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ÚVODNÍ INFORMACE 

Na základě smlouvy s Městem Turnov a rozhodnutím rady města zpracovával 

 Kroniku města Turnova Pavel Charousek, a to od roku 2002. V roce 2007 došlo k postupné změně, kdy 

textovou část kroniky převzala Jana Zajícová. 

Kronikářský zápis za rok 2006 po dohodě zpracovali Pavel Charousek a Jana Zajícová společně, rok 2007 

je prvním samostatným textem nové kronikářky.

Fotografické přílohy zpracovává nadále Pavel Charousek.

Současná zpracovatelka tímto děkuje svým předchůdcům Pavlu Charouskovi a PhDr. Haně Maierové

 za poctivou a svědomitou práci, na kterou se bude snažit navázat.

Komise letopisecká: předseda - PhDr. Hana Maierová, 

Pavel Charousek, prof. Dalibor Sehnoutka, Bc. René Brož, Jitka Petrušková
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I.
PRŮVODCE ROKEM 2007 VE SVĚTĚ, 
V     ČESKÉ REPUBLICE A V TURNOVĚ   

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející 

na Turnovsku, vlastní záznamy kronikáře, zprávy o činnosti spolků, institucí a úřadů ad.
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Česká republika, Evropa a svět v     roce 2007 v     heslech:  

► Od Nového roku 2007 byla Evropská unie rozšířena o další dva členy – Bulharsko a Rumunsko. Nyní má 

tedy 27 členů a bezmála půl miliardy obyvatel.

► 18.1. se Evropou přehnal orkán Kyrill. Na Sněžce dosáhl rychlosti 216 km/hod a jeho síla nemá v české 

historii srovnání. Živel si v Čechách vyžádal tři lidské životy, zabíjel však napříč Evropu: Velká Británie 10 

mrtvých, Německo rovněž 10 obětí, Nizozemí 4, Česko a Polsko po 3 obětech a Francie 2 oběti. Způsobil 

mnohamilionové škody, výpadky elektrického proudu, neprůjezdnost některých silnic a železnic, zejména v 

jižních Čechách.  Vinou deště v kombinaci  s větrem a pevnými překážkami stoupala hladina řek,  u nás 

hlavně horního toku Labe a Stěnavy.

► Konečně máme vládu. Sedm měsíců po volbách získala trojkoaliční vláda Mirka Topolánka důvěru parla-

mentu, ač těsnou. Podporu vyjádřilo 99 poslanců, proti bylo 97 ( zejména ČSSD a KSČM).

► Absurdita: Památkově chráněný dům Komuna v Přerově srovnaly bagry se zemí. Vlastník  chce na po-

zemku vystavět moderní obchodní centrum. Šetřením se zjistilo, že objekt byl omylem vyškrtnut ze seznamu 

památek a ministerstvo nestihlo tento omyl napravit.

► Šárka Záhorská vybojovala pro Českou republiku historicky první zlatou medaili v alpském lyžování, a to 

ve slalomu žen ve švédském Aare.

► Rusko se brání umístění americké radarové základny u nás. Velitel ruských raketových vojsk Nikolaj So-

lovcov dokonce prohlásil, že by na ni mohl zaměřit svůj arzenál a vyprovokovat znovu závody ve zbrojení.

► Naše vynikající lyžařka Kateřina Neumannová vyhrála svůj poslední velký závod v kariéře na mistrovství 

světa v Sapporo, a to 10 km volně. Po Světovém poháru ve švédském Falunu, kde skončila druhá, ukončila 

závodní kariéru.

► Soutěž na návrh nové budovy Národní knihovny má svého vítěze. Stal se jím světoznámý architekt čes-

kého původu Jan Kaplický a britský ateliér Future Systems. 

► Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na mistrovství světa v Salt Lake City zlatou medaili na 5 km a 

k tomu vytvořila nový světový rekord časem 6:45,61 minut.

► 20.3. byl popraven bývalý irácký viceprezident a zástupce Saddáma Husajna Tahá Jasín Ramadán.

► Na počátku dubna představila vláda premiéra Mirka Topolánka balík reforem, který by měl zabránit další-

mu růstu státního dluhu. Reformy se budou týkat daňového i sociálního systému. Sněmovna ho odhlasovala 

v srpnu, a to těsně 101 hlasy proti 99. Také ministr zdravotnictví Tomáš Julínek představil návrh reformy 

zdravotnictví. Mimo jiné potvrdil, že pacienti budou platit regulační poplatky.

► Hokejisté Sparty jsou opět po roce mistry ČR.

► 24hodinová stávka ve Škodě Mladá Boleslav skončila vítězstvím odborářů a téměř 13% nárůstem mezd.

► Prvomájové demonstrace skončily na řadě míst střety s policií. V Brně policie rozehnala neonacisty, v 

Praze ukončila protest anarchistů proti pravicovým radikálům.

► Náhodně naladěné video odhalilo šokující případ týrání dětí v rodině Kláry Maurerové z Kuřimi. 

► V Česku nabízí své služby čtvrtý mobilní operátor – U:fon.

► Americký prezident George Bush navštívil Prahu. Předmětem jednání s prezidentem i premiérem byl zá-

měr umístění radarové základny na území ČR.
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► Malá statistika po roce platnosti bodového systému v Česku (platí od 1.7.2006): O body přišel každý tři-

náctý  řidič,  o řidičský průkaz v důsledku „získání“  12 bodů přišlo 1277 řidičů.  Ženy tvoří  jen 3,5% po-

trestaných řidičů. Přes zlepšení atmosféry na silnicích, neboť většina řidičů se pravidlům přizpůsobila, je 

neustále překračuje zhruba 10% řidičů, zejména co se týká rychlosti jízdy. Počet mrtvých a těžce zraněných 

na našich silnicích se zvýšil ve 2. čtvrtletí 2007, takže dosáhl již 379 obětí, což je o 35 více než v roce před-

cházejícím.

► V areálu Poldi Kladno se zřítila halová konstrukce, a to jako důsledek častého rabování. Při pokusu o její 

rozebrání zasypaly sutiny 5 lidí, z nichž 2 záchranáři vyprostili už mrtvé. Ostatní 3 byli se zraněními převe-

zeni do nemocnice.

► V Národním archívu byla objevena listina ze 26. 5. 1950 s rozsudkem nad dr. Miladou Horákovou. Je 

zjevné, že rozsudek byl několikrát  přepisován a navíc napsán 5 dní před procesem!

► Kauza vicepremiéra Jiřího Čunka, v níž byl obviněn z úplatkářství, skončila zastavením stíhání. 

► V srpnu byl založen Svaz obcí proti radaru. Zakládajících členů je 31.

► České oštěpařka Barbora Špotáková se stala v Ósace mistryní světa. Ve finále dvakrát překonala český 

rekord. Stejně úspěšný byl desetibojař Roman Šebrle.

► Poslední srpnový večer vypukl největší požár na Liberecku za poslední čtvrt století. Hořelo v bývalé textil-

ce, škoda je odhadována na 100 tisíc korun. Při zásahu došlo k jednomu zranění, bezprostředně sousedící 

ubytovnu se naštěstí podařilo evakuovat a uchránit od ohně. Policie vyloučila úmyslné zapálení.

► Silné ochlazení přineslo na hory první sníh už na počátku září.  Zároveň silné deště vyvolaly hrozbu 

staletých povodní,  zejména v oblasti  severní  Moravy.  V Krnově hrozilo protržení  hráze,  proto bylo eva-

kuováno několik desítek rodin. V celém Moravskoslezském kraji byla uzavřena řada silnic i železničních tra-

tí.

►1. září 2007 je mezníkem v televizním vysílání v České republice. Vysílač Vraní vrch na Domažlicku pře-

šel plně na digitální vysílání. Majitelé přijímačů pro analogové (dosavadní) vysílání mají tři možnosti : koupit 

si tzv. Setobox, který převádí digitální signál do těchto přijímačů a stojí přibližně 1 tisíc korun, nebo užívat 

kabelové vysílání či satelit. Zároveň byla upravena grafická podoba a znělky České televize.

► Demonstraci  policistů,  hasičů a dalších složek vyvolal  nový služební zákon.  Mimo jiné nařizuje  více 

přesčasů bez příplatků a tím i menší platy. Například u dopravního strážníka v běžně konané službě činí 

snížení cca 2.500,- Kč měsíčně. Demonstrace byla narušována fingovanými výjezdy, přesto proběhla vcelku 

klidně.

► Rusko úspěšně otestovalo vakuovou bombu, přezdívanou též „otec všech bomb“.

► Poprvé byl v Praze vystaven Codex Gigas – Ďáblova bible. Jeden metr vysoká kniha o 624 stranách byla 

psána latinsky ve 12. století v benediktinském klášteře v Podlažicích. Codex byl uloupen během třicetileté 

války a od té doby má domov ve Švédsku. Poslední z Čechů, kterému bylo umožněno ho studovat, byl Josef 

Dobrovský. Po výstavě musí být opět vrácen do Skandinávie.

► V půlnoci z 20. na 21. prosince byl rozšířen Schengenský prostor o naše území. Tím jsme se opět přiblí-

žili k většině států Evropské unie. Základním principem je společná vízová politika ve vztahu k cizincům a 

volný pohyb občanů uvnitř prostoru. Bez hraničních přechodů se výrazně zklidní a zrychlí  cestování.  To 

bude mít dopady zejména na pohraničí, ale i například na dopravu po České republice.
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► Lukáš Čapek z Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s libereckou nemocnicí vynalezl výrobu le-

bečních  implantátů  pomocí  tomografických  snímků.  Při  počítačovém  zpracování  dosahuje  naprosté 

přesnosti a lidé po úrazu hlavy se nemusejí bát deformace tvaru kterékoliv části hlavy.

► Poslední den v roce přilákal do Česka rekordní množství zahraničních návštěvníků – kolem čtvrt milionu 

lidí.
► Nezaměstnanost  v České republice se pohybovala kolem 5 %, ke konci roku 5,2% obyvatel produktivního věku. 

Existuje však velký rozdíl mezi kraji. Počet uchazečů evidovaných ke konci prosince 2007 úřady práce s působností v 

Libereckém kraji byl 14 566 osob, tj  6,05 %.

► Inflace v roce 2007 byla 2,8%, což je za posledních 5 let skoro nejvíc, ale daleko méně než v devadesá-

tých letech.

► Průměrná mzda v Česku dosáhla ke konci roku 23.345 korun, což je nejrychlejší nárůst za poslední 3 

roky. Přesto vyděláváme něco málo přes jednu čtvrtinu toho, co průměrný Rakušan.

► Počet obyvatel Libereckého kraje vzrostl v roce 2007 na 433 948 osob, to jest o 3174 osob. Tento stav je 

způsoben především zahraniční migrací a převahou živě narozených dětí nad počtem zemřelých - narodilo 

se  5045 dětí a naopak zemřelo 4289 osob. Přirozený přírůstek za rok 2007 tedy činil 756 osob, což je nejvíc 

za poslední 3 roky.

Turnovsko 2007 v     heslech:  

► K 1.1.2007 měl Turnov 14 517 obyvatel. V turnovské porodnici se během 471 porodů narodilo 480 dětí, z 

toho 258 chlapců a 222 dívek.

► Od počátku roku 2007 došlo k organizační změně v systému záchranné služby. Byla zrušena bývalá čtyři 

operační střediska na území Libereckého kraje a zřízeno jedno středisko záchranné služby v kraji.

► Průměrná mzda v Libereckém kraji dosáhla ke konci roku 20.645,- Kč.

► Za likvidaci komunálního odpadu v roce 2007 zaplatí každý Turnovák nejvyšší možnou částku, vyplývající 

ze zákona, a to 500 Kč „na hlavu“.

► V noci z 18. na 19. ledna uhodil na Turnovsku orkán Kyrill. Škoda na nemovitém majetku ve městě do-

sáhla půl milionu korun, naštěstí nebyly hlášeny případy zranění ani úmrtí v důsledku orkánu.

► V polovině ledna 2007 byla v Městské nemocnici slavnostně otevřena nová centrální sterilizace.

► Kamerový bezpečnostní systém města se osvědčil. Celkový počet trestných činů klesl meziročně asi o 10 

procent, tj. zhruba o 70 případů.

► 26.února se konal v hale TJ historicky první mezinárodní workshop sportovních organizací Euroregionu 

Nisa.

► 5. března odstartovaly stavební práce spojené s odkanalizováním Malého Rohozce, Hrubého Rohozce a 

Daliměřic.

► Na obnovu památek získal Turnov v roce 2007 vůbec největší dotaci v historii -  1 225 tisíc korun.  

►  V dubnu byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci židovské synagogy v Krajířově ulici.

► Od 1. dubna začal platit nově organizovaný systém sběrných dvorů v Turnově.

► V prvním květnovém týdnu byl v Turnově osazen a zprovozněn první pevný radar na měření rychlosti pro-

jíždějících aut, a to v ulici 5. května. 
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► V úterý  22. května se do Turnova sjely atletické hvězdy k účasti na 9. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka. 

V hlavní disciplíně - hodu diskem zvítězil Estonec Gerd Kanter.

► V rámci Staročeských  řemeslnických trhů 26. - 27. května 2007 byly poprvé v historii uděleny certifikáty 

„Regionální produkt Český ráj“ pro potravinářské a řemeslné výrobky pocházející  výhradně z našeho 

kraje. 

► 29. května navštívil Turnov premiér České republiky Mirek Topolánek. 

►  Na konci června 2007 byla slavnostně zprovozněna po celkové rekonstrukci Nádražní ulice, Bezručova 

ulice pak o tři týdny později – 19. července 2007.

► 24. července v odpoledních hodinách navštívil  ministr zemědělství České republiky Petr Gandalovič v 

rámci své jednodenní návštěvy Libereckého kraje farmu ZEA Sedmihorky.

► V srpnu byla oficiálně předána jedna z největších investičních akcí v Turnově v posledních letech – 

odkanalizování Daliměřic, Hrubého a Malého Rohozce. Na druhé straně města byly předány do užívání ko-

munikace v Mašově a Pelešanech rovněž po výstavbě kanalizace.

► Ve středu 5. září v dopoledních hodinách zuřil na Turnovsku silný vítr. Bylo hlášeno a následně řešeno 

přes 30 případů spadlých stromů na silnici, železnici nebo do elektrického vedení. Naštěstí nedošlo k žádné-

mu zranění v celém Libereckém kraji.

► 11. září 2007 v odpoledních hodinách vznikl v budově Městského divadla v Turnově požár od lednice v 

divadelním baru. Ložisko požáru bylo zvládnuto včas, takže škoda se pohybuje pouze v tisícikorunových 

položkách a divadlo bylo pro veřejnost otevřeno už 15. září.

