOPADU 2006

● RM schválila termíny jednání průměrně jednou v měsíci, vždy v pondělí od 10 hodin.

● RM vzala na vědomí informace o chodu úřadu a uložila tajemníkovi prověřit formu zajištění právních 

služeb.

● RM odvolala z funkce vedoucího odboru cestovního ruchu Aleše Hozdeckého na základě písemné 

rezignace k 7. 11. 2006 a uložila tajemníkovi navrhnout obsazení této funkce na základě výběrového řízení.

● RM vzala na vědomí informace o organizacích založených a zřizovaných Městem Turnov.

● RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o., odvolala člena dozorčí (DR) rady 

Ing. Vojtěcha Žáka k datu 22. listopadu 2006. RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s. 

r. o., odvolala členy DR - RNDr. Ottu Jarolímka a Františka Svobodu k datu 22. listopadu 2006. RM v 

působnosti valné hromady jmenovala členem DR Městské teplárenské Turnov, s. r. o., RNDr. Ottu Jarolímka 

k datu 22. listopadu 2006. RM v působnosti valné hromady jmenovala členem DR Městské sportovní 

Turnov, s. r. o., Mgr. Aleše Mikla a Aleše Hozdeckého k datu 22. listopadu 2006. RM v působnosti valné 

hromady jmenovala členem DR Kulturního centra Turnov, s. r. o., Aleše Hozdeckého a Th.Mgr. Ondřeje 

Halamu k datu 22. listopadu 2006.

● RM vzala na vědomí informaci o členství města Turnov v jiných organizacích, souhlasila s navrhovaným 

zastoupením a uložila starostce předložit potřebné návrhy na nejbližší jednání ZM.

● RM zrušila dosavadní komise RM a odvolala předsedy a členy dosavadních komisí. Současně jmenovala 

nové předsedy komisí - komise sportovní: Mgr. Aleš Mikl, komise kulturní: Th.Mgr. Ondřej Halama, komise 

pro cestovní ruch: Mgr. Otakar Špetlík, komise pro městskou památkovou zónu: Ivan Kunetka, komise pro 

výchovu a vzdělávání: Mgr. Jaromír Frič, komise pro zahraniční vztahy: Aleš Hozdecký, komise pro životní 

prostředí: Ing. Tomáš Tomsa, komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky: Ing. Jindřich Jeníček, 

komise sociální: Dagmar Brabcová, komise bytová: Břetislav Jansa, komise dopravní: RNDr. Otto Jarolímek, 

komise pro škodní a likvidační události: Mgr. Jaromír Frič, komise pro Zdravotně sociální služby: MUDr. Jiří 

Tomášek, komise letopisecká: PhDr. Hana Maierová, komise pro nemocnici: MUDr. Martin Hrubý, komise 

pro občanské záležitosti: Eva Kordová, komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: Mgr. Aleš Mikl. RM 

uložila předsedům do příštího jednání předložit návrhy na složení komisí.

● RM stanovila členy ZM, kteří mají právo užívat závěsný odznak při občanském sňatku.
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● RM projednala složení povodňové komise města a odvolala ke dni 23. 11. 2006 z funkce člena komise 

Bohuslava Šlamboru, a dále k témuž datu jmenovala za členy povodňové komise Ing. Jaromíra Pekaře, Ing. 

Milana Hejduka a Luboše Trucku.

● RM projednala aktuální majetkové záležitosti příspěvkových organizací.

● RM v případě městské nemocnice uložila místostarostovi Ing. Pekařovi předložit na příští jednání tuto 

problematiku ve vztahu k aktuálním zákonným normám včetně jejich dopadů na chod nemocnice. Dále 

uložila předložit problematiku Nempry, s. r. o., dle diskuze, jako podklad pro další postup.

● RM vyjmula ze stavební uzávěry na území ochranného pásma vodního zdroje Dolánky pozemek 

pro stavbu telekomunikačního zařízení – základnové stanice GSM společnosti T – Mobile Czech Republic, 

a.s. 

● RM schválila koncepční řešení prostorového uspořádání budoucího přestupního terminálu u nádraží ve 

variantě s nadzemním parkovištěm dle předloženého návrhu projektanta pro dopracování a předložení do 

územního řízení. 

● RM schválila plán zimní údržby komunikací v Turnově pro zimní období roku 2006 - 2007.

● RM schválila předložené majetkové kroky.

● RM uložila odboru správy majetku dořešit s nájemcem nebytových prostor v čp. 26 v ul. 5. května využití 

herny se záměrem odstranění výherních hracích automatů a přeložit návrh na lednové jednání RM. 

● RM souhlasila s další spoluprací s firmou Krejčí (údržba městské zeleně) a uložila odboru životního 

prostředí doplnit formou dodatku smlouvu dle návrhu. Dále uložila zajistit květinovou výzdobu dodávkou od 

jiné specializované firmy.

● RM projednala jako orgán valné hromady činnost Městské teplárenské Turnov, s. r. o.

● RM souhlasila se změnou formy příspěvku Hlasům a ohlasům Turnovska, a to na úhradu tiskového místa 

v tomto měsíčníku v navrženém rozsahu.

RM též souhlasila se záměrem vydat informační brožuru pro občany a spádové území Turnova a uložila 

vedoucí finančního odboru paní Staňkové zařadit potřebnou částku do návrhu rozpočtu Města na rok 2007.

● RM vzala na vědomí informaci o podané petici občanů na překračující emise hluku z firmy ONTEX CZ, s. 

r. o., a uložila odboru životního prostředí sledovat plnění uložených nápravných opatření na odstranění 

hluku.

● RM schválila záměr nákupu nového vozu pro městkou policii.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 30. LISTOPADU 2006

● RM vzala na vědomí návrh na rozdělení kompetencí ve vedení Města.

● RM uložila tajemníkovi upravit směrnici o zadávání zakázek dle návrhu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 30. LISTOPADU 
2006
● ZM vzalo na vědomí informace o struktuře MěÚ a výstupy z RM konané 22. 11. 2006.

● ZM pověřilo řízením Městské policie místostarostu Aleše Hozdeckého.

● ZM vzalo na vědomí informaci o zvláštních orgánech obce.
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● ZM vzalo na vědomí informaci o zřizování osadních výborů.

● ZM odvolalo dosavadní členy kontrolního a finančního výboru. 

● ZM zvolilo za členy finančního výboru: Ing. Lumíra Šubrta, Ing. Václava Hájka, Ing. Jaroslava Knížka, 

Vladimíra Nešpora.

● ZM zvolilo za člena kontrolního výboru paní Janu Strnadovou a Ing. Annu Holasovou.

● ZM schválilo zástupce Města Turnov takto:

- Euroregion Nisa - rada ERN: Ing. Jaromír Pekař

- Sdružení Český ráj s účinností od valné hromady sdružení 14. 12. 2006: Aleš Hozdecký 

- Svaz cestovního ruchu Libereckého kraje: Aleš Hozdecký

● ZM schválilo zástupce Města Turnova v radě Sdružení VHS Turnov s účinnosti od 1. 1. 2007 pro čtyřleté 

období: PhDr. Hana Maierová, Ing. Milan Hejduk, Ing. Jiří Ulmann.

● ZM schválilo zástupce Města Turnova v dozorčí radě Sdružení VHS Turnov s účinností od 1. 1. 2007 pro 

čtyřleté období : Ing. Jaromír Pekař.

● ZM vzalo na vědomí informaci o možnostech vydávání nařízení obce a obecně závazných vyhláškách 

obce.

● ZM vzalo na vědomí informace týkající se směrnice Rozpočtová pravidla města a finanční řízení 

městských organizací a schválilo rozpočtové změny dle návrhu. 

● ZM vzalo na vědomí informaci o akcích realizovaných odboru správy majetku  a odboru rozvoje města v 

roce 2006 .

● ZM schválilo odměnu neuvolněným členům ZM a předsedům komisí RM v maximální výši.

● ZM schválilo rozdělení finančních příspěvků na kulturní akce a činnost spolků z položky dle předloženého 

návrhu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. PROSINCE 2006

● RM vzala na vědomí problematiku návrhu rozpočtu na rok 2007 a uložila finančnímu odboru a vedení 

města připravit na příští jednání návrh rozpočtu dle závěrů z diskuze.

● RM schválila příspěvkovým organizacím možnosti využití rezervního fondu.

● RM schválila úpravu směrnice Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací, a to s 

platností od 1. 1. 2007.

● RM se vzdala práva a prominula pohledávku občanskému sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, a 

to v plné výši dle návrhu. 

● RM vzala na vědomí informace o činnosti městské policie v roce 2006 a uložila místostarostovi A. 

Hozdeckému předložit na příští jednání RM návrh rozdělení kompetencí při řízení MP, návrh organizačního 

řádu a další související problematiku činnosti MP. 

● RM vzala na vědomí informaci o přípravě rekonstrukce Bezručovy ulice v Turnově. 

● RM vzala na vědomí informaci o zpracované studii  úpravy dílčí části Regulačního plánu č. 1 – Bytové 

zóny v lokalitě Durychov – Na Kamenci, uložila odboru rozvoje města projednat záměry s majiteli pozemků a 

posoudit studii ve vztahu k projektu rekonstrukce hvězdárny. 

● RM jako valná hromada společnosti KCT, s. r. o., vzala na vědomí informace o dosavadním průběhu 
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výstavby Společenského centra Střelnice.

● RM schválila řešení prostorového uspořádání rekonstrukce bazénu Výšinka (s variantou nerezové vany 

bazénu) dle předloženého návrhu projektanta CODE, spol. s r. o., Pardubice pro vypracování projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci stavby.

● RM schválila vyhlášení záměru prodeje části pozemků v k.ú. Daliměřice v souladu s Regulačním plánem 

č. 2 města Turnova – Obchodně–průmyslový areál Vesecko, označené jako sekce N1 za minimální cenu 

600,- Kč/m2 pozemku. Předpokladem všech prodejů pozemků je doložení písemného souhlasu 

Pozemkového úřadu v Semilech o vzdání se restitučního nároku a předložení pravomocného usnesení 

Okresního soudu v Semilech o částečném zastavení soudního řízení, týkajícího se prodávaných pozemků.

● RM schválila pronájmy pozemků.

● RM odvolala Ing. Milana Hejduka a Ivana Boháče z dozorčí rady TST, s. r. o., a jmenovala novými členy 

dozorčí rady Ing. Jaromíra Pekaře, Aleše Hozdeckého, Bohuše Plesla. 

● RM schválila změnu zařízení Domu penzionu pro důchodce na dům zvláštního určení dle předloženého 

návrhu, dále schválila výši úhrad za poskytování sociálních služeb v terénní pečovatelské službě, v centru 

denních služeb a v domově důchodců dle předloženého návrhu. Dále uložila odboru sociálních věcí a 

sociální komisi předložit na RM v lednu 2007 nový způsob umístění v domech zvláštního určení a v DD 

včetně kriterií v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

● RM jmenovala nové komise města.

● RM zamítla žádost Občanského sdružení Dědina o finanční příspěvek na realizaci pamětní desky výstavy 

Jana Dědiny v Základní umělecké škole v Turnově.

● RM projednala podněty na změny v jednacím řádu ZM a doporučila ZM akceptovat návrhy na změny v 

jednacím řádu uvedené v bodě 1 a 2 předloženého materiálu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 21. PROSINCE 
2006

● ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR a Městské policie v roce 2006.

● ZM schválilo zpracování projektové dokumentace návsi v Mašově na základě předložené architektonické 

studie. Dále schválila projektový návrh nové táborové základny v Krčkovicích.

● ZM schválilo navržené prodeje pozemků.

● ZM schválilo úpravu jednacího řádu.

● ZM souhlasilo se stažením z programu jednání bod č. 5 – Regulační plán č. 3 – Centrum města Turnova a 

schválení pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Turnov.

● V otázce schválení Regulačního plánu č. 2 města Turnova – Obchodně-průmyslový areál Vesecko, včetně 

schválení obecně závazné vyhlášky města ZM vzalo na vědomí a souhlasilo:

1) s vyhodnocením stanovisek, námitek a připomínek uplatněných při projednávání návrhu Regulačního 

plánu č. 2 města Turnova – Obchodně-průmyslový areál Vesecko, které jsou přílohou usnesení.

2) se stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je tímto 

usnesením respektováno. 

Usnesení ZM č. 136/2006
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ZM schválilo dle § 26 odst. 2, § 29 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, Regulační plán č. 2 města Turnova - Obchodně-průmyslový areál Vesecko. 

● ZM schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2007, a to dle předloženého návrhu.

● ZM schválilo rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009.

● ZM schválilo prodej pohledávek dle návrhu a uložilo finančnímu výboru, který bude výběrovou komisí, 

předložit výsledky výběrového řízení případnýmh zájemcům o odkup pohledávek.

● ZM schválilo navržené rozpočtové změny.

● ZM vzalo na vědomí informaci o nových zákonech v sociální oblasti a jejich dopadu na odbor sociálních 

věcí a na zařízení sociální péče pro seniory v Turnově. 
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V. 
ROZPOČET 

A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
V     ROCE 2006  

Rozpočet města Turnova na rok 2006
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► Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 26. ledna 2006, a to v příjmové části ve výši 383 
985 000 Kč, ve výdajové části ve výši 415 937 000 Kč a ve financování ve výši 31 952 000 Kč.
Příjmy
Daňové příjmy jsou ve výši 164 mil. Kč. Nejvyšší příjmy jsou již tradičně u daně z příjmu fyzických osob a na 

rok 2005 činí 48 mil. Kč. Nedaňové  příjmy jsou ve výši  56,8 mil. Kč a nejvyšší položku těchto příjmů tvoří 

nájmy z městského majetku. Kapitálové příjmy jsou schváleny ve výši 65,5 mil. Kč a skládají se z prodeje 

pozemků ve výši 46 mil. Kč, prodeje bytů, domů a staveb ve výši 10 mil. Kč a z prodeje investičního majetku 

ve výši 6,130 mil. Kč. Dotace jsou plánovány ve  výši 90,3 mil. 

Výdaje
Celkové výdaje města jsou ve výši 415,937 mil. Kč, a to běžné výdaje ve výši 226,5 mil. Kč a kapitálové 

výdaje ve výši 189,424 mil. Kč.  

Odbor správy majetku má výdaje ve výši 108,2 mil. Kč, tj. 26 % z celkových městských výdajů a zároveň o 

17,6% více než v roce předcházejícím. Běžné výdaje jsou ve výši 45,6 mil. Kč, kapitálové výdaje jsou ve 

výši 62,6 mil. Kč. Z této položky bude mimo jiné placena stavební část sterilizační jednotky Městské 

nemocnice (15,3 mil. Kč), kuchyně OAHŠ (16,7 mil. Kč) a zlepšení protipovodňové ochrany města (10,5 mil. 

Kč).

Odbor životního prostředí má pouze běžné výdaje, které činí 17 mil. Kč, tj. 4,1 %.  Největší část výdajů tvoří 

výdaje na Technické služby Turnov, s. r. o. - svoz odpadu, sběrné dvory ve výši 9,8 mil. Kč.

Finanční odbor má rovněž jen běžné výdaje, které činí 20 mil. Kč, tj. 4,8 %. Nejvyšší položku tvoří daň z 

příjmu za obec ve výši 16 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 32,25 mil. Kč, tj. 7,75 %. Běžné výdaje ve výši 31,8 mil. 

Kč a kapitálové ve výši 0,45 mil. Kč (nákup konvektomatu pro ZŠ v ul. 28.října). Z běžných výdajů je určena 

částka 15,8 mil. Kč na školství (včetně 0,5 mil.Kč půjčky Vzdělávacímu centru Turnov), 7 mil. Kč na kulturu, 

1 mil. Kč na památky, 8 mil. na sport a 1 mil. ostatní. 

Odbor cestovního ruchu má běžné výdaje ve výši  1,4 mil. Kč, výdaje (vlastní podíl) na granty ve výši 2,25 

mil. Kč, celkem tedy 0,88 %.

Stavební úřad má běžné výdaje pouze ve výši  0,07 mil. Kč (režie odboru). Převážně režijní výdaje má také 

odbor správní – celkem 0,5 mil., z toho 270 tis. činí příspěvky při narození dítěte a peněžní fond na svatby. 

Odbor dopravní má režii a posudky ve výši 0,1 mil. Kč, kapitálové výdaje však činí  2,3 mil. Kč. Z této částky 

je 1,5 mil. Kč na projektovou dokumentaci terminálu. 

Náklady na městskou policii jsou ve výši 6,4 mil. Kč, tj. 1,5 % celkového rozpočtu.. Z této částky je 0,2 mil. 

Kč na sdružení prevence kriminality.

Výdaje odboru sociálních věcí jsou ve výši 49,9 mil. Kč, tj. 12 %, tvoří částky na výplatu sociálních dávek 

(31,2 mil. Kč), příspěvek Zdravotně sociálním službám ve výši 13,7 mil. Kč, a dále ostatním organizacím 

(fokus, Centrum pro rodinu, Adra atd.)

Odbor rozvoje města má celkové výdaje ve skoro trojnásobné výši oproti loňsku , a to  75,2 mil. Kč, tj. 18 %. 

Běžné výdaje jsou ve výši 0,2 mil. Kč, ale kapitálové ve výši 75 mil. Kč. Z kapitálových výdajů nejvyšší 

položku činí Střelnice, a to 40 mil. Kč.
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Hasiči mají ve výdajích částku 0,45 mil. Kč , z toho 0,13 mil. Kč tvoří dotace dobrovolným hasičům 

(občanské sdružení).

Zastupitelé mají v rozpočtu celkové výdaje 53,57 mil. Kč, což je skoro 13% celkového rozpočtu. Běžné 

výdaje činí 6,9 mil. Kč a z této částky jsou náklady na odměny a režii zastupitelů ve výši 3,5 mil. Kč, 

zahraniční spolupráce ve výši 0,3 mil. Kč, příspěvek na Hlasy a ohlasy ve výši 0,25 mil. Kč, dotace 

spádovým obcím ve výši 0,35 mil. Kč, náklady na televizi  0,25 mil. Kč, ostatní příspěvky ve výši 0,5 mil. Kč 

a na reprezentační materiály je schválena částka 0,15 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou ve výši  46,65 mil. Kč, 

největší část připadne Vodohospodářskému sdružení Turnov (24,15 mil. Kč) a Městské nemocnici na nákup 

technologie pro sterilizační jednotku (11 mil. Kč).  Jak vyplývá z rozdělení financí jsou v této položce 

zahrnuty i výdaje investičního charakteru.

Kancelář tajemníka má v rozpočtu 44,6 mil. Kč, tj. 10,7 %. Běžné výdaje ve výši 43,75 mil. Kč a kapitálové 

výdaje ve výši necelého 1 mil. Kč. V běžných výdajích jsou zahrnuty mzdy včetně odvodů ve výši  35 mil. 

Kč, náklady na dopravní obslužnost ve výši 1,9 mil. Kč, náklady na činnost místní správy ve výši 3,7 mil. Kč 

a ostatní. Nejvyšší položkou v kapitálových výdajích je výpočetní technika za 0,45 mil. Kč.

Financování
Financování je navrženo v celkové výši  31 mil. Kč a skládá se z přijatého kontokorentního úvěru ve výši 10 

mil. Kč a ze splátky tohoto úvěru ve výši 10 mil. Kč, z krátkodobého úvěru Interreg IIIA  ve výši 8,4 mil. Kč a 

jeho splátek, z přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 25,2 mil. Kč, splátek investičních úvěrů ve výši 10 mil. Kč 

a ze stavu finančních prostředků na účtu k 1. 1. 2006 ve výši 17829,- Kč.

Zadluženost
K 31.12.2006 činí celkový dluh města 62,688 mil. Kč, tj. 38%.  Dluh se skládá z dlouhodobých úvěrů, úvěrů 

se státní zárukou, návratné finanční výpomoci, dlouhodobě vydaných dluhopisů, dlouhodobě přijatých záloh, 

např. na smlouvy o smlouvách budoucích.

(Zdroj: Bc. Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru)

► Pohled do budoucna – hlavní body plánované projektové dokumentace a studií v roce 2006
* 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. Tato část regulačního plánu byla 

schválena ZM 21.12.2006.

* Regulační plán č. 3 - Centrum města Turnova. Podrobná územně plánovací dokumentace centra města. 

Přes veškerou snahu a tři zásadní přepracování nebyla tato část regulačního plánu v r.2006 schválena.

* Změna č. 10 ÚPSÚ Turnov vyvolaná rozpracovaným Regulačním plánem č. 2 - Obchodně - průmyslový 

areál Vesecko a záměrem rozšíření tohoto areálu směrem k pivovaru. 

Změna č. 12 ÚPSÚ  Turnov – rozšíření areálu KAMAX  - ukončeno na základě nesouhlasných stanovisek 

DOSS.

* Studie bytové zóny nad Výšinkou byla zadána, zpracována a po projednání v komisích RM bude sloužit k 

úpravám Regulačního plánu.
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* ORM ve spolupráci s MST, s.r.o. zpracoval studii řešení sportovišť v Turnově, která zahrnuje atletický 

stadion, fotbalový stadion, hřiště TSC v Turnově II, bazénu na Výšince a hřiště v Mašově. Tato studie bude 

dále sloužit k vytvoření projektové dokumentace.

* V rozvojových plochách Hruštice a Károvsko byla provedena projektová příprava komunikací a 

inženýrských sítí a zahájena příprava realizace staveb, tj. řešení majetkových vztahů (směny a výkupy 

pozemků, výběrové řízení na prodej pozemků) a příprava podkladů pro geometrické plány.

* Projektová dokumentace komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Durychov - Na Kamenci .

* Sportovní areál Maškova zahrada. Byla zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení na celý 

areál, samostatně bylo zajištěno územní rozhodnutí na příjezd do areálu z okružní křižovatky Sobotecká a 

na cyklostezku ve sportovním areálu.

* Fokus Turnov. Projektová dokumentace se nachází v závěrečné fázi před udělením stavebního povolení.

* Rekonstrukce Bezručovy ulice. Na tuto akci je vydáno stavební povolení a bude realizována v následujícím 

roce.

* Dále byla zajištěna projektová dokumentace pro 2.etapu rekonstrukce Skálovy ulice a víceúčelového hřiště 

na Daliměřicích.

► Realizace a financování investičních akcí 
* Společenské centrum Střelnice je hlavní investiční akcí roku. Stavba byla zahájena v dubnu 2006 a 

prostavěno do konce roku 26,3 mil. Kč.

* Rekonstrukce Nádražní ulice. Stavba byla realizována v průběhu roku 2006. na akci se podařilo zajistit 

dotaci MMR ve výši 23 mil. Kč a z Kraje  9 mil. Kč.

* Chodník Dolánky. Byla dokončena přeložka silnice I/10 a tím umožněno dokončení chodníků pro pěší a 

úprava lávky přes železniční trať.

* Chodník Turnov – Mašov. V roce 2006 byla provedena kolaudace akce.

* Cyklotrasa Jizera – úsek Turnov-Dolánky. Proběhla realizace stavby včetně vyúčtování dotace.

* Hrad  Valdštejn – obnova sklepení pod 1. nádvořím a úprava dlažby. Akce byla rozšířena o rekonstrukci 

přístupového schodiště a nově upravené prostory zpřístupněny veřejnosti.

► Plnění rozpočtu 2006:
Závěrečný účet Města Turnov za rok 2006 byl schválen na zasedání zastupitelstva 28. června 2006 

PŘÍJMY 
Celkové příjmy k 31. 12. 2006 činí 385 641 tis. Kč, tj. 100% schváleného rozpočtu včetně rozpočtových 

změn.

Daňové příjmy jsou vyšší o 1182 tis. Kč, tj. Plnění na 101%. Nejvyšší je procento plnění místního poplatku 

za užívání veřejného prostranství ( 1507%, tj. o 372 tis. Kč) . Vyšší jsou rovněž správní poplatky a poplatky 

za výherní automaty. Nedaňové příjmy jsou vyšší o 530 tis. Kč. Nejvyšší procento plnění je u pronájmu 

nemovitých věcí( 288%) a   příjmů z prodeje DDHM a ornice. Naopak nesplněny zůstaly příjmy z pronájmu 

hasičárny na Daliměřicích (pouze 54%, tj. snížení příjmů o 23 tis. Kč). 

Kapitálové příjmy jsou nižší o 979 tis. Kč. Tento schodek způsobil zejména nižší prodej pozemků.
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Dotace činí celkem 98 554 tis. Kč, jsou tedy nižší o 340 tis. Kč . Z toho  většina ( 311 tis. Kč)  je plnění 

částky od obcí za žáky (pouze 90%).

VÝDAJE 
Celkové výdaje k 31.12.2006 činí 416 037 tis. Kč, tj. Oproti rozpočtu jsou nižší o 7860 tis. Kč. Úspora tedy 

činí cca 2%.

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 232,852 mil. Kč a čerpání výdajů činí 227,882 mil. Kč, tj. úspora ve 

výši 4,970 mil. Kč.  Největší úspora je na sociálních dávkách  a činí 1,526 mil. Kč.  

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši  191,045 mil. Kč a čerpání je ve výši  188,155 mil. Kč, tj. 

Úspora 2,89 mil. Kč. Největší částkou přispěla úspora při výstavbě kuchyně OAHŠ (o 992 tis. Kč). Jedná se 

také o časové rozlišení některých projektů nebo jejich částí, které se promítnou do výdajů příštího roku 

(projekt inženýrských sítí na bytových zónách, rekonstrukce Nádražní ulice a další).

Největší kapitálové výdaje v roce 2006:

a)  investiční dotace a příplatek mimo základní kapitál Kulturnímu centru Turnov, s.r.o., ve výši  40,712 mil. 

Kč, tj. 21,6% z celkových kapitálových výdajů. Proti tomu je v příjmech prodej nedokončené stavby 

společenského centra ve výši 13,085 mil. Kč a tuto částku dostalo KCT formou příplatku mimo základní 

kapitál. Čisté kapitálové výdaje by tedy činily 27,627 mil. Kč, tj. 14,7% z celkových kapitálových výdajů.

b) investiční příspěvek Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 36,137 mil. Kč, tj. 19,2% z celkových 

kapitálových výdajů. Tato částka je určena na akci Mašov (4,544 mil. Kč), bytové zóny a ul. Nádražní (7,443 

mil. Kč) a příspěvek VHS (24,150 mil. Kč, viz výše výdaje zastupitelstva).

c) kapitálové výdaje týkající se městské nemocnice jsou ve výši  27,376 mil. Kč, tj. 14,6% z celkových 

kapitálových výdajů. Jedná se o sterilizační jednotku (14,036 mil. Kč na stavbu a 10 mil. Kč na technologii), 

dále 2 mil. Kč na přístroje a 1,34 mil. Kč jako investiční příspěvek, resp. dotace Kraje na přístroje. 

FINANCOVÁNÍ 
Financování je rozpočtováno ve výši 38,649 mil. Kč  a obsahuje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 13,213 

mil. Kč, a ze splátky tohoto úvěru ve výši 13,312 mil. Kč,  přijetí krátkodobého úvěru Interreg III A ve výši 

8,411 mil. Kč, splátku tohoto úvěru ve výši 1,714 mil. Kč, přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 25 mil. Kč, 

splátky  jistin investičních úvěrů ve výši 10,872 mil. Kč a stav finančních prostředků na účtu k 1. 1. 2006 ve 

výši 10872,-  Kč. Skutečné financování je ve výši 30,396 mil. Kč a je především ovlivněno zůstatkem na účtu 

města k 31.12.2006, který činí 9,576 mil. Kč. 

Zadluženost města činí k 1. 1. 2007 62,688 mil. Kč a je tvořena zůstatky pěti  dlouhodobých úvěrů u 

Komerční banky, České spořitelny a ČSOB. V porovnání k daňovým příjmům činí zadlužení 38%. Tím jsme 

ještě nedosáhli maximálního možného zadlužení, které dle metodiky činí 45%.  Dluh na jednoho obyvatele 

Turnova činí 4384,- Kč. Ukazatel dluhové služby (dle metodiky pro rok 2006) je 9,58%, přičemž maximum 

vydané Ministerstvem financí České republiky je až 30%. Dá se tedy říci že, hospodaření města je v 

intencích běžného a kapitálového hospodaření a nedosahuje rizikových hodnot zadlužení. 

(Zdroj: Bc. Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ, závěrečný účet města)

133



134



VI.
ŠKOLSTVÍ 2006

► Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas a Základní 

umělecké školy, Základní školy speciální a mateřské školy speciální, ostatní školy zřizuje Liberecký kraj. 

Platy všech pracovníků školy jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu, v případě 

zařízení, kde je zřizovatelem město, hradí toto pouze další náklady – provozní, údržba, investice ad.

► Mateřské školy. V Turnově je osm mateřských škol. V roce 2006 v nich proběhly spíše dílčí stavební 

akce, např. výměna oken, opravy vchodu a zádveří ( MŠ v ul. 28. října, MŠ v Mašově), výmalby, opravy a 

doplnění interiérů. V MŠ Mašov proběhla dále rekonstrukce podkroví. Začal se rovněž řešit špatný technický 
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stav budov MŠ ve Zborovské ulici a WMŠ v Hruboskalské ulici.  V MŠ Zborovská začala rekonstrukce 

výměnou oken a bude pokračovat v následujících letech, nejprve výměnou elektroinstalace a topení. Na 

budově Waldorfu byly provedeny pouze nutné opravy.

► 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 2006 pět základních škol, bývalou zvláštní 

(speciální) školu zřizuje Liberecký kraj. 

V oblasti investic a oprav probíhaly spíše menší opravy a dovybavení učeben, zejm. počítačových,  na 

tělocvičně v ZŠ Skálova proběhla rekonstrukce obvodového pláště. 

► Střední školy ve městě jsou zřizovány Libereckým krajem. Jsou to: Gymnázium, Střední zdravotnická 

škola, Obchodní akademie a hotelová škola, Střední umělecko průmyslová škola a Vyšší odborná škola a 

Integrovaná střední škola. V říjnu 2005 byl otevřen cvičný restaurant při hotelové škole v ulici Zborovská, 

druhá etapa výstavby (jídelny) bude dokončena v následujícím školním roce.

Kalendárium

► Zápis dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2006/2007 probíhal podle nového školského 

zákona ve dnech 15. ledna až 15. února 2006. Slavnostní zápis se konal v pondělí 16. ledna 2006.

► Ve středu 15. února zavítala na besedu do ZŠ v Žižkově ulici spisovatelka Ivona Březinová. 
Účastníkům setkání poutavě představila svou nejnovější knihu Básník v báglu, která netradiční formou 

vypráví o K. H. Máchovi. 

► Střední umělecko-průmyslová škola - ve čtvrtek 16. února byla zahájena unikátní výstava Karel IV. - 

Císař z boží milosti kultura a umění za vlády posledních Lucemburků. Jádro výstavy je situováno na 

Pražském hradu do objektů Obrazárny Pražského hradu, Císařské konírny, Tereziánského křídla, katedrály 

sv. Víta a Starého královského paláce. Součástí expozice je i prodej gotických replik výrobků uměleckých 

řemesel v obchodě provozovaném u příležitosti této jedinečné výstavy. Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší 

odborná škola v Turnově byly osloveny komisařkou výstavy dr. D. Panenkovou, zda by mohly vyvzorovat a 

vyrobit repliky šperků na výtvarné motivy z období vlády Lucemburků v Čechách. Návštěvníci tak budou mít 

možnost zakoupit si upomínku na tento významný výstavní projekt, některé repliky vycházejí totiž z 

vystavených originálů, které návštěvník zhlédne přímo na výstavě, jako například stylizované gotické písmo, 

rostlinné motivy, zvířecí motivy. Studenti, výtvarníci a dílenští učitelé tak opět prokázali, že výuka na naší 

škole má kvalitní úroveň.

► Základní škola, ul. 28. října - Tereza Tomešová, žákyně 9. třídy školy, se úspěšně probojovala okresním 

a krajským kolem olympiády v německém jazyce až do celostátního kola, které se konalo 
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3. dubna 2006 v Goethe Institutu v Praze. Spolu s Terezou se tam sjelo 14 nejlepších žáků z Čech a 

Moravy, aby poměřili své znalosti před přísnou porotou složenou z rodilých mluvčích. Slavnostní předání 

cen se po náročné soutěži konalo na Velvyslanectví SRN.

► Významného ocenění se dostalo v dubnu 2006 dvěma turnovským učitelům, kteří byli vyhodnoceni 

za svoji celoživotní práci Libereckým krajem. Jsou to - Milena Zelená, která patří již dnes v našem městě 

mezi žijící kantorské legendy, a ředitel Základní školy ve Skálově ulici Josef Rytíř, který v červnu 2006 

odešel do důchodu.

► Základní škola, Skálova ul. 600 – ve dnech 27. a 28. dubna 2006 se konal tentokrát již 10. ročník 

celorepublikové vědomostní soutěže Historiáda. Soutěžící, kteří během dvou dnů zažijí nespočet 

historických ukázek, výstupů a kvízů, si dali pod vedením svých pedagogů dostaveníčko na „domácí“ půdě 

duchovního otce a hlavního organizátora Mgr. Ivana Bauera - v Základní škole v Golčově Jeníkově. 

Podstatou Historiády je sice soutěž čtyřčlenných týmů (po jednom zástupci z řad šesťáků, sedmáků, 

osmáků a deváťáků) v dějepisných znalostech, ale cílem rozhodně není prvenství  (i když je to potěšující 

třešinka na pomyslném dortu), nýbrž naplnění motta celé soutěže – totiž: Kdo přejde po mostě minulosti  

s hrdostí a pokorou, najde na jeho konci moudrost. Vedle zástupců základních škol například ze Strakonic, 

Hradce Králové, Zábřehu, Štětí apod. se již pošesté této soutěže zúčastnili i zástupci turnovské „chlapajdy“. 

Družstvo vedené Mgr. Pavlem Vaňkem odjelo do města pánů z Golče ve složení Lucie Vildová (6.), Lukáš 

Koucký (7.), Zuzana Poláková (8.) a Michaela Vildová (9.) a Historiádu si všichni užívali plnými doušky. A 

jakže zástupci Turnova dopadli? Jako každoročně výborně - zasoutěžili si, zasmáli se, navázali nová 

přátelství a znovu se ubezpečili v tom, že dějepis není pouze biflování se faktů a dat (i když ani bez toho se 

dobrý historik neobejde), ale že je to živá hmota, která se stále vyvíjí a záleží pouze na nich, zda ji nechají 

padnout nebo se jim stane celoživotním koníčkem. 

PS: Pro milovníky statistik dodejme, že Turnováci v konkurenci 21 týmů obsadili krásné deváté místo a 

poprvé tak prolomili hranici elitní desítky.

► Gymnázium Turnov - Školní parlament se rozhodl každoročně udělovat cenu nazvanou po významném 

absolventu turnovského gymnázia a hrdinovi druhé světové války armádním generálovi Aloisi Liškovi. 

„Ocenění generála Lišky“ bude udíleno studentům za mimořádný úspěch v reprezentaci školy i 

v mimoškolních aktivitách. Spolu s diplomem obdrží studenti plaketu s logem gymnázia zhotovenou Markem 

Pelcem, navíc budou zapsáni do knihy k tomuto účelu vytvořené.

Prvními laureáty byli jmenováni Martin Vlček za účast na letošním mistrovství světa v lyžařském orientačním 

běhu v Rusku a Michal Vaner za třetí místo v celostátním finále olympiády v programování, kterým si zajistil 

účast na letním mistrovství světa v Mexiku. Cena byla předána ředitelem školy Miroslavem Vávrou za 

moderování bývalého a nynějšího předsedy školního parlamentu Lukáše Eršila a Adama Švancara před 

všemi 370 studenty dne 11. května 2006.

► V červnu 2006 proběhlo vyhodnocení soutěže „Naše odpadky nejsou pro skládky“, které se pravidelně 

zúčastňují všechny turnovské základní školy a speciální školy (Sobotecká ulice). Vyhodnocení soutěže je 
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prováděno odborem životního prostředí MěÚ jednou za školní rok na základě poskytnutých údajů o 

množství sebraných využitelných složek komunálního odpadu (papíru) jednotlivými školami v přepočtu na 

jednoho žáka. Za odměnu dostane každá škola finanční příspěvek, za který může uspořádat ekologicky 

zaměřený výlet nebo vyhodnotit své nejlepší sběrače a odměnit je věcnými cenami. 

Ve školním roce 2005/2006 nasbírali žáci celkem 24 607 kg  papíru (což je zhruba o 4 t méně než 

v předešlém školním roce). Všechny zúčastněné školy netřídí pouze papír, ale třídí komunální odpad na 

další využitelné složky (PET láhve, víčka od PET láhví, sklo, tetra-pak, bio odpad a baterie).

V letošním školním roce byla na odměny v soutěži věnována částka 30 tisíc Kč. Jedná se o finanční 

prostředky získané za separaci odpadů od společnosti EKO-KOM Praha, a.s. 

Na prvním místě v přepočtu na jednoho žáka se umístily Speciální školy Turnov se 72,20 kg, dále následuje 

ZŠ Mašov s 54,80 kg, ZŠ Skálova se 13,10 kg, ZŠ Žižkova se 7,20 kg a ZŠ v ulici 28. října se 4,40 kg.

► Základní škola, Skálova ul. 600 - Neobvyklým se jistě stal počátek školního roku pro 35 žáků a pětici 

učitelů této školy. Stali se prvními žáky turnovských škol, kterým se zdařila cesta až do dalekého Švédska 

za účelem navázání partnerských vztahů se základní školou ve městě Alvesta. Cesta tak bezprostředně 

navázala na květnovou návštěvu nejvyšších představitelů turnovské radnice, které se zúčastnil i současný 

ředitel školy. Celá výprava turnovských žáků byla sestavena z jedné části z úspěšných žáků sportovních tříd 

a druhou polovinu výpravy tvořili žáci jazykově nadaní. Během osmidenního pobytu ve Švédsku dostaly obě 

skupiny široké možnosti realizace ve svých aktivitách: sportovci absolvovali několik společných tréninků se 

švédskými atletickými talenty a trenéry, jazykových dovedností využívali žáci především při výuce a jiných 

aktivitách mezi švédskými žáky. Kromě sportu a vzdělávání byly velmi úspěšné akce, jako například plavba 

po jezeru na kanoích, jízda za člunem na vodních lyžích a zajisté taktéž fotbalová utkání mezi dívčími týmy 

(na kvalitu švédských děvčat jsme ovšem nestačili). Zato hochům se podařil husarský kousek, kdy na horké 

švédské půdě porazili domácí v jejich národní hře, florbale... Vyvrcholením celé povedené akce bylo předání 

originálů česko-švédské smlouvy o partnerství mezi městy Turnov a Alvesta, kterou přivezli k podpisu 

účastníci zájezdu starostovi Ing. M. Hejdukovi.

► V průběhu léta 2006 došlo ke dvěma výrazným změnám v turnovském školství. První očekávaná 

změna nastala v Základní škole ve Skálově ulici, kde do důchodu odcházejícího Mgr. Josefa Rytíře nahradil 

Mgr. Roman Mareš. Druhou – neočekávanou změnou – byla rezignace Mgr. Karla Bárty na post ředitele 

Základní školy v Žižkově ulici. Radnice musela vypsat výběrové řízení, nový ředitel byl znám až na podzim. 

Novým ředitelem se ještě před komunálními volbami stal Semilák Ivo Filip.

► Od 1. září 2006 došlo ke změně názvu bývalé Speciální školy Turnov (původní zvláštní škola). 
Snad je to už poslední název, když ze zvláštní školy byla speciální škola a nyní se jmenuje Základní škola a 

Mateřská škola, příspěvková organizace, Sobotecká 242, Turnov. 

Součástí školy je Základní škola při nemocnici, mateřská škola při nemocnici, yákladní škola praktická 

(bývalá zvláštní škola), základní škola speciální (bývalá pomocná škola), školní družina, školní jídelna a 

speciální pedagogické centrum pro děti s mentální retardací a autismem.
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Ve škole proběhla nejen změna názvu, ale mnozí si jistě všimli i změn ve školní zahradě, přibylo jezírko, 

nová skalka, odpočinková zóna, škola totiž realizuje projekt Školní zahrada a zapojujeme se do projektu 

Ekoškola.

Od středy 18. října v samostatném zahradním traktu této „zvláštní školy“ funguje též občanské sdružení 
Slunce všem. Je tu denní místnost, kde bude v první fázi činnosti klubovna a částečně i poradenské 

centrum pro rodiče dětí postižených autismem. Sdružení vzniklo před dvěma lety při Dětském centru 

Sluníčko u nádraží, jeho cílem je  postupně vznik chráněných dílen a denního centra regionálního významu 

pečujícího o postižené klienty s autismem (jde o specifické, vrozené postižení, které je řazeno mezi 

nejvážnější poruchy mentálního vývoje). O.s. Slunce všem sdružuje zhruba šedesátku členů, v nové 

klubovně se budou konat pravidelné akce nejméně jednou týdně. 

► Střední zdravotnická škola Turnov - Koncertem vážné hudby, konaným ve čtvrtek 21. září 2006 ve 
velebném chrámu Narození Panny Marie, připomněla  škola turnovské veřejnosti, že zahájila již 45. 
školní rok v Turnově. 
Její historie se začala psát původně ve Vrchlabí. V návaznosti na reorganizaci územně-správního 

uspořádání, díky níž by v okrese Trutnov byly dvě zdravotnické školy a v okrese Semily by nebyla žádná, 

přestěhovala se ministerským příkazem škola během letních prázdnin roku 1961 s veškerým vybavením, 

učiteli i ředitelem z Vrchlabí do Turnova. Situace školy byla nouzová - neměla vlastní budovu, učitelé ani 

ředitel neměli kde bydlet. Původně sídlila „zdravotka“ v budově dívčí školy (dnešní ZŠ v ul. 28. října), několik 

učeben měla také v protějším domě (dnešní cukrárna Kamélie) a domov mládeže byl na Trávnici. Prvním 

ředitelem, který stěhoval školu z Vrchlabí, byl František Ondráček. Toho po odchodu do důchodu vystřídal 

na krátkou dobu Zdeněk Štěpán. Po něm se funkce ředitele ujal Ing. Karel Guznar, kterému se podařilo 

skomírající školu postavit na nohy, protože získal do Turnova se zahraničním studiem také investiční 

prostředky na výstavbu vlastní školní budovy a domova mládeže. Od poloviny 80. let do současnosti tak 

škola sídlí v sousedství městské nemocnice, s níž tvoří přirozený komplex.

Po listopadu 1989 se funkce ředitelky školy ujala Mgr. Eva Mazánková. Po jejím odchodu do důchodu byla 

do funkce ředitelky jmenována současná ředitelka Mgr. Lenka Nováková. 

Za dobu působení SZŠ v Turnově opustilo její brány přes 2150 absolventů. Z toho bylo zhruba 1550 

absolventů základního oboru zdravotní sestra resp. všeobecná sestra (po reformě byl obor přejmenován) a 

400 absolventů oboru dětská sestra. Již zmiňované studium cizinců probíhalo v 80. letech a mezi 

zdravotnickými školami bylo v Turnově jediné. Studenti byli z Afriky a Asie (např. Mongolsko, Laos, 

Kampučia, Afghánistán, Libanon, Irák, Kongo, Etiopie, Mali, Ghana, Namíbie, Angola, Pobřeží slonoviny) a 

za celou dobu jich úspěšně absolvovalo 121.

V současnosti , tj. od 1. 9. 2006, na škole studuje 236 žákyň a žáků v těchto oborech: 

V dobíhajícím oboru všeobecná sestra 50, v oboru zdravotnický asistent 106, v oboru zdravotnické lyceum 

60 a v oboru ošetřovatel 20. Škola realizuje pod hlavičkou Vzdělávacího centra Turnov také vzdělávání 

dospělých. Jedná se o kurzy první pomoci a rekvalifikační kurzy osobní asistent a pracovník sociální péče.

Střední zdravotnická škola má v Turnově již mnohaletou tradici, stala se nedílnou součástí vzdělávací 

nabídky turnovských středních škola, je v „nejlepším věku". Proto jí přejeme do dalších let mnoho zdaru. 

(zdroj: Mgr. Pavel Doubrava, zástupce ředitelky školy)
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► Obchodní akademie a hotelová škola - V posledním říjnovém dnu škola hostila již 9. ročník celostátní 

vědomostní soutěže v disciplínách cestovního ruchu nazvanéu Svět patří nám. Do Turnova přijelo 11 

tříčlenných družstev středních škol z celé republiky a tento počet doplnil tým  domácích maturantek. 

V jednotlivých disciplínách museli soutěžící v krátkém časovém limitu přednést pozvánku k prožití dovolené 

v domovském kraji a pak přesvědčit porotu i diváky, že studovat na své škole je velmi zajímavé. Ukázka 

výkladu o zajímavém místě ve spádovém regionu své školy byla třetím soutěžním úkolem. Ve finále  šlo o 

zařazování obrazových ukázek do oblastí České republiky i Evropy a vyřešení praktického úkolu z techniky 

a ekonomiky cestovního ruchu. Se všemi nástrahami, které přichystali organizátoři pod vedením Mgr. 

Zbyňka Tůmy, se nejlépe vypořádali žáci ze SŠ cestovního ruchu, s.r.o., z Rožnova pod Radhoštěm. Třetí 

skončilo družstvo ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáru nad Sázavou. Hodnotné ceny za 2. 

místo  nakonec neopustily Turnov, protože je získaly žákyně 4. ročníku hotelové školy Klára Janoušková, 

Kateřina Bešíková a Vendula Votýpková. 

► Díky bouřlivé reakci učitelů a rodičů žáků stáhl na konci roku 2006 Liberecký kraj z projednávání 
materiál o redukci škol, který se bude místo na přelomu roku projednávat až na jaře 2007. Navržená 

redukce počítala se zánikem 15 škol ze 48, když některé mají být sloučeny. Jak uvedl náměstek hejtmana 

pro školství Petr Doležal, v únoru by měl být návrh nově upraven. Podle demografických studií ubude do pěti 

let až třetina studentů. V současnosti jich je 22 500, v roce 2011 jich bude pouze 16 000 a dnešní kapacita 

škol je 33 000 žáků. V Turnově má navržená redukce postihnout Integrovanou střední školu, která by se 

měla sloučit s Obchodní akademií a hotelovou školou. Dojde-li k tomu, integrovaná škola by se od nádraží 

mohla přestěhovat do kasáren a na jejím místě by vznikla úplná základní devítiletá škola. Nebo bude 

všechno jinak?

Stručný přehled mateřských a základních škol
a jejich činnost v roce 2006

Zřizovatelem základních a mateřských škol je Město Turnov, střední školy zřizuje Liberecký kraj. Všechny 

školy mají vlastní právní subjektivitu, a to i školy mateřské, které samostatně fungují od 1. ledna 2003.

Mateřské školy

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757
Ředitelka Zdeňka Svobodová, t. 481 322692, e-mail: ms.turnov@centrum.cz

MŠ má tři oddělení, která jsou dělena podle věku dětí, školní zahradu a školní jídelnu. Kapacita školky je 70 

dětí, o které pečuje 6 pedagogických pracovníků a další 4 úvazky jsou nepedagogičtí pracovníci. Ve 

sledovaném období bylo zapsáno 72 dětí. 
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Ve školním roce 2005/2006 bylo dovybaveno 2. oddělení dětským nábytkem  a začalo dovybavení 

3.oddělení včetně nového koberce, byla provedena úprava kuchyně dle nových hygienických předpisů, 

vymalování 1. oddělení, výměna oken ve 2. oddělení, obložení zádveří a další drobné práce. 

V tomto roce oslavila škola 60. výročí. U příležitosti oslav bylo uspořádáno setkání pro bývalé i současné 

zaměstnance s účastí zástupců Města Turnova a dny otevřených dveří pro širokou veřejnost.

► 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. Děti jsou rozděleny do dvou věkových kategorií – 3 až 4,5, roku (třída Berušky) a 4,5 až 6 let 

(třída Motýlkové). Kromě základní výchovné a vzdělávací činnosti školka zajišťuje výuku hry na zobcovou 

flétnu, výtvarný kroužek, dramatický kroužek a předplavecký výcvik. V příštím roce je v plánu ještě 

logopedická náprava řeči.

Škola má celkem 4 zaměstnance pedagogické a 4 nepedagogické na kratší úvazky, celkem 6,69 úvazku. 

Kapacita školy je 50 dětí, ve sledovaném období bylo zapsáno 47 dětí.

Účast v soutěžích: Turnovský kos, turnovská Mateřinka. Děti pravidelně navštěvují kulturní představení, 

uspořádaly pro rodiče několik besídek. 

Ze stavebních úprav bylo splněno vymalování tříd a chodby, utěsnění oken, rekonstrukce zahradního domku 

a vybavení zahrady průlezovými sestavami. Průběžně probíhá modernizace interiéru.

► 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 má dvě klasická oddělení a jednu  třídu dětí vyžadujících speciální logopedickou péči. 

Kapacita školy je 65 dětí, ve sledovaném roce ji navštěvovalo 62 dětí, 48 ve dvou běžných třídách  a 14 ve 

speciální třídě.

Škola má celkem 13 zaměstnanců na 9,5 úvazku, z toho 6 pedagogických.

Po loňské rekonstrukci kuchyně byla tato vybavena novým inventářem, v celé budově byla provedena 

výměna předepsaných vodovodních  baterií, umyvadel, výlevek apod. a proběhlo vymalování chodeb a 

ložnic.

Ve školních aktivitách bude pokračováno v organizaci půldenních výjezdů do přírody Českého ráje, program 

byl obohacen o sportovně rekreační aktivity, jako jsou hry v terénu, lehkoatletický trojboj a již zmíněný 

předplavecký výcvik. Škola se účastnila oblastního kola soutěže Mateřinka.

► 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, ve sledovaném roce ji navštěvovalo 41 

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. 
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Škola má dlouhodobě dobrou spolupráci se sousední základní školou, ale i dalšími mateřskými školami 

v okolí, s místní organizací hasičů a Sokolem. Pravidelně se konají besídky pro rodiče, výstavka dětských 

prací ve výloze v Palackého ulici, hry a zábavy k Mikuláši, Karnevalu, rozloučení s prázdninami.

Ze stavebních úprav se mj. uskutečnila rekonstrukce podkroví ( zateplení, úprava interiéru), výměna podlah, 

elektroinstalace ve třídě a ředitelně, oprava vchodu do budovy (zábradlí, sloupky, omítka).

► 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 (3 až 5 let) a jednu speciální-

logopedickou. Kapacita školy je 90 dětí, ve školním roce 2005/2006 byla kapacita přesně naplněna, 

navštěvovalo ji 76 žáků v klasických třídách a 14 v logopedické třídě. Škola má celkem 14 zaměstnanců, 

z toho 8 pedagogických. 

Děti se účastní plaveckého kurzu, týdenního pobytu na horách, lehkoatletických závodů, zdravotního cvičení 

ad., škola se účastnila přehlídky Mateřinka a soutěže Turnovský kos, děti pravidelně vystupují 

v pečovatelských domech pro seniory. Pro rodiče pořádá škola vánoční besídku, společné výlety po 

Českém ráji, slavnostní rozloučení se školáky v Muzeu Českého ráje.

Rada města v roce 2005 rozhodla, že škola v následujících letech projde postupně celkovou rekonstrukcí. 

Dosud proběhla první část výměny oken, je připravena rekonstrukce elektroinstalací a topení.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, J. PALACHA 1931
Ředitelka: Svatava Dékányová, t. 481 323 192, 481 321 311, e-mail: skolka.vysinka@seznam.cz

Mateřská škola 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, ve sledovaném 

roce bylo zapsáno u 2005/2006  54 dětí. Škola má celkem 9 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické.

Děti navštěvují předplavecký výcvik v blízkém bazénu, kulturní pořady v divadle, dopravní hřiště,  školka 

pořádá výlety po okolí. Pravidelně se děti účastní také přehlídky Mateřinka a Trojboje MŠ, kde letos družstvo 

dívek získalo první místo.

Ve škole probíhá postupná obnova zastaralého vybavení a didaktických pomůcek. 

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, KOSMONAUTŮ 1640
Ředitelka: Jarmila Fibrichová, t. 481 322 611

Škola sídlí přímo v sídlišti u nádraží. Kapacita čtyřtřídního zařízení  je 100 dětí, kapacita školní jídelny 150 

jídel, takže zajišťuje i stravování pro sousední Dětské centrum Sluníčko a ZŠ speciální a MŠ speciální. Ve 

sledovaném školním roce 2005/2006 bylo zapsáno 100 dětí, tedy plná kapacita.

Škola 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, soutěže Turnovský kos, česko–

polské výtvarné soutěže ve spolupráci s Muzeem Českého ráje, lehkoatletického trojboje MŠ. Škola pořádá 

den otevřených dveří, sobotní hry a výlety pro rodiče s dětmi, drakiádu, podzimní výtvarné dílny. Ve škole 
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funguje logopedická výchova, jsou zde přednášky pro rodiče, např. kurz grafomotoriky,  výtvarný kroužek a 

další aktivity. 

► 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 má dvě věkově smíšené třídy s celodenním provozem.  Ve 

školním roce 2005/2006 byla škola naplněna, navštěvovalo ji  50 dětí. Od roku 1990 je ve škole rozvíjen 

výchovně vzdělávací program waldorfská pedagogika, čímž patří mezi několik málo zařízení tohoto typu v 

České republice. Učitelky se účastnily stáží v Německu a Holandsku, Letní akademie waldorfské 

pedagogiky v Semilech a dalšího vzdělávání. Škola má 4 pedagogické pracovnice, celkové pracovní úvazky 

jsou  6,56 zaměstnanců, z toho 2,8 pedagogických.

MŠ organizuje sama kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti i širokou veřejnost. Náplň školy se nijak 

neodlišuje od klasických výchovných cílů, pouze se více respektují individuální a věkové zvláštnosti toho 

kterého dítěte, používají se přirozené metody výchovy (přírodní materiály, rodinné prostředí ad.). Letos byla 

mimo jiné uspořádána Michaelská slavnost, Martinská slavnost,  Advent, vystoupení pro rodiče Tříkrálová 

hra, Masopustní nálady, Vynášení Mořeny, Velikonoční slavnost...

Každoroční práce školy vrcholí pořádáním Jánského jarmarku v polovině června, který připravují pro 

veřejnost děti se svými rodiči.

Technický stav objektu je nadále špatný, proběhly jen nutné opravy. V rámci celkové koncepce je 

uvažováno o přestěhování do jiné budovy.

Základní školy

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600 
Ředitel školy: Mgr. Josef Rytíř,od 1.8.2006 Mgr, Roman Mareš, dosud zástupce ředitele

Zástupci ředitele: Zdeňka Malá, Mgr. Roman Mareš, nově od 1.8. Mgr. Olga Johanová a Mgr. Iva Vávrová 

Telefon/fax 481 322 770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník.  Z toho je 8 tříd 1.-3.ročníku v budově ZŠ Alešova, 2 třídy 

4. ročníku v budově MŠ Hruborohozecká, třídy 5. - 9. ročníku v budově ZŠ Skálova. V současnosti největší 

škola v Turnově, ve školním roce 2005/2006 měla 703 žáků ve 29 třídách, celkem 79 pracovníků, z toho 49 

pedagogů + 4 vychovatelky školní družiny. Nachází se v historické budově z r.1908, která je nejstarší, 

původně chlapeckou, školou v Turnově. K budově patří moderní kuchyň s jídelnou (kapacita 1300 obědů 

zásobuje i okolní školy v ul. Žižkova a SUPŠ Turnov), nově rekonstruovaná tělocvična s oddechovým 

areálem (otevřena v r. 2005). Hodiny tělesné výchovy probíhají i na sousedních sportovištích TJ Turnov a 

Města Turnov. Součástí školy je i školní družina v ul. Alešova, kde je zapsáno 112 žáků. 

Právní  subjektivitu má škola od r. 1993. Výuka dle vzdělávacího programu Národní škola. Priority a 

zaměření: 

- škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (atletické zaměření)

- je jednou z pilotních škol ve výchově k ekologii (držitel ocenění Škola udržitelného života 1. stupně)

- škola je jazykově zaměřena – vyučují se tu tři světové jazyky
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- výuka výpočetní techniky (od 6.ročníku povinná)

- škola má dlouholetou tradici v práci s postiženými žáky

Ve školním roce 2005-2006 byla provedena rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny. Byly zřízeny a 

vybaveny dvě nové učebny výpočetní techniky, provedeno zasíťování učeben výpočetní techniky a 

internetu, vybraných kabinetů a učebny jazyků. Do učeben přírodopisu a zeměpisu byla rovněž pořízena 

audiovizuální technika. Škola rovněž vybudovala bezbariérový přístup do tělocvičny. Pět učeben bylo 

vymalováno, pořízeny nové šatní skříňky, stolky a židle do jídelny a instalována první bezprašná tabule v ul. 

Alešova.

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,  má 23 tříd, ve školním roce 2005/2006 celkem 595 žáků, 51 

zaměstnanců, z toho 36 pedagogických. 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. Kapacita školy byla v tomto školním roce naplněna na rekordních 99% (celkem 600 žáků).

Hlavní úkoly školy: Kromě zkvalitňování výuky včetně využívání nových metod a poznatků 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. V neposlední řadě je to i zlepšování prostředí a modernizace  vybavení školy.

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 – angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinuj), počítače, estetická 

výchova a sportovní výchova. Žáci si mohou vybírat z množství nepovinných předmětů, kam kromě již 

zmíněných jazyků a výpočetní techniky patří i sborový zpěv, hra na flétnu či kytaru, dramatický kroužek, 

keramika a další. 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
Ředitel školy: Mgr. Karel Bárta, zástupce ředitele Mgr. Silvie Stříbrná

Od 1.9.2006 byl pověřen vedením Mgr. Ivo Filip, následně od20.10.2007 jmenován ředitelem

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. 

Škola byla otevřena v lednu 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Kapacita je 600 žáků, počet 

žáků ve školním roce 2005/2006 činil 460 (z toho asi 40% žáků dojíždělo z okolních obcí). Areál školy je 

možné rozdělit na 4 propojené části – hlavní budovu, školičku, tělocvičny a jídelnu, hřiště a dětskou zahradu. 

V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice. Hlavní budova slouží celému druhému 

stupni, vyšším třídám prvního stupně. Jsou zde všechny odborné učebny a kabinety se sbírkami, knihovna 
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se studovnou, sídlí zde vedení školy. Školička navazuje kolmo na hlavní budovu, jsou zde umístěny nižší tří-

dy prvního stupně, které mají tělocvičnu, školní družina (3 oddělení) a sídlí zde turnovská pobočka Pedago-

gicko psychologické poradny Semily. V suterénu školičky je komunitní místnost pro potřeby celé školy a ke-

ramická dílna  (2 učebny, kruh a pec). Ve spojení školičky s hlavní budovou je školní bufet, v tomto místě se 

také napojuje areál školní jídelny a tělocvičen.

Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně ZŠ Turnov, Skálova. Jídelna je prostorná, s upra-

venou akustikou. Ve stejném areálu s jídelnou se nachází dvě tělocvičny – velká (fotbal apod.) a malá (se 

zrcadly), k dispozici jsou šatny a kompletní sociální zázemí.  Obě tělocvičny mají podlahové vytápění a kva-

litní osvětlení. Tělocvičny spolu s venkovními hřišti slouží potřebám školy i veřejnosti.

Areál hřišť zahrnuje dvě hřiště (velké – fotbal, basketbal, házená, tenis atd., a malé – volejbal, nohejbal atd.) 

a tenisovou zeď. Hřiště mají umělý povrch. Pro děti mladšího školního věku (především pro školní družinu) 

je určena dětská zahrada s dřevěnými prolézačkami, hradem, altánkem a malým hřišťátkem.

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 kromě ředitele a zástupce ředitele 32 učitelů včetně 2 

výchovných poradců (pro 1. a pro 2. stupeň), tři vychovatelky školní družiny a  vedoucí školního klubu, která 

je zároveň knihovnicí. Pomáhají také asistenti integrovaných žáků. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s 

kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky, a to především na 1. stupni.

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, který klade důraz na psychosomatický vývoj dítěte..

► 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. 

Výuka probíhá podle osnov Obecné školy. Kapacita školy je 87 žáků, školní družiny 39 žáků. Škola měla od 

r.1995 udělenou 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. V roce 2005-2006  se počet 

žáků zvýšil na 65 a škola je čtyřtřídní. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři učitelky, vychovatelka školní 

družiny a pedagogická asistentka, která pracuje v mentálně a tělesně postiženým žákem.

Cílem školy 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.

V roce 2005-2006 byly provedeny spíše menší úpravy a údržba – vyměněno linoleum, zakoupeny lavičky do 

zahrady a nápojový automat,  realizace oplocení byla posunuta na podzim 2006 z důvodu stavby kanalizace 
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v obci.. Záměrem pro další období je přístavba šaten, které jsou v havarijním stavu. Ve sledovaném roce byl 

zpracován projekt přístavby.

► SPECIÁLNÍ ŠKOLY V TURNOVĚ, SOBOTECKÁ 242
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková. Školu zřizuje Liberecký kraj.

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Zdeňka Casanovová

Tel., fax: 481 322 774, e-mail: zvsturnov@cmail.cz, www.zvs.turnov.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 

nadregionální působnost. Škola je příspěvková organizace zřizovaná krajem, majitelem budovy je fyzická 

osoba. 

Ve školním roce 2005/2006 bylo otevřeno  12 tříd, pracovalo zde 22 pedagogů a 2 psychologové. Vyučuje 

se zde základní učivo: pravopis, počítání s desetinnými čísly, základy fyziky a chemie. Dále škola nabízí 

program pro volný čas v těchto zájmových kroužcích: výtvarný, keramika,hra na zobcovou flétnu, pěvecký 

kroužek, stolní tenis, výpočetní technika, vaření  a ruční práce, kopaná, gymnastika, zdravotnický kroužek, 

angličtina. Žákům jsou k dispozici dvě tělocvičny, hřiště, zahrada, kuchyňka, počítačová učebna s osmi 

počítači, šicí stroje a další pomůcky a vybavení.

Speciálně pedagogické centrum má v péči asi 480 klientů, z toho 50 klientů s autismem. V centru pracoval 

jeden speciální pedagog a dva psychologové. Zabývá se též nápravou vad řeči.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, KOSMONAUTŮ 1641, TURNOV
Ředitelka:  Věra Bečková, e-mail: beckova.vera@seznam.cz., tel.: 481 322 602

Organizační členění školy: 

Speciální mateřská škola

Pomocná škola a Přípravný stupeň pomocné školy

Pomocná škola 

Speciální mateřská škola má dvě třídy pro děti s více vadami a jednu pro děti s autismem, celková kapacita 

je 35 dětí ve věku od 2 do 6 let. Ve sledovaném roce ji navštěvovalo zhruba 20 dětí s různými 

kombinovanými vadami. Cílem výchovného programu je začlenění dětí do soustavného vzdělávacího 

procesu v rámci speciálních škol.

Základní škola speciální zahrnuje výše uvedené dva stupně – pomocnou školu a přípravný stupeň. Celková 

kapacita je 14 dětí ve třech třídách, jedna třída pomocného stupně pro děti s autismem a více vadami a dvě 

třídy pomocné školy pro děti s autismem a více vadami. 

Škola má 8 pedagogických pracovníků a 1 nepedagogického pracovníka. Pod Dětské centrum patří 

rehabilitace a zdravotní personál. Prostory školy jsou vybaveny plošinou pro bezbariérový přístup. 

Důležitá je úzká spolupráce s rodiči, zdravotnickým  personálem, dále škola spolupracuje se SPC Liberec, 

ALPA Praha, Podkrkonošskou společností, Fokusem Turnov atd.
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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. 

Ve školním roce 2005/06 navštěvovalo turnovské gymnázium 371 studentů celkem ve 12 třídách. Z toho 

jsou 4 třídy čtyřletého studia a 8 víceletého studia. Škola má celkem 38,72 pracovních úvazků, z toho 

pedagogických 25,77.

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 se stále pohybuje kolem 95%, letos to bylo dokonce 97% absolventů, kteří 

podali přihlášku. Zájem o studium na turnovském gymnáziu je rovněž konstantní - do primy se hlásilo 73 

uchazečů, přijato do 1. ročníku - 30 uchazečů), na čtyřleté studium se hlásilo 39 uchazečů, přijato 30. 

Studenti se každoročně účastní řady soutěží a olympiád, letos byli úspěšní v matematické olympiádě (1. a 3. 

místo v krajském kole), ve fyzikální olympiádě a zejména v programování, kde loni postoupil Michal Vaner 

do mezinárodní soutěže v Mexiku a získal bronzovou medaili.

Důležitá je také prezentace školy – gymnázium se účastní burzy škol v Turnově a regionální Nisa Schola v 

Liberci, pořádá dny otevřených dveří. 

Ve sledovaném období probíhala závěrečná etapa výměny oken a s ní i kultivace interiéru. Byla opravena 

tělocvična včetně nové podlahy ( s příspěvkem Města Turnova 100.000,- Kč). 

Trvalou součástí činnosti gymnázia je spolupráce s našimi zahraničními partnery (St. Gallen ve Švýcarsku a 

Gouda v Holandsku), kde fungují výměny studentů. Neméně důležité je i poznávání Evropy a jejích kulturně 

historických kořenů, k čemuž slouží exkurze zejména starších studentů (Itálie, Provance).

Přehled dalších  aktivit školy ve školním roce 2005/2006:

2. až 8. 9. - exkurze septimy do Itálie 

5. až 9. 9. – návštěva studentů a pedagogů ze St. Gallenu 

25. 9. až 3. 10. – návštěva našich studentů v St. Gallenu

9. až 18. 9. – poznávací exkurze v Provence a Katalánska

19. až 23. 9. – návštěva našich studentů v Goudě

12. 10. – okresní kolo v malé kopané (gymnázium je pořadatelem)

19. 10. – první kolo Poháru starosty

4. 11. – burza středních škol (ISŠ Turnov – prezentace školy)

10. až 12. 11. –  Nisa Schola Liberec

6. až 10. 12. – výstava Natura 2000 (připravila v prostorách školy CHKO Český ráj)

4. a 5. 12. – dny otevřených dveří
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15. a 16. 12. – charitativní sbírka Pozvedněte slabé (organizuje Nadace Euronisa) – bylo vybráno 30 tis. Kč 

pro o.s. Náruč a o.s. Fokus

20. 1. – maturitní ples v KC Golf v Semilech (4. ročník)

26. 1. – zimní sportovní den (lyže, hokej, bruslení, plavání)

únor – oprava tělocvičny

1.  2. – testy CERMAT (kvarta)

3. 2. – maturitní ples v KD Pěnčín (oktáva)

10. 2. – beseda se spisovatelem Jaroslavem Rudišem

4. až 24. 2. – lyžařské kurzy v Pasekách nad Jizerou

24.2. - představení studia GaGa Neslyšitelný řev umění ( v rámci festivalu Modrý kocour) 

březen – duben  - výměna oken

10. 3. – beseda s Luďkem Mádlem, šéfredaktorem deníku Sport

27. až 30. 3. – Maturita nanečisto

7.4. – exkurze do Osvětimi a Krakova

12. 4. – písemná část maturitních zkoušek

24. 4. - přijímací zkoušky

15. až 19. 5. – letní sportovní kurz na Malé Skále

22. až 26. 5. – ústní maturitní zkoušky, 19. 5. – maturitní slavnost za účasti starosty Turnova

16. 6. – divadelní představení Zvíře ( divadlo Panočka Perm) 

20. až 24. 6. – exkurze do Provence

28. a 29. 6. – veřejná sbírka Pozvedněte slabé

► INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, TURNOV, ALEŠOVA 1723
Ředitelka školy: Ing. Milena Lednejová

Tel: 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

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. Zřizovatelem školy je Liberecký kraj.