► Poslední zářijový víkend se v Turnově a blízkém okolí konaly Krajské dny 2007.

► 16. října byla na radnici podepsána nová smlouva o spolupráci s polským okresem Jawor.

► Na slavnostním večeru u příležitosti státního svátku vzniku republiky na slavnostním zasedání zastupitel-

stva města 28. října 2007 bylo uděleno čestné občanství manželům Jaroslavě a Janu Solovjevovým a cena 

obce Vítězslavu Čapkovi a Mgr. Bohuslavu Lédlovi.

► Od listopadu 2007 začala pracovat první chráněná dílna na Turnovsku. 

► V polovině listopadu skončil 16 let trvající soudní spor o dům U Bažanta, dům zůstane nadále vlastnic-

tvím Muzea Českého ráje.

► 3. prosince 2007 byla oficiálně převzata stavba Střelnice. Celková užitná plocha budovy je 4 430 metrů 

čtverečních a konečná částka za výstavbu Střelnice je 118 miliónů 835 378 korun. K tomu přibude dovyba-

vení interiéru a venkovní úprava náměstí B. J. Horáčka.

► V úterý 4. prosince ochromila stávka školství v celé republice, na Liberecku zůstala zavřená většina zá-

kladních a středních škol, stávkovalo se i v některých školách v Turnově: ze základních škol zůstaly uzavře-

ny školy v ulici 28. října a v Žižkově ulici, mateřské školy fungovaly skoro všechny kromě Waldorfské MŠ a 

Dětského stacionáře Sluníčko. Stávkovala také Základní umělecká škola v Turnově. 

► Rada města schválila na svém zasedání 20.12.2007 transformaci Městské nemocnice Turnov (příspěv-

kové organizace) na Panochovu nemocnici Turnov, s. r. o.
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LEDEN 2007 * LEDEN 2007 * LEDEN 2007 * LEDEN 2007 

► První zpráva roku bývá optimistická – narození prvního Turnováka v roce. Je tomu tak i tentokrát, 
dokonce dvojnásobně. Poprvé ve sledované historii se jako první narodila dvojčátka – chlapci Sa-
muel a Erik Sliacky. Narodili se ve čtvrtek 4. ledna 2007 v 8.41 a 8.42 ráno. Samuel vážil 2,80 kg, Erik 
byl o dvě deka těžší. Oba rodiče přišli před časem do Turnova za prací ze Slovenska, odtud neběžné 
jméno.  Do porodnice jim přišla  pogratulovat  paní  starostka a  přinesla  dětem i  mamince drobné 
dárky.
Přehled počtu a věku obyvatel Turnova za posledních pět let:

Datum Počet obyvatel Průměrný věk

K 1.1. 2003 14 468 40,4

K 1.1. 2004 14 507 40,6

K 1.1. 2005 14 447 40,9

K 1.1. 2006 14 489 41,1

K 1.1. 2007 14 517 41,3

Jak vyplývá z uvedeného přehledu, nejsou změny v počtu a věku obyvatel nijak dramatické. Počet obyvatel 

osciluje kolem 14,5 tisíce, spíše mírně stoupá, zato ale mírně stárneme.

► Od Nového  roku došlo  opět  k řadě  změn v  právním systému.   Od  února  2007  nový  Zákon  č. 

29/02007 Sb., o sociálních službách, který mění statut pečovatelských domů a dalších zařízení a věnuje se 

změnám v oblasti ochrany před domácím násilím. Od dubna 2007 platí Zákon č. 67/2007 Sb., o daních z 

příjmů a od téhož data Zákon č. 68/2007 Sb. o územním plánování a stavebním řízení, zkráceně Stavební 

zákon. Zde se mění se zejména povinnost ohlášky jednotlivých úkonů, která je rozšířena na úkor žádostí o 

stanovisko. V souvislosti se Stavebním zákonem a dalšími navazujícími právními předpisy je zavedeno vy-

dávání koordinovaných stanovisek. Úmysl byl jistě chvályhodný, aby občan, tak jak je tomu už v řadě zá-

padních zemí, přišel na úřad s jednou záležitostí, např. stavebním povolením, pouze jednou a koordinátor 

vyřídil pro něho všechna důležitá „lejstra“ a povolení ( z odboru stavebního, ze životního prostředí, ochrany 

památek atd.) Chybí bohužel jednotný systém, v němž by měl koordinátor veškeré potřebné informace o 

tom, které další odbory a úřady jsou konkrétní věcí dotčeny, takže veškeré žádosti občanů putují po celém 

úřadě a narůstá administrativa. Dále se Turnova týká nové nařízení vlády č. 99/2007 Sb., o podmínkách do-

tací ze státního rozpočtu na regeneraci panelových sídlišť, platný od května 2007 a Zákon č. 66/2007 Sb., o 

podpoře  regionálního  rozvoje.  Nově  vešly  v  platnost  dlouho  připravované zákony  O péči  o  zdraví  lidu 

(111/2007 Sb.), který mění původní zákon z roku 1966, Zákon o důchodovém pojištění (152/2007 Sb.), který 

mění původní zákon z roku 1995, změny se týkají hlavně organizace a provádění sociálního zabezpečení, a 

Trestní řád (271/2007 Sb.), který byl z roku 1961. Do života občanů zasáhnou také nové vyhlášky a nařízení 

týkající se daňového systému, vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami, kata-

strální zákon a další.
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Cena vodného a stočného byla v Turnově pro rok 2007 stanovena takto: vodné 30,44 Kč, stočné 20,99 Kč 

- v součtu 51,43 Kč včetně DPH, což je o 3,38 korun, tj. přes 7 %, víc než v roce předcházejícím. 

Zdražila také Východočeská energetika, od ledna 2007 se odběratelé museli připravit na zdražení cca o 2 

% oproti roku 2006.

Po předcházejícím zlevnění Východočeská plynárenská společnost opět zdražila v případě domácnos-

tí  až o 16 %, což tam, kde byla plynofikace zavedena kvůli  snížení nákladů a domácnostech, vyvolává 

oprávněnou nevoli a řada domků přechází opět na topení pevnými palivy.

Za likvidaci komunálního odpadu v roce 2007 zaplatí turnovští občané opět nejvyšší možnou částku, 
vyplývající ze zákona, a to 500 Kč „na hlavu“. Pro děti do dvou let a osoby starší 80 let je sazba poloviční 

- 250 Kč. Od tohoto plošného systému už řada měst ustupuje a vrací se k poplatkům za množství. Obě 

možnosti mají svá pro a proti. Odpadá trapné zamykání kontejnerů proti „nájezdům“ těch, kteří na odvozu 

odpadu šetří, ale současná plošná varianta nenutí občany odpad třídit, je to jen otázka morální.

► Průměrná mzda v našem kraji dosáhla ke konci roku 20.645,- Kč, to je v rámci republiky 6. nejnižší 
(ze 14 krajů, jsme tedy pod polovinou). Z toho průměrná mzda mužů k 31.12.2006 činila 22.473,- Kč a prů-

měrná mzda žen 18.058,- Kč. Rozdíl odměňování mezi pohlavími je v rámci republiky podprůměrný  a je za-

příčiněn strukturou průmyslu a oborů podnikání v našem kraji. Přitom pochopitelně platí, že na průměrnou 

mzdu dosáhne necelá třetina pracujících, a to v rámci celé ČR.

► Od počátku roku 2007 došlo k organizační změně v systému záchranné služby. Byla zrušena bývalá 

čtyři operační střediska na území Libereckého kraje a zřízeno jedno středisko záchranné služby v kraji. Cí-

lem je nejen úspora peněz, ale i lepší koordinace výjezdů posádek a tím rychlejší pomoc pro pacienty. Zá-

roveň bude středisko automaticky řešit koordinaci s ostatními záchrannými sbory – hasiči, policií – v případě 

hromadných neštěstí a nehod. Dosud měla záchranná služba celkem 27 dispečerů, nyní by mělo stačit 18. 

Zdravotní záchranná služba Libereckého kraje má od 1.1.2007 celkem 298 zaměstnanců, z toho 19 lékařů, 

14 stanovišť s 29 pozemními výjezdovými posádkami a jednu posádku leteckou. Úspora na mzdách by měla 

činit 4,5 mil. Kč ročně. Samotné zřízení nového střediska včetně dovybavení přišlo na 3,5 mil. Kč.

►  Vydávání  regionálního měsíčníku Hlasy a  ohlasy Turnovska vstupuje  do jubilejního desátého 
ročníku. Bohužel se s redakcí rozloučil Pavel Charousek, jeden z těch , kteří dali časopisu určitou 
tvář. Hlasy a ohlasy Turnovska nejsou „jen“ programovou nabídkou na příští měsíc, ale skutečným časopi-

sem se zpravodajskými rubrikami ze všech oblastí života města.

Od nového roku zavedl  městský úřad novou rubriku v rámci místního měsíčníku Hlasy a ohlasy 
Turnovska. Jmenuje se „Občan na radnici“ a informuje občany o konkrétní problematice všedních záleži-

tostí, např. co dělat, když občan potřebuje nový občanský průkaz, žádá o sociální dávky nebo dotaci na 

konkrétní akci a podobně. 

► Od nového roku se ujal funkce předsedy Sdružení Český ráj místostarosta města pan Aleš Hoz-
decký. Na jednání Valné hromady Sdružení v polovině prosince 2006 mu předala funkci PhDr. Hana Maie-
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rová po 13 letech obětavé práce. Zároveň valná hromada přijala dalšího člena – obec Svijany – takže má již 

46 členů, tj. měst, obcí a dalších právnických osob z našeho regionu.

► V polovině ledna 2007 byla v Městské nemocnici slavnostně otevřena nová centrální sterilizace. 
Jedná se o zařízení pro běžného pacienta neviditelné, avšak velmi důležité z hlediska zdravotní péče a hygi-

eny. Dosud zajišťovalo funkci sterilizace textilních materiálů a nástrojů pouze pro oddělení a ambulance 

malé sterilizační centrum, chirurgické nástroje se sterilizovaly přímo na operačních sálech pomocí technické 

páry. Rekonstrukce části budovy si vyžádala 15 mil. Kč na stavebních pracích, dalších 15 mil. Kč stálo vyba-

vení přístroji a informačním systémem. Investorem akce je Město Turnov.

► V noci z 18. na 19. ledna uhodil na Turnovsku orkán. V polovině ledna řádil orkán po celé Evropě, v 

České republice si  vybral  daň tří  mrtvých a napáchal velké materiální škody,  o nichž je psáno výše.  V 

Turnově byl nejničivější v noci z 18. na 19. ledna, prudký vítr však řádil ještě následující den ( 20. 1.) a 

rovněž se opakoval v dalších lednových a únorových dnech, naštěstí už s menší silou. Škoda na nemovitém 

majetku ve městě dosáhla půl milionu korun. Byly poškozeny střechy na budovách ZŠ v Žižkově ulici a v uli-

ci 28. října, dále krytiny, hromosvod a okna na OAHŠ a střešní krytina a malba ve škole v Dolánkách. Dále 

byly zasaženy autobusové čekárny na Hruštici, Károvsku, v Mašově a Kyselovsku. Menší škody utrpěl i atle-

tický stadion ve Skálově ulici (ochranné sítě), sloupy veřejného osvětlení na Výšince a hřiště v Alešově ulici. 

Vzhledem k dlouhé regeneraci jsou nejtragičtější škody na porostech v lesích a parcích, kde bylo poškozeno 

150 kubických metrů dřeva. Nejvíce byl postižen park na Šetřilovsku, kde padlo 80 kubických metrů dřeva - 

to představuje částku 290 tisíc korun. Odklízení padlých a poškozených porostů bylo zahájeno ihned, tj. v 

pátek 19.1. ráno, přesto trvalo několik dní, než bylo možno park znovu otevřít veřejnosti, neboť hrozilo zří-

cení dalších stromů a větví na návštěvníky parku. Přesto byl zaznamenán případ maminky s kočárkem, kte-

rá odstraňovala varovné tabule se zákazem vstupu do parku, aby mohla jít na oblíbenou procházku. V této 

souvislosti je s podivem, že u nás nebyl nikdo zraněn (naštěstí). Zpřístupnění značených cest na Turnovsku 

trvalo řádově týdny, odklízení škod z lesních ploch se však protáhlo až do prázdnin, přestože lesníci pra-

covali naplno, aby poškozené dřevo nenapadl kůrovec.

► V pátek 19. ledna bylo po padesáti letech zcela vyprodané divadlo na amatérské představení. Ko-

nala se první repríza a bohužel zároveň derniéra  autorského představení Naštěkaná čtyř turnovských 
dam, které si říkají Nakafráno – Gabriela Šťastná, Alena Tomášová, Kateřina Doubravová a Romana 
Zemenová.  Přes velký úspěch nelze představení opakovat, neboť paní Alena Tomášová opravdu čekala 

potomka už velmi brzy ( syn Antonín se narodil za necelé dva měsíce 16.3.). Gratulujeme.

► V úterý 30.  ledna 2007  byla  otevřena regionální  kancelář  senátora  PhDr.  Jaromíra Jermáře v 
Turnově, v ulici Antonína Dvořáka čp. 293. Kancelář je otevřena veřejnosti od 1. února 2007 vždy v úterý 

od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

► Turnovská radnice zahájila prodej dalších pozemků v průmyslové zóně Vesecko. Městu by měl při-

nést zhruba 22 miliónů korun. Prodej je komplikován žalobou dědičky Karla des Fours Walderode Johanny 

Kammerlanderové. Kupující se s ní musejí dohodnout, aby přestala usilovat o navrácení zmíněných pozem-
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ků. Největší prodávanou investicí je 1,5 hektarový pozemek se dvěma skladovými halami, jehož cena je 18 

milionů korun.

► Zástupci Mnichova Hradiště, Bakova a Turnova se sešli  na turnovské radnici k jednání o bez-
pečnostním systému v případě povodní. Bohužel se nedostavil zástupce Jablonce nad Jizerou, který by 

měl první zaznamenat a hlásit nebezpečí na Jizeře. Jednání byli přítomni zástupci Hasičského sboru a Hyd-

rometeorologického ústavu. Bylo rozhodnuto o obnovení hlásných systémů. Kontrola stávajícího zařízení v 

Turnově prokázala, že systém je ve špatném stavu. Smluvní zajištění nového systému a jeho uvedení do 

provozu bylo otázkou prvního pololetí roku 2007.

► Kamerový bezpečnostní systém města se osvědčil. Celkový počet trestných činů klesl meziročně asi o 

10 procent, tj. zhruba o 70 případů. Nejvíce ubylo krádeží a vykrádání aut, což je právě přičítáno hlavně ka-

merovému systému, a to ze 105 na 65 případů. O třetinu se snížil i počet vykradených chat a chalup. Na po-

čátku roku 2007 bylo umístěno celkem devět kamer, během roku přibyly další dvě. Radnice na ně zajistila 

dotace z programu Partnerství ministerstva vnitra ve výši 600.000,- Kč.