- 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.

- Ve školním  roce 2005-06 navštěvovalo školu 585 žáků a studentů, z toho v  učebních oborech 478 a na 

střední odborné školu 107.

Tříleté učební obory:  nástrojař, zámečník, obráběč kovů, zlatník a klenotník, brusič technického a 

šperkového kamene, optik, prodavač smíšeného zboží, prodavač potravinářského zboží, prodavač textilního 

zboží, kuchař, číšník a kuchař-číšník pro pohostinství. 
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Studijní čtyřleté obory s maturitou:  obchodně podnikatelská činnost, podnikání  v oborech obchodu a 

služeb, podnikání v technických povoláních, podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné 

uměleckořemeslné výroby.

- 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, byla již provedena 

modernizace interiéru. 

- Výuku ve škole zajišťovalo 35 učitelů, z toho jeden externě, 18 učitelů odborného výcviku a 5 vychovatelů.

- Škola spolupracuje se Školou Konráda Adenauera z Frankfurtu nad Mohanem v SRN.

- 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. Další prezentací školy je účast v regionálních nebo 

celostátních soutěžích (Gastroden v Bakově nad Jizerou,  výstava Řemeslo a sklo v Lysé nad Labem, 

výstava Šperk roku, soutěž Kovo Junior v Opavě, Optik v Ostravě a další).

- Škola organizuje pro své žáky a studenty lyžařské výcvikové zájezdy do Rokytnice nad Jizerou, a letní 

sportovně turistický kurz ve Starých Splavech. Ve Středoškolském poháru v lehké atletice získali žáci ISŠ 1. 

a 3. místo. Škola sama je pořadatelem okresního turnaje v sálové kopané (duben 2006).

- 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. 

 V červnu 2005 byla škola ministerstvem zařazena do projektu „Pilot S“ jako pilotní škola pro tvorbu a 

ověřování školních vzdělávacích programů oboru obchodní akademie a hotelnictví. V rámci projektu 

zpracovávali pedagogové školy ve školním roce 2005/06 školní vzdělávací programy v obou oborech. 

Ověřování těchto programů začalo 1.9.2006 a jeho vyhodnocení proběhne v roce 2008.

Kapacita školy:

Obchodní akademie a hotelová škola - kapacita 360 žáků – k 1.9. sledovaného školního roku to bylo 362 

žáků

Domov mládeže - kapacita 78 lůžek

Školní jídelna - kapacita 500 jídel

- Údaje o struktuře pedagogického sboru: celkem 35 učitelů v pracovním poměru, z toho 9 mužů a 26 žen. 

Průměrný věk pedagogického sboru je 41,09 roku. Ve škole pracuje celkem 11 nepedagogických 

pracovníků.
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- Ve školním roce 2005/2006 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 cestovní ruch

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 2005/2006 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.

- Na jaře 2005 začala nejvýznamnější investiční akce od přestěhování do nové budovy: dostavba areálu 

hotelové školy, a to gastronomického traktu ve Zborovské ulici. Jeho součástí je cvičný restaurant a kuchyně 

– tato část investice představovala částku 14,286 mil. Kč a provoz byl slavnostně zahájen 25.října 2005. 

Druhá etapa v hodnotě 16,5 mil. Kč představovala montáž technologie a vybavení jídelen. Otevření této 

části je připraveno na leden 2007. 

Ve školním roce 2005/06 byla také zřízena nová učebna informačních technologií (ICT).

Formy prezentace školy na veřejnosti ve školním roce 2005/2006:

- Den otevřených dveří  OAHŠ, konaný dne 8. prosince 2005 opět za plného provozu školy ve spolupráci 

s partnery školy (Vitana, Prazdroj, Mattoni)

- Veletrhy vzdělávání – Nisa Schola 2005 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.

- 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 8. ročník celostátní soutěže „Svět patří nám“.

-  Velký význam má účast čestných hostů a osobností v odborných porotách soutěží, kteří dodávají akci 

oficiální ráz a vysoké renomé. Důležitá je rovněž prezentace školy v odborném tisku ( Food Service, 

Restaurant) a na celostátních konferencích (Madi 2006).

- Propagační materiály školy zpracované ve 2 formách: barevná reprezentativní s výměnnými tematickými 

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.
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- 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; 

Prazdroj a.s.,Mattoni ). Tyto firmy rovněž škole poskytují suroviny  pro nácvik  studentů a na prezentace 

školy na veletrzích a dnech otevřených dveří.

- Výchovné bankety realizované maturanty HŠ v rámci Odborného semináře v gastronomii pro žáky 9. 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 2005/2006 činil celkem 187 ve střední škole a 19 žáků na VOŠ. Počet 

odborných pedagogických pracovníků je 32 na hlavní pracovní poměr a 12 na dohodu, celkem tedy 44 

pracovníků. Dále 3 vychovatelky a 12 THP a provozních pracovníků.

Studijní obory:

 Broušení a rytí drahých kamenů – čtyřleté denní studium s maturitou

  Zlatnictví a stříbrnictví - čtyřleté denní studium s maturitou

 Plošné a plastické rytí kovů - čtyřleté denní studium s maturitou 

 Umělecké kovářství a zámečnictví - čtyřleté denní studium s maturitou

 Umělecké odlévání kovů - čtyřleté denní studium s maturitou

 Restaurování kovů - tříleté denní studium s maturitou (VOŠ)

Kromě hlavní odborné výuky procházejí studenti i všeobecnou částí výuky a zároveň jsou připravováni na 

studium na vysokých školách.  Studenti 4. ročníků se zapojili do projektu přípravy na státní maturitu Maturita 

2006.

Hlavním  úkolem ve školním roce 2005/2006 byla stabilizace 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 škola opět grant Nadace Preciosa na vytvoření 

fotodokumentačního pracoviště. V prosinci 2005 byla dokončena nutná oprava galvanizovny a připraven 

investiční záměr na zajištění přepracování odpadů ze zlatnické a stříbrnické výuky. Dále bylo provedeno 

poptávkové řízení na termoregulační systém do dílen v hodnotě cca 800 tis. Kč. 

Škola trvale spolupracuje s Nadací B.J. Horáčka na zajištění pamětních medailí pro oceněné studenty, 

s MěÚ v Turnově - návrhy pamětních listů, pamětních medailí, slavnostního řetězu pro oddávající, stálá 

spolupráce je s Muzeem Českého ráje v Turnově na konzervování archeologických nálezů apod. 

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.

Prezentace školy probíhá ve dvou oblastech:
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● hlavní je výstavní činnost a ukázka řemeslných prací – ve školním roce 2005/2006 se škola 

prezentovala v chrudimském muzeu, v Příboře, Ostravě, Českém Krumlově, Olomouci a na hradě 

Helfštýně. Historickou sbírku výrobků vystavovala škola v Idar-Obersteinu, Hanau a v červnu s účastnila 

výstavy středních uměleckoprůmyslových škol v Kladně. V soutěži Šperk roku 2006 získala škola dvě 

první místa (studentský umělecký šperk a studentský komerční šperk). Proběhla i každoroční letní 

výstava studentských prací v budově školy.

 Prezentace vzdělávacích programů proběhla na burzách středních škol v Hradci Králové, Turnově, 

Mladé Boleslavi a v Liberci v rámci Schola Nisa.

► 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 2005/2006 měla škola celkem v osmi třídách na 207 žáků, 

celkový počet pracovníků ve sledovaném roce činil 34,63 úvazků, z toho pedagogických 23,7. Na škole 

externě vyučuje odborné předměty zhruba 15 lékařů z Městské nemocnice Turnov.

Vzdělávání probíhá v následujících oborech:

 všeobecná sestra - čtyřleté denní studium

 všeobecná sestra - pětileté externí studium při zaměstnání 

 zdravotnický asistent - čtyřleté denní studium

 zdravotnický asistent - pětileté externí studium při zaměstnání 

 zdravotnické lyceum – čtyřleté denní studium zakončené MZK

 učební obor ošetřovatel – tříleté denní studium zakončené ZZK a výučním listem  

V daném školním roce se studenti školy aktivně zapojili do činnosti „Vzdělávacího centra Turnov“.  Dále se 

opět účastnili  různých charitativních akcí, a to i ve spolupráci s ADROU a Projektem ŠANCE, pomáhají 

v sousedním penzionu a domově důchodců i ve školách, např. školeními první pomoci, hygieny apod. Škola 

se prezentovala na burzách středních škol v Turnově a v přilehlém regionu – Jičíně, České Lípě, účastnila 

se veletrhu Nisa Schola 2006 v Liberci.

Do budoucna zůstává k řešení zateplení budovy a řešení vlastní tělocvičny.

Ostatní školská zařízení

► VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, O.P.S.,  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
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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.

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.

Správní rada společnosti: PhDr. Hana Maierová, předsedkyně, Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., Mgr. Jan 

Rychlík, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Milena Lednejová, Mgr. Jiří Mašek, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Václav 

Formánek, Bc. René Brož.

Dozorčí rada společnosti: Mgr. Miroslav Vávra, předseda, Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Karel Bárta, Ing. 

Martina Drahoňovská, Vlasta Knoblochová

VCT organizuje kurzy Univerzity třetího věku pro občany starší padesáti let.

Zabývá se projektovou a poradenskou činností.

V roce 2006 mělo VCT 9 stálých pracovníků a spolupracovalo s 71 externími lektory.

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  2006 se VCT soustředilo na rozšiřování a 

zkvalitňování vzdělávacích kurzů pro veřejnost, instituce, firmy a školy. V jarním semestru 2006 bylo 

realizováno 21 kurzů pro veřejnost, z toho 13 kurzů anglického jazyka, celkem pro 102 klientů, tj. o 56% více 

zájemců.

V podzimním semestru to bylo 26 kurzů pro veřejnost, z toho 18 kurzů anglického jazyka, celkem pro 133 

klientů. 

- Akreditační činnost –  V roce 2006 společnost pokračovala v akreditační činnosti dvěma programy: Tvorba 

www stránek a Osobní asistent pro děti a dospělé. Celkem bylo v nabídce 12 rekvalifikačních kurzů: 

administrativní pracovník, základy podnikání, pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou 

péči, osobní asistent pro děti a mladistvé, obsluha osobního počítače, základy práce na PC, tvorba 

internetových stránek, anglický jazyk – začátečníci A1, anglický jazyk – mírně pokročilí A2, anglický jazyk 

pro středně pokročilé – B 1 a B2.

- Projekt Vzděláním k pracovnímu zařazení – ve spolupráci s partnery (zejména Městem a školami), bylo 

rekvalifikováno 17 pracovnic a vytvořeno či spolufinancováno vytvoření několika pracovních míst.

- Projekt Vzděláním k vyšší kvalitě a odbornosti – projekt je zaměřen na vzdělávání v sociální oblasti. 

Celkem absolvovalo vzdělávání 126 účastníků v devíti oborech.

- Partnery VCT jsou zejména Úřad práce v Semilech, Město Turnov,  Střední zdravotnická škola Turnov, 

Společnost pro Jizerské hory jako partner v projektu PRVO.

- V oblasti zahraničních aktivit VCT spolupracuje na projektu Sokrates Grundtvig Europa – mit Methode. 

► ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5 

153



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 2005/2006 měla škola celkem 619 žáků, z toho individuální hudební výuka 360, kolektivní 

hudební výuka 115, výtvarný obor 113, literárně dramatický 11 a taneční 20 žáků. Kapacita školy  je 650 

žáků. Celkový počet pracovníků je 38, z toho pedagogických 34.

Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury, a to samotnými koncerty žáků, cyklem Koncerty ve 

škole, probíhají zde výstavy apod. Ve sledovaném školním roce se žáci školy účastnili Písňové soutěže 

Bohuslava Martinů v Praze ( Lucie Vagenknechtová získala 2. cenu ), soutěže Pražský pěvec ( rovněž Lucie 

Vagenknechtová – 2.cena ), mezinárodní soutěže žáků hudebních škol Helikon v maďarském Keszthelly, 

Carmina vystoupila na festivalu ve Valdštejnské zahradě v Praze. 

Důležitou novinkou byl první ročník interpretační dílny Turnovské kytaření, letní mezinárodní kurzy a festival 

L. Janáčka a B. Martinů ve dnech 30.6. až 9.7.2006. K 60. výročí školy bylo vydáno samostatné CD.

V oblasti údržby budov proběhla rekonstrukce vstupu a chodby v přízemí a rekonstrukce osvětlení ve 

3.patře budovy.

► 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. 

Ve školním roce 2005/2006 tu pracovalo 447 dětí ve 36 kroužcích. Kroužky jsou členěny do pěti sekcí 

(kulturní, výtvarná, přírodovědná, všeobecně technická a sportovní). Kromě ředitele má zařízení ještě tři 

vychovatele na plný úvazek a na částečné úvazky ekonomku, uklízečku a domovníka. Externě ve funkcích 

vedoucích zájmových útvarů pracuje 23 výchovných pracovníků, většinou vedoucích kroužků.

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 2005 - 2006 byly otevřeny následující kroužky:

1/ Kulturní sekce 

- Anglická konverzace -  vedoucí Mgr. E. Hlaváčová (ZŠ Mašov)

- Divadelní kroužek – Dagmar Landrová (SVČMD)

- Dramatická výchova – Andrea Stárková (ZŠ Mašov)

- Hra na flétnu – Mgr. Jana Vildová (ZŠ Mašov)

- Mažoretky PERLIČKY – Miroslava Konopáčová (tělocvična ZŠ 28.října)

- Sborový zpěv CORAZÓN – Aleš Ressler ( gymnázium)

2/ Výtvarná sekce

- Výtvarná výchova I – Jarmila Martínková (SVČMD)

- Výtvarná výchova II – Lada Capoušková (SVČMD)

- Dovedné ruce – Mgr. Jaroslava Holasová (ZŠ Skálova)

154



- Keramika I a II – Dana Kupkárová (ZŠ Žižkova)

- Keramika III a IV – Mgr. Radmila Kokešová

3/ Přírodovědná sekce

- Astronomický kroužek – Mgr. Vladimír Kafka 

- Mineralogie I a II – Ing. Zdeněk Cuchý (SVČMD)

4/ Všeobecně technická sekce

- Modelářství – Alois Drahokoupil (SVČMD)

- Fotografický kroužek – Petr Marhan (SVČMD)

5/ Sportovní sekce  

- Volejbal chlapců a dívek –  V. Šonská, J. Rakouš, J. Beranová  

- Pohybové hry  - Mgr. Jolana Růžičková

- Orientační běh – Mgr. Filip Stárek 

- Fotbal – žáci ZŠ Přepeře, Mgr. Břetislav Tomeš  

- Florbal I a II – Vítězslav  Pozdníček, František Tomáš

- Sportovní kroužek – Mgr. Renata Šulcová

- Šachy  -  Jana  Ježková 

- Cvičení TAI TSCHI – Lada Capoušková

Kurzy pro dospělé

- Paličkování – Dagmar Jelínková
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VII.
KULTURA, SPOLKY 

A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 2006 

► Prostřednictvím kulturní komise Město Turnov každoročně přispívá z městského rozpočtu na 
podporu kulturních akcí konaných na území Turnova a na činnost místních spolků a sdružení, a to 
podle Pravidel o poskytování finančních příspěvků, po úpravách platných od 1.1. 2005. Vzhledem k 
úsporným opatřením v rozpočtu  města byla kulturní komisi v roce 2006 přidělena částka 630 tis. Kč, 
což je cca  74% příspěvků přidělovaných v minulých letech ( např. v r. 2005 to bylo 850 tis.Kč, ).
O definitivním rozdělení vyčleněné částky 630 tisíc Kč na letošní rok rozhodli zastupitelé na svém 

březnovém zasedání na základě doporučení kulturní komise rady města. Žadatelé podávají tradičně své 

žádosti k 28.únoru na Odbor školství, kultury a sportu. K tomuto datu došlo celkem 60 žádostí, z toho dvě 

byly přeřazeny do příspěvků ostatním organizacím.

156



Z výše zmíněné sumy šlo v roce 2006 na akce s přímou podporou města celkem 263 200 Kč. Jde  o 

divadelní přehlídku Modrý kocour, loutkářskou přehlídku Turnovský drahokam, Staročeské trhy , festival 

Dvořákův Turnov a Sychrov, Turnovské kulturní léto, Turnovské hudební večery a Mezinárodní šperkařské 

sympozium, nově byl do této kategorie zařazen cyklus Adventní koncerty. Celkem tedy osm akcí.

Příspěvky na činnost spolků tvořily celkem 97 180 Kč, které byly rozděleny 15 spolkům. Nejvíce dostane 

Turnovská Bohéma ( konstantních 12 tis. Kč), dále PSAD 9 460 Kč, rocková skupina Hitmakers (8 135 Kč), 

nejméně nově vzniklá skupina Magdy Brožkové (2 025 Kč). 

Příspěvky na kulturní akce činily celkem 269 620 Kč, z nichž bylo podpořeno 30 akcí. Největší částky 

dostaly tradiční velké festivaly -Turnovské jazzové hody (15 605 Kč), Funkin´2 ( 13 245 Kč), Turnovské babí 

léto (13 840 Kč), nově k těmto velkým akcím přibyl Festival Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů s 

mezinárodními interpretačními dílnami (příspěvek 16 785 Kč). Nejmenší příspěvky se pohybovaly kolem 5 

tis. Kč ( divadelní představení Vstupte, Deník z Biloxi, cyklus SVČdM Teenagers open evening's). 

Kapitola příspěvků na publikace a CD nebyla v tomto roce dotována vzhledem k nižšímu celkovému 

příspěvku.

Kalendárium
► Ve středu 11. ledna Středisko ekologické výchovy Český ráj pořádalo v muzeu VEČER PRO ČESKÝ RÁJ 

společenský večer pro všechny milovníky přírody a krajiny Českého ráje. V rámci večera byla předána Cena 

Střediska ekologické výchovy Český ráj za nejvýznamnější čin pro ochranu přírody Českého ráje v roce 

2005.

► V MUZEUM ČESKÉHO RÁJE byla ve čtvrtek  26. ledna slavnostně zahájena výstava ČLOVĚK 

VÁLEČNÍK A SAMARITÁN aneb Z HISTORIE VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ - na dobových kosterních 

nálezech jsou demonstrována zranění z různých historických období.

► Ve čtvrtek 2. února byla v muzeu vernisáž výstavy obrazů malířky Jaroslavy Solovjevové.

► V sobotu 18. února byla na Dlaskově statku otevřena Masopustní výstava (tentokrát bez doprovodného 

kulturního programu).

► Od pátku 24. do neděle 26. února v kině, sále ZUŠ a v divadle probíhala přehlídka amatérských 

divadelních souborů MODRÝ KOCOUR.

► V sobotu 25. února se v restauraci Na Šetřilovsku konalo vyhodnocení ankety TURNOVSKÁ PECKA 

2005. 

► V pátek 10. března  se ve Žluté ponorce v Husově ulici konala okresní přehlídka dětského divadla 

TURNOVSKÝ ŠTĚK 2006.
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► V sobotu 18. a neděli 19. března se konala regionální loutkářská přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj 

- XVI. TURNOVSKÝ DRAHOKAM.

► Od pátku 17. do neděle 19. března se konal 6. ročník hudebního festivalu  TURNOVSKÉ JAZZOVÉ 

HODY.

► V pátek 31. března pořádaly Městská knihovna Antonína Marka v Turnově, Muzeum Českého ráje, 

turnovské základní školy  a Klub dětských knihoven  NOC  S ANDERSENEM.

► V sobotu 15. dubna se na Dlaskově statku konaly MALOVANÉ VELIKONOCE.

► V pátek 21. dubna se v městském divadle v cyklu Domácí scéna aneb Máme na to! konala „ KRAVSKÁ 

REVUE aneb ČMUKAŘI SLAVÍ 30 LET!“

► Ve čtvrtek 4. května 2006 se v domě Na Sboře konal večer s názvem STOPY V PÍSKU. Šlo o uvedení 

básnické sbírky profesora Jaromíra Horáčka a umělecké ohlédnutí za jeho celoživotním tvůrčím úsilím. 

Málokdo tehdy tušil, že jde o poslední vystoupení Pana profesora, který v Turnov požíval nesmírné morální 

a lidské prestiže. Jeho životní pouť se uzavřela po těžké nemoci na počátku roku 2007.

► Ve středu 17. května proběhly oslavy 120 LET MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ. 

► V sobotu 27. a neděli 28. května 2006 se konaly STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY TURNOV 2006.

► V sobotu 17. června se v Biu Ráj konalo divadelní představení ZVÍŘE, hráli herci z ruského Divadla U 

Mostu Perm.

► HUDEBNÍ FESTIVAL DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV. V roce 2006 se konal ve dnech 3. až 24. 

června již 51. ročník.

► V úterý 4. července bylo módní přehlídkou v muzeu zahájeno XVIII. MEZINÁRODNÍ ŠPERKAŘSKÉ 

SYMPOZIUM.

► V sobotu 23. září bylo Posvícení na Dlaskově statku.

► Ve čtvrtek 12. října se v muzeu konala vernisáž výstavy ŠŤASTNÝ VĚK…? Normalizace a její odraz 

v Turnově.

► V sobotu 14. října se konalo znovuvysvěcení nudvojovického kostelíka.
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► Ve středu 8. listopadu se v sále Bia Ráj uskutečnil koncert jedné z největších osobností české hudební 

scény – písničkáře JAROMÍRA NOHAVICI.

► Ve čtvrtek 16. a pátek 17. listopadu se konal již 7. ročník přehlídky hudby a poezie POETIKA 2006.

► V pátek 1. prosince se v divadle uskutečnil slavnostní křest knihy Duše Českého ráje. Jedná se v pořadí 

o třetí knihu Zdeňka Mrkáčka zasvěcenou Českému ráji.

► V prosinci se konaly na náměstí tradiční vánoční trhy. Tentokrát to bylo od pátku 8. do neděle 10. 

prosince.

► V pátek 8. prosince se v divadle konala premiéra autorského představení s názvem NAŠTĚKANÁ. Jedná 

se o výjimečný počin čtyř Turnovaček, které hru napsaly, zrežírovaly a předvedly zaplněnému divadlu.

► Po celý rok 2006 probíhaly benefiční koncerty, kterými místní umělci vyjadřovali svoji podporu stavbě 

nového kulturního domu Střelnice. Celkem proběhlo jedenáct představení, kterých se zúčastnilo 16 místních 

souborů a čtyři soubory hostující. Celkem bylo vybráno na dobrovolném vstupném 27 478,50 Kč. K tomu 

přibyly ještě dary, takže výsledná částka činí 30 113,50 Kč. 

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. 

Předmětem podnikání společnosti je:
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• pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě

• provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení

• pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí

• pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

• agenturní činnost v oblasti kultury a umění

• zprostředkování obchodu

• zprostředkování služeb

• hostinská činnost

• vydavatelské a nakladatelské činnosti

• reklamní činnost a marketing

• poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

• ubytovací služby

 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 upuštěno. Až v roce 2005 (28. 4. 2005) rozhodli zastupitelé města, že se nový 

kulturní dům bude přece jen stavět, a to z prostředků města. V květnu byly znovu zahájeny projektové práce 

a vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, jimž se stav BAK Trutnov. 

25. 4. 2006 byla zahájena skrývka ornice. Do konce roku 2006 se podařilo dokončit zemní práce, provedeny 

železobetonové konstrukce všech podlaží včetně ocelové střešní konstrukce nad hlavním sálem.

V roce 2006 mělo KCT 8,25 stálých pracovních úvazků ( Václav Feštr – jednatel, Lada Kefurtová – zástupce 

jednatele, organizační pracovník, Radoslava Novotná – pokladní, účetní od 2.6.2006 po J.Lamačové a 

D.Antošové, Dana Feštrová – dramaturg, Mgr. Eva Blažková – vedoucí úseku kino, informatik, dramaturg 

filmových představení,  Jan Beran – správce divadla a údržbář, Jaroslav Kefurt – vedoucí údržby a správce 

kina, Nikola Šebesta – promítač, osvětlovač, zvukař kina, Dana Chybová – uklízečka). Dále KCT 

zaměstnalo ve  funkcích šatnářek, promítačů a uklízeček dalších 26 lidí na dohodu o pracovní činnosti a 35 

na dohodu o provedení práce.

Členy valné hromady jsou od komunálních voleb, resp. Od 6. listopadu 2006:  MUDr. Martin Hrubý, Eva 

Kordová, ThMgr. Ondřej Halama, Mgr. Aleš Hozdecký, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš Sláma, Mgr. Jaromír 

Frič, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Aleš Mikl.

Členy dozorčí rady jsou od 6. listopadu 2006: René Brož, Vladimíra Jakouběová, PhDr. Hana Maierová, 

Mgr.Jiří Mašek, Bc. Drahomíra Staňková, Aleš Hozdecký, ThMgr. Ondřej Halama.

KCT provozuje Městské divadlo v Turnově (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. 

KCT uspořádalo v roce 2006 celkem 132 akcí s celkovou návštěvností 18 258 lidí, což dokazuje zvyšující se 

návštěvnost jednotlivých akcí (loni to bylo 141 akcí a 16 901 diváků).  V v Biu Ráj se uskutečnilo celkem 260 

filmových představení s návštěvností 23 418 diváků, v letním kině 66 představení, na které přišlo 6 219 
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diváků. Celkově je turnovské kino s 326 představeními a 29 637 diváky v republice na 52. místě – tedy si o 

sedm míst polepšilo oproti loňsku (v České republice je 497 stálých kin, 100 letních a 19 multikin).

KCT pořádá následující festivaly a přehlídky: Poetika, Dětský víkend, Jazz? Yes!, Turnovská pecka, 

spolupořádá Dvořákův Turnov a Sychrov a Turnovské babí léto. Novinkou roku 2006 byl festival hudebních 

filmů Music on screen.

Ostatní činnosti: V únoru 2006 byl obnoven Filmový seminář s podtitulem „Vybrané kapitoly z dějin filmu“, 

který navštěvuje cca 10 studentů. Taneční a jazykové kurzy byly přerušeny pro neúnosnou ekonomickou 

zátěž. Předpokládáme obnovení v prostorách Střelnice.

Pod KCT jsou sdruženy dva kluby – Filmový klub a Kruh přátel hudby.

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitel Mgr. Hanuš Karpíšek

Tel. 481 321 841, 604 818 408, www.knihovna.turnov.cz, e-mail: karpisek@mk-turnov.cz  - původní

Během roku byla zřízena nová ústředna , nové číslo na ředitele je 481 313 092

Počet zaměstnanců knihovny byl v roce 2006 snížen o dva, a to na základě analýzy zřizovatele. Přesto 

došlo k rozšíření rozsahu nabízených služeb. Lze tedy konstatovat, že každý ze stávajících pracovníků 

zvládá více pracovních činností. V organizaci tedy kromě ředitele pracují čtyři profesionální knihovnice, 

z nichž jedna je současně také kulturní pracovnicí, resp. metodičkou (Eva Kordová). Další kromě toho 

zpracovávají nový knižní fond. Na pobočkách pracují dále dvě dobrovolné knihovnice ( Výšinka a Dolánky).

 Ke konci roku 2006 měla knihovna celkem 2 083 registrovaných čtenářů, z toho do 15 let 679 čtenářů. 

Celkem bylo v roce 2005 uskutečněno 101 505 výpůjček. Knižní fond obsahuje 76.062 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. 

Nejvíce prostorových změn se odehrálo právě v hlavní budově v Jeronýmově ulici. Proběhla modernizace 

společenského sálku a otevřena malá čajovna. Řada vedlejších prostor a skladů byla vyklizena, v podkroví 

vzniklo oddělení multimédií a internetu. Od ledna 2006 je v suterénu knihovny 

- V roce 2006 se v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově uskutečnilo 532 kulturně vzdělávacích akcí. 

Další akce byly uspořádány mimo knihovnu na různých místech ve městě. Například pro pečovatelské domy 

je to již několik let úspěšný 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 a  desítky pořadů pro školy, seminářů, školení.

- V předcházejícím roce se knihovna přihlásila k celostátnímu programu internetizace knihoven (PIK). Ke 

konci roku 2006 bylo zrealizováno připojení všech pracovišť. Od září 2006 je tato služba poskytována 

zdarma.

- Pokračují projekty spolupráce 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, projekt rodinné výchovy - tvůrčího čtení, 

psaní, společného prožitku. Jedná se o Pohádkové podvečery a Tvůrčí výtvarné dílny.  Spolupořadatelsky 
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se knihovna podílí na komponovaných pořadech pro studenty středních škol a pro čtenářskou veřejnost s 

názvem Večery Na Sboře. 

- Prohlubuje se zpřístupňování knihovních dokumentů zrakově postiženým. Ke konci roku bylo k dispozici 

200 titulů tzv. zvukové knihovny. Knihovna rovněž zakoupila Pichtův psací stroj Erika, který lze zapůjčit i 

domů, např. pro výukové účely.

- Rok 2006 byl opět rokem bohatým na kulturní,vzdělávací a výchovné pořady, včetně vzpomenutí 

významných výročí. Probíhala pásma akcí k Roku Václava Čtvrtka, Máchovo výročí bylo uctěno pořady 

Krajem kráčel poutník a Máchovské nokturno, pokračoval cyklus pořadů Regionální osobnosti Turnovska. 

Tradičně velká a náročná akce Noc s Andersenem vstoupila do svého devátého ročníku a už se chystá na 

příští kulaté jubileum.  Tradičně je věnována pozornost rodičům s dětmi (výtvarné dílny), malým školákům 

(Slavnost abecedy, pasování prvňáčků, Kde končí svět, Ahoj školo a další) i seniorům, pro něž se konají 

přednášky a setkání přímo v penzionech a domě s pečovatelskou službou.

(Zdroj: Výroční zpráva 2005 – 2006, rekapitulace roční výchovně vzdělávací činnosti knihovny od Evy 

Kordové )

► 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.

Činnost muzea zajišťuje 21pracovníků, z toho 10 odborných pracovníků, 8 provozních a tři pomocní (úklid, 

hlídání)

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 
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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. Z důvodu soudního sporu a 

nedostatku finančních prostředků nebylo možné dokončit plánované úpravy tohoto objektu ani v roce 2006.

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 2006 navázaly práce spojené s údržbou a rekonstrukcí 

tohoto objektu na loňské úpravy bezbariérového přístupu a zaměřily se na drobné udržovací práce – 

malování chodeb, instalace žaluzií v koridoru, pokládka koberce ve vstupní hale. V zájmu zajištění 

adekvátního uložení sbírkových předmětů bylo vedením organizace zadáno zpracování projektové 

dokumentace na přístavbu depozitářů muzea. Po dodání projektu bylo zažádáno o stavební povolení. 

V souvislosti s tím, byl na místě stavby vlastními silami proveden archeologický výzkum. 

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. Byla 

opravena střecha na hlavní bráně a střechy trámcové hradby (na náklady majitelky objektu). Ostatní 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 expozic k 31. 12. 2006: 7 expozic

Archeologie Českého ráje

Mineralogie a drahé kameny světa

Výstavní kabinet 

Drahé kameny a turnovští kamenáři

Národopis středního Pojizeří

Z kulturní historie kraje

Galerie - „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou"

Podomácká výroba a expozice zemědělského nářadí (Dlaskův statek v Dolánkách)

V roce 2006 byly v MČR Turnov  zpřístupněny všechny stálé expozice muzea. Z kabinetu drahých kamenů 

byl vytvořen výstavní kabinet. Tato expozice byla vybavena novým mobiliářem.  

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).

VÝSTAVNÍ ČINNOST MČR 
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Počet uspořádaných výstav celkem: 35 výstav (z toho 5 převzatých), 20 výstav se konalo přímo v budovách 

Muzea Českého ráje.

1. Vánoční receptář - (pokračování z roku 2005) - štědrovečerní večeře v Čechách a ve vybraných zemích 

Evropy.

2. Stříbrný šperk Brno 2005  - (pokračování z roku 2005) - prezentace výsledků 6. ročníku soutěže pro 

mladé šperkaře a zlatníky.

3. Země, život a čas (pokračování z roku 2005) - výstava k historii Země - postavení kontinentů a hlavní 

geologické události.

4.  Člověk  válečník  a  samaritán  aneb z   historie  válečných  konfliktů  - Demonstrace různých  válečných 

zranění na kosterních nálezech, doplněno lékařskými publikacemi, nástroji a pomůckami. 

5. Jaroslava Solovjevová – Obrazy - Výběr z díla turnovské malířky u příležitosti jejích 80. narozenin. 

6. Masopust na Dlaskově statku  - Výstava o hlavních událostech a obyčejích masopustního období

7. Země – život  a čas  -  Tajemství zakletá ve zkamenělinách, minerálech a horninách. 

8. Zemský ráj  -  Celostátní přehlídka fotografie ze 16. ročníku mezinárodní foto soutěže.

9. Nesmrtelná pohádka  -  Tradiční české pohádkové postavy na výstavě pořádané v rámci veletrhu dětské 

knihy především pro dětské čtenáře. 

10. Mise KP 06´ - Kovový projekt  -  Druhá kolektivní výstava skupiny výtvarníků – absolventů SUPŠ (Vl. 

Červenka, M. Dräger, T. Misík, J. Nikendey, M. Šteler, Š. Klas). 

11. ART DECO ala BENGEL  -  Vybraná kolekce bižutérie Jakoba Bengela z Idar-Obersteinu. 

12. Řezbářské sympozium Turnov 2006  - Výstava z prací účastníků XI. ročníku řezbářského symposia 

řezbářů z celé ČR. 

13.  Sympozion  2006  -Tradiční  výstava  prací  účastníků   XVIII.  mezinárodního  šperkařského  sympozia, 

součást turnovského programu Kámen a šperk v Českém ráji. 