,

► Koncem ledna ukončila policie vyšetřování ve věci neprůkazné evidence vynaložených finančních 
prostředků na stavbu Střelnice s tím, že nejde o podezření z trestného činu. Podnět k zahájení šetření 

podali členové kontrolního výboru v září 2006, poté, co byli pověřeni prošetřením způsobu zadání projektové 

dokumentace, přípravných prací a zahájení stavebních prací. 

► V polovině ledna došlo k nečekanému úniku čpavku v pivovaru Malý Rohozec. Na místo byly vyslány 

hasičské jednotky z Turnova, Semil a Liberce a turnovští dobrovolní hasiči. Celkem dorazily čtyři automobi-

lové cisterny a protiplynový a chemický kontejner. Po příjezdu hasiči zjistili netěsnost ventilu a únik čpavku 

do provozu pivovaru. Zde byl zraněn jeden zaměstnanec, který se nadýchal čpavku a byl převezen k ošet-

ření. Úniku čpavku do venkovních prostor se podařilo zabránit. Hasiči utěsnili uvolněný ventil a na odčerpání 

čpavku z provozu použili přetlakovou ventilaci, která byla venku jištěna vodními clonami, aby se případný 

únik nedostal do okolí.

► Z pátého ročníku soutěže Náš kraj 2006, pořádané vydavatelstvím C.O.T., přivezli Turnováci dvě 
ceny.  Městskému informačnímu centru v Turnově bylo uděleno 3. místo v kategorii informačních středisek 

zřízených městem a Sdružení Český ráj získalo rovněž 3. místo za propagační materiál Lidová architektura 

Českého ráje v kategorii Nejlepší cizojazyčný materiál. Pátého ročníku se účastnilo 90 subjektů, ve vyhlá-

šených šesti kategoriích se sešlo celkem 130 soutěžních přihlášek. V takové konkurenci je jasné, že Turnov 

je v oblasti cestovního ruchu vidět.

► V roce 2006 překonal turnovský rodák Ing. Jiří Mánek 69 let starý světový rekord. V roce 1937 vy-

stoupila Němka Lilly Flassak během jednoho roku celkem 709 krát na Ještěd. Po 69 letech ji překonal rodák 

z Kamence v Turnově, nyní obyvatel Jablonce nad Nisou Ing. Jiří Mánek, a to ve značně ztížených podmín-
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kách – po endoprotéze obou kyčelních kloubů. V loňském roce zdolal libereckou dominantu celkem 1054 

krát! Neuvěřitelný výkon.

KULTURA V     LEDNU 2007 * KULTURA V     LEDNU 2007 * KULTURA V     LEDNU 2007 *     

► Divadelní představení byla po novém roce zahájena tradičně představením Divadla Járy Cimrma-
na. Tentokrát šlo o představení Posel z Liptákova, konané v pátek 5. ledna 2007 v Biu Ráj v Turnově.

► Ve středu 10. ledna vstoupil do nového roku cyklus Turnovské hudební večery pořadem Příběh vio-

ly. Hosty byli přední česká violistka mladé generace Jitka Hosprová a klavírista David Švec.

► 12. ledna pokračoval cyklus Domácí scéna aneb Máme na to vystoupením mladé kapely čtyř mladých 

muzikantů Hottentot. Kapela hraje skladby s prvky rocku, jazzu, blues a funku, už druhým rokem převážně 

vlastní tvorbu.

► Lednová výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se konala v sobotu 13. ledna v Městské knihovně Antonína 

Marka a měla název Skřítkovská dílna. Vyráběly se tu pohádkové bytosti všech tvarů, velikostí a technické-

ho provedení, se kterými si účastníci nakonec zahráli divadlo.

► V pátek 25. ledna hostila  abonentní řada Populární hudby mezinárodní kapelu Facing West Trio. 
Byla to mimořádná příležitost pro milovníky jazzu a stylu „fusion“. Skupina hraje vlastní skladby, především 

kytaristy Rudy Horvata.

► Městské kino v lednu 2007 uvedlo 9 premiér (mimo jiné česko-americký film Iluzionista, české psycho-

logické drama Pravda a lži, francouzský Parfém:Příběh vraha), dále reprízu Krásky v nesnázích, pro děti 

nové animované dobrodružství kolouška Bambi 2 a v rámci projektu 100/2007 maďarský snímek Taxider-

mia.

► V  turnovských výstavních sálech většinou pokračovaly výstavy z prosince. 13. ledna 2007 měla verni-

sáž výstava Vladimíra Vély a Zuzany Ryšánkové Obrazy v Divadelní galerii.
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ÚNOR 2007 * ÚNOR 2007 * ÚNOR 2007 * ÚNOR 2007
► Městská nemocnice změnila způsob vytápění. Místo parního vytápění přešla MN na úspornější topení 

pomocí vodního kotle. Změna představuje investici 7 milionů korun, ale provoz je úspornější zhruba o 15%. 

Změna vytápění navázala na stavbu centrální sterilizace.

► Od února otevřela Základní umělecká škola v Turnově výuku také pro dospělé, a to kurz keramiky. 
Bude probíhat každé úterý od 13 do 18 hodin a jeho cena je 1900 Kč.

►  V  období  od  15.  ledna  do  15.  února  probíhaly  zápisy  do  prvních  tříd  základních  škol.   Do 

turnovských  škol  bylo  zapsáno  celkem  161  dětí,  dalších  35  dětí  dostalo  na  žádost  rodičů  odklad. 

„Úspěšnost“ jednotlivých škol a porovnání s předcházejícím rokem nabízí následující tabulka:

Škola Školní rok 2007/2008 Školní rok 2006/2007

Počet dětí do 1. třídy Počet tříd Počet dětí do 1. třídy

ZŠ Skálova čp.600, Turnov 50 2 46

ZŠ 28.října, čp. 18, Turnov 65 3 53

ZŠ Žižkova čp.518, Turnov 31 2 25

ZŠ Mašov 14 1 11

Celkem 161 8 135

► O zeleň na Náměstí Českého ráje se v letošním  a příštím roce bude starat firma DIKÉ, spol. s r. o. 
Alšovice.  Výsledky  lednového výběrového řízení na zimní a letní výsadbu náměstí a mobilních nádob v 

centru Turnova  potvrdila RM 12. února. Celkové roční náklady na výsadbu a péči o zeleň v centru Turnova 

jsou 255 tisíc korun. Dále rada schválila rozšíření smlouvy  s firmou Krejčí na údržbu ostatní zeleně ve 

městě.

► Od 15. února 2007 má vynikající český malíř a ilustrátor Jan Dědina v Turnově pamětní desku. Zá-

sluhu na tom má Občanské sdružení Dědina z Tatobit, které se Dědinovu odkazu už roky aktivně věnuje. 

Deska je umístěna na chodbě Základní umělecké školy v Turnově a připomíná mistrovu velkou výstavu (150 

obrazů) po patnáctiletém pobytu ve Francii. Autorem desky z litého hliníku je turnovský sochař Jaroslav Ma-

rek. Jan Dědina se narodil ve Strakách u Nymburka, odhalení desky se účastnili i hosté z nymburské radni-

ce. Po návratu z exilu se chtěl Dědina usadit v Nymburce, pak v Praze, ale na radu přátel zakotvil v Tatobi-

tech, kde měl původně ateliér. Přestěhoval se sem i s rodinou ( žena byla Francouzka Jeanne, měl s ní 

sedm dětí, nyní žijí ještě dvě vnučky) a v Tatobitech také  v roce 1955 zemřel. Starostka Tatobit Lenka Malá 

v rámci vernisáže připomněla, že mistrova zahrada je přístupná veřejnosti a může být zajímavým a naučným 

místem pro návštěvníky Českého ráje.
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► Bruslení na novém mobilním kluzišti s umělým ledem bylo celou zimu v plném proudu.  Letošní 

mírná zima, kdy teploty odpoledne dosahovaly až  k 15 stupňům, nepřála zimním sportům. Proto turnovská 

veřejnost, zejména děti a mládež, uvítala možnost bruslení na umělém ledu v Turnově II. Dopoledne bylo 

kluziště k dispozici i školám, večerní hodiny pronajímaly okolní organizace k přátelským utkáním. Bohužel 

kvalitu ledu nebylo možno udržet v těchto podmínkách  na patřičné úrovni, takže soutěžní tým Bruslařského 

a hokejového klubu jezdil trénovat do Lomnice na krytý stadion. Přesto je jasné, že zájem o tento sport v 

Turnově je a že i letošní vysoké náklady na energii k chlazení budou vyváženy spokojeností občanů. 

► Mírná zima naopak přála stavbě společenského centra Střelnice. Denní teploty kolem deseti stupňů 

nad nulou dovolily pokračovat ve stavbě prakticky celou zimu. V lednu došlo k dohodě o možné realizaci 

ocelového zastřešení hlavního sálu. Byly namontovány tři ocelové vazníky, za použití dalších prvků prove-

dena nosná konstrukce a zastřešení nejen hlavního sálu, ale i celé stavby. Byla dokončena hrubá stavba a 

rozběhly se práce na vnitřních příčkách, izolacích,  elektroinstalaci,  vnitřní  kanalizaci,  stropním zakrytí.  V 

rámci schválení rozpočtu vyčlenilo zastupitelstvo na svém únorovém zasedání na výstavbu centra 58,7 mil. 
Korun. K dokončení stavebních prací (bez vnitřního vybavení a dokončovacích prací) tedy chybělo 15 milió-

nů, pro které se hledá reálné řešení.

► 25. února vzpomněl turnovský vikář ThMgr. Václav Vlasák 350. výročí vysvěcení kostela sv. Fran-
tiška z Assisi na turnovském náměstí.  Původní výstavba na místě dnešního kláštera, celých jedenáct 

gruntů, vzala za své při požáru Turnova, založeném ustupujícími 'Švédy 7.5.1634. Základní kámen k nové-

mu klášternímu kostelu a řádové budově položil hrabě Maxmilián z Valdštejna 1.5.1651 a po necelých šesti 

letech, 25.2.1657 ho vysvětil pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach. Nejnovější oprava byla prováděna 

v letech 1996 až 1999.

► 26.února se konal v hale TJ historicky první mezinárodní workshop sportovních organizací Euro-
regionu Nisa.  Akce se zúčastnily všechny naše sportovní subjekty, sdružené ve sportovní komisi RM, s vý-

jimkou TJ Orel (nemoc starosty pana Mrázka).  Každý stručně představil svou činnost, většina i s obrazovou 

přílohou na dataprojektoru. Ze strany města řídil akci místostarosta Ing. Jaromír Pekař a pracovník ORM Bc. 

Mgr. Martin Féna,  zúčastněné přišla pozdravit i starostka města PhDr. Hana Maierová. Zúčastnili se hosté z 

partnerských  měst  Niesky (celkem 10 lidí)  a  polského  Jaworu  (4  hosté).  Po jednání  si  hosté  prohlédli 

turnovská sportoviště – halu TJ, stadion AC, halu TSC v Turnově II a hřiště Duhové energie s mobilním klu-

zištěm.

► Studenti 3. ročníku turnovské obchodní akademie a hotelové školy přivezli 1. místo z celostátní 
soutěže v marketingových dovednostech Businesspoint 2007 v Brně.  David Červinka, Ondřej Paiš a 

Martin Rejman si vybrali téma zpracování návrhu propagačních aktivit školy včetně marketingového projektu 

a zvítězili. 

► V sobotu 2. února se stala na kruhovém objezdu na Vesecku jedna z prvních nehod. Řidič Škody 

Octavia narazil do vyvýšené části objezdu. Na místo dorazila záchranka i hasiči, kteří vyprostili zraněného ři-
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diče a zajistili místo proti úniku ropných látek. Řidič své zranění i šok přežil. Příčinou nehody bylo pravdě-

podobně zvíře (zajíc?), které vběhlo do jízdní dráhy a řidič se mu snažil vyhnout.

► V pondělí 5. února dopoledne se odehrálo drama ve skalách poblíž obce Klokočí.  Profesionální 

jednotky hasičů z Turnova a Semil byly přivolány k místu, kde se ozývalo volání o pomoc. Při ohledání teré-

nu hasiči nalezli muže, který se zřítil ze skály asi 3 metry a zůstal zaklíněný mezi skalami dalších 25 metrů 

nad terénem. Muže se podařilo vyprostit a silně podchlazeného dopravit k ošetření. Ze záchranářů nebyl 

nikdo zraněn.

► Na Turnovsku se začaly množit případy požárů neobydlených objektů. Nově hořelo 6. února večer 
v zahrádkářské kolonii na Malém Rohozci. Výše škody byla odhadnuta na 100 tisíc korun a věc je v šet-

ření Policie ČR. Od počátku roku se jednalo už o šestý případ. Pachatel rohozeckého požáru byl dopaden v 

dubnu tohoto roku a byl jím čtyřiadvacetiletý mladík z Turnovska.

KULTURA V     ÚNORU 2007 * KULTURA V     ÚNORU 2007 * KULTURA V     ÚNORU 2007 *  

► 1. února proběhlo v Městském divadle v Turnově excelentní představení Růže pro Algernon  s Janem 
Potměšilem v hlavní roli.  Komorní psychologické drama na hranici sci-fi potěšilo všechny příznivce kla-

sického divadla.

► V úterý  5. února hostilo Městské divadlo vynikající soubor Spirituál kvintet, který působí na naší i za-

hraniční hudební scéně už 47. sezónu.

► Každoročně vyhlašovaná fotosoutěž  Fotky z prázdnin si získala takovou oblibu, že množství i kvalita fo-

tografií z prázdnin 2006 přesáhla nejen minulé ročníky, ale i kapacitu foyeru divadla. Proto byla přemístěna 

do větších prostor před kinosálem Bia Ráj a vernisáž se konala ve středu 7. února 2007. 

► V únoru se konaly hned dvě výtvarné dílny. První pro rodiče s dětmi v Městské knihovně proběhla v so-

botu 10. února a měla název Malujeme na hedvábí.  Dílnu vedla mladá výtvarnice Lenka Neumannová a 

byla součástí projektu Planeta Země jako dílna zaměřená na tvorbu z přírodních materiálů.

Druhá byla dvoudenní výtvarná dílna pořádaná Žlutou ponorkou s názvem Karnevalové masky. Konala se 

13. až 14. února a dokonale připravila účastníky na blížící se masopustní  a karnevalové veselí.

► Ve středu 14. února se uskutečnil  530. díl cyklu Turnovských hudebních večerů. Turnovské divadelní 

jeviště hostilo mezinárodně známý a uznávaný chlapecký soubor Boni pueri s programem Cesta kolem 
světa za 80 minut. „Živel“ mládí a neobvyklá choreografie spolu s profesionálním hudebním výkonem potě-

šily nejen milovníky klasiky.

► V sobotu 17. února se mimořádně povedl Masopust na Dlaskově statku. K úspěchu a bohaté návštěvě 

přispělo kromě mnohaleté tradice i pěkné slunečné počasí. Kulturní program včetně masopustní obchůzky 

16



zajistil folklórní soubor Dykyta z Přerova nad Labem. Podávalo se také tradiční občerstvení: koblihy, jitrnice, 

klobásy, pivo a „něco pro zahřátí“.

► Velkou turnovskou kulturní událostí, byť minimálně navštěvovanou místním obyvatelstvem, je už dvanác-

tým rokem  divadelní přehlídka Modrý kocour. Probíhala od čtvrtka 23. do neděle 26. února na třech jeviš-

tích: v divadle, v Biu Ráj a v sále ZUŠ. Kromě našich souborů se účastnili Poláci (Walny teatr Varšava) a 

soubor  základní  umělecké  školy  z  Lužice  (Šunow  –  Konjecy).  Z  Turnovských  se  účastnili  Čmukaři  a 

Turnovské divadelní studio. Stručný přehled programu:

Ve čtvrtek 22.2. vystoupily soubory: – RS Liberec, Stopa Liberec, Mimo patro Liberec, TDS Turnov, Li-Di 

Liberec a  Vosto5 Praha

Pátek  23.2.:  Mrak  Havlíčkův  Brod,  Gaga  Brno,  Nejhodnější  medvídci,  Walny  teatr  Warszawa,Čmukaři 

Turnov, Vyrob si své letadýlko Praha a opět TDS

Sobota 24.2.: KÚD Liberec, Mistr prácheňský Česká Kamenice, Oldstars Praha, Artyžok a Dred Náchod, 

Kamdivadlo Česká Kamenice, Divadýlko na dlani Mladá Boleslav, Černí šviháci Kostelec nad Ohří, Rádoby-

divadlo Klapý

Neděle 25.2.: Vydýcháno Liberec, Tyátr Praha, Li-Di Liberec a host přehlídky  Šunow – Konjecy (Lužice)

                      

► V pátek 23. února zároveň proběhla okresní přehlídka dětského divadla Turnovský štěk 2007. Soutěže 

se zúčastnilo šest souborů, děti z Jablonce nad Jizerou se musely omluvit pro velkou nemocnost v souboru. 

Cenu diváků v hlasování získal soubor ZUŠ Turnov, který předvedl autorské představení Co ze mě bude?. 

Cenu poroty za herecký výkon získal Vojta Šimůnek z Libštátu a cenu za nejlepší autorské představení udě-

lila porota rovněž ZUŠ Turnov. Na krajskou přehlídku Dětská scéna v Liberci postoupily tři soubory, a to 

ZUŠ Turnov, Loutkářský soubor Na Židli a Pampalin ze ZŠ 28. října Turnov. 

► Městské kino mimo jiné odehrálo v únoru 7 premiér, z toho s napětím očekávaný český film Obsluhoval 
jsem anglického krále  v režii Jiřího Menzela podle slavného románu Bohumila Hrabala. Rovněž Projekt 

100/2007 pokračoval třemi kvalitními snímky – Tsotsi (JAR), Cesta domů (Čína) a Cléo od pěti do sedmi 

(Francie).

► V turnovských výstavních sálech proběhly v únoru tři vernisáže:

Ve čtvrtek 1. února byla v galerii Muzea Českého ráje zahájena výstava Umělci Euroregionu Nisa. Již sed-

mý ročník projektu je společným dílem turnovského muzea, Regionálního muzea Jawor a Slezského muzea 

Görlitz. České výtvarníky reprezentovali  čerství absolventi pražské AVU Alice Hilmarová, Zuzana Ryšán-

ková a Vladimír Véla.

7. února začala výstava Fotky z prázdnin, popsaná výše.

Ve čtvrtek 22. února nabídla návštěvníkům poprvé spojení kovu a dřeva výstava Jan Vybíral – Dřevořezby, 
David Szalay – Kovové plastiky.
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BŘEZEN 2007 * BŘEZEN 2007 * BŘEZEN 2007

► V sobotu 3. března se přátelé turnovské kultury sešli podruhé v komorní podobě k  vyhodnocení 
ankety Turnovská pecka 2006. Letošní vyhodnocení se konalo v restauraci Cleopatra. Hodnocení probí-

halo opět ve dvou kategoriích – profesionální a amatérské počiny – a vycházelo z měsíčních nominací 

hodnotící komise. V kategorii profesionálů zvítězil cyklus představení  Domácí scéna aneb Máme na to!. 
Cenu převzala dramaturgyně KCT paní Dana Feštrová. Na druhém místě byly už po několikáté Staročeské 

trhy  (Spolek  přátel  Muzea  Českého  ráje),  třetí  se  umístilo  znovuvysvěcení  kostela  sv.  Jana  Křtitele  v 

Nudvojovicích, čtvrtý byl  festival  filmové hudby Music on screen a pátý cyklus benefičních koncertů pro 

Střelnici.  V  kategorii  amatérské  kultury  jednoznačně  zvítězilo  divadelní  představení  Naštěkaná.  Cenu 

převzala spoluautorka a jedna za čtyř hlavních postav Alena Tomášová. Na druhém místě skončil hudební 

festival Funkin Turnov, na třetím divadelní představení Podskalák. Čtvrté místo obsadilo schválení rozpočtu 

a tím odstartovaná realizace Kulturního centra Střelnice. Jako pátá byla vyhodnocena loutkářská přehlídka 

Turnovský drahokam. Všem nominovaným byly rozdány květiny a velmi originální diplomy.

► 5. března odstartovaly stavební práce spojené s odkanalizováním Malého Rohozce, Hrubého Ro-
hozce a Daliměřic.   Byla zahájena rekonstrukce povrchů vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v ulici 

Bezručova a Palackého v úseku od velkého mostu po kruhovou křižovatku Bezručova. Na rekonstrukci se 

podílely Stavby silnic a železnic, a. s. Liberec, a  Vodohospodářské stavby Turnov. Rekonstrukce povrchů 

vozovek a chodníků přišla na 13 mil. Kč, osvětlení v obou ulicích stálo 2, 685 mil. Kč.

► Stavba Střelnice, skýtající už poměrně dobrý obraz o tom, jak bude nové společenské centrum vy-
padat, měla v březnu několik hostů. Nejprve byli pozváni na exkurzi členové zastupitelstva města – bohu-

žel ze 27 přišlo jen 10 zastupitelů. O dva týdny později 8. března ji navštívila kulturní komise rady města s 

účastí přece jen hojnější. Obě skupiny provedl se zasvěceným výkladem jednatel KCT Václav Feštr. Kromě 

několika příček v administrativní části budovy byly v této fázi stavební práce ukončeny, pokračovalo se elek-

troinstalacemi, vzduchotechnikou, rozvody vody a kanalizace

► Ve čtvrtek 8. března se konal v sále SUPŠ v Turnově již 15. ročník vyhodnocení ankety Nejlepší 
sportovec roku. Vyhlášení ankety pořádá Žlutá ponorka a Sportovní rada Města Turnova, a to tradičně v 

pěti kategoriích. Dále jsou zde vyhlášeni sportovci vybraní na zápis do Zlaté knihy osobností turnovského 

sportu. Za rok 2006 byli vyhodnoceni:

Zápis do zlaté knihy osobností turnovského sportu za rok 2006:

1. Dušan KRÁL starší, AC SYNER Turnov, dlouholetý úspěšný trenér vrcholových vrhačů, velmi oblí-

ben u mládeže.

2. Ing. Miroslav GREGOR, rozhodčí SOK TJ Turnov a AC SYNER Turnov, obětavý dlouholetý funkcio-

nář v TJ Turnov, hospodář SOK a kvalifikovaný rozhodčí v AC SYNER Turnov

Nejlepší sportovec roku 2006
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1.kategorie – JEDNOTLIVCI

1.  Ing. Jakub OMA  -  TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu

2. Ing. Michaela OMOVÁ  –  TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu

3. Pavel BUKVIC – AC SYNER Turnov, atletický klub 

4. Jaromír DĚDEČEK – AC SYNER Turnov, atletický klub

5. MUDr. Jana OMOVÁ – TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu

2. kategorie – DRUŽSTVA – A – žactvo a dorost

1. AC SYNER Turnov – družstvo starších žáků

2. AC SYNER Turnov – štafeta 4 x 60 m, družstvo starších žáků

3. TJ Turnov, basketbal - basketbalové družstvo dorostenců

4. ZŠ Skálova, atletika – družstvo starších žáků

5. FK Pěnčín – Turnov – družstvo starších žáků

2. kategorie – DRUŽSTVA – B – junioři a dospělí

1. AC SYNER Turnov – extraligové družstvo mužů

2. TJ  Turnov, radiový orientační běh -  družstvo dospělých

3. TSC Turnov, judo -  družstvo mužů, I. liga

4. TJ Turnov, volejbal – družstvo mužů A

      5.   TJ Sokol Turnov, stolní tenis  – družstvo žen

3.kategorie a) – SPORTOVNÍ NADĚJE – A- do 14let

1. Naďa LONGINOVÁ -  TSC  Turnov, oddíl judo

2. Jan MÖLLER -  Klub lyžařů Turnov 

3. Vít BÍLEK -  AC SYNER Turnov 

4. Patrik HORÁK – TJ Turnov, oddíl SOK 

5. Tomáš KRIŠTOF – AC SYNER Turnov

3.kategorie b) – SPORTOVNÍ NADĚJE -B- do 18let

1. Kateřina KLAUSOVÁ -  AC SYNER Turnov, hod diskem

2. Lukáš HALOUN -  AC SYNER Turnov 

3. Daniel WOLF -  TJ Turnov,  orientační běh 

4. Jan  JIŘÍČEK -  TJ Turnov, oddíl basketbalu 

5. Lukáš BARTOŇ - TJ Turnov, oddíl basketbalu 

4. kategorie – TRENÉR ROKU

1. Mgr. Aleš DRAHOŇOVSKÝ -  AC SYNER Turnov

2. Mgr. Filip STÁREKÁBEK –  TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 

3. Květoslav ŠONSKÝ – TJ Turnov, oddíl volejbalu

4. Věra ŠRÁMKOVÁ – AC SYNER Turnov 

5. Miroslav REICHEL – AC SYNER Turnov 

5. kategorie – SPORTOVNÍ AKCE ROKU

1. MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA 2006 -  AC SYNER Turnov, atletický klub

2. BASKETBALOVÝ KEMP – TJ Turnov, oddíl basketbalu

3. VEŘEJNÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA – Klub lyžařů Turnov
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4. DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY V TURNOVĚ – SVČMD a AŠSK škol Turnov

5. PRÁZDNINY S ORIENTAČNÍM BĚHEN V ČESKÉM RÁJI – TJ Turnov, oddíl OB 

► V pátek 9. března v poledne vyvěsil tibetskou vlajku na radnici, na oficiálním místě mezi vlajkami 

partnerských měst, místostarosta Turnova Aleš Hozdecký.  Naše město se tak připojilo mezi desítky 

míst v republice, která se této iniciativy účastní. „Také naše země zažila desetiletí totalitního režimu, neměli  

bychom jen lhostejně přihlížet, když se v některé zemi děje bezpráví,“ uvedl při slavnostním aktu místosta-

rosta Hozdecký.

► V  předvečer  Dne  učitelů  28.  března  se  na  radnici  konalo  setkání  s  nejlepšími  učiteli  čtyř 

turnovských základních škol.  Osloveni byli ředitelé tří největších zdejších základních škol a ředitel Zá-

kladní umělecké školy. Ti nominovali první učitelky, které se historicky prvního setkání v úterý 27. března od-

poledne na radnici zúčastnily. Každá z rukou starostky obdržela pamětní list a knihu o Českém ráji. 

► Březen v Turnově lze nazvat měsícem festivalů a přehlídek. V pátek 16. a v sobotu 17. března se v 

Modré hvězdě a v Biu Ráj konal 7. ročník Turnovských jazzových hodů. Páteční večer zahájili místní – 

Jazz Kvintet  Turnov Pepy Uchytila,  následovala  kapela Erna Band,  která  není  v  Turnově neznámou,  a 

pokračoval liberecký New Dixie. Atmosféru sobotního večera pomohl vytvořit desetičlenný soubor Los Rum-

beros, hrající autorské věci klavíristy a skladatele Petra Smetáčka. Hvězdou večera i celého festivalu pak byl 

původem rakouský jazzmann a klavírista Walter Fischbacher s  baskytaristou Lukášem Kytnarem a u nás 

rovněž známým Aloisem Hedervárim a jejich projektem Phishbacher unplugged.

O víkendu 16. a 17. března proběhl v divadle 16. ročník regionální loutkářské přehlídky pro Liberecký 
kraj a Český ráj Turnovský drahokam. Kromě místních Čmukařů a neúnavného pořadatele a moderátora 

Petra  Záruby  vystoupily  soubory  z  Českého  Dubu  (  Ještěd  a  Z  ranče  Wlkana),  Liberce  (  Kordula  a 

Spojáček),  Jaroměře (Maminy a BOĎI), cvikovské Klubíčko, Popelka z Lomnice, Martínek z Libáně a lout-

kové soubory základních uměleckých škol z Chlumce nad Cidlinou a Semil. Hostem letošního ročníku bylo 

Divadýlko Matýsek z Nového Boru. Ačkoli je těžké v takové plejádě určit vítěze, stal se jím soubor. Klubíčko 

ze Cvikova. Zároveň byli na závěr oceněni nejpilnější diváci, a to loutkou Kašpárka a dortem.

O týden později se konala hned dvě soutěžní klání. V Biu Ráj to bylo oblastní kolo festivalu mateřských škol 

Mateřinka 2007 a v Městském divadle semifinále písničkářů  a dvojic folkového festivalu Zahrada 2007. Na 

Zahradě se sešlo 13 účastníků včetně turnovské kapely Pranic. Do kuřimského finále postoupil i domácí in-

terpret Ondřej Halama. Letošní ročník Mateřinky byl zařazen mezi postupová kola. O pestrý program se po-

staralo pět mateřských škol : MŠ Přepeře vystoupila s pohádkou Šípková Růženka, MŠ Kosmonautů s před-

stavením Český rok, MŠ Bezručova s programem Do Českého ráje cesta příjemná je, MŠ Zborovská si při-

pravila pořad Děti  v dopravním provozu a MŠ Alešova představení Včelí medvídci. Program byl doplněn 

představením prvňáčků ze ZŠ Skálova Hrátky s písmenky a vystoupením mažoretek Perliček. Do celostátní-

ho kola v Nymburku postoupilo představení Český rok MŠ Kosmonautů.