14. Významné osobnosti ve stodvacetileté historii muzea  - Nejvýznamnější z těch, kdo se podíleli na rozvoji 

a práci muzea v Turnově (Boháček, Prousek, Knob, Jisl, Šimák, Šolc atd.).

15. Dárci muzeu  - Výstava ze sbírek muzea – prezentace darů a jejich dárců.

16.   Amulety  a řezby Nového Zélandu  -  Výstava řezeb ze dřeva,  kamene, kosti  i  kůže inspirovaných 

maorským uměním.

17. Šťastný věk ….?  Normalizace a její odraz v Turnově  - Výstava z místních reálií, která s nadhledem 

mapuje každodenní život města v tomto historiky opomíjeném období. 

18. Já bych rád k betlému… - Výstava o historii  a vzniku betlémů s ukázkami exponátů nejen z Turnovska, 

ale i dalších regionů Čech a Moravy. 

19. Vánoční koledování  - Tradiční lidové Vánoce v autentickém prostředí Dlaskova statku.  

20. To je kost… - Výstava prací z výtvarné dílny řezby do kosti

Výstavy převzaté:

1. Martin Glaser  -  Výstava fotografií. 

2. Fotokroužek Žlutá ponorka - Kolektivní výstava mladých fotografů

3. Doubravka Fišerová   -  Autorská výstava

4. Martin a Pavel Brachtlovi - Autorská výstava (krajina, architektura, zátiší). 

5. Členská výstava Fotoklubu Jaroměř  - Výstava fotografií
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Výstavy v jiných zařízeních:

1. Stříbrný šperk Brno 2005  - Prezentace výsledků 6. ročníku soutěže pro mladé šperkaře a zlatníky,Brno

2. Geopark UNESCO Český ráj  - Prezentace nově získaného zařazení, Liberec, Rovensko pod Troskami, 

Tatobity. 

3. Drahé kameny zvěrokruhu  - Z vlastních sbírek drahých kamenů, Hradec Králové

4. Česko-polský dětský výtvarný salon 2006  - Výstava z oceněných prací mezinárodní výtvarné soutěže, 

Jawor 

5. Od secese k art-deco  - Výstava prací šperkařské školy 1896 – 1948, Idar-Oberstein, Haur, Gouda. 

6. Turnov Jewellery Ttravelling Symposium , Museo de Menorca

IV. NÁVŠTĚVNÍCI EXPOZIC A VÝSTAV

Celkový počet návštěvníků expozic a výstav byl 52.480  osob, z toho na Dlaskově statku  v Dolánkách 

18. 395  osob.

Návštěvnost  expozic  a  výstav  OMČR Turnov  v roce  2006  se  pohybuje  přibližně  na  úrovni  roku  2005. 

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 a z prostředků komise pro zahraniční spolupráci . Během posledních let se 

tak  výrazně  profilovala  spolupráce  především  se  Spolkem přátel  MČR  Turnov,  Pekařovou  společností 

Českého ráje,  Kulturním centrem Turnov a s Kamenářským cechem v Turnově.

KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE

Celkem se uskutečnilo 74 kulturně výchovných akcí, z toho 45 přednášek, akce navštívilo 16. 520  osob.

Ostatních   kulturně  výchovných  akcí  bylo  v  r.  2006  celkem  29,  mimo  jiné  valná  hromady  Pekařovy 

společnosti Českého ráje a Spolku přátel muzea, spoluúčast na Noci s Andersenem, Malované Velikonoce, 

Geologie Českého ráje, Malujeme pohádkové bytosti, 12.ročník Turnovských staročeských řemeslnických 

trhů,  Slavnostní  večer  ke 120.  výročí  Muzea Českého ráje,  zájezd Za gotikou a barokem Podkrkonoší, 

Šperkařská přehlídka,  Dny evropského kulturního dědictví - den otevřených dveří, Posvícení na Dlaskově 

statku, tradiční předvánoční akce – dílna pro děti apod.

VĚDECKÉ KONFERENCE, ODBORNÉ SEMINÁŘE, SYMPOZIA

Celkem proběhly v Turnově  4 akce , kterých se zúčastnilo 146 tvůrčích osob                                         

1. Řezbářské sympozium Turnov 2006 - Řezbářství víc než řemeslo

    XI. setkání řezbářů z  České republiky i ze Slovenska na Dlaskově statku

2. Sympozium Šperk a drahokam

    XVIII. ročník tradičního Mezinárodního šperkařského sympozia

3. Dětský výtvarný salon 2006

    Další ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže česko-polské spolupráce

4. IV. Turnov Jewellery Travelling Symposium (putovní šperkařské sympozium)

Odborní pracovníci muzea se také účastnili řady konferencí a sympozií v České republice i po celé Evropě.
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SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST

Počet evidenčních sbírkových předmětů k 31. 12. 2006 byl  63 631, roční přírůstek tedy činí 87 předmětů. 

Počet knihovních jednotek k 31.12.2006 je 16 880, z toho 9801 nesbírkové povahy. Přírůstek za rok 2006 

činil 57 kusů.

Počet badatelských návštěv v roce 2006 byl 329 osob, tj. zhruba stejná úroveň jako v roce předcházejícím..

(Zdroj: Výroční zpráva OMČR)

► SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, Antonína Dvořáka 335, TURNOV

Tel. 481 366 255, 256, http://www.cesky-raj.info/, e-mail: cesky-raj@turnov.cz

kontakt: Aleš Hozdecký (předseda správní rady) – e-mail: a.hozdecky@mu.turnov.cz, Ing. Jitka Stránská 

(manažer) – e-mail: stranska@cesky-raj.info 

Společnost Sdružení Český ráj, o.p.s., je založena k poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem 

je trvale udržitelný rozvoj turistického regionu Český ráj, a to především rozvoj cestovního ruchu.

Správní rada společnosti : Mgr. R. Koníř, Mgr. J. Polívka, Mgr. J. Farský, Ing. J. Jirásek,  V. Mastník, V. 

Špačková, Ing. J. Nejedlo, M. Pšeničková, P. Koldovský, Ing. P. Lelek, M. Košíček, Ing. T. Tomsa, 

Margareta Pospíchalová

Dozorčí rada společnosti : J. Havlíček, R. Henczeová, M. Drašnarová

Jednatelé společnosti: Ing. Eliška Gruberová, Elena Ťukalová

Společnost má 43 členů,  z toho 36 měst a obcí

Personálním obsazení správní rady, předsedy, jednatelů a  dozorčí rady bylo obměněno už vzhledem ke 

komunálním volbám (viz výše). Díky dotacím krajů, Libereckého a Královéhradeckého, mohli být zaměstnáni 

manažeři Ing. Jitka Stránská a Ing. Jiří Lukeš. Svůj význam pro realizaci úkolů měly i dvě pracovní skupiny – 

marketingová (řídí Ing. Bičíková) a projektová (řídí Ing. Soldátová).

V roce 2006 přesídlilo Sdružení do prostor internátu ve Skálově ulici a počítá se s umístěním v budově 

společenského centra Střelnice. 

Z činnosti Sdružení v     roce 2006:  

 Základním úkolem bylo stejně jako i v uplynulém roce naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu. 

a) realizace studií a produktů (tj. ucelených balíčků služeb):

● Za pověstmi Českého ráje – zpracován návrh programů

● Kámen a šperk v Českém ráji – nabídka prohlídek řemeslných dílen a exkurzí

● Marketingový plán 2006-2007 

● Turistická karta Český ráj

● Cyklotrasa Jizera – projektová příprava a trasování

● Regionální produkt Český ráj – spolupráce s místními prodejci, systém certifikace produktů a jejich 

propagace

b) propagace, tiskoviny

● Za pověstmi Českého ráje – propagační leták + vložka

● Cestomapa k produktu Za pověstmi Českého ráje

● Suvenýry k produktu Za pověstmi Českého ráje – trička, odznaky, pexeso
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● Soutěže pro školy – Maluj, kresli, stříhej, lep a Poznej Český ráj

● Loutky pro projekt Za pověstmi Českého ráje – využití na prezentačních akcích, výstavách, veletrzích

● Reedice Cestomapy

● Propagační leták  a pohlednicová vstupenka k produktu Kámen a šperk

● Turistická slevová karta – propagační leták + brožura

● Tipy pro pěší výlety a cyklovýlety – leták

● Turistické noviny Českého ráje

● Propagační leták Evropský geopark Český ráj

● Plakát s turistickou nabídkou exkurzí

● Propagační leták „Český ráj – jaro, podzim, zima“ - zaměřený na mimosezonu

● Nabídkový katalog Český ráj – reedice s cizojazyčnými verzemi

● Propagace činnosti sdružení a dotisky stávajících materiálů

c) programy, propagační akce

● Zahájení turistické sezony 29.dubna 2006 – Maloskalsko, Za pověstmi Českého ráje

● Kámen a šperk v Českém ráji – 5. a 6. července 2006 + výstava v SUPŠ po celé léto

● Jičín – Město pohádek – 12. až 17. září 2006

● Jičín – Valdštejnské dny 19. až 21.5. 2006

d) veletrhy – tuzemské : Region Tour Brno, Holiday World Praha, ASTA, MADI

    veletrhy zahraniční: Utrecht, Bratislava, Lucemburk, Mnichov, Berlín, Varšava, Poznaň, Londýn, Lipsko, 

    na většině z nich jsme měli samostatný pult

    veletrhy regionální

e) Investiční projekty 

● Informační a orientační systém 

● Koordinace značení bezmotorové dopravy, řešení údržby

f) propagace v médiích, internetové stránky (např. zavedení systému rezervací), další prezentační akce 

► 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 do 16 hodin, o víkendech a svátcích, od 1. května do října byl hrad otevřen 

denně od 9 do 16.30 hodin. Vstupné bylo v roce 2006 - 35, resp. 15 Kč.

Celkem hrad Valdštejn navštívilo v roce 2006 67 858 lidí. Tržby za vstupné  činily 1 613 471 Kč. Počet 

návštěvníků se snížil cca o 8000, ale nutno říci, že v roce 2005 byl počet návštěvníků rekordní a dále 

přispěla negativně stavba kanalizace v okolních obcích Mašov a Pelešany, takže vlastně přes celé léto se  k 

hradu jezdilo po rozkopaných a nouzově přístupných cestách. Stále stoupá zájem o svatební obřady na 

hradě, v roce 2006 se tu konalo celkem 110 svatebních obřadů. Během sezony se zde konala řada 

kulturních vystoupení s velkou návštěvností. Kromě tradičních akcí, jako je Máchův Máj v podání známých 

herců s hudbou V. Zahradníka,  vánoční koncerty a pořady Hradeckého tucteta, to bylo letos např. 

vystoupení souboru Rosa gallica a PhDr. Anežky Janátové Co ukrývají dny v týdnu, hudební léto obohatil 
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sbor Mezissima a  vokální soubor Za 5 Kvintet z Velkého Meziříčí, skupina Veselé kapuce, která provázela 

Dny kulturního dědictví, a další.

Za tradičně úspěšnou lze považovat týdenní akci pro turnovské školy a školky, pořádanou ve spolupráci s 

odborem školství MěÚ v Turnově.

Nejdůležitější stavební akce v     roce 2006:  

- nejzávažnější a také nejnákladnější akcí byla oprava sklepení pod 1. nádvořím hradu a úprava dvora 

(dlažba). Bylo obnoveno a zpřístupněno schodiště do sklepení, pořízena projektová dokumentace, nová 

dlažba na nádvoří a pokračovaly práce ve sklepení hradu. 

- další plánovanou akcí je restaurování gotického torza na 3. skalním bloku, takže samotná oprava je 

připravena pro příští rok.

- v součinnosti s Městem Turnovem proběhl průzkum maleb a vrstev v interiéru paláce a zaměření pro další 

projekci byl zprovozněn elektronický informační systém zahrnující pokladnu a navazující na zákaznický 

servis (prodej atd.).

Stavební akce byly maximálně dotovány z hospodaření hradu – vlastní akce částkou 400.000,- Kč a 

obnovení schodiště jako doprovodné akce, s níž se původně nepočítalo, dalšími 190.000,- Kč

Další drobné práce: 

- oprava střešní taškové krytiny, poškození sněhem

- čištění a drobné opravy chrličů vody 

- dokončena oprava, vybavení a zpřístupnění druhého domku vedle brány, zřízen komisní prodej zboží

- aktuální opravy a konzervační nátěry plotů

- srovnání a zpevnění plochy před konírnou, která nyní může sloužit k parkování

- ve spolupráci s junáky z Turnova mýcení náletových porostů na hradních skalách

(Zdroj: Výroční hodnocení správy hradu.)

► 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. Prohlídky jsou 

rozděleny na malý a velký okruh. Malý okruh vede 1.patrem zámku, kde jsou 4 místnosti s původním 

zařízením a vývoj kultury bydlení a odívání od renesance po klasicismus. Vstupné činí 45,- Kč, 35,- pro 

důchodce a 30,- pro děti. Velký okruh pokračuje ve 2.patře zámku dalšími uměleckými styly až k secesi na 

počátku 20.stol. Ceny vstupného jsou 60,- Kč, 40,- Kč pro důchodce a 35,- pro děti. Novinkou  je Orientální 

salon s exponáty z Japonska a Číny, zpřístupněný v červnu 2006. Barokní zámecká kaple Nejsvětější 

Trojice slouží i ke svatebním obřadům. Oblíbené jsou kulturní pořady na nádvoří a v zámecké kapli. 
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Příjemný je i zámecký park. Na park navazuje Zámecká stezka, vedoucí po schodišti do hradního příkopu, 

dále pak jako naučná stezka údolím Jizery až do centra Turnova.

Otevírací doba duben a říjen od 9 do 16 hod., v květnu až září od 9 do 17 hod. (mimo pondělí). 

► 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 5, 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 Mgr. Jindřich Bada 

Divadelní soubor A. Marek – vedoucí Jan Sajíc

Pěvecký sbor Antonín Dvořák – vedoucí Ing. Libuše Marhanová

Turnovské orchestrální sdružení – vedoucí Ing. Václav Brožek st.

Hitmakers – vedoucí Jiří Brodský

Jazz kvintet Josefa Uchytila

Lédl jazz kvintet – vedoucí Mgr. Bohuslav Lédl

Turnovské divadelní studio – vedoucí Mgr. Petr Haken

Ateliéry T 55 – vedoucí Jarda Stuchlík

Pranic – vedoucí Alena Tomášová

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 

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 2006 Turnovská bohéma uspořádala festivaly   Modrý kocour, Jazzové hody, Neformjazzfest a 

Pánové, končíme.  Dále to byla celá řada samostatných koncertů a divadelních představení. Orchestry mají 

pravidelná vystoupení v Maškovce a v hasičárně na Daliměřicích. Turnovská Bohéma má samostatnou 

účetní, která vede jednotlivým spolkům jejich agendu.
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Kontakt: Ing. Libuše Marhanová, Bohuslav Lédl , tel. 481 322 767

► 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 2006 TOS do svých řad začleňovalo nové hudebníky, většinou absolventy turnovské Základní 

umělecké školy. Samostatné vystoupení uspořádalo TOS v rámci benefičních koncertů pro Střelnici 

(24.3.2006), konala se společná vystoupení s Pěveckým sborem Antonín Dvořák (vánoční koncerty), 

pokračovala spolupráce s konzervatoří v Teplicích ad. Orchestr se sžívá s novým, mladým dirigentem 

Ondřejem Outratou, který vystřídal člena libereckého divadelního orchestru Jana Novotného.

► PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
Kontakt: Ing. Libuše Marhanová - předsedkyně, Bohuslav Lédl - dirigent, tel. 481 322 767

Spolek uspořádal v roce 2006 celkem 13 veřejných vystoupení, z nichž jmenujme například – Velikonoční 

koncert na Veliši, samostatný koncert k 145.výročí sboru v Městském divadle v Turnově, vystoupení při 

zahájení festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, slavnostní koncert k výročí založení republiky (25.10.2006 v 

Semilech), tradiční sérii vánočních koncertů v Turnově a okolí (Železnice, Světlá pod Ještědem, Libuň), 

půlnoční mše v Turnově.

► DECHOVÁ HUDBA TURNOVANKA
Kontakt: Mgr. Jindřich Bada, 737 882 427

V roce 2006 uspořádala Turnovanka 10 Posezení při dechovce v hasičárně na Daliměřicích, kromě toho 

vystoupila na Staročeských a Vánočních trzích, zúčastnila se přehlídky dechových hudeb na Všeni, 

samostatně vystoupila také v Mnichově Hradišti, Jablonci nad Nisou, v Jaworu na Slavnostech chleba a v 

Lomnici nad Popelkou v Klubu seniorů. Je potěšující, že s dechovkou hrají i mladí lidé – celkem 3 do 20 let.

► HITMAKERS
Kontakt:  Jiří Brodský, 604 927 403

V roce 2006 se skupina zaměřila na přípravu vlastních skladeb pro natočení CD. Kromě toho stihla i   jiná 

vystoupení: Koncert Jiřího Schmitzera v Bzí u Železného Brodu, Sportshow v Liberci, Benátskou noc na 

Malé Skále a další taneční zábavy či slavnosti apod.

► PRANIC
Kontakt: Mgr. Ondřej Halama, halama@gytu.cz

Nově se dostává do povědomí kapela Pranic, založená před dvěma lety. V roce 2006 se účastnila celostátní 

přehlídky Trampská porta v Ústí nad Labem, finále soutěže Zahrada 2006, festivalu Folková růže v 
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Jindřichově Hradci atd. Pravidelně pořádá hudební pořady v Domě Na Sboře pod názvem Slyšeti Pranic, 

adventní koncerty a další vystoupení.

 ► 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 2006 sešel celkem 5x, a to k přípravě další  ruralistické konference,  konference 

k výročí Jana Patočky a zajištění dalších programů a  vlastivědných zájezdů. 

Konference:

Jan Patočka, české dějiny a Evropa u příležitosti 100.výročí narození a 30.výročí úmrtí turnovského rodáka 

Prof. Dr. Jana Patočky.

 Ruralismus, jeho kořeny a dědictví – v letošním roce byl vydán sborník z této konference, který vyšel jako 

10. supplementum sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší (344s.)  

Přednášky a zájezdy: 

- Doktor Bohdan Zilynskij – K počátkům názvu Český ráj (25.2.2006) 

- Dr. Mgr. Miroslav Vaněk, PhD. - Orální historie ve výzkumu soudobých dějin (24.11.2006) 

- Vlastivědný autobusový zájezd Za gotikou a barokem Podkrkonoší (10.6.2006) - členové společnosti 

navštívili klášter v Nové Pace, klenotnici tamtéž, kostel a hrad Pecka, Dvůr Králové nad Labem a Erbenův 

Miletín.

Cena Josefa Pekaře za nejlepší monografii z českých dějin byla udělena PhDr. Jiřímu Knapíkovi a PhDr. 

Jiřímu Papajíkovi, shodně po 5 tisíci korunách. (Zdroj: zpráva jednatelky Jitky Petruškové )

► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Předseda Dalibor Sehnoutka, od června Marie Meixnerová, jednatel Otakar Grund (e-mail: 

press.grund@worldonline.cz) 

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. V průběhu roku byly 

Ministerstvu vnitra odeslány schválené a nově přepracované stanovy, zdokonalila se administrativní úroveň 

spolkové práce. Došlo také k dohodě s pražskou pobočkou o formě společných akcí a jejich finančním krytí. 

Novum je také uvedení vlastních internetových stránek.

Činnost Spolku pokračovala v tomto roce opět již 5. ročníkem letních koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé 

Skále. Každoroční přípravě koncertů se nejvíce věnuje paní Antonie Kuchařová ve spolupráci s farním 
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úřadem v Rovensku pod Troskami, Obecním úřadem na Hrubé Skále a s podporou manželů Zimových 

z hotelu Štekl i dalších sponzorů. Spolkový časopis Náš Turnov dosáhl zkvalitnění technického zpracování 

(firma Romana Kábele Turnov) i obsahového. Spolek pořádá také besedy, pěší vlastivědné vycházky a 

zájezdy. K nejzdařilejším patří zájezd na Kutnohorsko, vycházky na Valdštejn a přes Průchody do Klokočí. 

Rovněž besedy s akademickým sochařem Jiřím Novákem, PhDr. Janem Šolcem k výročí založení republiky 

a skladatelem Martinem Hyblerem se vydařily, avšak zájem publika byl menší než výbor spolku čekal. 

Spolek dobře spolupracuje s dalšími subjekty podobného zaměření – Pekařovou společností Českého ráje, 

Městskou knihovnou Antonína Marka, Konfederací politických vězňů atd. Už třetím rokem se spolek podílí 

na slavnostní akci, ve které jsou v závěru školního roku odměněni knížkou  nejlepší absolventi turnovských 

základních škol. Spolek se aktivně účastní také slavnostního vítání občánků do nového života, pořádaného 

městským úřadem. Snahou Spolku je propagovat Turnov  v širokém okolí i v zahraničí, např. v našich 

partnerských městech.. 

(Podle závěrečné zprávy výboru SRPT za rok 2006)

► 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.

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 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 2006:  

27. - 28. května – Turnovské staročeské řemeslnické trhy – XI. ročník

20. - 25. června  - Setkání řezbářů na Dlaskově statku

Spolupráce na projektu Tradiční lidová řemesla a lidová slovesnost Pojizeří a Podkrkonoší (Dlaskův statek)

8.prosince -  Šumný Český ráj s hostem Davidem Vávrou

► 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/
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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.

Spolek pořádá pravidelné letní jízdy Českým rájem.

► 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 

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 „Nedělní pohádky“, 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, která se vždy koná ve víkendových březnových dnech.

Hlavní akce roku 2006:

18.  - 19. března 2006 – přehlídka Turnovský drahokam

► 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. 5

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, jakou si padesátiletá tradice festivalu zaslouží.
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Proto také při něm vznikly z podnětu jednatele Kulturního centra p.Feštra mezinárodní interpretační dílny 

mladých pod vedením známých a uznávaných lektorů. V roce 2006  to byli: Jana Jonášová, Michyio Keiko – 

zpěv, Jana Turková, Boris Krajný, Jaroslav Šaroun – klavír, Dagmar Zárubová – housle. Z partnerského 

města Niesky se do výuky zapojili Stefen Menzel – flétna a  Carmen Funke. Celkem se dílen účastnilo 60 

frekventantů, z toho 10 ze SRN (Niesky, Bautzen, Wiesbad).

Nejvýznamnější akce roku 2006:

3. – 24. června   - Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov

14. – 17. června – 8. ročník Interpretační hudební dílny mladých

► KRUH PŘÁTEL HUDBY
Předsedkyně: Jana Zajícová, pracovnice odboru kultury MěÚ, tel. 481 366 756, e-mail: 

j.zajicova@mu.turnov.cz, jednatelka Dana Feštrová, dramaturgyně KCT, tel. 481 322 083 

Jde o dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu, které sestavuje ve vlastní dramaturgii a za 

spolupráce s Kulturním centrem Turnov, s.r.o., každoročně pořádá cyklus  9 až 10 koncertů. Výbor sdružení 

má celkem 7 členů. Sezona 2005/2006 byla jubilejní 40. Proto Kruh přátel ve spolupráci se svým 

zřizovatelem Kulturním centrem vydal brožuru s ohlédnutím za uplynulými sezónami a lidmi, kteří se o 

organizaci koncertů vážné hudby zasloužili. Uskutečnily se koncerty v pořadí od 513. do 523, na nichž 

vystoupili: pěvci Jakub Pustina, Jekaterina Tretjakovová, Kateřina Berková, vynikající houslista Václav 

Hudeček s hosty, klavíristé Jiří Pazour a Martin Vojtíšek, České noneto, Kapralova Quartet a Kateřina 

Englichová (harfa), Eva Bublová (varhany), manželé Kasíkovi a Jan Šťastný  představili Dvořákovy 

Slovanské tance, Krušnohorské divadlo a konzervatoř v Teplicích provedla Mozartovo Rekviem. Rozpočet 

sezony se pohyboval ve výši cca 150 tisíc korun, z nichž asi třetinu tvořily sponzorské dary turnovských 

firem a část (vydání brožury) byla hrazena ze zůstatku z minulých let. Ceny abonentních vstupenek jsou 

700,- Kč plná cena,  450,- Kč pro důchodce.

► 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, v rámci Českomoravské taneční organizace, která má 180 registrovaných členů, 

patří kvalitativně k první pětici. Nyní má zhruba 1000 frekventantů v několika kategoriích. 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, kde 
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v letošním roce Fotoklub Safír navázal spolupráci s vydavatelem časopisu Karkonosze. KONTAKTU, jehož 

je Safír členem, se daří navazování spolupráce i mimo ERN (Rakousko – Villach, Švédsko – Borgholm).

V pronajaté výstavní síni v Muzeu Českého ráje se uskutečnilo v roce 2006 celkem 6 fotografických výstav, 

z toho dvě se zahraničními autory. Dalších devět výstav bylo v informačním centru na náměstí, dále v 

Jablonci nad Nisou, v Liberci, Kolíně, Trutnově, v Polsku byly realizovány dvě výstavy v Jelení Góře. 

Fotoklub Safír se účastnil jako spolupořadatel mezinárodní výstavy v České Lípě.

► 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 a za 19 let působení se zapsal do povědomí 

Turnováků i zahraničních diváků při četných zájezdech. K 31.12.2006 měl soubor 46 členů, dirigentem 

zůstává Vítězslav Čapek. V roce 2006 uspořádal celkem 8 vystoupení, 44 zkoušek, 2 soustředění a 14 

schůzí výboru. 

Hlavní akce v roce 2006:

květen – celovečerní koncert k životnímu jubileu dirigenta V.Čapka

září – Desná, vzpomínková akce k výročí protržení přehrady Souš

říjen – 2 koncerty v partnerském městě Reeuwijk v Holandsku

prosinec – Jeřmanice – rozsvěcení vánočního stromu

               -  tradiční vánoční zpívání na Valdštejně

► 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 působením v roce 2006 opět podíleli na kulturním životě města a reprezentovali Turnov v 

okolí na regionálních a jedné celostátní přehlídce. Jejich vystoupení v rámci Turnovského drahokamu, na 

Dlaskově statku a reprezentace Turnova na loutkářské Chrudimi je již tradicí. Nově členové souboru 

vystoupili např. na dožínkové slavnosti v Tanvaldu a zúčastnili se benefičních akcí ve prospěch Střelnice.

►  ROCK COMPANY TURNOV
Na jaře 2006 začala zkoušet nová rocková kapela, která navazuje na zaniklou turnovskou skupinu 51. 

chvíle. V roce 2006 uskutečnili už 9 veřejných vystoupení, nejúspěšnější byli jako předkapela skupiny W.I.X.

Ostatní zájmové spolky působící v Turnově

► DÍVČÍ DIVADELNÍ SPOLEK DÓRA
Kontakt: Dagmar Landrová, Březová 1535, Turnov
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► 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
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)

► 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
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► 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

► Ochrana Klokočských skal 

► Občané pro udržitelný život

► Triga klub

► Klub vojáků v záloze

► Společenství Čechů Turnovska

► Sdružení českých fotografů z Turnova a Hejnic

Církve v Turnově

► ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ TURNOV
Děkan: Václav Vlasák, Děkanská 87, Turnov, adresa: Děkanská ul. 87, tel. 481 321 179

Turnov je sídlem vlastního Turnovského vikariátu z rámci Litoměřické diecéze, spravuje celkem 36 a má 53 

kostelů.

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, Nudvojovice.

V loňském roce byla uzavřena hlavní etapa oprav kostela Narození Panny Marie a kostel byl znovu 

vysvěcen, nyní probíhají postupně opravy vitrážových oken v hodnotě cca 2 mil. Kč.

► SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ
Statutární zástupce: Jan Votrubec, sídlo: ul. 28. října 543, tel. 481 311 287

Sbor pokračuje v tradici založené již v r. 1427. Ve sledovaném roce měl v Turnově 61 členů. Kromě vlastní 

evangelizační činnosti se soustředí na práci s mládeží (biblická odpoledne každý čtvrtek), podílí se na 
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zajištění dětských letních táborů. Dále se zapojil do práce s postiženými lidmi.

 

► 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 milionů členů (pokřtěných).  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.

Turnovská budova v Nádražní ulici slouží nejen k bohoslužbám, ale i pořádání kulturních akcí, přednášek 

(např. esoterika, léčitelství...), pořádá přednášky ve školách na téma závislosti na kouření a drogách.

► CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
sídlo: Koněvova 665, tel. 481 321 535

farář: ThMgr. Oldřich Bezděčík

Náboženská obec Církve československé husitské je spravována Radou starších (předseda Josef Khol). Při 

Husově sboru působí též chrámový pěvecký sbor.

► 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“, bývalý sbor Českých 

bratří. Ten je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro turnovskou 

veřejnost, dnes už známý cyklus ve spolupráci s knihovnou Večery Na Sboře. V domě je umístěna expozice 

o historii domu a jednoty bratrské.

► KŘESˇTANSKÉ SPOLEČENSTVÍ TURNOV
Zástupce: Ing. Marek
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VIII. 
ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 2006
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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 

2006 se tu narodilo 429 dětí. Počet zaměstnanců byl na konci sledovaného roku 332,85, z toho lékařů 44.

V roce 2006 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek 

LDN – následné péče. 

Rok 2006 byl opět bohatý na investiční činnost. Díky zřizovateli turnovské nemocnice, městu Turnov, byla 

v březnu zahájena klíčová akce - zásadní stavební a technologické proměna prostor sterilizace, tj.  přístavba 

k stávající hlavní budově nemocnice  i  kompletní přístrojová obměna a doplnění o další komponenty. Dle 

plánu proběhla rovněž technologicky návazná akce - rekonstrukce technologie pro výrobu a rozvod tepla u 

dceřinné společnosti Nempra, s.r.o.  Dále proběhla finančně poměrně náročná zásadní obměna a doplnění 

monitorovací techniky, včetně centrály,  infúzních pump a lineomatů na oddělení ARO. Uvedené akce 

proběhly za významného finančního přispění Libereckého kraje. 

Finanční vedení nemocnice opět kladlo důraz na snižování ztráty. Z toho důvodu byly mzdy meziročně 

navýšeny pouze o 7.37%. 

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 následnému převedení činností na zmíněnou organizaci však nedošlo ani v roce 2006, 

neboť to zakazuje současná vládní úprava. 

Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov (stejný stav od 31. 12. 2005):

ŘEDITEL – Ing. T. Sláma

NÁMĚSTEK LPP – MUDr. M. Hrubý

SPRÁVCE – M. Sedlák

HLAVNÍ  SESTRA – Bc. 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

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
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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.  Oddělení interny trápí pouze nedostatek kvalifikovaných lékařů.

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 poklesl 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, nadále se zvýšuje podíl 

zákroků prováděných v ambulantním režimu.

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 2006 se počet lůžek ustálil na 30, 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 omezena 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 2006 stejný počet operačních výkonů jako v roce předcházejícím.

Rok: 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Počet porodů 429 424 424 350 366 390 390
Turnov 41,00% 41,27% 39.62% 45.7% 49.7% 47.9% 46.9%
Lomnice n. P. 4,00% 4,25% 7.3% 3.4% 2.2% 1.8% 2.6%
Semily 10,30% 9,67% 9.0% 7.7% 7.1% 9.7% 6.2%
Jablonec n.N. 10,30%0% 12,5% 14.9% 16.0% 17.9% 17.9% 20.3%
Liberec 14,20% 14,39% 14.2% 11.1% 9.6% 10.3% 11.0%
Jičín 2,60% 1,89% 1.7% 0.6% 0.8% 2.6% 3.1%
Mladá Boleslav 14,70% 12,97% 9.9% 11.1% 10.4% 7.5% 5.9%
ostatní 2,80% 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. 

ARO

181



Lůžková část: plní úlohu kombinované jednotky intenzivní péče pro oddělení chirurgie. JIP pro gynekologii. 

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. 

Vytíženost je výrazně závislá na činnosti chirurgického oddělení. Časté kolísání stavu personálu ztěžuje 

provozní pohodu. V r.2006 měla JIP 4 lůžka a 3 lůžka chirurgické JIP.

Ambulance: představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech. Výkonnost na sálech je v souhladu s 

operační aktivitou na sálech. Vlastní ambulance mají jen doplňkový charakter.

RTG ODDĚLENÍ
V roce 2006 bylo nutné ocenit, s jakou rychlostí se personál vypořádal s celkovou obměnou přístrojů v 

oddělení a naučil se pracovat i na nové diagnostické modalitě – komputerové tomografii (CT). Byl zahájen 

nepřetržitý provoz tohoto pracoviště. Možnost snímky elektronicky odeslat na specializovaná pracoviště 

výrazně snížila převoz pacientů do jiných nemocnic. Rovněž se osvědčil systém diagnostické archivace 

(PACS).Toto pracoviště vysoce převyšuje průměr v České republice.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV, 28. ŘÍJNA 812
Ředitelka Ing. Milena Tomášková,DiS.,  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. 

V roce 2006 vešel v platnost nový zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, který se dotkl prakticky 

všech našich zařízení.

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, Marie Příhonská.

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. 

 Prováděné úkony jsou zejména: rozvoz obědů, ranní toaleta,úklidy, mytí oken, nákupy, 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. 
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Terénní službu zajišťuje 19 pečovatelek, sociální pracovnice, zdravotní sestra na 0,5 úvazku, dále dva 

vedoucí úseků, řidič, pradlena, technik a účetní. Pečovatelky procházejí odborným školením a kurzy, např. v 

turnovském VCT Vzděláním k vyšší kvalitě. Provoz denního centra je zajištěn dvěma pečovatelkami, další 

služby jsou poskytovány na živnostenský list (kadeřnice, pedikérka...).

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
DPS má kapacitu 93 bytů, koncem roku 2006 byly všechny obsazeny. O obyvatele se starají pečovatelky a 

provozní personál celkem na 7,5 úvazku. Vzhledem k reorganizaci dle nového zákona se museli stát 

zaměstnanci Terénní pečovatelské služby, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb v domech zvláštního 

určení. V domě byla provedena výměna dvou stoupaček, instalováno nouzové osvětlení, opravena dlažba 

na chodbě  a provedena výměna vodoměrů cca u poloviny bytů.