► Turnovští studenti Pavla Chvalová a Michal Híř uspěli na 13. ročníku soutěže Gastro Junior 2007, 
pořádané v rámci Mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování na brněn-
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ském výstavišti ve dnech 27. až 29. března Michalova vinná omáčka sklidila oprávněný úspěch a vynesla 

autorovi titul mistra České republiky.

KULTURA V     BŘEZNU 2007 * KULTURA V     BŘEZNU 2007 * KULTURA V     BŘEZNU 2007 *  

► V sobotu 3. března proběhla v restauraci Cleopatra výroční bilance a vyhlášení výsledků celoroční 
ankety o nejvýraznější kulturní počiny v amatérské i profesionální oblasti  - Turnovská pecka 2006. O 

akci je podrobně psáno výše v březnovém přehledu událostí.

► V úterý 6. března se konal v domě Na Sboře poetický pořad slova a hudby Večer pro Jana, a to u 

příležitosti 85. narozenin turnovského malíře a básníka Jana Solovjeva. Hostem večera byl známý recitátor 

Alfréd Strejček.

►  531. Turnovský hudební večer  se konal  o den později,  7.  března,  a na divadelním jevišti  hostovalo 

Zemlínského kvarteto. Čtyři mladí vynikající smyčcoví hráči se donedávna jmenovali Penquin kvartet a tak 

také Turnov poprvé navštívili. Obecenstvo se ale nedalo zmást a návštěva abonentů i mladší generace byla 

hojná.

► 11. pokračování cyklu Koncert ve škole s názvem Večer árií se konal 11. března a kupodivu vyvolal 

řadu diskusí o způsobu interpretace vážné hudby. Zpívali Eva Lédlová, Karel Jakubů a Aleš Nehněvajsa, 

klavírní  doprovod zajistil  Bohuslav Lédl.  Zejména Karel  Jakubů, jinak také dirigent  Komorního orchestru 

krkonošského METRA, vpravil  do svého vystoupení řadu zejm. kostýmních vtipů. Osobně se přikláním k 

hodnocení  - zdařilé až vynikající představení. Druhá polovina diváků tvrdí, že humor tohoto druhu k Bedři-

chu  Smetanovi nepatří. V každém případě je dobře občas „rozčeřit hladinu“.

► 7. ročník hudebního festivalu Turnovské jazzové hody potěšil několik set diváků ve dnech 16. a 
17. března. O akci je podrobně psáno výše v březnovém přehledu událostí.

► Loutkářská přehlídka Turnovský drahokam přišla zejména k dětským divákům již se 16. ročníkem 
o víkendu 17. a 18. března. O akci je podrobně psáno výše v březnovém přehledu událostí. 

► Na počest 35. výročí úmrtí turnovského mistra houslaře Františka Xavera Drozena vznikl pořad 
Muzikantské toulky.  Autory a zároveň účinkujícími byli  Eva Kordová a Petr Pešek. Uskutečnila se dvě 

představení v domech pro seniory – 6. března v Pohodě a 19. března v Penzionu v Žižkově ulici. Škoda, že 

unikl širšímu zájmu veřejnosti.

► 20. března navštívila Turnov známá jihočeská folková skupina Žalman a spol. Večer proběhl v Měst-

ském divadle a účinkovali Pavel Žalman Lohonka, Jindřiška a Honza Brožkovi a Petr Novotný. Koncert byl 

příjemným, skoro jarním zážitkem.
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► V sobotu 24. března proběhly hned dvě festivalové akce – Mateřinka 2007 a semifinále Zahrady 
2007.
O akcích je rovněž podrobně psáno výše v březnovém přehledu událostí.

► 30. březen patřil celostátně oblíbené akci Noc s Andersenem. Letošní ročník byl v Turnově věnován 

autorům dětských knih Marii Kubátové, Eduardu Petiškovi a Jaroslavu Foglarovi. Účastníci se sešli u stromu 

Pohádkovníku u městské knihovny. Poté kráčel pohádkový průvod vedený králem (Petr Záruba) a královnou 

(Julinka Gruberová) po městě. V masce purkmistra se dostavil dokonce i senátor PhDr. Jaromír Jermář. Ná-

sledoval Pohádkový kongres v galerii Muzea Českého ráje, tj. Program pohádek, soutěží a her. Spalo se 

tentokrát i ve školách, kam děti přešly stezkou odvahy (parkem).

► Městské kino opět představilo divákům řadu kvalitních premiér, celkem 12, z toho i výjimečný povídkový 

celovečerní animovaný film Jedné noci v jednom domě z domácí provenience, nebo vynikající, až šokující 

britský snímek Poslední skotský král. V rámci Projektu 100/2007 byly uvedeny filmy Mechanický pomeranč 

a Na sever severozápadní linkou.

► Výstav zahájených v březnu bylo hned několik :
 Ve výstavním sále muzea byla zahájena výstava  Josef Drahoňovský a jeho žáci.  Turnovská glyptická 

škola měla a má pro řadu generací turnovských výtvarníků zcela zásadní vliv. Vernisáž proběhla 29. března.

Fotokoláže Jany Bauerová zdobily divadelní galerii od 28. března. Dalšími výstavami fotografií byla samo-

statná výstava  Petr Marhan – Fotograf junior roku 2006 v kulturním sále knihovny od 20. března a 
Martin Šandera- Žáby Českého ráje v galerii  Safír v muzeu od 3. března.  Autor výstavy je zároveň 

hlavním představitelem ekologického projektu „Obojživelník 2007“.

V turnovské ZUŠ je od 31. března k vidění Mezinárodní dětský výtvarný salon  - naše krajiny, který vznikl 

spoluprací turnovských a jaworských dětí.
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DUBEN 2007 * DUBEN 2007 * DUBEN 2007 * DUBEN

► Na obnovu památek získal Turnov letos vůbec největší dotaci v historii. Od ministerstva kultury se 

podařilo turnovské radnici získat na obnovu a regeneraci památek v památkové zóně 1 225 tisíc korun. K 

tomu přidá město ze svého rozpočtu 690 tisíc a vlastníci objektů dalších 109 tisíc Kč. Celkem tedy bylo letos 

na opravy památek vynaloženo 2 024 tisíc korun. Z těchto prostředků byly hrazeny:

● obnova židovského hřbitova ( 583 tisíc Kč)

● oprava venkovních schodišť Městského divadla (945 tisíc Kč)

● dokončení opravy vitrážových oken na kostele Narození Panny Marie ( 496 tisíc Kč)

Všechny tyto opravy již započaly postupně (podle finančních možností) v minulých letech. Židovský hřbitov 

má už opravenou zeď a je zpřístupněn domek s expozicí o historii židovské obce v Turnově. Letošní opravy 

se týkaly samotných náhrobků, jejichž historická cena je veliká. Městské divadlo prošlo postupně kompletní 

rekonstrukcí a přístavbou interiéru, nyní se město pustilo do opravy zadního traktu včetně průčelí (rovněž 

historicky hodnotného) a venkovních schodišť. Kostel Panny Marie byl už znovu vysvěcen a po rozsáhlé cel-

kové rekonstrukci slouží veřejnosti, zbylo dokončit ještě posledních pět vitrážových oken.

► Opravy budou pokračovat také na Valdštejně. Na rok 2007 byla přiznána státní dotace ve výši 950 ti-

síc Kč na opravu gotického zdiva, město, jako vlastník objektu, připravuje rekonstrukci opěrných zdí v zadní 

části hradu. Poté bude na řadě oprava romantického paláce pod vyhlídkou na Trosky, která by měla být rea-

lizována v roce 2009. Letos byla zahájena projektová dokumentace. Připravuje se také nová expozice ve 

sklepeních pod prvním nádvořím. Ta měla být původně už letos, podle dr. Jana Prostředníka, archeologa 

turnovského muzea, je ale realizace posunuta až do příštího roku. „Ve sklepení bude instalována výstava z 

archeologických nálezů na hradě, budou tu prezentovány starší a nejnovější  nálezy.  Protože je tam ale 

devadesátiprocentní vlhkost, která nedovoluje použít originály, budeme muset nechat udělat věrné kopie,“ 

zdůvodnil dr. Prostředník.

►  V dubnu byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci židovské synagogy v Krajířově ulici. Po-

měrně málo Turnováků asi dosud vědělo, že tu máme stavebně unikátní židovkou památku. Její oživení 

mělo následující průběh: 

Historie stavby sahá do počátku 16. století, kdy  je doloženo židovské osídlení ve městě (r. 1526).  První 

dřevěná stavba synagogy stála na břehu Jizery, avšak podlehla požáru města r. 1634. Druhou, opět dřevě-

nou stavbu stihl stejný osud v r. 1707. Poté byla postavena kamenná synagoga uprostřed židovské čtvrti v 

dnešní Krajířově ulici. Barokní stavba pochází z počátku 18.století, zaknihování má datum 2.ledna 1719. Má 

dochovaný pískovcový portál, zajímavé jsou malby  z konce 19. století. Po 2.světové válce byla synagoga 

přeměněna na skladiště přiléhajícího obchodu a změněna k nepoznání. Část inventáře se zachovala a je v 

péči Židovského muzea v Praze. V roce 1998 byla synagoga na základě návrhu Města Turnova prohlášena 

za kulturní památku se záměrem zpřístupnit ji veřejnosti. V roce 2004 byl proveden stavebně historický prů-

zkum jako podklad pro zpracování projektové dokumentace, která byla zadána firmě Profes projekt, spol. s 

r. o. Turnov. Po získání finanční podpory z norských fondů EEA Grants byla na počátku roku 2007 zahájena 

celková rekonstrukce objektu. V dubnu byly zahájeny vlastní stavební a restaurátorské práce na budově:
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● fixace stropu nad 2. podlažím

● odkrývání spodních vrstev omítky z roku 1907

● statické zajištění konstrukce

● odstranění novodobých úprav (rampy, betonového  podlaží...)

● archeologický průzkum pod nepůvodní podlahou v interiéru budovy 

● demontáž střešní krytiny, klempířské práce

● doplnění pískovcových prvků, úprava oken

● přípravné práce k zajištění kopií jednotlivých prvků (kování, svítidel  apod.)

Budou následovat restaurátorské práce na nástěnných malbách, pokládka břidlicové střešní krytiny, úpravy 

podlah, elektroinstalace, osazení kovářsky zpracovaných prvků, úprava fasády a vybavení interiéru.

► Od 1.  dubna začal platit  nově reorganizovaný systém sběrných dvorů v Turnově, s  nímž jsou 

Turnováci  asi  málo  spokojeni.  Nadstandardní  přístup,  který  v  případě  likvidace  komunálního  odpadu v 

Turnově donedávna platil, postupně končí. Důvodem je množství peněz, které do systému musela každo-

ročně  vkládat  radnice,  ale  i  fakt,  že  liberální  přístup  byl  také  často  občany  zneužíván,  např.  známými 

Turnováků „na jejich občanku“ a podobně. Město začalo situaci řešit nejprve likvidací sběrného dvora v 

Pacltově ulici u nádraží, kam si lidé z této části města a blízkých Ohrazenic zvykli chodit. Nyní již druhým 

rokem fungují pouze dva sběrné dvory, a sice v Sobotecké ulici, kde je také sídlo Technických služeb, a na 

Vesecku. Dalším krokem je od 1. dubna 2007 změna provozní doby a snížení „sortimentu“ odpadů v Sobo-

tecké ulici. Provoz sběrného dvora na Vesecku se prakticky nemění včetně toho, že zde berou prakticky 

vše. Větší část předem roztříděného odpadu bude od občanů města vybírána zdarma, zbytek bude zpo-

platněn, jako například stavební suť (cena je 190 Kč za tunu, u objemného odpadu 1500 Kč za tunu) a 

pneumatiky. Doufejme, že opět nebudou končit  v lesích a parcích v okolí. Občané na Vesecku mohou ode-

vzdat i běžný komunální odpad, ale pouze v pytlích označených logem Technických služeb Turnov (jeden 

stojí 56 Kč). Pro doplnění lze uvést, že na různých místech města je nyní 67 stanovišť s celkem 244 nádo-

bami na separovaný odpad. V loňském roce bylo v TST zpracováno celkem 14 474 tun všech odpadů a na 

sběrných dvorech se vystřídalo včetně podnikatelů a firem víc než 35 tisíc lidí!

Stav služeb sběrných dvorů v Turnově od 1. dubna 2007:

Sběrný dvůr v Sobotecké ul. Sběrný dvůr Vesecko

Provozní doba
Březen – říjen  SO 8.00 - 13.00 Březen – říjen PO-PÁ 8.00-17.00, 

                        SO 8.00-13.00

Listopad – únor  SO 8.00 - 12.00 Listopad – únor PO – PÁ 8.00 – 16.00 
                         SO 8.00 - 12.00

Použité elektrozařízení (úplné) zdarma zdarma

Kovový odpad zdarma zdarma

Papír, plast, sklo, nápojové  kartony zdarma zdarma

Nebezpečné složky komunál. odpadu zdarma zdarma

Objemový odpad * NE zdarma

Biologický odpad (listí apod.) NE zdarma

Stavební suť NE Za úhradu

Pneumatiky za úhradu za úhradu

Komunální odpad v pytlích TST zdarma zdarma
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*  Objemovým  odpadem  je  myšlen  nábytek,  koberce,  linolea,  textilie,  boty,  umyvadla,  WC,  lyže,  kola, 

plastové vany a podobně.

Zajímavé je jistě srovnání s okolními městy, kde, bez ohledu na počet obyvatel, vedeme:

● Turnov – 895 tun za rok

● Jablonec nad Nisou – 721 tuna za rok

● Jilemnice  -  51,6 tun za rok

● Mnichovo Hradiště – 150 tun za rok

Ekonomika sběrných dvorů a likvidace odpadů vůbec za minulý rok ( i dřívější období ) je bohužel neúpros-

ná. Zde jsou náklady na provoz sběrných dvorů :

SD Pacltova                 –    336 077,49 Kč

SD Sobotecká             -  1 736.729,83 Kč

SD Vesecko                -   1 559.842,35 Kč

Celkové náklady na likvidaci odpadů   10 900 000,- Kč
Vybrané poplatky od občanů                  6 976.805,- Kč
Doplatek z rozpočtu Města                      3 923.195,- Kč             
Jediné, co nás těší, je, že město již několikrát získalo Zlatou popelnici za třídění odpadu.  

( Statistika je převzata ze stránek Města Občan na radnici)

► Na Bílou sobotu 7. dubna vyjely první autobusy 8. ročníku projektu „Letní turistické autobusy 
Český ráj“.  Mimo hlavní sezonu, tj. mimo letní prázdniny, byla v provozu trasa číslo jedna Turnov – Jičín 

přes Vyskeř, Hrubou Skálu, Troskovice, Prachov, a to o víkendech a svátcích. Jako další se přidala trasa 

Liberec – Jablonec nad Nisou – Turnov, a to od 28. dubna. Ostatních pět tras bylo v provozu od června. V 

červenci a srpnu jezdily autobusy každý den. Myšlenka turistických autobusů po Českém ráji jako alternativa 

automobilové dopravě po nejkrásnějších místech regionu byla realizována poprvé v roce 2000 z iniciativy 

Mikroregionu Český ráj ve spolupráci se společností JENA-CZ a ČSAD Semily. První ročník měl dvě trasy 

(přes Vyskeř, Hrubou Skálu a Troskovice  zpět  a ze Sobotky na Kost, Všeň, Vyskeř a zpět). V tomto roce 

přepravil 3 700 osob a 50 kol. Ve srovnání s rokem minulým (2006), kdy fungovalo již šest tras v možností 

přestupů a bylo přepraveno 20 092 cestujících a 1 023 jízdních kol, je jasné, že o tento způsob cestování je 

zájem. A to je dobře, protože šetří zejména chráněné oblasti Českého ráje před zvyšující se individuální au-

tomobilovou dopravou. Pro zajímavost ještě pár čísel o propagaci letošního, osmého ročníku fungování tu-

ristických autobusů: bylo vytištěno 10 tisíc barevných kapesních jízdních řádů, 2 tisíce plakátů, 25 tisíc tipů 

na výlet a 10 tisíc kusů turistických novin rovněž s kompletními jízdními řády a tipy na návštěvu kulturních a 

přírodních zajímavostí.  Projektu se zúčastnilo 34 měst a obcí,  které na provoz přispěly. Kromě toho má 

projekt i další sponzory.

► V sobotu 7. dubna proběhly tradiční Velikonoce na Dlaskově statku, tentokrát s otevřením nové 
stálé expozice Devatero řemesel. Nová stálá výstava se zabývá činnostmi spojenými s tradiční lidovou 

stravou (zpracování mléka, masa, zeleniny, ovoce i obilovin), v patře je expozice zaměřená na zpracování 

lnu, dřeva, vlny, kůže, proutí a dalších materiálů.  Najdeme tu i postup šití krojů a výrobu lidového šperku. 

25



Významná tradice akce a příjemné jarní počasí přilákalo rekordní návštěvu 3000 lidí, kterou areál taktak 

pojal. Kromě dílen pro děti a ukázek řemesel vystoupil dětský folklorní soubor Nisanka, divadelní soubor Ji-

rásek z Olešnice předvedl pohádku Čert na zemi a pro všechny vystoupila odpoledne turnovská kapela 

Magda Brožková band.

►V úterý 10. dubna byl v obřadní síni radnice předán výtěžek 46 500 Kč ze 4. ročníku veřejné sbírky 
„Pozvedněte slabé!“,  kterou pořádá Nadace EURONISA. Stalo se za přítomnosti senátora Jaromíra Jer-

máře a starostky města Hany Maierové, jakož i studentů zdejšího gymnázia, kteří s výběrem peněz každým 

rokem pomáhají. Výtěžek obdržely dvě předem vybrané neziskové organizace, a sice občanské sdružení 
Slunce všem – 28 500 Kč a Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, pobočka Turnov – 18 
000 Kč. Podle Marcely Kurfirstové z občanského sdružení Slunce všem bude částka použita na doplnění vy-

bavení určené pro děti postižené autismem. Sdružení provozuje vlastní činnost a poradenství v prostorách 

zahradního traktu Speciální školy v Sobotecké ulici, do budoucna usiluje především o vznik specializované-

ho zařízení pro děti a dospělé s tímto specifickým postižením. „V současné době existuje při Dětském cent-

ru Sluníčko u turnovského nádraží speciální autistická třída, ta má jednak omezenou kapacitu a jednak, jak 

děti stárnou, je tu potřeba vzniku dalšího navazujícího zařízení,“ uvedla Marcela Kurfirstová s tím, že už 

dnes do turnovského zařízení jezdí rodiče s dětmi jak z Turnovska, tak například z Liberce, Semil, Lomnice 

nad Popelkou nebo Mnichova Hradiště. Podle Dany Piskové z Centra zdravotně postižených Libereckého 

kraje využije toto zařízení částku 18 tisíc na zajištění osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené ob-

čany žijící v Turnově.

► Turnovská halovka – Potensky cup se odehrála v sobotu 14. dubna v hale TJ.  Soutěžily všechny 

kategorie halového létání rádiem řízených letadel, které se střídaly, takže tvořily i zajímavou show pro diváky 

na galerii. K nejzajímavějším zážitkům patřil aeromuzikál, tj. létání na hudbu, a rychlostní závod kolem pylo-

nů. 

► Ve dnech 23. - 25. dubna proběhla v Turnově celostátní soutěž KOVO JUNIOR 2007.  V České 

republice probíhá tato soutěž ve zručnosti mladých nástrojařů každoročně, letos získala cennou příležitost 

uspořádat další ročník Integrovaná střední škola v Turnově. Soutěžní klání se konalo na odloučeném pra-

covišti Integrované školy v areálu firmy Sklostroj. Po loňském 3. místě Turnováků v Opavě žáci Jan Pešl a 

Jan Košťák zvítězili.

► V posledním dubnovém víkendu proběhl 16. mezinárodní veletrh řemesel a vzdělávání v Žitavě, je-
hož se účastnili i naši studenti OAHŠ z Turnova. Žák 2. ročníku Lukáš Čihák před zraky návštěvníků vy-

řezával ozdoby z ovoce a zeleniny (tzv. carving) a žák 3, ročníku Michal Híř flamboval palačinky. Kromě 

toho odpovídali na četné dotazy týkající se Turnova a Českého ráje a dělali tedy našemu městu i regionu 

dobrou reklamu.

► V sobotu 28. dubna byla zahájena turistická sezona. Akce probíhala na Malé Skále, kde byla připrave-

na pohádková stezka z Boučkova statku na Frýdštejn a do areálu Panta Skala. Opět krásné počasí a tradice 
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organizačně bezproblémových, pohodových rodinných akcí přilákala neuvěřitelných pět tisíc návštěvníků. 

Už na turnovském nádraží, odkud vyjížděla mašinka s parní lokomotivou, bylo opravdu plno, zejména akci 

navštívily rodiny s dětmi. Nejčastějšími návštěvníky byly rodiny s dětmi od 3 do devíti let. Děti z turnovské 

ZŠ 28. října se zapojily se svým divadelním představením přímo pod hradem Frýdštejn. Jak již zmíněno, do 

akce se zapojil Klub přátel železnic Českého ráje se svou první letošní jízdou parní lokomotivy Litovel – 
310.0134 zvané „Babička“. Lokomotiva podnikla dvě jízdy z Turnova do Semil a zpět. 

► 30. duben patřil tradičně čarodějnicím. V  Turnově se dělal oheň a program zejména pro děti na dvou 

místech – Na Lukách u hasičské zbrojnice v režii Sboru dobrovolných hasičů a na Vrchhůře u hvězdárny 

pořádala program Žlutá ponorka. Opětovné snahy obě akce propojit selhaly, čímž děti přišly o navrhovaný 

ohňostroj. Přesto se obě akce vydařily a děti si zasoutěžily i zazpívaly. Letošní novinkou byl lampionový prů-

vod ze stanoviště Na Lukách po Trávnicích kolem elektrárny a přes lávku nad Jizerou zpět. Dnešní genera-

ce dětí, nepamatující listopadové oslavy revoluce, byla akcí s tolika pestrými lampiony nadšena, ačkoli, jako 

u  každého začátku,  nebyla  účast  zrovna  největší.  Nato  byla  zapálena  sedmimetrová  hranice.  Pozitivní 

zprávou z letošních čarodějnic je i to, že se nikdo nepopálil. Na Výšince proběhly také tradiční čarodějnice s 

programem zejména z počátku pro menší děti ze sídliště a okolí.

► V dubnu proběhlo jarní čištění městských komunikací. Parkující řidiči dostali za okno lístek s ozná-

mením o důvodu a hodině, kdy mají auto odstavit. Přesto městští strážníci museli dát 43 botiček, bylo prove-

deno 6 odtahů a 2 neúplné. Pouze majitelům, kteří byli prokazatelně delší dobu mimo Turnov, nebyl účtován 

žádný poplatek ani pokuta.

► Okresní soud v Semilech odsoudil dvacetiletého muže, který v lednu a únoru v Turnově přepadl 
bar a sázkovou kancelář.  Při přepadeních nikoho nezranil, ale vzhledem k tomu, že měl již za stejný čin 

dvouletou podmínku, dostal čtyři roky nepodmíněně.

► V noci na 18. dubna zmizelo celkem 17 litinových zhruba desetikilových roštů z odvodňovacích kanálů v 

turnovském parku na Šetřilovsku. Pro chodce a hlavně pro malé a velké cyklisty tady hrozí velké nebez-

pečí. Stačí chvilka nepozornosti a může dojít k úrazu. Podle správce parku Břetislava Jansy pravidelně kaž-

dý rok občas nějaký ten rošt zmizí, aby si ale zloději odnesli prakticky všechny, to se ještě nestalo. Ještě 

téhož dne vydal zástupce velitele turnovského obvodního oddělení Policie ČR kpt. Milana Drahoňovský pro-

hlášení:  „Policisté turnovského obvodního oddělení již osobu podezřelou z krádeže uvedených litinových  

krytů z parku zadrželi a v současnosti je umístěna v policejní cele. Bohužel krádeží barevných kovů stále  

přibývá. Dle mého názoru tomuto stavu nahrává velmi volná legislativa výkupu těchto materiálů, kdy neexis-

tuje dostatečná kontrola výkupen živnostenskými úřady. Není uplatňováno prokázání původu vykupovaného  

materiálu a situace nahrává kriminálním pohnutkám."

KULTURA V     DUBNU 2007 * KULTURA V     DUBNU 2007 * KULTURA V     DUBNU 2007 *  
► V úterý 3. dubna vystoupila v rámci abonentní řady Populární hudba skupina Shannon. Zazněla keltské hudba ir-

ské oblasti v tradičním podání i stylovém obsazení.
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► Zajímavý pořad představil spolek LiS z Jičína 4. dubna v Městské knihovně. Literární podvečer byl 

připraven v rámci 8. ročníku Dnů poezie „Kde domov můj“ a jmenoval se Pracovní den Vladimíra Vaška na 
poštovním úřadě v Místku aneb Přijde den! Bohužel nemnohé diváky pobavilo nevšední zpracování noto-

ricky známé bezručovské látky.

► Sobota 7. dubna patřila na Dlaskově statku Velikonocům a otevření nové stálé expozice Devatero 
řemesel. O akci je psáno výše v dubnovém přehledu.

► Středa 11. dubna patřila milovníkům divadla. V  Městském divadle proběhlo představení Kertézsovy 

černé komedie  Kornelovy vdovy  v excelentním obsazení Miriam Kantorková, Michaela Dolinová, Radka 

Stupková a Milena Steimasslová.

► Ve čtvrtek 12. dubna se konal pořad Zapomenutá osobnost – Kajetán Tichý. Komponovaný pořad 

proběhl zásluhou učitelů ZUŠ v Turnově, zejména Mgr. Jindřicha Bady, a připomněl neprávem opomíjenou 

osobnost turnovského i regionálního kulturního dění první poloviny 20. století, skladatele, regenschoriho, di-

rigenta, sbormistra a obětavého učitele Kajetána Tichého. Od jeho smrti přímo na kůru u Panny Marie v 

Turnově uplynulo 70 let.

► V pátek třináctého hostovala v klubu Turn-off skupina Yellow Sisters. Čtyři dámy jsou zvukovými ilu-

zionistkami a nabídly turnovskému publiku více než hodinovou cestu napříč populárními žánry ve vlastních 

autorských skladbách i africké inspiraci.

► Základní umělecká škola pořádala výroční koncert učitelů v úterý 17. dubna ve svém hlavním sále.

► Zajímavá akce zejména pro mládež proběhla ve dnech 17. až 19. dubna s názvem Zpěv v naší pří-
rodě. RNDr. Zdeněk Mrkáček z turnovské CHKO Český ráj připravil cyklus přednášek i s procházkou do pří-

rody. Akce Městské knihovny se konala opět v rámci projektu Planeta Země.

► Ve středu 25. dubna se konal 532. Turnovský hudební večer, tentokrát na téma Proč bychom se ne-
těšili.  Komponovaný pořad ze známých Smetanových skladeb a méně známé korespondence a zápisků 

slavného skladatele přednesly Trio ArteMiss a Miroslav Etzler.

► Čtvrtek 26. dubna patřil v divadle folku. Známá kapela Nezmaři tu křtila své CD „...kdo si zpívá“, a 

jako předkapelu si pozvala turnovskou skupinu Pranic. Jednalo se o tradičně pohodový večer s kvalitní mu-

zikou skoro 30 lety prověřené kapely.

► V pátek 27.  dubna se v sále ZUŠ hrála Piskáčkova Slovácká princeska.  Nacvičil  ji  Ochotnický 
spolek Sokol Přepeře, který i tentokrát diváky přesvědčil, že pravé ochotnické představení je především o 

vztahu divák – herec a že i bez špičkové kvality se diváci opravdu pobaví. A to šlo. Spolek je jedním z mála, 
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který pochopil, že na profesionální výkon si mohou diváci zajít či zajet skutečně na profesionály a ochotnictví 

že je o něčem jiném.

► 30. duben a čarodějnice. O obou akcích, které si dost nesmyslně konkurují, je psáno výše.

► Turnovské Bio Ráj uvedlo v dubnu hned dva nové české „trháky“: 6. a 7. dubna Maharal – tajem-
ství  talismanu a 18. až 21. dubna Vratné lahve.  Oba snímky nesou podtitul rodinné, ale velmi se liší 

žánrem, obsahem, zpracováním. Především dlouho očekávané Vratné lahve Zdeňka Svěráka skutečně tr-

haly rekordy v návštěvnosti. Osm vyprodaných představení už turnovské kino nezažilo dlouho. Do třetice byl 

vynikající česko-španělský snímek Goyovy přízraky. Neprávem ve stínu těchto tří lákadel stály další kvalitní 

snímky – anglický film Královna o Alžbětě II. a rovněž anglický známý popleta Mr. Bean – Prázdniny pana 
Beana.