Dům penzion pro důchodce
Také toto zařízení je nyní vedeno jako dům zvláštního určení. O obyvatele se stará 7 odborných a čtyři 

provozní pracovníci, celkem na 10,5 úvazku. V domě byly zbudovány a slavnostně otevřeny 4 nové byty v 

podkroví, které vznikly z dvou plošně rozměrných bytů s nevyhovujícími prostory (komory bez oken a 

podobně). Bylo odstraněno zatékání v zimních měsících, instalovány nové vodoměry a podružné 

elektroměry ve společných prostorách domu, provedena výmalba chodeb a oprava bojlerů.

Domov důchodců Pohoda
V Domově důchodců Pohoda došlo k nejvýraznějším změnám vzhledem k novému zákonu – domov musel 

být systémově a účetně rozdělen na „domov pro seniory“, jehož obyvateli jsou senioři bez demence, a 

„domov se zvláštním režimem“, který pečuje o seniory s demencí. Ke konci roku  2006 měl domov celkem 

71 obyvatel. O ně se stará 20 pracovníků sociální a přímo obslužné péče, dvě sociální pracovnice, šest 

členů zdravotního personálu (včetně ergoterapeutů) a provozní pracovníci na celkem 10 úvazků.

V domě přetrvávají problémy s vlhkostí v suterénu. Odborníci z firmy Konstuktis se shodli na provedení vrtu 

v blízkosti severní strany budovy, aby byla stahována tlaková voda. Důležité je také vytvoření domácího 

prostředí. Na to je dbáno především v dovybavování drobným nábytkem, nádobím apod.  Obyvatelé mohou 

využívat služeb knihovny, minimálně 1x měsíčně je pro ně připravena přednáška, Křeslo pro hosta a 

podobné kulturní pořady.

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
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V lednu 2004 klub 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. Spolupracuje s Městskou knihovnou A. Marka a dalšími organizacemi.

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. 

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.  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. 
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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. Fokus Turnov se zapojuje do komunitního plánování a spolupracuje na 

koncepci pro region 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 s bydlením v domě s pečovatelskou službou 

osobní asistencí klientovi Mirkovi Křížkovi. 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 současné době Fokus provozuje dvě rehabilitační dílny – tkaní hedvábí, výroba keramiky, svíček, ručního 

papíru a další výrobky různých výtvarných technik. Klienti se učí dovednostem potřebným pro  běžný život – 

vaření, úklid, nákupy, 

Každoročně se prezentuje na turnovských Staročeských a Vánočních trzích.

V roce 2006 stoupl zájem o služby Fokusu Turnov na 26 klientů. Podařilo se také otevřít chráněnou dílnu, 

kterou provozuje firma Baeds4U z Jičína. Tato firma zaměstnala v roce 2006 již 14 klientů, kteří vykonávají 

dokončovací práce v bižuterní výrobě – navlékají korále.

V dubnu 2006 se Fokus vydal na festival Patříme k sobě, pořádaný Podkrkonošskou společností přátel 

postižených tentokrát v Semilech a předvedl divadelní představení „Kouzelný mlýnek pohádek“. Dále se 

představila kapela Josefa Zajíce. O prázdninách se klienti s doprovodem zaměstnanců Fokusu Turnov 

zúčastnili rekondičního sedmidenního pobytu na Šumavě.

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.

► 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 
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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 účastní 

vítání občánků města a každé miminko přivítáme drobným dárkem – ručně šitou hračkou.  

K činnosti Centra 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 2004 obdrželo Centrum 

pro rodinu Náruč ocenění „Společnost přátelská rodině“. V loňském roce byla vyhlášena první fotosoutěž.

Nezbytnou finanční podporu jsme získali od MPSV ČR, Města Turnov, Ministerstva informatiky, nadace 

Euronisa, Úřadu práce v Semilech. 

Činnost v roce 2006

- realizace projektu Druhý schod ve spolupráci s libereckou Společností přátel přírody. Hlavním počinem 

byla řada kurzů pro matky vracející se po MD na trh práce.

- v květnu proběhl Týden rodiny

- v říjnu Dny skřítků

- v listopadu byl otevřen Klub dvojčat

(Zdroj: Internetové stránky Centra pro rodinu Náruč v Turnově)

► 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. Klienty jsou děti do 18 let a jejich rodiny.  - organizace zaměstnává dva 

pracovníky – ředitelku zařízení a vedoucí projektů Mgr. Zdenku Flugrovou a Hanku Šálkovou DiS, sociální 

pracovnici. Externě spolupracuje Mgr. Katka Krtičková, Mgr. Jan Knop jako supervizor, Eva Brožová 

(ekonomka). Dobrovolně zde pracují Mgr. Irena Kubíková, lektorka programů, Zbyněk Báča, pedagog 

volného času, a členové městské policie.

V poradně běží tyto programy: 

l Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

l  Výchovné poradenství pro rodinu a děti, Program REP – resocializace mladých obviněných nebo 

odsouzených. 

l Projekt výchovného poradenství

l Projekt „Cesta proti násilí“

Činnost v roce 2006:

- organizace získává finanční podporu pro rok 2006 od Města Turnova, dále na program PVP od KÚ LBC, 

organizace čerpá finance z GG-NROS do září 2006 na program REP. Pro překlenutí 3 měsíců ke konci roku 

2006 získává organizace přímou podporu KÚLBC.
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- organizace působí v soudních okresech Semily, Jablonec nad Nisou a Liberec ( v soudním okrese Liberec 

budou  zařazováni  do programu jen klienti, kteří spádově, dle bydliště, patří k obci Turnov )

- organizace zpracovává standardy pro programy PVP a REP a spolupracuje při tvorbě komunitního plánu 

v okrese Semily

- organizace spolupracuje s multidisciplinárním týmem pro prevenci  kriminality dětí  a mládeže,  který byl 

založen PMS v okresech Semily a Jablonci nad Nisou

-  každé úterý probíhá pravidelná akce sdružení Sportovní odpoledne

-  únor 2006 – skupina výchovných poradců – seminář pro zaměstnance

-  červen 2006 – Turnyáda 2006 – vědomostní soutěž pro mládež z oblasti prevence kriminality

-  listopad 2006 – návštěva pracovníků probačního programu Přechodné zaměstnání

► SLUNCE VŠEM, KOSMONAUTŮ 1641, TURNOV
Předsedkyně: Marcela Kurfirstová, tel. soukromí 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 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. 

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 autistů a nemají kapacitu umožnit těmto mentálně postiženým takový život, jaký by jej 

mohli mít při citlivější péčí.

187



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, jde 

však o jedinou možnost, jak dále pracovat na svém vývoji a neskončit cestu započatou v Dětském centru 

v domově důchodců...

- Sdružení spolupracuje s dalšími organizacemi pečujícími o postižené (Fokus, Podkrkonošská společnost 

přátel dětí zdravotně postižených Semily)
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IX.
SPORT 

A SPORTOVNÍ ORGANIZACE 2006
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► Výsledky 15. ročníku ankety NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA roku 2006:

JEDNOTLIVCI – Ing. Jakub Oma /TJ Turnov, oddíl ROB/

DRUŽSTVA, žactvo a dorost – AC SYNER Turnov, družstvo starších žáků v atletice

DRUŽSTVA, junioři a dospělí – AC SYNER Turnov, extraligové družstvo mužů v atletice

SPORTOVNÍ NADĚJE do 14 let – Naďa Longinová /TSC Turnov, oddíl judo/

SPORTOVNÍ NADĚJE do 18 let –  Kateřina Klausová /AC SYNER Turnov, hod diskem/

TRENÉR ROKU – Mgr. Aleš Drahoňovský /AC SYNER Turnov/

SPORTOVNÍ AKCE ROKU – Memoriál Ludvíka Daňka 2006

ZÁPIS DO ZLATÉ KNIHY OSOBNOSTÍ – Dušan Král st., trenér AC SYNER Turnov,

                                                                   Ing. Miroslav Gregor, TJ Turnov a rozhodčí AC SYNER Turnov 

► Také sportovní subjekty jsou každoročně podpořeny z městského rozpočtu, v roce 2006 to byla částka 4 

mil. Kč. Tato částka byla rozdělena dle rozpočtových pravidel sportovní komise na následující kapitoly:

● Sportovní reprezentace města ….........................  300 tis. Kč

● Provozní výdaje …............................................... 2 000 tis Kč

● Opravy a rekonstrukce......................................... 1 300 tis Kč

● Příspěvek na práci trenérů a cvičitelů mládeže...    300 tis Kč

● Přímá podpora výkonnostního sportu mládeže ..    nebyla dotována

● Rezerva (daně z nemovitostí, Nejlepší sportovec)  100 tis Kč

Dle předložených zpráv za loňský rok včetně bilance hospodaření a potřeb na opravy objektů byly 

jednotlivým subjektům přiznány tyto částky:

● TJ Turnov ........................................................... 1 394 tis. Kč

● TSC Turnov.........................................................     882 tis Kč

● TJ Sokol Turnov ….............................................     635 tis Kč

● AC SYNER Turnov ….........................................     369 tis Kč

● FK Pěnčín – Turnov …......................................      133 tis Kč

● Tenisový klub …................................................        65 tis Kč

● Klub českých turistů …......................................       37 tis Kč

● Svaz českých skautů a skautek Junák …..........       81 tis Kč

● SKI club Turnov ….............................................       18 tis Kč

● Klub lyžařů Turnov …........................................      185 tis Kč

● Jízdárna Naděje …...........................................        19 tis. Kč

● TJ Orel Turnov …..............................................        12 tis Kč

● TJ Zikuda Šachy …...........................................        30 tis Kč

● Bruslařský a hokejový klub...............................         46 tis Kč

Dále bylo vyčleněno z městského rozpočtu 20 tis. Kč na akci Trenér – učitel, jejímž cílem je seznamovat 

žáky s jednotlivými druhy sportu během vyučování. Tato akce trvá již třetím rokem a dlužno říci, že 

nedosahuje výsledků, jaké jsme si představovali. Nejspíše vázne komunikace mezi školami a sportovními 

subjekty.
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Kalendárium
► 2. ledna 2006 bylo uvedeno do provozu Sportovní centrum TJ Turnov ve Skálově ulici, které nabízí 

služby sportovně-regeneračního charakteru. Návštěvníkům jsou k dispozici kromě rekonstruované haly 

v nové části také dva squashové kurty, spinning, sauna, dvě vířivé vany, solárium, služby maséra a 

nekuřácký sportbar.

►  Historicky první sezona s umělým ledem v Turnově si zaslouží malou rekapitulaci. Podle Jiřího Vele, 

jednatele Městské sportovní, s.r.o., bylo kluziště u sportovní haly u nádraží v provozu celkem 126 dní (od 

22. prosince 2005 do 26. března 2006). O provoz se z administrativní a provozní stránky starala právě tato 

zmíněná společnost a její zaměstnanci společně se členy zdejšího Bruslařského hokejového klubu. 

Počet bruslících se dá jen odhadnout. Školy bruslily přibližně 200 hodin. Při průměru 15-20 žáků na třídu je 

to přibližně 3 500 bruslících. Zbytek tvořili normální návštěvníci (často rodiče s dětmi) a místní hokejisté, 

těch podle hrubého odhadu, bylo víc než 5 500, připočteme-li ty, kteří se na plochu dostali bez placení, jsme 

na čísle zhruba 10 tisíc lidí, což obnáší asi 100 bruslících denně.

► V úterý 23. května se konal na Městském stadionu ve Skálově ulici 8. ročník atletického MEMORIÁLU 

LUDVÍKA DAŇKA. Jak už je dlouholetým zvykem, představili se tu nejlepší diskaři světa: olympijský vítěz 

Virgilius Alekna z Litvy, pětinásobný mistr světa Němec Lars Riedel, který se účastnil téměř všech ročníků, 

největší talent současného disku Zoltán Kövágó z Maďarska, držitel olympijského bronzu Estonec Tammert 

a jeho krajan Gerd Kanter, druhý z mistrovství světa 2005. 

► Stavební ruch opět zavládl od začátku září 2006 v okolí sportovní haly TJ Turnov a atletického stadionu 

ve Skálově ulici. Tentokrát se staveniště dodavatelské firmy Syner, s.r.o., přesunulo převážně do prostoru 

mezi budovami sokolovny a tělocvičny I. ZŠ. Do konce roku 2006 zde proběhlo díky státní dotaci ve výši 15 

mil. Kč dokončení předchozích dvou etap rekonstrukce sportovní haly TJ a stadionu AC. Došlo jednak k 

dokončení prací, na které nezbyly finanční prostředky (cílová věž, terénní a sadové úpravy v okolí haly ad), 

a byla nově vybudována stavba technického zázemí stadionu AC a částečně i sokolovny. Nově byl nastaven 

také provoz sportovního centra.

► Společnost Snowhill přišla se zajímavou nabídkou pro vyznavače sjezdového lyžování. Od poloviny 

prosince 2006 přímo z Turnova jezdily skibusy do skiareálů Šachty ve Vysokém nad Jizerou a Kamence 

v Jablonci nad Jizerou. Skibus nabízí rychlou a pohodlnou dopravu přímo do srdce areálu nedaleko 

sjezdovek a tato doprava je zcela zdarma.

► Počínaje 1. prosincem 2006 se začalo bruslit na umělé mobilní ledové ploše vedle haly TSC u nádraží – 

byla tedy zahájena druhá sezona umělé ledové plochy v Turnově. Co se změnilo, byly ceny, když školy za 

hodinu bruslení platí 300 Kč a děti a dospělí v blocích pro veřejnost 30 Kč (blokem je myšleno například 

bruslení v době mezi 13 – 15.30 hod.), kluziště bylo otevřeno od časných dopoledních hodin do noci sedm 

dnů v týdnu.
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Sportovní organizace
► MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, S.R.O., SKÁLOVA 72
Jednatel Jiří Vele

Tel. 481 321 883, e-mail: jiri.vele@seznam.cz

Dozorčí rada: Ing. Milan Hejduk, Bc. René Brož, Mgr. Aleš Mikl, Aleš Hozdecký, Ing. Jaromír Pekař

Hlavní předmět činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a 

rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

V roce 2006 zaměstnávala organizace 13 osob, z toho osm na plnýúvazek.

Činnost MST v roce 2006:

● Provozování plaveckého bazénu Výšinka

● Zajištění provozu a údržby atletického stadionu AC Turnov

● Zajištění provozu a údržby  fotbalového stadionu

● Provozování sokolovny a restaurace Mašov

● Kluziště – lední plocha

● Ostatní aktivity:  a) Dolánky – údržba zeleně

                                 b) Mondo - jednání s firmami o odstranění závad

                                 c) Dětská hřiště

                                 d) Aktivní spolupráce při přípravě výstavby sportovního areálu Maškovka

                                 e) Spolupráce s družebními městy

                                 f) Práce v komisích

                                 g) Spolupráce s odbory města

                                 h) Vlastní řídící a administrativní práce

                                 i) Koncepce sportovišť

Provozování plaveckého bazénu Výšinka

Plavecký bazén na Výšince je v provozu od rekonstrukce v roce 1994 již třináctý  rok bez zásadní 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. Provozování je již dnes povoleno Krajskou 

hygienickou stanicí v Liberci s podmínkou, že v nejbližší době dojde k nápravě nedostatků, zejm.:

- 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

V roce 2006 byla RM odsouhlasena generální oprava bazénu, zpracována studie a provedeno výběrové 

řízení.

Svými rozměry zázemím je bazén velmi vhodný k výuce zejména dětí a mládeže, v r.2006 jsme 

zaznamenali nárůst zájmu o výuku ze strany mateřských škol. Svůj význam má i kondiční a rehabilitační 

plavání pro starší občany. Samostatnou kapitolou, která za poslední rok zaznamenala obrovský rozmach, je 
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plavání kojenců a batolat. Stále velmi oblíbenou nabídkou je dvakrát týdně pořádaný aquaaerobic. Pouze 

ranní kondiční plavání, které bylo zavedeno již před několika lety, stále nesplňuje očekávaný efekt.

Přesto vytížení bazénu, zejména v dopoledních hodinách, je maximální, a jak bylo uvedeno výše, hraničí a 

místy i přesahuje možnosti technologie. Je jasné, že plavecký bazén je svojí nabídkou a využitím velkým 

přínosem pro turnovské školy i veřejnost.

Zajištění provozu a údržby  atletického stadionu AC Turnov.

Provoz a údržba je jedním ze stěžejních úkolů MST, které byly MST předány v r.2003. 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.

V závěru roku byl přes MÚ zadán projekt „Koncepce rozvoje městských sportovišť“, díky němuž se podařilo 

sehnat 10 mil. Kč v rámci 3.etapy dostavby celého areálu. Mimo jiné bylo vystavěno zázemí pro správce 

atletického stadionu, což umožní likvidaci nevzhledných buněk umístěných při vstupu do areálu.

Zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu.

Fotbalový stadion, který začala MST spravovat v roce 2003, byl po letech bezvládí (bez majitele) 

v neutěšeném stavu.  Po kompletní rekonstrukci travnaté plochy a vybudování zavlažovacího systému v 

minulých dvou letech byly pro rok 2006 vytyčeny tyto úkoly:

- Dokončení oplocení před hlavní budovou

- Celková rekonstrukce šatny A družstva

- Celková rekonstrukce schodiště do prvního patra hlavní budovy

- Hlavní důraz je třeba klást na celkovou přestavbu oplocení hlavního hřiště (cena cca 1 mil. Kč)

Vzhledem k rozsahu prací na tomto areálu byl v závěru roku rozhodnutím RM přijat ještě jeden 

zaměstnanec.

Provozování sokolovny a  restaurace Mašov.
Po loňském konstatování, že je mašovská sokolovna celoročně vytížena, je pro rok 2006 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, schůzí a školení. O provoz a údržbu se 

stará správce na částečný úvazek. 

Po rekonstrukci v loňském roce se celý objekt opět více zatraktivnil.
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Kluziště - lední plocha.

Zima 2005/2006 byla pro Turnov historicky první sezonou, kdy bylo na hřiště Duhové energie v Turnově II. 

nainstalováno mobilní kluziště s umělým ledem. Přesto, že okolí a zázemí nebylo ještě připraveno na tak 

velký zájem, setkala se akce s velkým ohlasem veřejnosti. 

Pro letošní, druhou sezónu 2006/2007, připravili zaměstnanci MST následující vylepšení:

● do areálu byly dovezeny mobilní buňky z atletického stadionu, které byly rekonstruovány a použity jako 

šatny, bufet a místnost pro výběr vstupného

● v prostoru před bufetem bylo nainstalováno improvizované sezení

● okolí vstupu bylo zpevněno položením zámkové dlažby

Letošní teplá zima bohužel nepřála zimním sportům obecně. Také udržení ledové plochy bylo podstatně 

složitější, také kvalitu ledu nebylo někdy možné udržet v požadované kvalitě. Proto členové hokejového 

klubu volili variantu tréninků v Lomnici nad Popelkou. Bruslící veřejnost a školy byly přesto s nabízenou 

možností a stavem ledové plochy velmi spokojeny.

Dolánky.

V prostoru bývalého koupaliště v Dolánkách byla z grantu Ministerstva pro místní rozvoj zřízena 

odpočinková zóna pro turisty a cyklisty. Zaměstnanci MST prováděli běžnou údržbu, sekání trávy, úklid. Lze 

konstatovat, že stále stoupá počet cyklistů, turistů a zejména maminek s dětmi, které tuto zónu využívají. 

Celému areálu prospělo i dobudování cyklostezky, která prochází v jeho těsné blízkosti.

Mondo.

Řešení nekvality povrchu mondo se bohužel  ani v roce 2006 nijak výrazně neposunulo vpřed. Došlo sice 

k několika jednáním mezi zainteresovanými stranami, avšak obě dodavatelské firmy popírají jakýkoliv podíl 

na nekvalitě odvedené práce. Město Turnov, jako majitel atletického stadionu, podalo žalobu na obě firmy, 

které se na položení umělého povrchu podílely. Situace nebyla do konce roku dořešena.

Průzkum a situace dětských hřišť v Turnově.

Jedním z dlouhodobých úkolu organizace je podílení se na mapování a zjišťování stavu dětských hřišť ve 

městě. Výsledkem by mělo být vytvoření koncepce rozvoje a údržby těchto ploch. V roce 2006 byl tento úkol 

trochu upozaděn ostatními úkoly, čeká na konkrétní dořešení v příštím roce.

Aktivní spolupráce při přípravě výstavby sportovního areálu Maškovka
Projekt sportovně rekreačního centra Maškovka je ve fázi zpracování projektů. Jednatel společnosti MST se 

účastnil většiny jednání.

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 

většinou pro většinou mládež družebních měst.

V roce 2006 se jednalo zejména o výměnné akce mladých fotbalistů :
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● oddíl starších žáků se spolu s kolegy  z Jawora zúčastnili velkého turnaje v italském Rosetu

● oddíl mladších fotbalistů se podílel na společném soustředění v holandském Reeuwijku

● nejmladší žáci sehráli několik turnajů v Jaworu

 (Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ATLETICKÝ KLUB TURNOV
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 2006 byly ale 

odstraňovány známé problémy s tímto povrchem. Město Turnov podalo žalobu na dodavatelskou firmu 

Italmec Praha, zatím bez výsledku, nebpť firma napadá dalšího dodavatele – zhotovitele podkladu pro 

povrch Mondo..

► 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: Mgr. Filip Stárek

Výbor TJ Turnov: Martin Mareš (předseda), Ing. Jan Grégr (místopředseda), Ing. Pavel Svatoš (hospodář), 

RNDr. Otto Jarolímek, Pavla Šmídová, Mgr. Filip Stárek, Jakub Oma.

Počet členů: 975, počet oddílů: 17

Bilance roku 2006

Rok 2006 zajišťoval nově zvolený výbor další velkou investiční akci, a to 3. etapu přístavby sportovní haly a 

atletického stadionu. Bylo třeba dovybavit interiéry, provést drobné úpravy ve Sportcentru. Členská základna 

se rozrostla cca o 50 členů, takže se počet blíží magické tisícovce, a to i přes zrušení oddílu rogainingu a 

snížení počtu členů v SPV Mašov. TJ zůstává i v roce 2006 největší sportovní organizací v Turnově. 

sedmnáct oddílů skýtá skutečně rozmanité možnosti výběru, je třeba se zaměřit více na podchycení 

mládeže, kde počet členů kolísá.

Nejúspěšnějším oddílem byl v r.2006 opět radiový orientační běh: Ing. Jakub Oma a Ing. Michaela Omová, 

mistři světa 2006, MUDr. Jana Omová, mistr světa veteránů v radiovém orientačním běhu, dále jsou to mistři 

ČR Jan Miller v kanoistice (slalom), Martin Vlček (ROB junioři). 

Hospodařský výsledek TJ za rok 2006 byl výrazně ovlivněn odpisy majetku v celkové výši 3,2 mil. Kč. Přes 

velký objem příjmů i výdajů, a to i vlivem pohledávek a závazků, se daří stav financí držet na dobré, tj. 

kladné úrovni. Celkový majetek TJ byl zhodnocen na 90 mil. Kč. Přetrvává spíše problém s financováním 

jednotlivých oddílů. A chybí aspoň minimální rezervy na neočekávané výdaje.
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Členská  základna TJ Turnov 2006:
Mládež do 18 let ženy muži celkem

Akademický atletický klub  - 16 16

Basketbal 36 4 31 71
Florbal 28 1 17 46
Futsal - - 24 24
Házená 44 23 29 96
Kanoistika 9 5 38 52
Malá kopaná 12 - 18 30

MTBO - 7 21 28

Musher club 1 1 4 6

Orientační běh 21 24 40 85

ROB 5 13 17 35
Silový trojboj a kulturistika 1 2 23 26
SOK 11 10 13 34
SPV Daliměřice 27 21 23 71
SPV Mašov 53 91 64 208
Volejbal 47 30 68 145

Bez příslušnosti 1 1 2

Celkem 295 233 447 975

Sportovní zařízení TJ Turnov 
Rok 2006 byl z hlediska investic v TJ Turnov pokračováním velmi náročného roku předchozího. Tentokrát se 

podařilo  ve 3. stavební etapě dokončit vybavení  sportovní haly a vybudovat hospodářskou budovu a 

cílovou věž atletického stadionu. Investice byla ve výši 15 mil. Kč.

Stav jednotlivých sportovních zařízení TJ Turnov na konci roku 2006:

Sportovní hala 
V roce 2006 se podařilo dokončit projekt  „Rekonstrukce a přístavba sportovní haly a atletického stadionu v 

Turnově“ jeho třetí etapou v celkové hodnotě 15,5 mil. Kč.  Došlo k dovybavení interiéru haly, většina 

stavebních prací směřovala na atletický stadion. Na konci roku bylo možno konstatovat, že úroveň 

sportovního komplexu ve Skálově ulici se podstatně zvýšila a slouží nejširší veřejnosti.

Tělocvična Daliměřice  
V roce 2006 proběhly na Daliměřicích spíš drobnější úpravy a běžná údržba. Loni uzavřený úvěr na tuto 

část majetku TJ je úspěšně splácen. 

Areál loděnice a házené 
Po zásadním rozhodnutí přesunout v budoucnu areál házené na víceúčelové hřiště na Daliměřicích proběhly 

v roce 2006 v areálu pouze  běžné údržbové práce, jako je sekání travnatých ploch, nátěry ad. Projektově 

se připravuje zpevnění břehu  „malé Jizery“.

Hřiště na malou kopanou - Daliměřice 
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Na hřišti hojně využívaném na ligu malé kopané probíhaly v roce 2006 především menší údržbové práce a 

sekání trávníku. Bylo dokončeno územní a stavební řízení k rekonstrukci hřiště, avšak zamítnutí žádosti o 

dotaci z fondu MŠMT posunulo vlastní realizaci pravděpodobně až na rok 2008.

Turistická ubytovna na Kořenově 
Zde se v roce 2006 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 2006 běžná údržba a některé menší opravy 

svépomocí TJ i nájemce prodejny kol pana Vošvrdy. 

(Zdroj: Ročenka TJ Turnov 2006 a závěrečná zpráva 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 je 

v zimním období instalováno mobilní kryté kluziště. Klub provozuje následující oddíly:

- badminton, malá kopaná, florball, stěnové lezení, SPV (sport pro všechny) a zejména nejúspěšnější oddíl 

juda, vítěz skupiny B v roce 2006.

► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV, SKÁLOVA 540
Starosta: Ing. Milan Hejduk, Jednatel: Mirek Landyš

Tel. 481 321 849

Znovuobnovená organizace zahájila svou činnost v roce 1990. V současnosti má oddíly všestrannosti a 

stolního tenisu. Volně jsou připojeny a členskou základnou provázány oddíly turistiky.  Organizačně patří k 

Ještědské oblasti, dříve Podještědské župě Hruškově.

Celkový počet členů byl k 31.12.2006 581 členů. 

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. Hlavní akcí byl všesokolský slet 6.7.2006 v 

Praze, kterého se účastnili i Turnováci. 

► KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SOKOL TURNOV  (ODBOR TURISTIKY)
Jednatel: Ing. arch Miroslav Ulmann, kontakt: www.turistika.turnov.org., hospodář : Ing. Lumír Šubert

Klub českých turistů má dlouhou a zajímavou historii, v Turnově byl založen už v počátcích tohoto hnutí v 

Čechách, konkrétně v roce 1892. Provozoval řadu činností spolkových (vlastenecké přednášky, akce pro 

děti apod.). Všestrannost vydržela klubu v mnoha ohledech dodnes.
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Počet členů odboru se pohybuje mezi 320 a 340, činnost se soustřeďuje do 5 skupin mládeže (MiniTOM, 

TOM, Trosky, Chrobáci, Máci a nejnovější Bubláci) a do 6 skupin členstva. 

Činnost KČT Sokol Turnov probíhala v roce 2006 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).Těžištěm činnosti byla opět práce s mládeží. Zejména to byly stálé letní tábory 

a puťáky. Nechybějí ani akce pro veřejnost, zejména cestopisné přednášky s promítáním v budově 

sokolovny. Důležitou prací pro veřejnost je značení turistických cest. Tuto záslužnou činnost vykonávají od 

loňského roku dva značkaři – Jiří Ulmann a Jiří Šritr.

Významným počinem roku bylo vydání brožury Historie turistiky – Sokol Turnov.

► 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 zrekultivované bývalé 

škvárové hřiště. Fotbal patří v Turnově k nejstarším sportům - provozuje se od roku 1902.

Největším úspěchem byla účast v celostátní soutěži 1993 v roce, pak ale přišel pád až na samé dno a téměř 

přerušení činnosti. Nicméně nově byl klub založen v roce 1999. 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
Kontakt: Martin Junek, organizační pracovník

Klub má 155 členů, a to žactvo, dorost, dospělé a 4 družstva seniorů. Činností klubu je zejména výcvik dětí 

a mládeže (žactvo hraje okresní přebor, dorost krajskou soutěž). Klub je již řadu let pořadatelem čtyř 

oblastních turnajů, a to žactva, dorostu, Memoriálu J. Vávry (dospělí) a Memoriálu J. Melicha pro seniory. 

Majetkem klubu je tenisový areál s pěti antukovými kurty, dále odrazová tréninková zeď a dřevěná budova 

se šatnami, umývárnami, klubovnou a možností občerstvení.

► KLUB LYŽAŘŮ TURNOV
Předseda Miroslav Holas, sídlo: lyžařský areál ve Struhách

Klub má 320 členů a roční rozpočet již přesahuje jeden milion korun, hodnota majetku dle výroční zprávy 

činí téměř 5,5 mil. Kč. Lyžařský areál ve Struhách má sjezdovku v délce 260 m s vlekem a možností 

umělého zasněžování (pořízeno z daru Nadace J. B. Horáčka v roce 2003).

Klub pořádá každoročně  Veřejnou lyžařskou školu (již 45.ročník !), které se účastnilo cca 400 dětí ve věku 

od 5 do 17 let.

► JÍZDÁRNA NADĚJE
Vedoucí: David Marek, sídlo: areál bývalého statku v Nudvojovicích jízdárna vznikla na soukromém 

pozemku iniciativou bratří Markových. Kromě vlastních koní nabízí i ustájení a péči o miláčky, pro které 
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nemá majitel místo. Hlavní činností jízdárny pro veřejnost jsou pravidelná pondělní odpoledne pro děti a 

možnost hipoterapie pro postižené děti ve spolupráci s Fokusem a Centrem Sluníčko.

Budoucí požadavky na nájemné, zvyšující se neúnosně každým rokem, bohužel vyvolávají otázku, zda bude 

možno v této činnosti pokračovat alespoň v okolí, v každém případě ke konci r. 2006 jízdárna v 

Nudvojovicích skončila.

► SKI CLUB TURNOV
Předseda: Luboš Mráz, jednatel: Bohumír Roubíček

Klub vlastní  a upravuje lyžařskou chatu v Hluboké v Podještědí s vlastními dvěma vleky. V současné době 

probíhá výkup okolních pozemků, zateplení a další práce. Každoročně pořádá lyžařskou školu pro 120 dětí.

► 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: 

stecher@sklostroj.cz

Kontakt:  Zdeněk Fišer, Koňský trh 200, Turnov, mob. 725 072 580, e-mail: psinec@turnov.cz, 

skauti@turnov.cz

Skauting je v Turnově provozován ve středisku Štika. Klubovny a saloon se nacházejí na Ostrově, středisko 

oldskautů, celkem 200 členů.

Střediskovou radu tvoří tito členové:

vůdce střediska Tomáš Štecher (Alcon), zástupce vůdce střediska Tomáš Hocke (Podkovák), výchovní 

zpravodajové Jana Vélová (Janina) a Pavel Mašek (Svišť), revizní komise s předsedou Janem Budinou 

(Honym) a členy Viktorem Tomkem (Tómou) a Terezou Klíbrovou. Zdravotníkem je Jiří Měkyna (Mety), 

volení členové rady: tajemnice Dita Veselá a guvernér Zdeněk Fišer (Moteyl). Členy rady jsou dále vůdcové 

oddílů: Jiří Šolc, Stanislav Šéfr, Pavel Mašek, Jan Verich, Petra Kozelková, Martina Štejfová a Jana Vélová.

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 loňského roku 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. 

Činnost střediska v roce 2006:

- letní tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska

- střediskové mikulášské setkání 

- celodenní akce k svátku svatého Jiří s již tradičním jarmarkem 

- tradičně oblíbenou je večerní bojová hra v ulicích města – Vyzvědač

Kultura:

- Dívčí pěvecký sbor pořádal vánoční koncerty. Největší z nich na náměstí Českého ráje v Turnově spojený 

vždy s rozdáváním Betlémského světýlka.

199



- Dívčí soubor rovněž s úspěchem vystoupil na vánočních trzích na turnovském náměstí.

- V Příšovicích byl v březnu 5. skautský ples.

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 příštím roce turnovské skauty čekají dvě významná 

výročí – 90 let skautingu v Turnově a 100 let od založení skautského hnutí ve světě.

Dále jsou v Turnově aktivní : 
TJ Zikuda Šachy, TJ Orel Turnov, skupina kickboxu IMPACT Turnov, Club Petanque Český ráj, Technické 

sporty a další.                                               
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X.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ ORGANIZACE 2006
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Ostatní důležité organizace 
působící v roce 2006 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 2006 v porovnání s předchozím 

rokem:

2006 2005

Roční obrat 36 846.000,- 35 331.000,- 

Přepočtený počet pracovníků 46 46

Průměrná mzda 15.051,- 14.200,-

Průměrná mzda bez přesčasů 12.750,- 11.804,-

Hospodářský výsledek před zdaněním 391.391,- 861.359,-

Uhrazená daň 0,- 150.600,-

Základ daně 235.372,- 810.676,-

Pohledávky po 180 dnech splatnosti 33.672,- 47.245,-

                                                                                 
Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 8.807.000,- 

Kč, ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši 9.107.000,-. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách 

17.914.000,- Kč( uvedená cena bez DPH). Ostatní příjmy ve výši 18.932.000,- Kč byly naplňovány od 

ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů 

MÚ. 

Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši 3.747.000,- 

Kč, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši 1.796.000,- Kč. Zbylé 

příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější  patří 

vybudování nového veřejného osvětlení  v Sobotecké ulici dodávka pro firmu Silnice Jičín ve výši 561.000,- 

Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hruborohozecká a opravy překopů po inženýrských sítích – pro 

firmu Zikuda Turnov ve výši 473.000,- Kč,  vybudování zpevněných ploch pro Mlýn Perner Svijany ve výši 

300.000,- Kč, přeložka a vybudování nového VO na Malém Rohozci pro COLAS Praha ve výši 190.000,- Kč, 

opravy místních komunikací pro Obec Ohrazenice ve výši 299.000,- Kč, oprava komunikací pro Obec 

Olešnice ve výši 102.000,- Kč, opravy komunikací pro Obec Žďár ve výši 94.000,- Kč, opravy komunikací a 

dvora v areálu firmy VVISS Praha v Žernově v hodnotě 41.000,- Kč, opravy komunikací v areálu firmy Saint-
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Gobain Turnov v hodnotě 46.000,- Kč, zhotovení chodníků pro Městskou sportovní Turnov v hodnotě 

44.000,- Kč, čištění komunikací  pro firmu Makro Liberec 139.000,- Kč, 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

Ve sledovaném  období pracovníci tohoto střediska prováděli opravy a údržbu MK po zimním období a 

následně i během celého roku. Drobné opravy jsme zajišťovali sami, rozsáhlejší opravy byly realizovány 

dodavatelsky. Při těchto opravách jsme zpracovali celkem 283  tun živičné směsi a 1.135 tun recyklované, 

případně frézované živice.

Dodavatelsky byly provedeny následující opravy místních komunikací:

výtluky v ulicích J. Palacha, 28. října, Studentská, Zborovská, Lidická a další komunikace v oblasti kasáren, 

Fenrichova, Hruborohozecká,  Zahradní, Dělnická v ceně 296.000,- Kč. Dále byly provedeny celoplošné 

výspravy komunikace Pod  Stránkou a dvora garáží v ulici  28. října v hodnotě 185.000,- Kč. Další 

dodavatelské opravy komunikací byly prováděny při opravách komunikací i pro okolní obecní úřady a firmy – 

celkové náklady na tyto opravy prováděné dodavatelsky činily 1.320.000,- Kč.

Další investice do místních komunikací hradilo město ze svého rozpočtu, případně ve finanční spolupráci 

Libereckého kraje, VHS Turnov apod. Jednalo se především o  nové povrchy komunikací v oblasti Mašova a 

Pelešen po dokončených rekonstrukcích inženýrských sítí, vybudování nového mostního objektu včetně 

chodníků a veřejného osvětlení do Malého Rohozce a chodníky a veřejné osvětlení kolem firmy ONTEX 

v průmyslové zóně Vesecko. Rekonstrukce nádražní ulice – komunikace, chodníky a veřejné osvětlení 

apod.

Přes výše uvedené opravy je nutno do příštích let posílit investice do místních komunikací, aby se jejich stav 

výrazněji zlepšil a to hlavně v okrajových částech města a vilových čtvrtích.

ODPADY
Společnost zajišťovala komunálního odpadu v Turnově, Ohrazenicích, Jenišovicích a Rakousích, což je 

celkem 298 ks nádob objemu 1.100 litrů,  3.704 ks nádob 110 litrů, 120 litrů a 141 ks nádob 240 litrů. Dále 

byla zajištěna dopravu a likvidaci odpadu velkoobjemovými kontejnery v počtu 51 ks, provoz tří sběrných 

dvorů ( v měsíci srpnu byl uzavřen sběrný dvůr v ulici Pacltova), překladiště komunálního odpadu a 

recyklace 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. Za 

sledované období to bylo celkem 14.474 tun odpadů, z toho 5.044 tun stavebních odpadů, 251 tun 

nebezpečných,  6.517 tun komunálních a objemných odpadů. Na překladišti odpadů v prostoru Vesecka 

bylo celkem zpracováno nebo přeloženo 10.768 tun 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 778 t druhotných surovin. Po městě je na 67 

stanovištích rozmístěno celkem 244 ksseparačních nádob. Dalších 55 ks separačních nádob je rozmístěno 

v místních firmách a okolních obecních úřadech.

V roce 2006 navštívilo sběrné dvory celkem 34.497 návštěvníků. Pro porovnání v roce 2005 to bylo  celkem 

28.643 návštěvníků. V rámci úsporných opatření byl uzavřen sběrný dvůr v ulici Pacltova. Provoz sběrného 

dvora  v Sobotecké ulici byl pouze v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne. Převážná část odpadů 
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byla směřována na sběrný dvůr Vesecko, kde je provozní doba  každý pracovní den od 8,00 do 17,00 hod.a 

v sobotu dopoledne od 8,00 hod. do 12,00 hod. V letních měsících bylo provedeno rozšíření asfaltových 

ploch sběrného dvora na Vesecku, včetně nákupu 12 ks velkoobjemových kontejnerů, 25 ks kontejnerů na 

separovaný odpad a kolového nakladače. Na  financování celého projektu ve výši 7.708.000,- Kč přispěla 

Evropská unie z programu PHARE CBC částkou 173.128 €.  

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 

1.933 světelných zdrojů. Kromě základní údržby stávajícího osvětlení pracovníci střediska provedli 

vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Sobotecká – dodávka pro Silnice Jičín – práce v hodnotě 

587.000,- Kč. Dále rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hruborohozecká –dodávka pro firmu Zikuda 

práce v hodnotě 387.000,-, rozšíření veřejného osvětlení kolem nového mostu na Malý Rohovec pro firmu 

Colas – práce v hodnotě 189.000,-. Další rekonstrukce osvětlení probíhají současně s rekonstrukcemi 

dalších ulic ve městě – Nádražní, Mašov.

ČISTOTA   MĚSTA
Společnost zajišťuje rovněž úklid komunikací a chodníků  ve městě – strojní i ruční, vyvážení odpadkových 

košů a zajištění zimní údržby místních komunikací. Strojní vybavení jsou 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. Vyvážení odpadkových košů (cca 240 ks košů) na katastru města probíhalo 

v pravidelných intervalech. 

Zimní údržba místních komunikací je prováděna dle schváleného plánu. Za sledované zimní období bylo 

spotřebováno celkem 18 t soli   a 113 t inertního materiálu.

HŘBITOVY

TST měly v roce 2006 ve správě sedmi hřbitovů na katastru města – Mariánské náměstí, Urnový háj, 

Hruštice, Mašov, Pelešeny, Nudvojovice a Kobylku, celkem se v nich nachází celkem 3.164 hrobů. Na všech 

uvedených místech probíhala běžná údržba – úklid, sekání trávy, odvoz odpadu, opravy cest a komunikací. 

Ke správě hlavního hřbitova na Mariánském náměstí patří kolumbárium, kde byla ve sledovaném období 

kapacita 96 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 2006 se svazek rozšířil o obec Loučky (vstup k 1.10.2006), takže má nyní 15 členů.

Členskými obcemi dobrovolného svazku Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS) k  31. 12. 2006 

jsou 

Města: Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou.

Obce: Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky.

Sídlo organizace a adresa kanceláře pro Turnovsko: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zaměstnanci kanceláře:
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Ředitelka VHS: Marcela Červová

Investiční technici: Dita Veselá, Dalibor Zmeko

Administrativní pracovnice: Blanka Špetlíková

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). Navýšení majetku v roce 2006 bylo 

způsobeno vstupem obce Loučky (darovací smlouva v hodnotě 1,6 mil. Kč) a realizací investic za cca 154 

mil. Kč (viz přehled dále). Majetek společnosti činí k 31.12.2006 cca 769 mil. Kč.

VHS Turnov je v zastoupení všech členských obcí řízeno radou sdružení (od ledna 2006 21 členů – zástupci 

všech obcí, předsedou je starosta Turnova Ing. Milan Hejduk) a činnost svazku je kontrolována (mimo státní 

instituce) dozorčí radou.

Orgány společnosti pracovaly v roce 2006 v tomto složení:

Rada VHS Turnov (k 31. 12. 2006)
Ing. Milan Hejduk  ( předseda Rady VHS ) – Turnov

Ing. Josef Bečka  ( místopředseda Rady VHS ) – Ohrazenice

Ing. Jiří Ulmann – Turnov

Ing. Vítězslav Sekanina – Turnov

Ing. Luděk Sajdl – Přepeře

Luděk Láska – Vyskeř

Petr Votrubec – Malá Skála

Ing. Karel Guznar – Rakousy

Oldřich Loutchan – Kacanovy

Ing. Václav Martínek – Troskovice

Zdeněk Šich – Olešnice

Ing. František Mojžíš - Semily

Ladislav Vacátko - Semily

PaedDr. Václav Hartman – Jilemnice

Ing. Dagmar Stolínová – Jilemnice

Ing. Petr Matyáš – Rokytnice nad Jizerou

Ing. Leoš Pavlata - Rokytnice nad Jizerou

Jaroslava Hynková – Lomnice nad Popelkou

Ing. Jiří Pochop – Lomnice nad Popelkou

Ing. Jiří Mikeš – Líšný

Jan Vele - Loučky
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Dozorčí rada VHS Turnov 
Ing. Jaromír Beran – (předseda DR) -  Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jaromír Pekař – Turnov

Stanislav Klápště – Semily

Mgr. Jaroslava Kunátová – Jilemnice

Roman Dušta – Lomnice nad Popelkou

V měsíci  říjnu  proběhly  komunální  volby,  které v některých  obcích vedly  ke změně osob starostů a tím 

budou mít  vliv  na  složení  rady  sdružení  v příštím období.  RS v původním složení  pracovala  do  konce 

kalendářního roku s tím, zastupitelstva všech obcí v měsíci listopadu jmenovala do RS své nové zástupce, 

kteří budou pracovat od 1.1. 2007 – noví zástupci obcí se účastnili již listopadového a prosincového jednání 

RS.

V roce 2006 byly realizovány tyto investice a opravy:

Turnov:
1) stavba kanalizace v Turnově- Mašově a Pelešanech (2006  51,3 mil. Kč, celkově proinvestováno 86 

mil. Kč),

2) rekonstrukce vodovodu v Mašově ( 2006   9,2  mil. Kč, celkem proinvestováno 10,1 mil. Kč)

3) Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic (2006   59,3 mil. Kč celkově proinvestováno 

62 mil. Kč, dotace od SFŽP ČR - OPI),

4) rekonstrukce kanalizace Nádražní ulice ( 6,5  mil. Kč dotace od města)

5) výstavba sítí Károvsko ( 1 mil. Kč dotace od města)

6) rekonstrukce vodovodu U Lip (2,4 mil. Kč)

7) kanalizace pro Ontex ( 1,56 mil. Kč, příspěvek Ontexu 1,3 mil.)

8) oprava vodovodu Metelka ( 2006  1 mil. Kč, celkem 2,3 mil. Kč, doplatek 2007)

9) další drobné opravy vodohospodářského majetku (0,6 mil. Kč)

Jilemnice:
1) projektová příprava rekonstrukce technologie ÚV Hrabačov (0,08 mil. Kč)

2) rekonstrukce střechy na ÚV Hrabačov  (1 mil. Kč)

3) rekonstrukce vodovodu (2 mil. Kč)

4) vodovod Dolní Štěpanice PD (0,07 mil. Kč)

Rokytnice nad Jizerou:
1) elektro přípojka pro vodojem (0,12 mil. Kč)

2) dostavba vodovodu (1 mil. Kč)

3) odkupy kanalizací a vodovodů, akce s příspěvkem občanů (0,9 mil. Kč)

Lomnice nad Popelkou:
1) opravy majetku (0,11 mil. Kč)

2) vodovod Rváčovská (1 mil. Kč)

3) odkup kanalizace (0,08 mil. Kč)
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Semily:
1) oprava kanalizace v ulici U Lomu (1,2 mil. Kč – příspěvek města)

2) příspěvek městu na rek. ČOV a dostavbu kanalizace (2,2 mil. Kč)

3) oprava aktivační nádrže na ČOV (0,4 mil. Kč)

4) ČOV nákup lisu na shrabky (0,2 mil. Kč)

Malé obce:
1) kanalizace v Přepeřích (doplatek stavby ukončené v loňském roce 2,8 mil. Kč, celkový náklad 

stavby 46 mil. Kč

2) Malá Skála – ČOV a sedimentační jímka, úpravy v ČS (0,33 mil. Kč), studie vodovod Filka (50 tis. 

Kč)

3) rekonstrukce vodovodu Kacanovy (0,47 mil. Kč – dotace pro obec)

4) Ohrazenice – doplatek vodovodu a posilovací stanice (1,2 mil. Kč, realizace v loňském roce)

5) Vyskeř – prodloužení vodovodu (0,25 mil. Kč)

6) Rakousy – PD rekonstrukce a dostavba vodovodu (0,1 mil. Kč – dotace pro obec)

7) Líšný – oprava vodovodu ke hřišti (0,54 mil. Kč), projekty (80 tis. Kč) 

Největší dokončenou akcí tedy byla stavba kanalizace v Turnově – Mašově a Pelešanech a odkanalizování 

Hrubého Rohozce, Malého Rohozce a Daliměřic.

Chod organizace byl v roce 2006 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).

Byla zřízena další kancelář v Semilech pro obsluhu území na severu kraje. V městech svazku jsou pro 

kontakt s veřejností zajišťovány pravidelné úřední hodiny.

Cena vodného a stočného platná v roce 2006 opět stoupla:

-  vodné            28,44  Kč/m3

-  stočné         19,61   Kč/m3 vč. DPH 5%

Poplatky za srážkovou vodu jsou stanoveny pro firmy ve výši stočného.

Přehled cenových nárůstů vodného a stočného za minulá období:

ROK VODNÉ STOČNÉ CELKEM
2001 19,30 13,46 32,76
2002 21,49 14,49 35,98
2003 23,35 15,95 39,30
2004 24,75 16,40 41,15
2005 26,18 18,06 44,24
2006 28.44 19.61 48.05

Ceny jsou uvedeny v Kč/ m krychlových včetně daně.

► 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 
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Turnov. Společnost je plně vlastnictvím Města Turnov. MTT, s.r.o., zaměstnává 31 pracovníků.

Společnost je držitelem autorizací na: výrobu tepla, rozvod tepla, výrobu elektrické energie.

Hodnota majetku pronajatého od Města přesahuje 150 mil. Kč. Společnost zajišťuje dodávky tepla pro 

lokality v Turnově. Tržby MTT za teplo, elektrické energii a externí práce dosahují cca 41 mil. Kč/rok. 

(Aktuální informace z roku 2006 společnost 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.

► 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 km˛.

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.

Na území CHKO Český ráj se nacházejí tato maloplošná zvláště chráněná území:

● národní přírodní památky – 2 o rozloze 187,05 ha

● přírodní památky – 10 o rozloze 56,40 ha

● přírodní rezervace – 11 o rozloze 1.610,77 ha

● památné stromy – 22 oblastí s 768 stromy

Působnost:

● orgán státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny

● odborná organizace zajišťující péči o území CHKO Český ráj, provádějící přírodovědné průzkumy, 

dokumentaci a šetření v ochraně přírody, strážní, informační a kulturně výchovnou činnost.

Správní činnost v roce 2006 :

● bylo rozhodnuto o vyhlášení tří přechodně chráněných ploch: Záborčí – Borek – ochrana populace 

prstnatce májového, Hamáčkův kout v k. ú. Mašov u Turnova  – ochrana populace prstnatce májového, 

Stéblovice – ochrana populace prstnatce májového a ostřice Davallovy.

● Správní řízení k umísťování a povolování staveb včetně rekonstrukcí patří k nejpočetnější agendě – 

vydáno 248 rozhodnutí a 96 odborných stanovisek
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● stanoviska k územním plánům – celkem 29 stanovisek a 3 odborná stanoviska

● výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů – vydáno 14 výjimek, zejm. při zásazích do 

biotopu chráněných živočichů. Např. při pracích na jezu a náhonech Jizery dočasně přestěhována 

ohrožená mihule říční do Stanice pro ohrožené druhy v Libštátě. Problém nastal při ochraně čolka 

říčního v souvislosti s rekonstrukcí koupaliště v Dachově u Hořic. Celkově se počet výjimek snížil od 

předcházejícího roku

● sport a turistika – převažuje pořádání hromadných akcí, jako jsou letní tábory, turistické pochody.

● stráž přírody – v roce 2006 pracovalo 30 dobrovolných strážců a jeden zpravodaj. Ve správním řízení 

bylo uloženo 15 pokut v celkové hodnotě 17.300,- Kč, blokových pokud bylo uděleno 111 za 39.900,- 

Kč. Největší nárůst zaznamenal počet ilegálních hledačů s detektory a podobně, dále nepovolené 

motoristické akce a srazy

Péče o krajinu

● lesní hospodářství – cílem letošního i dalších let je zvýšení podílu původních listnatých dřevin – výsadba 

buku lesního, dubu zimního i letního a dále jedle bělokoré probíhala zejména na Suchých skalách, 

Hruboskalsku, Prachovských skalách, Klokočských skalách a Údolí Plakánek.

● údržba luk a pastvin – vyřezávání náletových porostů, kosení luk v oblasti Plakánku, Podtroseckých 

údolí, Bažantníku, Příhrazských skalách atd.

● dřeviny mimo les, zejména péče o památné stromy – bezpečnostní a zdravotní řezy památných lip u 

Libošovic a 62 stromů v hruboskalském arboretu. Dub v Zámostí byl nově vyhlášen za památný.

● likvidace skládek a úklid převisů a jeskyní – nejčastější jsou pod převisy Klokočských skal a Drábovny. Z 

programu péče o krajinu na to bylo uvolněno 165.000,- Kč.

● invazní druhy rostlin a živočichů – byla provedena chemická likvidace křídlatky – celkem na 26 lokalitách 

o rozloze 1,8 ha. Pokračovala likvidace netýkavky žláznaté, zejm. na Hruboskalsku v údolích Žehrovky a 

Libuňky, a to mechanickou cestou (kosení, vytrhávání). Likvidace náletů trnovníku akátu v oblasti 

Plakánku a Pilského rybníka. V rezervaci Mužský chemicky ošetřeny porosty proti klíněnce kůrové. 

Celková hodnota zásahů činila v roce 2006 412.200,- Kč

● podpora populací ohrožených druhů a záchranné transfery – přemisťování se týkalo zejména žab a 

čolků, celkem 8 zásahů. Byly opraveny ochranné mříže do jeskyní, které zajišťují ochranu rozmnožování 

a zimování netopýrů. Celkem vynaložená částka  119.929,- Kč.

● protierozní opatření a naučné stezky – byla dokončena oprava stezky v místě  Adamova lože ve 

spolupráci s turnovskými horolezci, novinkou je použití kokosových sítí k zabránění další eroze. 

Dokončení rekonstrukce naučné stezky Hruboskalsko – nové panely jsou od výtvarnice Vlasty 

Matoušové. Dále byly provedeny drobnější opravy (zábradlí a podobně) v různých lokalitách.

● geologie a morfologie – probíhala inventarizace sesuvů, jeskyní, převisů a skalních rytin. Dosavadní 

výsledky jsou publikovány ve sbornících Pískovcový fenomén Českého ráje a 50 let CHKO Český ráj.

● botanika – správa CHKO spolupracovala na Červeném seznamu vyšších rostlin Libereckého kraje. 

Pokračoval výzkum expanze jasanu a monitoring lučních porostů v rámci programu Obnova květnatých 

luk Českého ráje.
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● zoologie – probíhala ostraha hnízdění kriticky ohroženého orla mořského, monitoring výskytu orla 

stěhovavého, jeřába popelavého, čápa černého a dalších ptáků. Sledování rozšíření mloka skvrnitého a 

variability zbarvení tohoto živočicha. Ve spolupráci s ČESON proběhlo sčítání netopýrů. V oblasti 

Bučiny, Klokočských skal, Příhrazských skla a Podtroseckých údolí proběhly entomologické výzkumy.

● národní program Ochrna biodiverzity – správa CHKO již několikátým rokem spolupracuje na projektech 

Sledování a ochrana obojživelníků, Obnova květnatých luk, Invazní druhy rostlin, Krajové odrůdy 

ovocných dřevin a Ohrožené druhy dřevin.

Osvěta, propagace, výstavy

● v této oblasti  CHKO spolupracuje s neziskovými organizacemi, školami, knihovnami

● zapojení v projektu ORSEJ – vítání ptačího zpěvu, ekodny, exkurze apod.

● Výstavy  fotografií „Jména hloupých“ (nápisy ve skalách), autor Aleš Hoření, a výstavy RNDr. Zdeňka 

Mrkáčka „ Krajina Českého ráje“, „Krajinou domova“, dále „Vesnice Českého ráje“ Lukáše Bílka a 

souhrnná výstava „50 let CHKO Český ráj“  (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

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. 

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 dosáhl 500 osob.

► GRANÁT, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY, VÝŠINKA 1409
Tel. 481 357 210, www.granat-cz.com, e-mail: centrum@granat-cz.com

Po výroční členské schůzi  28. dubna 2006 došlo k zásadním změnám ve společnosti, kdy bylo zvoleno 

nové představenstvo a novým předsedou byl zvolen Mgr. Václav Kolombo, místopředsedkyní Libuše 

Adamičková. Byla zahájena postupná restrukturalizace, počítačové zasíťování ekonomického úseku a 

příprava na další změny tohoto druhu.

Družstvo má 10 prodejen na území republiky, dva povrchové doly a vlastní vývojové středisko. Obnovila se 

rovněž spolupráce se SUPŠ v Turnově.
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► 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

Společnost HELIOS-OKNA, s.r.o., byla založena v roce 1991 jako výrobce plastových a hliníkových oken, 

prosklených fasád a zimních zahrad. Zabývá se zpracováním plastových profilů REHAU, kováním ROTO, 

hliníkovými profily SCHÜCO.

Vyrábí hliníkové konstrukce, prosklené fasády, plastová a hliníková okna, dveře, zimní zahrady. Je držitelem

certifikátu jakosti ISO  9001:2001.

Z větších akcí prováděných 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 společností lze považovat justiční areál 

v Liberci, Lázně Darkov, bytové domy Portyč v Písku, Dům svítidel Orion v Praze, hotel Sen Senohraby a 

mnoho dalších.

► 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 

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.

► 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.
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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.

 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.

V roce 2006 měl Sklostroj 300 zaměstnanců a obrat firmy činil 75 mil. EUR.  Výroba je tradičně vyvážena do 

řady zemí světa, největšími odběrateli jsou Rusko, Ukrajina, Německo, Čína, Polsko, Itálie, USA.

(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► DIAS TURNOV, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 1302
t. 481 354 222, www.diasturnov.cz, diasturnov@iol.cz

Ředitel: Ing. Zdeněk Romany

DIAS je českým výrobcem diamantových kotoučů s kovovou i pryskyřičnou vazbou a ložiskových 

technických kamenů. Obchodní jméno DIAS, odvozené od zpracovávaných diamantů, achátů a safírů, se 

svými vysoce kvalitními výrobky vystupuje po celé Evropě.

V roce 2006 měl DIAS 100 zaměstnanců.

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.

(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.
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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 

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, vea 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 

druhá 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. V roce 2006 byla postavena příjezdová komunikace do areálu firmy.

(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

- jaro 2006 – dokončena výstavba skladovacích hal

- podzim 2006 – započata výstavba distribučního centra
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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.

(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 

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.

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.“
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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)

► DUVEMARO, S.R.O., VESECKÁ 485
Tel. 481 321 892, www.duvemaro.cz, duvemaro@proaktiv.cz

Společníci: Zdeněk Verner, Jiří Duda - jednatelé

Společnost byla založena na sklonku roku 1990 jako obchodní firma na prodej měděných plechů a 

ocelových lan. Po roce 1994 rozšiřuje sortiment, zapojila se do propagace nových materiálů a technologií v 

oblasti stavebnictví, rozvodů vody, topení a podobně. Začíná budovat vlastní síť prodejních skladů:

1994 první pobočka v Protivíně

1996 uvedena do provozu vlastní výrobna hřebíků, nýtů a krycích kloboučků v Tatobitech (Žlábek)

1998 otevřeny pobočky v Jablonci nad Nisou, Hradci Králové a Mladé Boleslavi

1999 otevřena pobočka v Mladé Boleslavi

2000 pobočka v Praze

2001-2003 budování vlastních skladovacích a výrobních prostor na Vesecku, stěhování stávající výrobny z 

Tatobit do Turnova

2001 otevřena pobočka v Českých Budějovicích

2006 otevřeny pobočky v Táboře a Liberci

(Zdroj: internetové stránky firmy)

Další firmy:

František Zikuda – STAVITEL, Bezručova ul. čp 588, Nádražní ulice čp. 599, ekonomický úsek a sklady a 

objekt čp. 2103 v Nudvojovické ulici

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

Energo-ekoprojekt Turnov, s.r.o., 5. května 1997, t. 481 319 000, www.eet.cz

PILA PLÁTEK, obchod dřevem, s.r.o.,Koňský trh 205, tel. 481 321 117

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

SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, s.r.o., Přepeřská 1302, tel. 481 363 511

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
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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
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XI.
O ČEM SE TAKÉ MLUVILO 

V ROCE 2006

Nejdiskutovanější témata roku 2006 v Turnově

► Z pohledu historie byl rok 2006 rokem klidným rokem stavebních prací. Turnovská komunální politická 

scéna se připravovala na podzimní volby, které dostaly punc výjimečnosti v jarním oznámení starosty 

Milana Hejduka, že nebude kandidovat na místo starosty ani se ucházet o zastupitelský mandát. Jako 

nejzásadnější se v tomto roce tak jevila dvě rozhodnutí, a sice, že se kulturní dům Střelnice bude opravdu 

stavět z prostředků města a už se nebude čekat na žádné větší dotace. Druhým zásadním rozhodnutím bylo 
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stanovisko zastupitelů, odhlasované těsně před volbami, že regulační plán centra města, na kterém se 

pracovalo v posledních dvou funkčních obdobích, zůstane neschválen i s vědomím toho, že od ledna 2007 

platící nový stavební zákon už pokračování na tomto dokumentu neumožní a bude se muset začít pracovat 

zase od začátku. 

V oblasti dopravy byl zprovozněn tzv. severní obchvat od pekáren na Vesecko a dál na Vápeník. Část 

města u nádraží a lidé v Bezručově ulici si oddechli, tranzitní komunikace kolem jejich domovů je už navždy 

minulostí.

► Co stojí za shrnutí, jsou stavební aktivity ve městě. Dále se pokračovalo v budování nové kanalizace 

v Mašově a Pelešanech (ta byla na konci roku 2006 dokončena), na Malém a Hrubém Rohozci a na 

Daliměřicích, kde bude hotovo až v roce 2007.

► Až půl miliardy korun činily celkové investice realizované v Turnově v roce 2006. V městském rozpočtu 

byly odsouhlaseny investice ve výši 188 milionů Kč, další desítky milionů investoval stát (hlavně do silnic), 

Liberecký kraj, Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS) a další subjekty. Stavby, které byly v tomto roce 

dokončeny nebo zahájeny, budou zdejším lidem sloužit minimálně desítky let a užitek z nich budou mít další 

generace Turnováků. Proto rok 2006 asi v kronice města nemá šanci být zapsán jinak, než jako rok super 

stavební. Severní obchvat města, kanalizace, sterilizace v nemocnici, Střelnice, rekonstrukce Nádražní 

ulice, to jsou jen názvy těch velkých akcí, vedle nichž vypadají desítky dalších, o kterých by se jindy psalo 

na prvním místě, jako téměř bezvýznamné aktivity.

Stručný výčet prací:

- I. etapa rekonstrukce Nádražní ulice (v úseku od kruhové křižovatky „U hodin“ po křižovatku s Prouskovou 

ulicí) byla zahájena na jaře. Investorem opravy komunikací, chodníků, povrchů, osvětlení, zeleně a mobiliáře 

je Krajská správa silnic Libereckého kraje, akci fyzicky připravilo a prosadilo Město Turnov. Investorem 

rekonstrukce kanalizace je VHS Turnov.

Práce začaly v dubnu, dokončení bylo původně plánováno na říjen, nakonec se práce protáhly až do jara 

2007.

- Kanalizace Mašov, Pelešany, Hrubý a Malý Rohozec a Daliměřice. Celkově jde o největší investiční akci 

na Turnovsku patrně všech dob. Celkem je z rozpočtu Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS), které je 

investorem akce stavby kanalizace ve výše zmíněných obcích, na investiční výdaje v Turnově určeno v roce 

2006 celkem 130 mil. Kč, město přidá nejméně 3 mil. Kč. Jako celek bude stavba dokončena v létě 2007.

- Stavba Střelnice. Zastupitelé města stavbu nového kulturního domu odsouhlasili v rámci rozpočtu města 

na rok 2006 částkou ve výši 40 milionů Kč a byl také zveřejněn harmonogram financování v příštích letech 

z městského rozpočtu a z případných dotací. Zastupitelé odsouhlasili, že by samotná stavba neměla 

přesáhnout částku 135 milionů Kč. Vítězem výběrové řízení se stala firma BAK, a.s.

- Od jara do podzimu 2006 byla přestavěna Hasičárna na Daliměřicích, kde vzniklo nové zázemí 

poloprofesionální městské hasičské jednotky. Práce přišly na zhruba 7 mil. Kč, financováno bylo 

z prostředků EU (Interreg III A). 
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- Na jaře 2006 byla zahájena a v prosinci dokončena stavba nové sterilizace v městské nemocnici. 

Zastupiteli bylo rozhodnuto, že peníze na realizaci budou hrazeny z prodeje pozemku Ontexu v průmyslové 

zóně Vesecko - jde o částku asi 35 milionů. 

- V průběhu roku byla také stavebně dokončena výstavba nové kuchyně v obchodní akademii a hotelové 

škole. Stavba vlastní kuchyně byla realizována v loňském roce, dokončení spočívalo ve vybavení vlastní 

varnou technologií. Zřizovatelem školy je kraj, vlastníkem budovy město. To letos získalo státní dotaci ve 

výši 9 mil. Kč a přidalo na stavbu z rozpočtu 1 milion. 

- V období od 16. dubna do 31. srpna t.r. byl uzavřen sběrný dvůr na Vesecku z důvodu rekonstrukce. Cílem 

bylo zdokonalení nakládání a likvidace komunálního odpadu po technologické a organizační stránce. 

Celkové náklady byly ve výši 6,2 mil. Kč (bez DPH), když samotná stavební část byla ve výši 3,8 mil. Kč, 

nákup nového kolového nakladače přišel na 1,5 mil. Kč, nové velkoobjemové kontejnery na 670 tisíc Kč a 

nový sklad nebezpečného odpadu na 100 tisíc Kč.

- Radnice vyhověla četným žádostem o výstavbu chodníku od železniční zastávky do Mašova. Stalo se 

v polovině roku, letošní městský rozpočet na tento chodník počítal s částkou ve výši 2,3 mil. Kč.

- V průběhu roku byla též realizována oprava fasády radnice v částce 1,8 mil. Kč.

► Střelnice

- Střelnici postavil Spolek střelců (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 až při realizaci přestavby horních kasáren na obchodní akademii a hotelovou 

školu, tedy kolem roku 2000. To 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 2000, 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 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 
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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 a 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 byla 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 zjistilo, že se před 

stavbou neprovedl geologický průzkum, že způsob zakládání byl odhadován a 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...

- 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 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, za vinu se to dávalo špatně nastaveným kritériím, když 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, která probíhá dodnes. Velmi rychle vykrystalizovaly 

názorové skupiny, když v čele té „pro“ stavbu „za své“ stojí 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, argumentují tím, že chceme-li o sobě říkat, že naše město opravdu žije 
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kulturou, je třeba také pro duchovní a společenský život vytvářet podmínky zdola a snažení soustředit na 

tradiční místo. Druhá skupina zastupitelů uvádí 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 stojí zejména místostarosta Pekař, zastupitelé Jarolímek, Kunetka, Haken a členové finančního 

výboru Sláma, Mikl a další. 

- V polovině loňského roku se též uvažovalo o uspořádání městského referenda na téma jestli stavět nebo 

ne. Na jeho realizaci nakonec nedošlo a občas jsme slyšeli argumentaci, že malý vzorek občanů svůj názor  

uvedl v anketě našeho časopisu, takže větší „akce“ není potřeba. Na jaře 2005 jsme se ptali stovky 

respondentů, jestli si myslí, že by naše město mělo mít moderní kulturní dům. Celkem 61 dotázaných 

odpovědělo, že ano, 33 respondentů, že ne a 6 lidí nevědělo. Na podotázku, jestli by stavba kulturního 

domu měla být realizována i na úkor jiných akcí, jako například opravy chodníků, příspěvky školám, 

nemocnici ad. kladně odpovědělo 50 dotázaných, 31 chtělo peníze získat jinde a 19 nedokázalo posoudit.

- 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. Možná jste také slyšeli, že za hlasy pro Střelnici 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 ekonomové strašili všemožnými výstrahami a jednotlivé kapitoly letošního rozpočtu 

vyšroubovali 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...“  Slyšeli jsme 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 o věcech veřejných rozhodovat.

- Na podzim loňského roku se také pokračovalo v pracích 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 v upravené dokumentaci zůstaly.
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- 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. Toto výběrové řízení není doposud uzavřeno, protože se čekalo, zda zastupitelstvo 

výstavbu podpoří finančně. Z předložených nabídek vyplývá, že nabídková cena za realizaci stavby se 

pohybuje v rozmezí od 112 do 147 milionů korun.