►  V turnovských galeriích  a  výstavních  síních proběhly následující vernisáže:
• 3. dubna v galerii Granát zahájila  Jitka Koreňová výstavu fotografií s názvem Z mého života. Vý-

stava obsahuje práce uplynulých 25 let autorčiny tvorby.

• 5. dubna se v informačním centru otevřela opět fotografická výstava Toulky přírodou dvou členů 
fotoklubu Safír Tomáše Louma a Ladislava Thota.

• 7. dubna proběhla vernisáž obrazů Dáši Kobrlové v divadelní galerii.
• Od  9. dubna nabídl výstavní kabinet muzea zajímavou výstavu Když ke knihám přijde doktor, se-

znamující návštěvníky s restaurováním tisků. Mezi exponáty byly tisky  od r. 1450 zhruba do konce 19. 

století.

• 11. dubna zahájila Žlutá ponorka ve svých prostorách výstavu SUPŠ Turnov vystavuje.
• 28. dubna zahájili svou výstavu členové fotokroužku Žluté ponorky a jejich vedoucí Petr Marhan 

v galerii Safír Muzea Českého ráje.
Na jeden měsíc a patnáctitisícové město velmi bohatá „úroda“ výtvarných počinů.
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KVĚTEN 2007 * KVĚTEN 2007 * KVĚTEN 2007 * KVĚTEN

► Letošní připomenutí konce druhé světové války proběhlo už v pátek 4. května, a to vzhledem k 

prázdninám a volným dnům. Na programu byla totiž beseda v galerii Muzea Českého ráje, kde se svými pří-

spěvky vystoupili senátor a doktor historie Jaromír Jermář,  PhDr. Michal Babík z oddělení regionálních dějin 

turnovského muzea, starostka města a rovněž historička Hana Maierová a Jan Staněk, který se dlouhodobě 

zabývá válečnou historií 20. století, inicioval vznik pamětní desky letcům RAF a přestože je v oblasti ama-

térem, má neuvěřitelné znalosti. Na oslavách se podíleli také členové Československé obce legionářské, 

Jednoty Mladá Boleslav. Akce byla určena především pro mládež, navštívili ji žáci dějepisných seminářů zá-

kladních škol, a s potěšením lze říci, že skutečně zaujala. Diskuse byla živá, děti se zajímaly o události i 

zbraně legionářů. Po besedě byla tradičně uctěna památka obětí u pomníku Padlých vedle sokolovny.

► V prvním květnovém týdnu byl v Turnově osazen a zprovozněn první pevný radar na měření rych-
losti projíždějících aut.  Nachází se v horní části ulice 5. května pod zubním střediskem, připomíná ptačí 

budku na jedné noze a pár desítek metrů před ním jsou v asfaltu znatelné rýhy, ve kterých jsou osazena mě-

řící čidla. Radar byl nastaven na určitou rychlost, vzhledem k technickým parametrům měření o něco vyšší 

než povolených 50 km/hod. Kdo stanovenou hodnotu překročí, zařízení si ho samo vyfotografuje a výsledek 

dostanou úředníci na stůl. Řidič přijde o body a ještě ho čeká pěkná pokuta! Podobných pevných radarů má 

být na území města a v okolních obcích instalováno celkem sedm. Cílem je větší bezpečnost dopravy a do-

držování povolené nejvyšší rychlosti v obci.

► Kolem 10.  května se konalo několik schůzí  a veřejných akcí,  týkajících se slučování  zdejších 
středních škol. 

● 9. května došlo ke schůzce zástupců  Libereckého kraje , Města Turnova a zástupců jednotlivých 

škol, kde se projednávala kauza plánovaného sloučení Obchodní akademie a hotelové školy s In-

tegrovanou střední školou v Turnově. Situace kolem změn ve školství a rozmístění či sloučení škol 

ve městě je napjatá už od konce minulého roku a projevovala se během všech tří popsaných akcí. V 

závěru jednání s Libereckým krajem bylo vydáno prohlášení, podle kterého byl termín sloučení po-

sunut na 1. leden nebo 1. červenec 2008 s tím, že v názvu nástupnické organizace budou zachová-

ny názvy obou nynějších škol.

● 10. května proběhla v areálu Obchodní akademie veřejná manifestace studentů proti slučování škol 

a likvidaci jejich „obchodních“ značek a svébytnosti.

● 15. května se uskutečnilo v prostorách Bia Ráj setkání zástupců rodičů, žáků a učitelů OAHŠ a ISŠ 

se zástupcem Libereckého kraje a Města Turnova. Hlavním účelem této schůzky bylo podání ne-

souhlasných stanovisek ke sloučení škol a revokaci rozhodnutí krajského zastupitelstva, podle kte-

rého má ke sloučení dojít.

A co na to místní tisk:
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„ Jak v Turnově řekl Robert Gamba, vedoucí odboru školství a kultury krajského úřadu, rada kraje rozhodla,  

že obě školy se opravdu sloučí, nástupnickou organizací bude OAHŠ a pověřeným ředitelem nového sub-

jektu Otakar Špetlík. Sloučená škola by měla nést název OAHŠ a Střední odborná škola Turnov, ke slou-

čení by mělo dojít nejlépe k 1. lednu 2008.(Tento termín byl později posunut - pozn. kronikáře). Rozhodnutí  

rady kraje musí odsouhlasit ještě zastupitelstvo na konci května, dá se předpokládat, že tento návrh schválí.

Zaznělo tu stanovisko turnovské radnice, kterou zastupoval místostarosta Aleš Hozdecký. Ten deklaroval  

názor města, který vyplývá z usnesení zastupitelů, a sice, že radnice považuje stav středního školství ve 

městě za stabilní a jestli by ke sloučení středních škol mělo dojít, tak až po jejich sestěhování do areálu v 

bývalých kasárnách. Podle Hozdeckého by náklady měl platit kraj, nikoli Město Turnov, a ještě před výmě-

nou budov mezi Základní školou v Žižkově ulici a ISŠ by mělo dojít na řádnou rekonstrukci střední školy u  

nádraží.

Vůbec poprvé v celé kauze zazněl v sále kina výrazněji také hlas z Integrované střední školy. I tamní stu-

denti si své školy považují, ISŠ má dobré jméno hlavně u budoucích zaměstnavatelů v regionu ad. Ředi-

telka školy Ing. Lednejová se navíc postavila důrazně proti stěhování školy, protože by to podle ní výrazně 

zkomplikovalo výuku u dojíždějících studentů z okolí. Ani její kolega Mgr. Špetlík z OAHŠ není ze sloučení  

nadšen, argumentoval především odlehlostí školních budov a tím i žáků a učitelského sboru. Proti sloučení  

se postavili také studenti obou škol a jejich rodiče.                                                                    

Zástupce krajského úřadu Robert Gamba na setkání čelil mnoha nepříjemným otázkám, spravedlivě je třeba 

říci, že se snažil argumentačně podpořit rozhodnutí o sloučení škol. „Z dnešních dvaadvaceti a půl tisíce  

žáků jich za pár let bude jen šestnáct tisíc, musíme jako zřizovatel  středních škol na neúprosný demo-

grafický vývoj nějak reagovat. Některé školy prostě zaniknou. Donedávna jsme například měli v našem kraji  

nejstarší textilní průmyslovku v republice. Zanikla, protože neměla žáky,“ uvedl Gamba jako protinázor ke  

stanovisku, že střední školy v Turnově mají víc než stoletou tradici. Podle něho je cílem kraje, aby školy 

měly větší prostupnost, ve smyslu nabídky oborů a možnosti celoživotního vzdělávání. Nicméně na dotaz,  

jaké navrhované sloučení škol přinese konkrétní ekonomické výhody, Gamba odpověď neměl. Materiál, na 

základě kterého krajští zastupitelé rozhodli o zrušení, resp. sloučení několika středních škol v Libereckém 

kraji, ekonomickou stránku neřeší.                                                            

Komentář závěrem? Pravda je na obou stranách. Krajští úředníci a zastupitelé opravdu nemohou strkat  

hlavu do písku. I když si můžeme nakrásně říkat, že právě do Turnova se lidé spíš stěhují, a tak s úbytkem 

žáků by tu neměl být problém, celostátní statistické údaje jsou neúprosné (a bohužel pravdivé). Co mrzí, je 

způsob projednávání sloučení škol. Jakoby se v Liberci báli (asi oprávněně), že když budou s lidmi předem 

diskutovat, nebudou mít tolik argumentů, kterými by své stanovisko před nimi obhájili. Tak raději rychle roz-

hodli i s rizikem, že se to nebude líbit. (Převzato ze stránek Turnovsko v akci)

Zastupitelstvo tuto otázku projednalo na svém květnovém zasedání (23. 5.) a vydalo oficiální znění stanovis-

ka, které bylo doručeno Krajskému úřadu v Liberci: "Zastupitelstvo Města Turnova nesouhlasí s průběhem 

optimalizace středního školství v Libereckém kraji a krajské zastupitele žádá o přehodnocení usnesení, kte-

ré se týká turnovských škol (sloučení Integrované střední školy s Obchodní akademií a Hotelovou školou). 

Dále zastupitelstvo požaduje vypustit bod, který se Turnova týká, z programu jednání zastupitelstva kraje a 

současně také, aby byl proces slučování škol v Turnově pozastaven a případně se pokračovalo až po dů-
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sledné analýze všech pro a proti.“ To je oficiální znění stanoviska, které po více než dvouhodinové debatě 

přijali turnovští zastupitelé. Z dvaceti přítomných jich hlasovalo devatenáct pro, jeden se hlasování zdržel.

Zastupitelstvo Libereckého kraje projednalo otázku sloučení (splynutí škol) rovněž na květnovém zasedání 

(29.5.2008). Většinou 27 hlasů z 41 prošlo následující usnesení: 

Zastupitelstvo kraje po projednání rozhoduje o splynutí Integrované střední školy, Turnov, Alešova 1723, 

příspěvková organizace, a Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková or-

ganizace s účinností k 1. 1. 2008, tím zanikají

a) Integrovaná střední škola, Turnov, Alešova 1723, příspěvková organizace, s účinností k 1. 1. 2008,

b) Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,  s účinností k 1.  

1. 2008,

rozhoduje, že veškerá práva a povinnosti zanikajících příspěvkových organizací přecházejí s účinností od 

1.1. 2008 na nově vzniklou příspěvkovou organizaci s názvem Obchodní akademie, Hotelová škola a 

Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,  příspěvková organizace.

Usnesení nebylo splněno a administrativní sloučení (splynutí) škol bylo odloženo na 1.9.2008.

► Opět byla otevřena kauza restitučního sporu dědiců rodu Walderode.  Patnáct let trvající spor je 

jedním z nejznámějších sporů v České republice - žádost o vydání majetku, zkonfiskovaného rodu Walde-

rode  na základě Benešových dekretů, je z roku 1992. V lednu 2007 rozhodl Krajský soud v Liberci o vydání 

čtvrt hektaru lesních pozemků v obci Žďárek u Turnova. Obec se toto rozhodnutí dozvěděla po 3 měsících. 

Nejprve se nechtěla "kvůli tomu kousku" odvolávat, jde však o důležitý precedent, neboť ve stejném sporu 

figurují kromě zámku Hrubý Rohozec rozsáhlé pozemky na Turnovsku, Semilsku a Jablonecku. Proto putuje 

kauza opět k Nejvyššímu soudu. Zastupitelstvo Města Turnova nabídlo obci Žďárek právní pomoc v květnu 

2007. Dále budou probíhat jednání s Pozemkovým fondem a Lesy České republiky. A jaké je mínění ve-

řejnosti? Zdá se, že po 15 letech aktuálnost sporu poněkud vychladla, v anketě TvA bylo ze 167 hlasujících 

73 pro vydání, 78 proti a 16 nevědělo.

► V polovině května město získalo Zlatou popelnici.  Trochu legrační název nese krajská soutěž na 

téma, kde nejlépe třídí odpady, a v roce 2007 ji už podruhé vyhrál Turnov. Přes výhrady k výši poplatků (nej-

vyšší možné), rušení sběrných dvorů ve městě a tak dále máme v Turnově k tomuto datu  67 stanovišť s 

celkem 244 nádobami na separovaný odpad. Že lidé v Turnově opravdu doma odpad třídí, dokazuje sta-

tistika Libora Preislera, jednatele Technických služeb - v loňském roce bylo zpracováno celkem 14 474 tun 

všech odpadů a na sběrných dvorech se vystřídalo včetně podnikatelů a firem víc než 35 tisíc lidí.

► Od května 2007 má Město, respektive Technické služby Turnov, nové vozidlo na svoz odpadu, ne-

boť stávající menší auto na svoz komunálního odpadu už nestačilo.  Jde o speciální nástavbu, do které ob-

sluha vysypává popelnice a kontejnery v ulicích města. Auto pojme úctyhodných 10,5 tuny nákladu. V Tech-

nických službách ještě také pořídili novou multikáru na zimní údržbu s radlicí a sypačem. Celkové náklady 

na pořízení obou aut byly ve výši 5,5 milionu korun, financování probíhá z tříletého úvěru.
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► Na neděli 13. května letos připadl svátek matek, na který navázal Týden rodiny ve dnech 14. - 18. 
května. Každý z těchto dnů proběhla nějaká akce. V pondělí to byla muzikoterapie s paní Rakovou, v úterý 

přednáška pana Puldy o výživě dětí, ve středu asi nejzajímavější a nejnavštívenější malování triček před 

bazárkem paní Vránové v Palackého ulici, ve čtvrtek piknik na zahradě a v pátek pouštění balónků na ná-

městí.

►  Druhý květnový víkend patřil v Českém ráji také majitelům aut značky Trabant. Na celostátním sra-

zu se sešlo 120 aut v různých úpravách včetně kabrioletu či obytného vozu. Součástí byla samozřejmě i 

spanilá jízda ulicemi Turnova.

► V úterý  22. května se do Turnova sjely atletické hvězdy k účasti na 9. ročníku Memoriálu Ludvíka 
Daňka.  Turnovský stadion přivítal letos poprvé Estonce Gerda Kantera - světového rekordmana v hodu dis-

kem z loňského roku, poněkolikáté jsme už u nás viděli litevského závodníka Vergilia Aleknu, dvojnásobné-

ho olympijského vítěze, dále Estonce Alexandra Tammerta, loňského vítěze Daňkova memoriálu, a mladého 

maďarského diskaře, který se probojoval do světové špičky, Zoltána Kövágo. Z našich jim čelil Roman Šebr-

le, medailista z ME v Göteborgu. Vynikající obsazení měl i závod ve skoku do výšky, z našich tu byli světoví 

skokani Tomáš Janků, Svatopluk Ton a Jaroslav Bába.  Závodu v hodu oštěpem se účastnila medailistka z 

Göteborgu Barbora Špotáková, dále vynikající Jarmila Klimešová a také Maďarka Szabó. Ve skoku o tyči 

jsme mohli vidět Kateřinu Baďurovou, Radku Hamáčkovou a Američanku Eriku Bartoliny. Vrhu koulí se zú-

častnili také turnovští odchovanci Petr Stehlík (nyní Dukla Praha) a Antonín Žalský (nyní USK Praha).  Přes 

smůlu s počasím, skoro už tradiční, byl stadion zaplněn diváky. Podrobné výsledky klání jsou uvedeny v 

kapitole IX. Sport. 