- Ve čtvrtek 26. ledna 2006 se uskutečnilo veřejné zadání zastupitelstva, na kterém byl odsouhlasen 

rozpočet na letošní rok. 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. 

Pro historický záznam uvádíme také, jak kdo hlasoval. Pro rozpočet (a tedy také pro stavbu Střelnice) byli: 

Mgr. Karel Bárta, Ivan Boháč, MUDr. Vladimír Eckert, Ing. Milan Hejduk, MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová,  

PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jiří Mašek, Ing. Vítězslav Sekanina, PhDr. Alena Svobodová, Mgr. Otakar 

Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, František Zikuda. Proti hlasovali: Mgr. Petr Haken, 

Břetislav Jansa, RNDr. Otto Jarolímek, MUDr. Radomír Jodas, Josef Kunetka, Aleš Mastník a Jan Ulrich. 

Zdrželi se hlasování, protože asi na celou věc nemají jasný názor: Mgr. Jaromír Frič, ale zejména a 

překvapivě hlavní osobnost odpůrců stavby Ing. Jaromír Pekař. Poměrně „zajímavě“ to vyřešili MUDr.  

Dobroslav Berndt, Mgr. Aleš Mikl, RNDr. František Pelc a Josef Ulrich, když na projednání tohoto 

pravděpodobně nejdůležitějšího jednání v roce vůbec nepřišli. 

- Studie, podle které vznikl současný projekt, již páté v pořadí, nový kulturák bude složen do jednoho 

kompaktního bloku, vše se v důsledku úspor vešlo do původní plochy starého objektu, dnešní stavba se 

posunula o asi 12 metrů dolů, což znamená, že to již nebude takový zásah do svažitého terénu, proto jsou 

mj. vyřešeny také všechny problémy s podložím. V novém objektu bude mj. restaurace se zhruba 80 místy 

k sezení, malý sál s kapacitou 110 osob. Hlavní sál nabídne celkem 192 míst k sezení u stolů, které jsou po 

stranách (uprostřed je volná plocha na tanec, resp. k dalšímu využití). Další místa k sezení při větších 

společenských akcí budou ve vstupním  foyeru. V rámci úspor ubyly výtahy, dvoje schodiště, propadliště na 

jevišti hlavního sálu, jeden bar v horním patře, část učeben a celkově byl kulturní dům snížen o celé jedno 

patro.

- Stavba Střelnice zatížila rozpočet města v roce 2006 celkem 40 miliony, když celkově je na investice 

v tomto roce využito 188 milionů Kč (v roce 2007 má jít z rozpočtu na Střelnici zhruba 55 mil. Kč a zbytek 

bude dofinancován v roce 2008). Peníze na stavbu kulturního domu byly ušetřeny zejména škrty 

u městských organizací, něco bude financováno z prodeje majetku města a úvěru. 

- Fyzicky se začalo stavět na jaře 2006 odtěžením zeminy, kterou bylo bývalé staveniště zavezeno. Do 

konce roku již hrubá stavba nové Střelnice stála a díky mírné zimě stavební firma BAK, a.s., dohnala i 

zpoždění z počátku stavby. Stavební část bude dokončena do konce roku 2007, kdy bude nový kulturní dům 

otevřen pro veřejnost, o tom se na konci roku 2006 pouze spekulovalo.

222



► Stěhování škol

Po celý rok 2006 probíhala diskuse o možnosti vzniku plnohodnotné základní školy u nádraží, resp. 

přestěhování Základní školy v Žižkově ulici do budovy Integrované střední školy u nádraží. Přestěhováním 

střední školy do kasáren by spolu s obchodní akademií a hotelovou školou vznikl v bývalých kasárnách 

středoškolský komplex.

Zde jsou tři zásadní stanoviska, která diskusi v roce 2006 ilustrují (byla otištěna v měsíčníku Hlasy a ohlasy 

Turnovska).

JSME PROTI STĚHOVÁNÍ
 Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole v Žižkově ulici v Turnově se na své schůzce 10. 4. 

2006 jednomyslně postavilo proti možnosti stěhování této základní školy do objektu Integrované střední 

školy v Turnově. Tuto možnost v současné době prověřuje Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu 

v Turnově z pověření rady města. Stěhování považujeme za návrh, který je v rozporu se zájmem o naše děti 

a Turnov může připravit o jedinečnou základní školu. 

MUDr. Michaela Vondráková, předsedkyně Rady rodičů při ZŠ Turnov, Žižkova ul.

PRO ŠKOLNÍ DĚTI BY TATO VÝMĚNA VÝHODNÁ BYLA! 
Zřídit v Turnově II. úplnou základní školu bylo plánováno již před 17 lety. Před „revolucí“ v r. 1989 byla škola 

rozestavěna v Prouskově ul. Dokončen byl pouze osmitřídní pavilon, který dnes funguje jako 1. stupeň ZŠ 

Skálova. Projektová studie na celou školu byla připravena k realizaci. Když ale odešla v r. 1990 ruská 

posádka z kasáren, hledalo se řešení, jak tyto budovy využít. Jako pracovník odboru školství jsem se 

zúčastnil jednání s ISŠ Turnov o zřízení základní školy v její budově u nádraží a stěhování ISŠ tehdy do 

méně zdevastované dolní budovy kasáren. Setkal jsem se se zásadním odporem a byl jsem za své názory 

na schůzce s učiteli ISŠ takřka lynčován.

Později - jako jediný - tehdejší ředitel 3. ZŠ, tísnící se v gymnáziu,  pan Břetislav Mánek získal celý sbor pro 

myšlenku zrekonstruovat kasárna a zřídit tam krásnou školu, což se také stalo. Tím se problém, co bude 

s budovou dolních kasáren, vyřešil. Pokračující ředitel Mgr. Bárta dílo dokončil, díky získaným dotacím byla 

přistavena nová jídelna, krásné dvě tělocvičny a hřiště. Po zahájení provozu školy se děti částečně dovážely 

zvláštní autobusovou linkou z Výšinky ( která byla později zřejmě pro nedostatek financí zrušena). Bylo jen 

otázkou času, kdy rodiče přijdou na to, že nejsnadnější je poslat děti pěšky přes údolí „U Raka“  do ZŠ v ul. 

28. října, bez nebezpečí přecházení frekventované ulice 5. května. Když pak vedení ZŠ 28. října 

systematicky vylepšovalo image a přitažlivost školy, připojil se negativní fakt snižování počtu školní 

mládeže, nastala v Turnově situace v základním školství, kterou všichni prožíváme. 

Bez emocí je třeba přiznat, že úplná základní škola v Turnově II. chybí, ale dostačuje vůbec kapacita 

stávající budovy ISŠ + apendixu v Prouskově ulici pro plánovaný počet školní mládeže uvažované ZŠ? 

Chybí tam jídelna, sportoviště se jeví jen částečně dostatečná (nutný bude pronájem sportovní haly TSC, 

jsou zde nová hřiště TS, zanedbaný atletický oválek pod školou), a to nemluvím o chybějících prostorách 

pro případné detašované pracoviště naší Žluté ponorky, pro aktivity po vyučování. Jednání nebudou 
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jednoduchá – budou tu majetkové problémy s budovami, ISŠ argumentuje 80 - 90 % dojíždějících žáků, atd. 

Ale pro školní děti by tato výměna výhodná byla! 

Mgr. Karel Štrincl, ředitel Střediska pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka

NIC JEŠTĚ NEBYLO ROZHODNUTO!
Informace o projednávání různých možností využití případných volných prostor ZŠ Žižkova v důsledku 

nižšího počtu žáků, než je kapacita budov, vyvolala v části veřejnosti bouřlivou diskuzi, která se zúžila na 

jediné téma – „stěhování škol“. Vzhledem k tomu, že vše budí dojem, že celá věc již byla rozhodnuta, navíc 

uspěchaně a zcela nezodpovědně, dovolím si uvést některá fakta. 

Radě města byla předložena problematika snižujícího se počtu žáků v ZŠ Žižkova, tentokrát v souvislosti s 

možnostmi budoucího efektivního využití všech prostor ve stávajících budovách. Alternativ se nabízí několik. 

V tuto chvíli šlo o jediné - zda se rada chce touto problematikou aktuálně zabývat, zda chce v příslušném 

termínu předložit informace o všech možnostech nebo stanoví nějaké pořadí v jejich prověřování. Rada 

stanovila úkol do června získat maximum informací o alternativě výměny sídla dvou škol, což by bylo z 

daných možností asi nejsložitější, ale vyřešil by se zásadně jeden letitý problém - existence plnohodnotné 

základní školy v hustě obydlené části Turnova u nádraží. Kumulace školních budov v jedné části města 

bude vždy problémem - asi 70% rodičů vybírá školu podle její dosažitelnosti. Zákonné možnosti Města pro 

udržení určité rovnováhy v naplněnosti škol jsou velmi omezené a dohoda mezi školami nemožná, protože s 

každým žákem přicházejí peníze ze státního rozpočtu. Prioritním a dlouhodobým zájmem Města Turnov je 

udržet stávající strukturu všech škol v Turnově (tedy i středních) a maximálně zvyšovat jejich kvalitu ve 

prospěch všech, kteří je budou využívat.

PhDr. Hana Maierová, místostarostka města

► Regulační plán centra města

- Regulační plán centra města (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 
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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 průběhu roku 2006. 

- Na tomto materiálu je zřejmě nejkontroverznější trasování tzv. odlehčovacího vnitřního městského 

dopravního okruhu, který by měl dopravu odklonit z centra, zejména z Hluboké ulice a vytvořit k ní další 

alternativu. Hlavně nová komunikace od autobusového nádraží směrem k atletickému stadionu a do Žižkovy 

ulice je pro některé občany nepřijatelná. Na druhou stranu - dosud nikdo smysluplné jiné řešení, jak 

částečně dopravu z centra města odklonit, nepředložil, byť se odpůrci snažili zainteresovat „dopravní“ 

odborníky. 

- Za čtyři roky práce na regulačním plánu je asi, kromě městského silničního okruhu, nejkřiklavější množství  

výjimek, které z platné stavební uzávěry za tu dobu udělila rada města. Jsou jich desítky - od povolení  

drobné úpravy a opravy objektů až po tak zásadní věc, jako je výjimka na stavbu Hypernovy na Koňském 

trhu. 

- Ještě před koncem volebního období se končící vedení města na podzim 2006 pokusilo schválit tzv. 

Souborné stanovisko RPC a tím celý materiál posunout do dalšího projednávání. Zastupitelé města ale toto 

odmítli a materiál skončil neschválen. Protože ale od ledna 2007 platí nový stavební zákon, neschválení 

Souborného stanoviska současně znamená, že práce na RPC musejí začít znovu.

- Proto se nové vedení města po podzimních komunálních volbách rozhodlo předložit materiál ke schválení  

novým zastupitelům. Ti to na svém předvánočním zasedání ale také odmítli, takže je možné, že město 

Turnov regulativy rozvoje centra města ani do budoucna mít nebude a radnice se pokusí realizovat jen 

některé kroky, jako je například výstavba odlehčovací komunikace z autobusového nádraží do prostoru 

bývalých kasáren.

- Radnice za zpracování neschváleného dokumentu utratila 1,5 milionu Kč.
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XII.
POČASÍ NA TURNOVSKU 

V     ROCE 2006  
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Počasí na Turnovsku v roce 2006 
(stručná rekapitulace)

► Zima roku 2005/2006 všechny opravdu překvapila svojí vytrvalostí. Množství sněhu a silné mrazy 

zaměstnávaly silničáře a komplikovaly běžný život v obcích. Myslivci žádali občany, aby nechodili do lesů, 

protože zvěř už byla hodně vyhladovělá a promrzlá

► V lednu se vyšplhaly denní teploty v našem městě nad bod mrazu pouze ve čtyřech dnech, ostatní dny 

zůstávala teplota i přes den pod nulou. V únoru pokračovala mrazivá perioda pouze s krátkodobou oblevou 

ve dnech 8. a 9. února, kdy ale zase hustě sněžilo, takže pod přívaly sněhu kolabovala doprava zejména ve 

směru na Liberec a Železný Brod. Vůbec nejmrazivější rána jsme prožili 23. a 24. ledna 2006, kdy rtuť 

teploměru klesla na  -22° a -24°C! 

► Mírně se oteplilo až v březnu, i tak sníh zůstával i v nižších polohách. Například 12. března na Turnovsku 

spadlo místy až kolem 30 cm sněhu. Taková sněhová nadílka na počátku března tu byla zaznamenána za 

uplynulých 30 let pouze v jednom případě. Na mnoha místech republiky padaly pod metrovými návějemi 

sněhu střechy sportovních hal a dalších staveb. Zima 2005/2006 byla nejhorší za posledních 40 let. 

V nejbližším okolí Turnova naštěstí k velkým škodám nedošlo, zřítila se část koňské jízdárny v Paceřicích a 

přímo v Turnově padající sníh ze střechy Střední umělecko průmyslové školy ve Skálově ulici vážně 

poškodil sousední Pacltovu huť, musela být vyměněna část střešní krytiny.

► Jaro přišlo později, ale přece jen přišlo.  Byly očekávány povodně, protože na horách leželo rekordní 

množství sněhu. Obavy se nakonec nevyplnily, potoky a řeky si s postupně odtávajícím sněhem poradily. Už 

v květnu panovalo na Turnovsku příjemné počasí, nicméně, když vítr foukal z hor, citelně se ochladilo. Na 

horách sněhová pokrývka na mnoha místech ležela až do června.

► I léto 2006 bylo zvláštní. Nejdřív dlouho zima a potom přišla v červnu tropická vedra s nedostatkem 

srážek. V červnu téměř všechny silné bouře a deště se naší lokalitě vyhýbaly a zásobovaly zejména západní 

a jižní Čechy, v červenci pak už sucho s nedostatkem srážek panovalo většinou všude. A srpen? To zase 

naopak se nad Čechami usídlil střed tlakové níže a kolem něho putovala oblaka. Na hřebenech Krkonoš 

spadlo ve dnech od 4. do 7. srpna místy 150 až 200 mm srážek (v Turnově za tyto dny úhrny 60 až 80 mm 

dle místa měření), což povážlivě zvedlo hladiny toků včetně Jizery. K rozlití ze břehů ale nedošlo. Nejvyšší 

teplota léta 2006 byla na Turnovsku naměřena 27. července, a to 35,6°C. V srpnu již bylo chladněji, počasí 

se rychle blížilo podzimu.

► Podzim 2006 byl laskavý a  nebývale teplý. Při zářijovém babím létě panovaly běžně teploty přes 20°C. 

► Léto skončilo 31. října a 1. listopadu přišla zima! Napadl první sníh a přišly první mrazy a každý očekával, 

že i nadcházející zima bude krutá jako ta předešlá. Jenže, za pár dnů bylo po zimě a až do konce roku 

227



panovalo příjemné počasí bez sněhu, kdy se teploty pohybovaly nad nulou, někdy i výrazně. Ostatně, 

neuvěřitelně teplá byla celá zima 2006/2007, zase padaly teplotní rekordy, ale v plusových hodnotách. Sníh 

v zimě nebyl pořádně ani na horách, natož na Turnovsku.

(Zdroj: Amatérský meteorolog Vlastík Brůček a vlastní zápisky kronikáře.)
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XIII.
SUBJEKTIVNÍ OHLÉDNUTÍ KRONIKÁŘE 

ZA ROKEM 2006

Tento zápis je v pořadí pátý, který mi bylo dáno realizovat. Tentokrát je tu ale jedna podstatná změna. Po 

vzájemné dohodě se na zpracování kronikářského zápisu za rok 2006 podílela celou polovinou i Jana 
Zajícová, jinak pracovnice odboru kultury turnovské radnice, která po dohodě textovou část od příštího roku 

převezme.

Jana Zajícová má ty nejlepší předpoklady tuto práci nejen zvládnout, ale kronikářské zápisy města Turnova 

povýšit zase o nějaký ten stupínek směrem vzhůru...

Co napsat k roku 2006? Nutno poznamenat, že to byl především rok volební. Konaly se parlamentní volby, 

které pro voliče svým výsledkem nedopadly dobře. A to jak pro voliče levicové, tak i pravicové. Volby totiž 

skončily patem, mandáty levice i pravice v poslanecké sněmovně byly vyrovnány 100:100. Půl roku trvalo 

než vznikla pravicová vláda, která se ale musí opírat o dva poslance levice, kteří opustili Českou stranu 

sociálně demokratickou. Že tato forma vlády není příliš stabilní, je nabíledni.
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Také v Turnově jsme zažili volby. Došlo k nejvýraznější změně ve vedení města za poslední roky. Po 

odchodu Milana Hejduka z komunální politiky je v čele města poprvé žena, a to Hana Maierová. 

Místostarosty jsou Jaromír Pekař a Aleš Hozdecký.

Kromě doby předvolební v roce 2006 mnoho emocí neplálo. Rok byl ve znamení hlavně stavebních prací,  

dodělávala se kanalizace v Mašově a Pelešanech, probíhala rekonstrukce Nádražní ulice a stavba 

kanalizace na Malém a Hrubém Rohozci a Daliměřicích.

Nejvíce diskusí bylo asi kolem stavby Střelnice a kolem Regulačního plánu centra města. Zatímco v případě 

Střelnice bylo rozhodnuto, že se bude stavět z městských peněz i bez dotací, v případě Regulačního plánu 

centra města jej zastupitelé smetli před volbami i po volbách ze stolu a město se v nejbližší době regulativ 

rozvoje v samém centru nedočká (viz rubrika O čem se také mluvilo v roce 2006). Jestli je to dobře, to 

ukáže teprve až čas. Ten rozhodne, jestli bylo dobré pustit se do stavby kulturního domu, město zadlužit a 

občanům nabídnout formu kulturního vyžití hodnou 21. století  -  v případě regulačního plánu je odpověď 

daleko složitější. Navržené věci v dopravě ale bude muset radnice realizovat tak jako tak, protože situace 

v turnovských ulicích, kde k zácpám dochází i mimo dopravní špičky, je čím dál neúnosnější...

Pavel Charousek

kronikář města
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Fotografická příloha 2006
OBRAZOVÉ PORTFÓLIO MĚSTSKÉ KRONIKY, autor: Pavel Charousek

________________________________________________________________________

Leden 2006
01 - 3) Prvním Turnovákem roku 2006 je Adam Rympler, který se mamince Radce (bydlí v Hruborohozecké 
ulici) narodil 2. ledna v 7.40 hod. V úterý 3. ledna ji také s gratulací osobně navštívil starosta města Milan 
Hejduk a místostarostka Hana Maierová...
04 - 05) ... ta je také na snímku z veletrhu cestovního ruchu v Brně, kde expozici Turnovska a Českého ráje 
mj. navštívil premiér České republiky Jiří Paroubek.
06 - 08) Fenoménem Turnova této zimy bezesporu bude umělá ledová plocha na kluzišti u haly TSC u 
nádraží.
09 - 10) Snímky ukazují zatím nedokončenou stavbu tzv. severního průtahu od pekáren na Malý Rohozec. 
Stavební ruch v zimě utichl, zatím nezprovozněná komunikace slouží jako promenáda obyvatelům sídliště 
(zprovozněno má být už v květnu t.r.).
11 – 14) Leden 2006 se do kroniky města bohužel zapíše také několika neradostnými zprávami. Tak předně: 
na počátku měsíce došlo v Pelešanech ke smrtelnému úrazu pracovníka Technických služeb, který pracoval 
jako obsluha vozidla, které vyváží odpad z popelnic. Při couvání nákladního auta naskočil na stupačku, 
uklouzl a auto ho přejelo. Byl bohužel na místě mrtev. Další smrtelná nehoda se udála v pátek 27. ledna, 
kdy u Dioptry u zastávky ČD Turnov-město zkolaboval na chodníku bez cizího zavinění starší muž. Tato 
nešťastná událost bohužel odstartovala smutný víkend, kdy ještě ten den večer byla v garáži na Přepeřské 
ulici nalezena mrtvá dvojice mladých lidí, kteří zemřeli po nadýchání výfukových plynů z nastartovaného 
auta. O víkendu potom došlo k sebevraždě zastřelením jedné osoby u čerpací stanice v Příšovicích a k 
násilí v jedné turnovské rodině, kdy otec v noci ze soboty na neděli střílel z legálně držené pistole na svého 
syna. Naštěstí se netrefil!
15 - 16) Ve čtvrtek 12. ledna v turnovské smuteční síni proběhlo poslední rozloučení s bývalým příšovickým 
starostou Petrem Prádlerem, který byl jedním z nejrespektovanějších komunálních politiků naší současnosti. 
Bohužel podlehl zhoubné nemoci, se kterou několik let statečně bojoval... Posledního rozloučení v nové 
turnovské smuteční síni se zúčastnil rekordní počet lidí – někde mezi 500 až 600, což je prý zatímní 
absolutní rekord. Samozřejmě, že se všichni dovnitř ani nevešli...
17 - 20) Další z řady benefičních koncertů pro Střelnici se konal v sobotu 7. ledna a patřil rockerům, když mj. 
vystoupila místní kapela Nothingham s frontmanem Pavlem Mlejnkem. V zákulisí se vybralo zhruba sedm 
tisíc korun.
21 - 22) Večer pro Český ráj, tak se jmenovala akce Střediska ekologické výchovy, která se uskutečnila 
v Muzeu Českého ráje ve středu 11. ledna. V jejím rámci byla mj. předána výroční cena, která byla za rok 
2005 udělena dvanácti obcím, které společně bojují proti záměru vést dálnici R35 pod Troskami. Cenu 
předal poslanec parlamentu ČR František Pelc starostovi Rovenska pod Troskami Pavlu Koldovskému (na 
snímku č. 22 vlevo).
23 - 24) Přednáška ke 185. výročí knihovny o páteru Antonínu Markovi proběhla v modlitebně Na Sboře ve 
čtvrtek 12. ledna. Na veřejnosti se tu mj. poprvé ukázal nový ředitel knihovny Hanuš Karpíšek (na foto č. 23 
druhý zleva).
25 - 26) S novou programovou řadou přišlo v lednu Kulturní centrum Turnov – první večer s názvem Jazz 
v divadle se konal ve znamení naturalizované Číňanky Feng-Jün Song.
27 - 28)  Od ledna musí být úřední deska radnice přístupna občanům nepřetržitě 24 hodin. Své nové místo 
našla v proluce pod radnicí.
29 - 34) Snímky byly pořízeny při zápisu dětí do prvních tříd základních škol, který letos probíhá od poloviny 
ledna do poloviny února, nicméně tzv. slavnostní zápis byl v pondělí 16. ledna. Došlo při tom ke kuriózní 
situaci, kdy byl obrovský zájem o ZŠ v ul. 28. října a rodiče tu stáli frontu od 5 hodin ráno a zapisovali se do 
pořadníku...
35 - 40) Obrázky zachycují tradiční výroční setkání Spolku rodáků a přátel Turnova, které proběhlo v Hotelu 
Slávie v sobotu 21. ledna. Přítomen byl mj. senátor Mitlener (č. 35 vlevo), oceněni byli dlouholetí členové (č. 
38 předseda spolku Sehnoutka a vpravo oceněný bývalý jednatel Drholec a č. 36 Sehnoutka a Pekař za 
vedení spolku a oceněná Milena Šolcová). Na setkání vystoupili také současný starosta a místostarostka (č. 
39 a 40).
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41 - 44) Ilustrační snímky z nové výstavy, která probíhá v muzeu pod názvem: Člověk válečník a samaritán 
aneb z historie válečných konfliktů.
45 – 46) 15 let činnosti oslavila Ilona Šulcová a její taneční škola ILMA v sále městského kina v pondělí 30. 
ledna.
47 – 49) Zasedání městského zastupitelstva ze čtvrtka 26. ledna, na kterém se mj. rozhodlo, že v rámci 
rozpočtu města se bude stavět nový kulturní dům Střelnice. Za Pěvecký sbor Antonín Dvořák hovořil mj. 
jeho předseda RNDr. Zdeněk Mrkáček (č. 47).
50 – 51) V pondělí 30. ledna se konala celostátní stávka lékárníků. Přidaly se k ní všechny turnovské 
lékárny.
52 – 54) Na snímcích to sice tak nevypadá, ale lednové mrazy byly opravdu silné a v noci většinou teploty 
klesaly až pod -20°C! Na Jizeře si sílu ledu na obrázku č. 52 zkouší u autobusového nádraží dvě dívky, 
snímek č. 54 je zimním aktuálním pohledem k domovu důchodců v ul. 28. října a foto č. 53 zachycuje 
dlouholetý problém na Výšince, kde už obyvatelé paneláků nemají kde parkovat, a tak to činí i v rozporu 
s pravidly o silničním provozu...

Únor  2006
55 - 62) Letošní zima se vyznačovala nebývalým množstvím sněhu, když pamětníci říkají, že ho tolik 
nenapadlo za posledních dvacet třicet let, zima byla také vytrvalá, kdy prakticky nepřetržitě mrzlo a sníh 
ležel již od listopadu...
63 - 67) ... kouzlo zimy ve městě ustupovalo do pozadí zejména při oblevách (č. 64 a 65), které ale nebyly 
dlouhé a za chvíli opět začalo mrznout.
68 - 69) Snímky z výjimečné výstavy, kterou si sami udělali čtenáři Hlasů a ohlasů Turnovska. Pravidelnou 
podzimní soutěž jich svými snímky obeslalo přes čtyřicet (celkem přišlo na 600 fotografií), ty nejlepší práce 
nechala redakce zpracovat a 1. února se konala vernisáž v galerii městského divadla.
70 - 71) Nebývá zase tak často, aby na premiéru filmu do Turnova přijela filmová delegace. Tvůrci filmu pro 
–náctileté Panic je nanic přijeli v pátek 3. února a po projekci uspořádali autogramiádu.
72 - 73) To, co se ve fotografii již stihli naučit, prezentovali děti z fotokroužku při Žluté ponorce na výstavě 
v galerii Safír. Vernisáž byla v sobotu 11. února, kroužek vede Petr Marhan (na snímku č. 72 úplně vpravo).
74 - 76) Retrospektivní, resp. shrnující výstavu celého svého díla představila v Muzeu Českého ráje 
turnovská výtvarnice Jaroslava Solovjevová. Na snímku č. 75 je s manželem Janem Solovjevem.
77 - 80) Čtvrtek 9. února byl významným dnem na novorozeneckém oddělení městské nemocnice. Zástupci 
Národního laktačního centra ČR tu bylo předáno prestižní ocenění BABY-FRIENDLY, což značí, že naše 
nemocnice splnila deset kroků ke správnému kojení, které je předpokladem zdravého vývoje dítěte. Na 
obrázku č. 79 je jeden ze dvou nových porodních sálů nemocnice, který má nadstandardní vybavení, kde je i 
normální lůžko a veškeré hygienické zázemí.
81 - 83) V úterý 21. února poctil nemocnici svojí návštěvou hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Zajímal 
se především o úroveň léčby a z Turnova prý odjížděl spokojen.
84 - 89) Snímky zachycují vyhlášení každoroční ankety o nejlepšího sportovce Turnova za uplynulý rok. 
Akce probíhá pod patronací Střediska pro volný čas (moderuje Karel Štrincl). Nejlepším sportovcem našeho 
města za rok 2005 byla vyhlášena Michaela Omová z oddílu radioorientačního běhu (č. 87). Nejlepším 
trenérem se stal Aleš Drahoňovský z AC Turnov (č. 86), do Zlaté knihy turnovského sportu byli zapsáni: 
Alena Vélová (stolní tenis), Milena Zelená (atletický a lyžařský klub), Vratislav Tomášek - Bivoj (skautský 
oddíl, junák), Jana Beranová (volejbal) – všichni na fotu č. 85. Součástí večera byl i doprovodný program (č. 
84).
90 – 91) V českých domácnostech i restauracích a hospodách byly sledovány po celý únor sportovní 
přenosy ze zimních olympijských her z italského Turína. Nejsledovanější byly zápasy našich hokejistů, kteří 
skončili na třetím místě. Snímky jsou ze semifinálového zápasu se Slovenskem a byly pořízeny 
v kinokavárně městského kina a ve sportovním baru v hale TJ ve Skálově ulici.
92 - 95) Divadelní přehlídka Modrý kocour 2006 se konala o víkendu 24. - 26. února. Snímky jsou 
z představení DS Ga-Ga Brno (Neslyšitelný řev umění – č. 92), Tyjátr Praha (Pověsti pro štěstí – č. 93), 
KÚD Liberec (Karkulka markýza andělů – č. 94) a Rádobydivadla Klapý (Hřbitůvek v Ballyberg – č. 95).
96 - 100) Vyhodnocení celoroční kulturní ankety Turnovská pecka proběhlo netradičně v sobotu 25. února 
v restauraci Šetřilovsko. Pamětní listy si odnesli všichni nominovaní, Turnovskou pecku za rok 2005 získala 
skupina Nothingham za benefiční koncert ve prospěch liberecké onkologie a křest CD (č. 98).
101 - 105) Tentokrát žádná doprovodné akce, ale pouze výstava na téma Masopust otevřela brány 
Dlaskova statku v Dolánkách v sezoně 2006. I letos tu bude návštěvníky provázet neúnavný pan Křelina (na 
snímku č. 102 úplně vpravo).
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Březen  2006
106 - 111) Letošní zima byla na poměry opravdu velmi dlouhá, sníh ležel i v Turnově od poloviny listopadu 
až skoro do konce března, což pamětníci nepamatují – snímky jsou z poloviny měsíce!
112 - 116) Umělá ledová plocha byla jedním z fenoménů letošní zimy v Turnově. V sobotu 4. března se tu 
konal také první mezinárodní turnaj žákovských přípravek. Vyhrálo družstvo z partnerského města Niesky 
v Německu. Turnovské družstvo s trenérem Chramostou je na fotu č. 114, vítězové na snímku č. 116.
117 - 118) S novým typem pořadů postavených výhradně na domácí nabídce, přišlo Kulturní centrum 
Turnov. V divadle tak ve středu 8. března vystoupila místní country skupina Bodlák.
119 - 120) Valná hromada Sdružení Český ráj se konala v posluchárně místní hotelovky ve úterý 7. března, 
na fotu č. 120 jsou jednatelé Hozdecký a Zatloukalová, uprostřed je předsedkyně sdružení Hana Maierová. 
121 - 122) Turnovský štěk je postupová přehlídka školních divadélek. V sálku Žluté ponorky se konala 
v pátek 10. března. Na snímku č. 122 jsou vítězové – děti z dramatického kroužku v ZŠ v ul. 28. října, na 
fotu č. 121 je vlevo ředitel Žluté ponorky Karel Štrincl.
123 - 124) Vyhlášením výsledků mezinárodní fotosoutěže Zemský ráj byla zahájena vernisáž výstavy 
kolekce nejlepších zaslaných fotografií. Cenu pro nejlepšího autora z EU Nisa převzal z rukou předsedy 
Sdružení Kontakt a také turnovského fotoklubu Safír Břetislava Jansy liberecký Zdeněk Lín. Stříbrnou 
medaili od poroty dostal Marek Koprowski z Polska (na fotu č. 124 je úplně vpravo).
125 - 127) Pozvedněte slabé, tak se jmenuje sbírkový projekt Nadace Euroregionu Nisa. Jeho představitelé 
předali v zasedací síni radnice výtěžky loňské sbírky turnovským organizacím – Centru pro rodinu Náruč, 
Dětskému centru a Fokusu, na č. 126 vpravo je předseda nadace Aleš Rozkovec.
128 - 133) V galerii muzea se ve čtvrtek 16. března uskutečnila vernisáž výstavy Nesmrtelná pohádka, která 
předcházela celé řadě akcí na pohádkové motivy a vyvrcholila poslední březnový den Nocí s Andersenem. 
Hlavní organizátorkou byla knihovnice Eva Kordová (na fotu č. 128 vpravo).
132 - 133) V pořadí šestý ročník Turnovských jazzových hodů se uskutečnil v sále SUPŠ a v hotelu Slávie 
od pátku 17. do neděle 19. března. Hlavní hvězdou festivalu byla zpěvačka Jitka Zelenková (č. 132). 
Pořádající Jazz kvintet Pepy Uchytila (č. 133) oslavil nedělním koncertem ve Slávii desetiletí své činnosti.
134 - 138) Už 15. ročník loutkářské přehlídky Turnovský drahokam uspořádal místní spolek Na Židli 
v divadle o víkendu 18. a 19. března. Petr Záruba a aktuální složení „Na Židli“ je na snímku č. 136.
139 - 143) Festiválek Turnovská mateřinka 2006 se uskutečnil v kině v sobotu 25. března. Zúčastnilo se ho 
šest zdejších mateřských škol a jedna z Přepeř.
144 - 145) Zajímavou akci pořádali v úterý 28. března v knihovně, kdy tu specializovaná firma předvedla 
speciální pomůcky pro slabozraké, resp. občany s úplnou ztrátou zraku.
146 - 149) V pátek 31. března byly slavnostně předány do užívání nové byty v penzionu pro seniory 
v Žižkově ulice, které vznikly v půdní vestavbě jednoho z objektů.
150) V březnu došlo k radikálním prořezům porostů v Rývových sadech.
151 - 155) Snímky jsou z probíhající stavby kanalizace na několika místech ve městě – č. 151 před budovou 
hasičárny Daliměřice, snímky č. 152 – 154 jsou z návsi v Mašově a foto č. 155 je z Koškovy ulice ve městě.
156 - 158) Na pracovní a možná malounko předvolební návštěvu zavítal do Turnova v pátek 17. března 
ministr životního prostředí Libor Ambrozek. S veřejností v galerii muzea besedoval hlavně o rychlostní silnici 
R35 a ještě se stačil podívat do výstavních prostor, kde byla instalována výstava fotosoutěže Zemský ráj, 
která proběhla pod záštitou právě jeho ministerstva (provázel ho předseda fotoklubu Safír Břetislav Jansa – 
č. 158).
159 - 163) Doslova pohádkovou akci Noc s Andersenem uspořádala poslední březnovou noc, resp. první 
dubnovou, zdejší knihovna, muzeum a školy. Městem šel pohádkový průvod, v noci děti plnily bobříka 
odvahy v ztemnělých prostorách škol (foto č. 163 je ze ZŠ v Žižkově ulici).
164 - 166) Tání nebývalého množství sněhu znamenalo v Čechách a na Moravě rozsáhlé povodně. Na 
Jizeře byl zatím relativní klid, řeka vystoupila z břehů jen minimálně, rozvodněna ale byla Libuňka například 
pod schody na Hlavatici a na dalších místech. Místní hasiči neponechali nic náhodě a v pátek 31. března 
v noci raději rozváželi pytle s pískem po Trávnicích.

Duben  2006
167 - 168) Stínový ministr zdravotnictví Julínek (ODS) navštívil v pondělí 3. dubna městskou nemocnici, kde 
se informoval o jejím aktuálním stavu a také současně předestřel náměty řešení problematiky zdravotnictví 
v rámci programu své strany.
169 - 170) Zajímavé bylo vystoupení nekonformního turnovského písničkáře Pavla Homolky v úterý 4. 
dubna v zaplněné kinokavárně městského kina.
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171 - 173) Festival dětských pěveckých sborů okresu Semily „Zpíváme pro radost“ se uskutečnil v sále 
městského kina v úterý 11. dubna. Mj. tu vystoupily také domácí sbory Turnováček (č.171) a Carmina (č.
173).
174 - 175) Snímky zachycují zahájení stavby sterilizace v městské nemocnici.
176 - 177) Obrázky předznamenávají zahájení stavebních prací na Střelnici.
178 - 182) Ilustrační snímky z akce Velikonoce na Dlaskově statku, kam za pořadatelství Muzea Českého 
ráje přišlo v sobotu 15. dubna na 1100 lidí.
183 - 188) Fotografická dokumentace stavby kanalizace v Palackého ulici.
189 - 194) Fotografická dokumentace rekonstrukce Nádražní ulice.
195 - 200) Snímky jsou z prací na odkanalizování Malého Rohozce a přilehlé stavby přeložky silnice I/10 na 
okraji této městské části.
201 - 205) Snímky přibližují oslavy 30 let činnosti oblíbeného turnovského souboru Čmukaři, kdy zahrát 
jejich hry přišli do městského divadla i jejich přátelé a na konci se na pódiu vystřídalo množství gratulantů. 
(Divadlo, pátek 21. dubna.)
206 - 207) Turnovská folková skupina Pranic v čele s evangelickým farářem Ondřejem Halamou oslavila ve 
čtvrtek 27. dubna rok své činnosti (a O. Halama při té příležitostí své padesátiny).
208 - 209) Snímky jsou z prestižního setkání začínajících písničkářů z Čech, kteří se v rámci konkurzu 
festivalu Zahrada sešli v městském divadle v sobotu 29. dubna.
210 - 211) Poslední dubnový večer pravidelně patří čarodějnicím, první snímek je ze setkání 
u hvězdárny na Vrchhůře, druhý je od ohně Na Lukách.
212 - 216) Fotografie sice pochází z Malé Skály, nicméně oficiální zahájení nové turistické sezony v Českém 
ráji proběhlo v sobotu 29. dubna plně pod patronací Turnováků, resp. radničního odboru cestovního ruchu.

Květen  2006
217) Avizovaná rekonstrukce fasády začala. Noční snímek s opláštěním proti unikajícímu prachu je docela 
efektní...
218 - 221) Výstavu dokumentů o protiprávnosti komunistického režimu uspořádala místní pobočka 
Konfederace politických vězňů. Vernisáž byla v sále Základní umělecké školy v úterý 2. května.
222 - 223) Majáles uspořádali studenti zdejší Střední umělecko-průmyslové školy ve čtvrtek 4. května. 
Koncert hudebních skupin se konal v novém prostoru za budovou kina.
224 - 225) Koncert pěveckého sboru Musica Fortuna se konal v divadle v rámci nového cyklu 
„Z domácí nabídky“ (divadlo, pátek 12. května).
226 - 227) V červnu uplyne 140 let od posledního velkého válečného tažení. Hroby z války 1866 na hřbitově 
na Hruštici byly při této příležitosti nově upraveny.
228 - 232) U příležitosti vydání reedice básnické sbírky Jaromíra Horáčka uspořádala knihovna ve 
spolupráci s modlitebnou Na Sboře večer autorského čtení, který byl poctou autorovi.
233 - 236) Vzpomínka 61. výročí konce II. světové války se uskutečnila v pátek 5. května u pomníku padlých 
ve Skálově ulici. Tentokrát pietní akt proběhl za účasti členů mladoboleslavské pobočky Obce legionářské.
237 - 238) První ročník dílen „Turnovské kytaření“ byl uspořádán v Základní umělecké škole o víkendu 6. a 
7. května.
239 - 241) Známou divadelní hru „Podskalák“ si po svém upravili ochotníci z Přepeř. Mj. ji zahráli divákům 
na hradě Valdštejně v sobotu 6. května.
242 - 243) V polovině měsíce května pobývala v Turnově na oficiální návštěvě delegace z budoucího 
partnerského města Idar-Oberstein vedená místostarostou Zimmerem, na fotu č. 243 s turnovskou 
místostarostkou Maierovou.
244 - 249) Ve středu 17. května se uskutečnila oficiální oslava 120. výročí Muzea Českého ráje. Mezi 
významnými hosty byl též předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.
250 - 251) Snímky z probíhajících stavebních akcí – v tomto případě jde o chodník v Palackého ulici...
252 - 255) ... chodník od zastávky ČD do Mašova...
256) ... severní obchvat, resp. přeložku silnice I/10...
257) ... Střelnici.
258 - 259) O víkendu 20. a 21. května se ve Dvořákově ulici (z Výšinky k Raku) jel druhý ročník závodů na 
in-line lyžích za účasti turnovských borců (na fotu č. 258 jede Filip Kasan).
260 - 266) V úterý 23. května se na Městském stadionu Ludvíka Daňka uskutečnil další ročník memoriálu 
tohoto významného sportovce. V hlavním závodě, hodu diskem, zvítězil Litevec Alekna (č. 261), zúčastnil se 
i desetibojař Roman Šebrle (č. 260). Na snímku č. 266 je Litevec Alekna, Němec Riedel a prezident AC 
Syner Turnov Pavel Šilhán.

234



267 - 268) V sobotu 27. května dopoledne došlo na silničním průtahu městem k vážné dopravní nehodě 
celkem čtyř aut, při které byli zraněni čtyři lidé, pro nejvážněji zraněnou mladou ženu dokonce přiletěl 
vrtulník, což tu opravdu ještě nebylo...
269 - 273) Letošní Staročeské řemeslnické trhy poznamenalo počasí, když bylo větrno, chladno a deštivo, 
lidí ale kupodivu přišlo prakticky stejně jako na ročníky předešlé...
274 - 276) Snímky dokumentují stavební práce na rekonstrukci Nádražní ulice, resp. práce na nové 
kanalizaci.

Červen  2006
277 - 281) Snímky dokumentují slavnostní otevření první části tzv. severního obchvatu od pekáren po nový 
kruhový objezd u firmy Ontex v průmyslové zóně Vesecko. Na snímku č. 277 je se starostou města 
Hejdukem ještě Ing. Jeníček (investor z liberecké pobočky ŘSD) a Ing. Vít z dodavatelské firmy SSŽ. 
Komunikace byla otevřena 1. června krátce po 10 hodině.
282 - 283) Městská policie má nové služební auto. Je jím terénní čtyřkolka ruské výroby UAZ, která přišla na 
765 tisíc Kč. Výbavu na snímku č. 282 demonstruje vedoucí strážník MP p. Trucka.
284 - 285) Ilustrační snímky z rekonstrukce kanalizace v Nádražní ...
286 - 287) ... a Bezručově ulici.
288) ... a ještě jeden obrázek z Bezručovy ulice...
289 - 291) Fotografie nově dokončeného chodníku od zastávky ČD Turnov-město do Mašova.
292 - 293) Žalostný stav v parku u letního kina. Vandalové tu opakovaně ničí nově vysazené stromy a 
tabulky – například u Stromu přátelství, vysazeného starosty partnerských měst před dvěma lety. Ten byl 
vysazen již podruhé, nyní se o to radnice již ani nepokouší...
294 - 301) Parlamentní volby 2006 se uskutečnily v pátek 2. a v sobotu 3. června. V Turnově s velkou 
převahou vyhrála ODS (na fotu č. 295 je jeden z jejích kandidátů Otakar Špetlík při kampani na náměstí), 
úspěšní byli také Zelení – na snímku č. 294 je jejich krajský lídr Pávek a Martina Pokorná (vpravo). 
Kandidující strany využívaly dostupných reklamních ploch, ty, co věnuje každoročně město (betonové 
kužely), letos někdo všem stranám „omaloval“ (č. 297). Volby byly také v městské nemocnici, kam přišli 
zástupci jedné z komisí s přenosnou urnou (č. 299), poslední dva snímky zachycují posledního voliče a poté 
vysypávání volební urny v jednom volebním okrsku u nádraží.
302 - 306) Snímky zachycují poslední generálku na Všesokolský slet, který se v Praze na Strahově 
uskutečnil první prázdninový víkend. První víkend červnový se do Turnova sjelo na 800 sokolů župy 
Liberecké a Krkonošské, kteří tu předvedli jednotlivé skladby.
307 - 308) Vstupte – tak se jmenuje nejnovější divadelní hra Turnovského divadelního studia. Jde o jakousi 
psychologickou sondu do života mladých lidí, vesměs hráli studenti gymnázia.
309 - 310) Mezinárodního divadelního projektu s názvem Tlustá čára se zúčastnili studenti zdejšího 
gymnázia a škol v sousedním Německu a Polsku. Dohromady nacvičili etudy na téma holocaustu, II. 
světové války a poválečného rozdělení Berlína. Výsledky své práce předvedli v posluchárně turnovské 
Obchodní akademie a hotelové školy v úterý 6. června.
311 - 312) Poněkud šokující divadelní představení s názvem Zvíře (o životě po jaderné katastrofě) předvedli 
v turnovském kině herci Divadla U Mostu z ruského Permu v pátek 16. a v sobotu 17. června.
313 - 316) Zápasem jara šlo nazvat fotbalové derby FK Pěnčín-Turnov vers. Sedmihorky (hrají v 
modrobílých dresech). Nešlo o nic menšího než o postup do divize. Zvítězili Sedmihorští 2:1, zhruba tisícová 
návštěva v ochozech v neděli 11. června evokovala vzpomínky na druholigová utkání na turnovském hřišti 
před deseti lety.
317 - 318) V sobotu 17. června se konal výjezd veteránů značky Tatra v Českém ráji.
319 - 321) Výroční koncert ke 145. výročí od svého založení uspořádal v rámci festivalu Dvořákův Turnov a 
Sychrov Pěvecký spolek A. Dvořák v turnovském divadle (pátek 9. června).
322 - 326) ... v rámci festivalu se uskutečnily také tradiční Interpretační hudební dílny mladých umělců.
327 - 329) Výročí 90. let od svého založení uspořádali v sobotu 17. června turnovští skauti. Mj. došlo na 
symbolický řetěz lidských rukou na náměstí nebo na vypuštění desítek balonků se vzkazy.
330 - 333) Řezbářská sobota a loutkářská pouť – to je název setkání, které se konalo v sobotu 24. června 
na Dlaskově statku.
334 - 335) Poslední červnovou kulturní akcí byl druhý ročník hudebního festivalu Funkin´Turnov, kde si mj. 
zahrála domácí kapela Funk Corporation (č. 335) a liberečtí Hit Fakers (č. 334).

Červenec  2006
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336) Také v tomto roce se v prvním červencovém týdnu konal v Turnově velký republikový basketbalový 
kemp, kterého se zúčastnily desítky nadějných dětí (kemp vede bývalý reprezentant Kamil Brabenec, 
organizuje ho místní basketbalový oddíl).
337 - 339) Mezinárodní hudební dílna ve znamení díla Leoše Janáčka pro české a finské děti pod vedením 
právě finských lektorů se uskutečnila v prostorách Základní umělecké školy o prvním prázdninovém týdnu.
340 - 341) V červenci vrcholily práce na opravě fasády radnice...
342 – 346) Již podruhé na zahájení turistické sezony o prvním červencovém víkendu byly pod patronací 
Odboru cestovního ruchu MěÚ uspořádány na náměstí dny s historickým tržištěm, rýžováním drahých 
kamenů a doprovodným programem, který zahrnoval rytířská klání, prodejní trhy a také tu šperkařské firmy 
demonstrovaly návštěvníkům, čím je Turnov nejznámější... (komponovaná akce nese název Kámen a šperk 
v Českém ráji).
347 - 350) V úterý 4. července se v muzeu konalo slavnostní zahájení dalšího ročníku šperkařského 
sympozia – mj. tu proběhla originální módní přehlídka.
351 - 353) V rámci akce „Móda pěti století“ na zámku Hrubý Rohozec tu návštěvníci po oba sváteční dny 5. 
a 6. července mohli potkat oživlou „sochu“ Karla IV. V prostorách zámku také v létě vystavoval své snímky 
z Indonésie místní cestovatel Milan Ječný (vernisáž byla 5. července – č. 353).
354 - 356) Ve středu 5. července se na Dlaskově statku konala přehlídka folklorních souborů. Jak dokazuje 
snímek č. 356, bylo plno...
357 - 361) Nebývale horké léto letošního roku... a opět Turnovští nemají zázemí klasického koupaliště. 
V některých dnech bylo v Dolánkách u Jizery opravdu plno...
362 - 367) Účastníci letošního mezinárodního šperkařského sympozia při práci v prostorách firmy Routa 
Soliter Granát.
368 - 369) Prvním koncertem v rámci Turnovského kulturního léta bylo vystoupení místní kapely Let´s Blues 
na malé scéně letního kina v neděli 23. července.
370 - 373) Turnovští sprejeři takhle „vymalovali“ most ve Fučíkově ulici pod silničním průtahem.
374 - 375) V červenci byl znovu postaven plot u Zvláštní školy v Sobotecké ulici, který byl při rekonstrukci 
ulice přede dvěma lety postaven tak, že se během několika měsíců sám de fakto rozpadl...
376 - 379) Snímky dokumentují postup prací na celkové rekonstrukci Nádražní ulice...
380 - 382) ... výstavbu kulturního domu Střelnice...
383 - 385) ... a opravu prvního nádvoří na Valdštejně, kde jednak proběhl archeologický průzkum a ve 
sklepení byla také postavena nová zděná vzpěra.
386 - 388) Prázdninové centrum našeho města z letadla.

Srpen  2006
389 - 394) Srpnová část Turnovského kulturního léta 2006 byla plně v režii Turnovského kulturního centra, 
s.r.o. Konala se hudební a divadelní představení, skupina Kaluže z Pilníkova u Trutnova zahrála příchozím 
v atriu kina (č. 389 a 390, pátek 4. srpna), v Husově sboru se konal koncert Beny Havlů na vibrafon (č. 391 a 
392, středa 9. srpna), hlavně děti nadchla „Kouzelná školka“ – pořad z České televize, který do kina přivezl 
mim a herec Michal Nesvadba (č. 393 a 394, sobota 12. srpna).
395 - 399) Snímky zachycují stav rekonstrukce Nádražní ulice...
400 - 404) ... také tyto snímky jsou odsud, resp. ze střechy tzv. Kubistického domu ukazují na místa, 
o kterých se nyní mluví – např. na fotu č. 400 je zapomenutý parčík s východem do Nádražní ulice, který by 
měl být upraven, na snímku č. 401 je dnešní parkoviště (autobazar), kde by v budoucnu mělo být 
autobusové nádraží a podzemní parkoviště, což souvisí s přestavbou nádraží (č. 403) na moderní dopravní 
terminál.
405 - 410) Další koncerty hudebního léta: V pátek 11. srpna vystoupila na náměstí kapela Zdvořilý Woody 
(č. 405 - 407), v atriu kina ve čtvrtek 17. srpna mladá kapela Czepice, poskládaná z muzikantů v okolí...
411 - 413) ... Magda Brožková se s novou kapelou na náměstí představila v pátek 18. srpna...
414 - 415) ... konal se i koncert dechového orchestru žáků ZUŠ ze Železného Brodu v Rývových sadech 
(neděle 20. srpna).
416 - 426) V srpnu zažilo naše město také tzv. jednodenní povodeň, která byla způsobena dlouhodobým 
deštěm, a to hlavně v Jizerských horách a Krkonoších, což mělo za následek zvýšení hladiny Jizery a její 
rozliv v Dolánkách (č. 416 a 417, na snímku č. 421 je dřevěný most na ostrov, který velká voda odnesla), 
zaplavena byla i část autobusového nádraží (č. 419, 420, 422 a 426) a Koňského trhu (č. 424), obchodníci a 
majitelé domů měli preventivně umístěny v Palackého, Krajířově ulici a na Trávnicích před vchody pytle 
s pískem (č. 423) - sem ale voda nakonec nevystoupala. Fota jsou z pondělí 7. a úterý 8. srpna (řeka 
kulminovala v úterý mezi druhou a třetí hodinou ranní).
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427 - 431) Ve středu 16. srpna byl slavnostně po rekonstrukci otevřen sběrný dvůr na Vesecku. Jeho 
přestavba přišla na necelých 10 milionů, investice byla z větší části hrazena z prostředků Evropské unie, na 
snímku č. 429 slavnostní pásku spolu s místostarostou Ing. Pekařem přestřihává starosta partnerského 
města Niesky Wolfgang Rückert.
432 - 434) Turnov se ve středu 21. srpna dostal do hlavních vysílacích časů celostátních sdělovacích 
prostředků. Originálním způsobem, totiž na nádraží,  tu byla zahájena šňůra osmi koncertů po celé 
republice.
435 - 436) V rámci kulturního léta se uskutečnil také v kině koncert místních rockových kapel. Kromě 
Nothinghamu vystoupila též skupina Hitmakers (na snímcích č. 435 a 436, pondělí 28. srpna).
437 - 441) Fotografie představují postup prací na přeložce silnice I/10, kde na Vápeníku vyrůstá impozantní 
most, který přivede dopravu, jako po místní komunikaci, od hruborohozeckého zámku na Malý Rohozec.

Září  2006
442 - 446) Konec prázdnin byl ve znamení akce s názvem „Ahój školo“, která se uskutečnila v parku 
u letního kina, na náměstí na víkendové hrátky zval originální poutač na kašně (č. 442 a 443). Zbylá fota na 
stránce jsou z prvního dne vyučování v první třídě ZŠ v Mašově, kam z představitelů města zavítal 
místostarosta Ing. Jaromír Pekař (č. 445)
447 - 452) Už podruhé se konal Den otevřených dveří pro zájemce z řad veřejnosti, ale i rodinných 
příslušníků zaměstnanců firmy Grupo Antolin Turnov. Velmi slušnou úroveň měl i doprovodný kulturní 
program. (Konalo se v sobotu 2. září.)
453 - 454) V úterý 5. září se v zahradě „Žluté ponorky“ v Husově ulici konala malá slavnost. Sdružení Náruč 
tu otevíralo nové dětské hřiště, které vzniklo z peněz sponzorů a aktivitou rodičů.
455 - 458) Týž den před polednem dorazila na turnovské nádraží poprvé nová vlaková souprava Regionova, 
která postupně nahradí staré osobní vozy. Zatím jezdí na trati Turnov – Jičín.
459 - 463) Snímky jsou z devátého ročníku hudební přehlídky Turnovské babí léto, která se konala v atriu 
muzea v sobotu 9. září. Mj. vystoupila domácí kapela Pranic (č. 460), bluegrassový Modrotisk, který vede 
Turnovák Ota Turek, zde dokonce křtil své nové CD (č. 463).
464 – 466) Beseda o Valdštejně a malá výstava v prostorách Základní umělecké školy ke Dnům evropského 
architektonického dědictví se konaly ve čtvrtek 7. září (výstava byla do konce měsíce).
467 – 468) Snímky ukazují poněkud diskutabilní přiblížení stavby kanalizace na Daliměřicích do blízkosti 
památných lip... jejich zdravotní stav bude nyní přísně monitorován.
469) Na počátku září se opět konala policejní akce s názvem Kryštof. Policisté stáli opakovaně na příjezdu 
do Turnova na dálnici od Prahy.
470) Ilustrační snímek uzavřené Bezručovy ulice u Šroubáren z důvodu výstavby kanalizace.
471) V sousedství Hotelu Karel IV. v Žižkově ulici vyrůstá na místě zbourané prodejny potravin malé 
kongresové centrum.
472 – 473) Fotografie dokumentují činnost vandalů v lese na Šetřilovsku, kde bylo poraženo hodně krutým 
způsobem 14 smrků. 
474 – 475) Obrázky dokončené opravy budovy hasičské zbrojnice na Daliměřicích. Slavnostně bude 
veřejnosti předána v říjnu.
476 – 477) V úterý 19. září jsme v turnovském kině přivítali zpívající legendy – Hanu Zagorovou a Petra 
Rezka.
478) Společný snímek lídrů stran, které nominovaly své kandidáty na starostu, vznikl na objednávku Hlasů a 
ohlasů Turnovska.
479 – 480) V Hluboké ulici na místě někdejšího obchodního domu Kinský vznikla nová prodejní pasáž. 
Snímky jsou ze slavnostního otevření, které se uskutečnilo v pátek 15. září.
481 – 486) Fotografie přibližují současný stav výstavby kulturního domu Střelnice.
487 – 488) Historického úspěchu dosáhlo družstvo atletů – mužů. Ve finále extraligy skončili na druhém 
místě za favorizovanou Duklou Praha, plnou českých reprezentantů.
489 – 490) Filmová delegace v čele s oblíbeným hercem Tomášem Hanákem se v turnovském kině v pátek 
29. září zúčastnila premiéry filmu „Prachy dělaj člověka“. Před tím byla pro místní novináře připravena malá 
tisková konference, pro návštěvníky potom autogramiáda.
491 – 492) Snímky z probíhající rekonstrukce Nádražní ulice.
493 – 495) Posvícení na Dlaskově statku se konalo v sobotu 23. září, s programem tu vystoupilo několik 
folklorních souborů od nás i ze zahraničí.
496 – 497) Poslední snímky tohoto měsíce dokumentují archeologické vykopávky na místě budoucí haly 
firmy Ontex v průmyslové zóně Vesecko.
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Říjen  2006
498 – 500) Stávající pozemek a studie bytového domu v bývalých kasárnách. Radní a zastupitelé tuto 
stavbu zdejší firmě Kreysa již schválili, stavět se začne v příštím roce. 
501 – 503) Na počátku října to ještě vůbec nevypadalo, že stavba tzv. severního obchvatu města přeložkou 
silnice I/10 bude otevřena a zprovozněna 27. října...
504 – 505) Ve středu 4. října měla v galerii Granát na náměstí vernisáž své první autorské výstavy 
studentka gymnázia Radka Staňková (fotografie byly z její letošní cesty do bývalého koncentračního tábora 
v Osvětimi). Radka chodí do fotokroužku při Žluté ponorce, který vede Petr Marhan (na fotu č. 504 vlevo), 
Radka je úspěšná v celostátních soutěžích, kde boduje také další mladý Turnovák Tomáš Pelda (společně 
na snímku č. 505).
506 – 507) V projektu koncertů KC Turnov, nazvaných „Z domácí scény“, vystoupili v divadle v pátek 6. října 
turnovská písničkářka Klára Fišerová a Pražák Petr Sedláček. Vlastním blokem se představil i zdejší 
duchovní Ondřej Halama.
508 – 509) V sobotu 7. října se na autobusovém nádraží konal sraz majitelů malých vozů značky Fiat.
510 – 511) První říjnový týden se konala celorepubliková akce s názvem Týden knihoven. Snímky jsou ze 
soboty 7. října, kdy se konala řezbářská dílna.
512 – 517) V pátek 6. října byla po rekonstrukci znovuotevřena hasičská zbrojnice, resp. víceúčelová 
budova na Daliměřicích. Slavnosti se zúčastnili také hasiči z polského Jaworu.
518 – 523) Fotografie z rekonstrukce Nádražní ulice pořízené během měsíce října.
524 – 528) V sobotu 14. října se konalo znovuvysvěcení nudvojovického kostelíka sv. Jana Křtitele po 
rekonstrukci. Světící akt provedl litoměřický biskup Pavel Posád.
529 – 534) Stavba nové Střelnice – snímky byly pořízeny v průběhu celého měsíce října.
535 – 537) Další snímky ze stavby Střelnice.
538 – 539) Na Valdštejně byla na počátku října dokončena rekonstrukce I. nádvoří.
540 – 545) Snímky z předvolební kampaně senátních a komunálních voleb 2006. Ve volbách do senátu 
nakonec uspěl Jaromír Jermář, snímek č. 541 představuje komunální kandidáty ODS (ta volby jednoznačně 
vyhrála), Volba pro město si do divadla na diskusi pozvala starostu Hejduka (č. 542), Turnovská koalice 
přišla s velkoplošnými billboardy, na fotu č. 544 je kandidátka na starostku Hana Maierová při předvolební 
kampani na náměstí a na posledním snímku voliči v jednom z okrsků u nádraží.
546 – 550) Snímky jsou ze slavnostního předávání Cen obce, které se letos uskutečnilo ve čtvrtek 19. října 
v aule Obchodní akademie a hotelové školy. Ceny obce letos obdrželi funkcionáři Atletického klubu Turnov 
Pavel Šilhán a František Svoboda, třetím oceněným byl František Stárek z TJ Turnov. Všichni tři cenu 
dostali za realizaci úpravy zázemí atletického stadionu. Na snímku č. 547 je pěvecký sbor Musica Fortuna, 
který na slavnosti vystupoval, na č. 548 jsou zachyceni všichni zastupitelé končícího funkčního období, na 
fotu č. 549 jsou radní města a poslední snímek je z tradičního symbolického kladení věnců u pomníku ve 
Skálově ulice v předvečer svátku 28. října.
551 – 555) Čtvrtek 27. října. Na Vápeníku se konalo slavnostní setkání – otevření dokončeného severního 
obchvatu města. Stavba výrazně pomůže turnovské dopravě, zejména obyvatelům Nádražní a Bezručovy 
ulice.

Listopad  2006
556 – 560) Fotografie z tradiční burzy středních škol, která se každoročně na podzim koná v Integrované 
střední škole u nádraží. Akce se letos konala 3. listopadu, žákům posledních ročníků základních škol se 
představila třicítka škol a deset firem.
561 – 563) Výstava děl výtvarných, tak se jmenovala prezentace devíti mladých umělců, kteří v minulosti 
studovali na turnovské SUPŠ. Skupina je na snímku č. 563, vernisáž v sále ZUŠ na náměstí se konala 
v pátek 3. listopadu.
564 – 565) ... tentýž den v podvečer přijel do Turnova podpořit svoji novou knihu Grandhotel, podle které byl 
natočen celovečerní film, spisovatel Jaroslav Rudiš. Besedu po promítání filmu uváděl jeho spolužák 
z turnovského gymnázia Aleš Hozdecký.
566 – 567) Veselý víkend byl název akce, kterou v sobotu 4. a v neděli 5. listopadu uspořádalo Kulturní 
centrum Turnov v kině a divadle.
568 – 570) Letošní vánoční výstavu zasvětilo Muzeum Českého ráje představení unikátních betlémů ze 
svých sbírek i ze sbírek ostatních muzeí.
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571 – 581) Snímky jsou z prvního zasedání nově zvoleného zastupitelstva města, které se konalo v pondělí 
6. listopadu v sále SUPŠ. Mezi novými tvářemi v ZM je mj. Veronika Mokrá (č.571), Dagmar Brabcová a 
Jindřich Jeníček (572); všichni zastupitelé složili slavnostní slib – č. 573 – Tomáš Tomsa s tajemníkem M. 
Šmirausem; volba starosty, místostarostů a radních proběhla tajnou volbou (574), na snímku č. 575 je 
kromě staronových zastupitelek Maierové a Kordové nový zastupitel za KDU-ČSL Ondřej Halama. Na fotu č. 
576 jsou zprava zastupitel za Turnovskou koalici Ota Jarolímek a dva zastupitelé za VPM – Jan Ulrich a 
Břetislav Jansa. Úplně vlevo je vedoucí odboru vnitřních věcí Zdeněk Hovorka. Bývalý starosta M. Hejduk 
byl již pouze v sále mezi diváky (577). První část zasedání řídil nejstarší zvolený člen Josef Kunetka – ten 
na snímku č. 578 gratuluje nově zvolené starostce Haně Maierové. Na fotu č. 579 je nové vedení města. 
Zleva: místostarosta Aleš Hozdecký, starostka Maierová a místostarosta Jaromír Pekař. Na předposledním 
snímku je nová starostka při slavnostním projevu a na posledním jí přeje ke zvolení předseda turnovské 
ODS Tomáš Sláma.
582 – 587) Jako jednu z prvních akcí ve funkci starostky města Hana Maierová absolvovala předání 
dokončené rekonstrukce prvního nádvoří a sklepení na hradě Valdštejn (čtvrtek 9. listopadu). Na snímku č. 
583 je starostka s arch. Girsou, který provádí na hradě odborný dohled, na snímku č. 587 je s kastelánkou 
Kouckou.
588 – 591) Šťastný věk...?, to je název výstavy o normalizačním období sedmdesátých a osmdesátých let 
minulého století, kterou na listopad a prosinec připravilo Muzeum Českého ráje.
592 – 593) Snímky přibližují postup rekonstručních prací v Nádražní ulici.
594 – 595) V úterý 14. listopadu byl v prostorách Žluté ponorky v Husově ulici založen klub dvojčat.
596 – 597) Věštec a senzibil Vlastík Brůček křtil v úterý 7. listopadu svoji knižní prvotinu. Autogramiáda se 
konala v Knize u Jizery.
598 – 599) Recitační a hudební přehlídka Poetika 2006 se konala ve čtvrtek 16. a v pátek 17. listopadu 
v divadle. Recitační soutěže se zúčastnilo rekordních více než šedesát dětí a teenagerů, v páteční hudební 
části vystoupila v novém složení část legendární kapely AG Flek.
600 – 601) Divadelní představení ve smuteční síni se uskutečnilo v pondělí 27. listopadu. Karlovarské 
„Divadlo v patře“ předvedlo hru „Náhlé neštěstí“.
602 – 603) Fotografie přibližují postup prací na stavbě kulturního domu Střelnice.
604) Na snímku je právě dokončená asfaltová cyklostezka podél náhonu od elektrárny pana Votrubce do 
Dolánek.
605 – 607) Zejména obyvatele Mašova vyděsilo kácení lesa pod rozhlednou na Hlavatici, o kterém dopředu 
nevěděli. Na jaře příštího roku na těchto městských pozemcích má proběhnout nová výsadba.

Prosinec 2006
608 – 610) Křest knížky dr. Zdeňka Mrkáčka „Duše Českého ráje“ se uskutečnil v pátek 1. prosince 
v městském divadle. Za kmotry byli starostka Turnova Hana Maierová, ekolog František Pelc 
a vedoucí CHKO Český ráj Lenka Šoltysová (na snímku 608 v pozadí), na křtu zpívali členové PS 
A. Dvořák, poté se konala autogramiáda.
611 – 612) Betlemářskou dílnu pro děti turnovských škol uspořádali před vánočními svátky pracovníci 
Muzea Českého ráje.
613 – 617) Tradiční rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v neděli 3. prosince. První svíci na 
adventním věnci zapálila starosta Maierová (614), mezi děti přišly i Barborky (617).
618 – 619) V úterý 5. prosince se před restaurací na Hlavatici uskutečnilo slavnostní předání stavby 
kanalizace v Mašově a Pelešanech.
620 – 622) Když si čtyři turnovské dámy umějí udělat legraci z čehokoli: Premiéra autorské hry Naštěkaná, 
plné turnovských reálií, se uskutečnila v divadle v pátek 8. prosince.
623 – 628) Tradiční vánoční trhy se na náměstí uskutečnily od pátku 8. do neděle 10. prosince. Oproti jiným 
letům bylo tentokrát nezvykle teplé počasí.
629 – 630) Šumný Vávra – besedu jako vánoční dárek pro návštěvníky uspořádalo Muzeum Českého ráje 
v pátek 8. prosince. Arch. David Vávra, tvůrce oblíbeného televizního cyklu, slíbil, že se bude v roce 2007 
točit díl Šumná Jizera (s Turnovem).
631 – 634) V pátek 15. prosince se uskutečnilo slavnostní předání nové kuchyně Obchodní akademie a 
hotelové školy do užívání. Pásku přestřihli exposlanec Pelc a exstarosta Hejduk.
635 – 643) Snímky z rekonstrukce Nádražní ulice, poslední tři obrázky zachycují dokončený vjezd do 
Studentské ulice s novými parkovacími stáními.
644 – 645) Když se nelyžuje, bruslí se. Sníh nebyl po celý prosinec, alespoň se bruslilo na umělém ledě u 
sportovní haly u nádraží.
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646 – 647) Před Vánoci se konaly besídky ve všech mateřských školách ve městě. Fotografie jsou z besídky 
ve školce v Alešově ulici u nádraží.
648 – 650) Betlémské světlo rozdávali skauti již poněkolikáté u kašny na náměstí. Tentokrát to bylo v sobotu 
23. prosince.
651 – 654) Ilustrační snímky z vánoční výstavy na Dlaskově statku, kterou tu uspořádalo Muzeum Českého 
ráje.
655 – 656) Vánoční koncert Kulturního centra Turnov byl ve znamení legendy – před zaplněným kinem 
zahrál a zazpíval písničkář Jan Nedvěd (19. prosinec).
657 – 661) Poslední akce roku v Turnově: 33. silvestrovský běh sídlištěm. Tentokrát zvítězil Lukáš Geis (na 
snímku 659 vpravo), druhý byl Jaromír Dědeček (vlevo). 
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