► O víkendu 26. - 27. května se konala jedna z největších akcí, pořádaných v Turnově, Staročeské 
řemeslnické trhy.  Kromě našich šikovných řemeslníků, kteří často předvádějí svůj „kumšt“ přímo u stánku, 

a bohatého kulturního programu, který je popsán v rubrice Kultura v květnu, přijeli i přátelé z našich partner-

ských měst Reeuwijku a Jawora. Absolutní novinkou bylo letos udílení certifikátů Český ráj - regionální pro-

dukt pro potravinářské a řemeslné výrobky pocházející výhradně z našeho kraje. Značka zaručuje původ vý-

robku (tedy skutečnost, že je vyroben místními obyvateli a převážně z místních surovin), originalitu, podíl 

ruční práce a šetrnost k přírodě. Je až s podivem, kolik výrobků daná kritéria splňuje. Výběr kandidátů na 

ocenění proběhl na dvou veřejných zasedáních hodnotící komise, a to  3. a  14. května. Historicky prvními 

nositeli značky „Regionální produkt Český ráj“ se stali:

● Maruše Nová, Holenice - přírodní ručně předená ovčí příze, surová a počesaná vlna 

● Doubravka Fišerová, Skalany – hrnčířské zboží, výtvarné kurzy, obchod ve dvoře, agroturistika 

● Galerie Radost, Lenka Neumannová, Radostín - batikovaný textil, obrazy, malování na hedvábí a 

výrobky z proutí 

● Tompeli,  Tomáš Pelikán,  Huntířov -  mléčné výrobky kravské:  pařené tkančky,  čerstvé  bílé  sýry 

balkánského typu, polotvrdý sýr, tvaroh, smetana, kefír a syrové mléko 

● Malá  kozí  farma  Kamínka,  Hana  Maturová,  Chuchelna  -  mléčné  výrobky  kozí:  sýry  přírodní  i 

ochucené, žervé, tvaroh, jogurt - přestože zatím oficiálně neprodejné, chtěla právě na tomto případu 
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komise upozornit na úřední překážky, které brání malým zpracovatelům v podnikání; navíc Hana 

Maturová už dvakrát získala ocenění „Výrobek Libereckého kraje“ 

● Pivovar Rohozec, a.s, Malý Rohozec – pivo Podskalák, Skalák 11%, Skalák 12%, Skalák 13%, 

Skalák 13% tmavý

Ochrannou známku mohou výrobci používat následující dva roky.

► 29. května navštívil Turnov premiér České republiky Mirek Topolánek.  Jeho blesková návštěva trva-

la přesně čtyřicet minut . Za tu dobu stihl vidět rentgenové oddělení městské nemocnice a porodnici a potom ještě asi 

dvacet minut besedovat s vedením města, zastoupeném místostarostou Jaromírem Pekařem a vedením nemocnice v 

čele s ředitelem Tomášem Slámou a náměstkem Martinem Hrubým.

►  V posledních květnových dnech byly zahájeny akce připomínající letošní dvojité výročí profesora 
Jana Patočky,  a to ve dvou městech, spjatých s rodem Patočků – Turnově a Vysokém nad Jizerou. 30. 

května neoficiálně zahájil slavnosti koncert legendární skupiny Plastic People, o němž je psáno v rubrice 

Kultura, ve čtvrtek 31. května se konal v galerii Muzea Českého ráje slavnostní Večer pro Jana Patočku, 
kterého se zúčastnila řada významných hostů z řad Patočkových přátel, žáků – Dr. Jan Kohout, Mgr. Jan 

Šimsa a Ing. Jan Chvatník, i členů rodiny -  Patočkův zeť profesor Jan Sokol s manželkou Dr. Františkou 

Sokolovou. Večer měl formu diskusního setkání a moderoval jej ThMgr . Ondřej Halama. Většina účastníků 

se poté zúčastnila dvoudenní mezinárodní konference „Jan Patočka, české dějiny a Evropa“, která se kona-

la ve Vysokém nad Jizerou v následujících dnech.

► Sdružení Český ráj získalo 2. místo na 11. ročníku národní přehlídky propagačních materiálů a 
regionů v kategorii „Plakát“ Tourpag 2007 v Písku.  Ze 70 přihlášených dokumentů byl oceněn soubor 

nových plakátů Geopark Český ráj, Místa dalekých rozhledů a Lidová architektura v Českém ráji. Hodnocení 

materiálů z oblasti cestovního ruchu probíhalo v 6 kategoriích a celkem bylo přihlášeno 470 dokumentů. 

Účast v takovém podniku je tedy velmi záslužná a umístění Turnovských je velkým úspěchem.

► Policejní deník má opět jeden vyřešený případ - byli zatčeni pachatelé velmi brutálního loupežné-
ho přepadení na nádraží v Turnově. Zadržení pachatelé jsou ve věku 25 a 16 let a zraněnému muži se-

brali  60 korun, víc u sebe neměl. Tento případ bohužel plně podporuje celostátní statistiky o vzrůstající 

brutalitě trestných činů a  snižujícím se věku pachatelů.

KULTURA V     KVĚTNU 2007 * KULTURA V     KVĚTNU 2007 * KULTURA V     KVĚTNU 2007 *  

► Květnová kultura začala již tradičním Máchovým Májem na Valdštejně 1. května od 14 hodin. V 

melodramatu recitovali Věra Slunéčková a Jan Hartl, hudba Zdeněk Zahradník a byli jako vždy výborní. Tep-

lé počasí zajistilo i dostatek diváků – 2. nádvoří bylo plné. Škoda, že na dobu představení, zhruba hodinu, 

nebyl uzavřen hrad, takže hledištěm i kolem účinkujících procházeli turisté a rušili. Letos si jeden jezevčík 

dokonce asi hodlal zvednout nožičku u pana Hartla. Ten zachoval profesionalitu a pes si to nakonec rozmys-

lel.
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► Hned 3. května pokračoval cyklus Domácí scéna představením méně známě klubové kapely ZA-
BEAT. Kapela s původním názvem Potomci  je typickým představitelem regionální kapely v nejlepším smys-

lu slova. Účastní se všech festivalů a přehlídek ve městě a k jejich vystoupení a představení slouží i zmíně-

ný cyklus Domácí scéna.

► V pátek 5. května proběhly oslavy 62. výročí konce druhé světové války.  Od 11 hodin byl v galerii 

Muzea připraven komponovaný pořad  Květen 1945 na Turnovsku v souvislostech.  V cyklu  krátkých 

přednášek a diskusních příspěvků účinkovali  historik  a senátor PhDr. Jaromír Jermář,  pracovník  Muzea 

Českého ráje v oblasti regionálních dějin PhDr. Michal Babík a znalec válečných dějin Jan Staněk, který fi-

nancoval pamětní desku zahraničním letcům.

Po programu se účastníci přesunuli k pomníku Padlých ve Skálově ulici, kde proběhl pietní akt od 12.30 

hodin

► Ve dnech 9. - 10. května se konal program netradiční výtvarné výchovy Knížka jako malovaná. 
Lektorem byl ilustrátor Jiří Fixl a uvedené dílny splnily hned dva cíle – výtvarnou výchovu a výchovu ke 

čtenářství.

► O víkendu 11.-12. května se ZUŠ proběhl 2. ročník festivalu Turnovské kytaření. Hosty byli absol-

venti Ježkovy konzervatoře v Praze Michal Matějka a Petr Zatloukal, jako hlavní host celý druhý den konzul-

toval a koncertoval Jiří Jirmal, „legenda české kytary“.

► V úterý 15. května vystoupili v rámci Večerů Na Sboře manželé Věra a Oldřich Wajsarovi. Známá 

pražská šansoniérka zpívala za hudebního doprovodu svého manžela zhudebněné texty známých i méně 

známých básníků.

► Další den 16. května proběhla přehlídka dětských zpěváků Turnovský kos.  Letošního, již osmého 

ročníku, se zúčastnilo 36 zpěváků v pěti věkových kategoriích. Vítězi se stali: 

– v kategorii do 6 let Tomáš Márk,

– v kategorii 6 – 8 let sedmiletý Tomáš Stránský

– v kategorii 9 – 11 let desetiletá Marie Zahrádková

– v kategorii 12 – 14 let dvanáctiletá Tereza Adamcová

– v kategorii 15 – 18 let čtrnáctiletá Tereza Dlouhá

► Ve čtvrtek 17. května se uskutečnil Turnovský hudební večer se sourozeneckým duem Alenou a 
Petrem Čechovými.  V  nástrojovém obsazení  housle  –  varhany zazněly  kostelem sv.  Mikuláše  známé 

skladby J. S. Bacha, F. Mendelsona Bartholdyho a dalších.

Ve stejný den se konal i koncert absolventů ZUŠ.  Škoda. Dva pěkné pořady stejného žánru zbytečně 

rozmělnily obecenstvo.
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► 18, května jsme slavili Den muzeí. V turnovském Muzeu Českého ráje byl Den otevřených dveří, spo-

jený s besedou s odbornou restaurátorkou MgA. Magdalénou Bursovou a kurátorkou sbírky starých tisků 

Mgr. Alžbětou Kulíškovou.

► Ve středu 23. května se konalo 6. představení Turnovské divadelní řady Dveře aneb Pane, vy jste 
náhoda, avizovaná jako komedie o věcech smutných. Hru napsal Milan Kopecký a účinkovali pražští herci 

Jitka Smutná, Jana Stryková a zejména vynikající Jan Hartl.

► 24. května pokračovala Hudební řada populární hudby koncertem skupiny Ta Jana z velké ohrady. 
Janou se myslí zpěvačka a autorka většiny písní Jana Husáková. Skupina vznikla původně jako trio, dnes 

má po mnoha změnách tři hudebníky a zpěvačku.

► V pátek 25. května proběhl v atriu muzea NEFORMJAZZFEST 2007. Kromě domácích Lédl Jazz Kvin-

tetu s Jaroslavem Šolcem a skupiny Nothingham vystoupili hosté Soul Jazz Celebration. 

► O víkendu 26. a 27. května se konaly Staročeské trhy,  jedna z největších a nejnavštěvovanějších 

jarních akcí, letošní ročník přilákal devět a půl tisíce návštěvníků. Tradičně spojily stánky s mnoha krásnými 

skutečně řemeslnými výrobky a bohatý kulturní program na dvou venkovních jevištích – v atriu a v parku. V 

rámci trhů byly uděleny první certifikáty „Výrobek Českého ráje“, o němž je psáno výše. Nový byl rovněž prů-

vod z náměstí v čele se starostkou. V kulturním programu vystoupily mimo jiné cimbálová muzika Hora, 

Zdvořilý Woody, kapela Pilgrim Pimple, Nový Paka, Docuku s Lucií Redlovou, pro děti tu bylo divadlo Drak s 

Černošskou pohádkou, Jarmila Enochová s Řemelnickými písničkami a další.

► Předposlední květnový den hostilo atrium muzea slavnou undergroundovou skupinu Plastic Pe-
ople of the Universe.  Legendární skupina vznikla v legendární době – v roce 1968 a během času se stala 

jednou z nejoriginálnějších skupin na české rockové scéně. Skupina se sblížila s demokratickou opozicí 

včetně Václava Havla, v roce 1976 byla řada členů skupiny vězněna. Po Chartě 77 začaly vznikat ilegální 

nahrávky. Koncert právě této skupiny byl vhodnou součástí Mezinárodní vědecké konference „Jan Patočka, 

české dějiny a Evropa“.

► Turnovské Bio Ráj  uvedlo opět 13 premiér (vlastně skoro samé). K nejzajímavějším určitě patřil nový 

český film Bestiář režisérky Ireny Pavláskové na motivy bestselleru Barbory Nesvadbové, v hlavních rolích 

zazářili Danica Jurčová a Karel Roden. Vynikající kameru tvořil trojnásobný držitel Českého lva F.A.Brabec. 

Další český film uvedený v premiéře má velmi zajímavý osud. Jmenuje se Marcela a vznikl původně jako 

cyklus dokumentů Heleny Třeštíkové Manželské etudy. V pátém příběhu tragicky zemřela dcera hlavní hr-

dinky Marcely a v tom okamžiku vstoupili „do scénáře“ diváci – začali Marcele posílat peníze. Nelze opomi-

nout americké snímky 300: bitva u Thermopyl, Fontána, válečný Dopisy z Iwo Jimy a vynikající Vlajky našich 

otců, který na Dopisy navazuje, oba s Clintem Eastwoodem v hlavní roli.
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► Výstavy v Turnově pokračovaly také několika „premiérami“ . V galerii Granát proběhla 10. května vernisáž 

výstavy dvou zdejších autorů : Radka Staňková – 5 minut od města a Josef Charousek – Krajinomalba. 
17. května byla zahájena výstava Vřídlovec – magický kámen v Muzeu Českého ráje a v divadelní galerii 

se  představily  fotografie  z  Madagaskaru  Zdeňka  Strnada. Tato  výstava  volně  navazuje  na  úspěšnou 

přednášku Cestovatelského klubu.

ČERVEN 2007 * ČERVEN 2007 * ČERVEN 2007 * 
► Dvojitým výročím si letos připomínáme vynikajícího filozofa 20. století, turnovského rodáka profe-
sora Jana Patočku. Narodil se v Turnově v dnešní Sobotecké ulici před 100 lety a zemřel v Praze před 30 

lety. Na počest této světově známé osobnosti, mimo jiné prvního mluvčího Charty 77, se konala v Turnově 

řada akcí a sjely se sem známé osobnosti. Na turnovskou část oslav, které jsou zmíněny v květnovém pře-

hledu,  navázala mezinárodní  vědecká konference „Jan Patočka,  české dějiny a  Evropa“.  Konala  se ve 

dnech 1. a 2. června v bývalé Kramářově vile ve Vysokém nad Jizerou a k hlavním pořadatelům patři-
la turnovská Pekařova společnost Českého ráje, Muzeum Českého ráje v Turnově a Město Turnov, 
zastoupené paní starostkou PhDr. Hanou Maierovou, rovněž vystudovanou historičkou. Účastníci konferen-

ce si vyslechli řadu zajímavých příspěvků o životě a díle tohoto významného filozofa. Program konference 

byl seřazen do tematických bloků:

- Filozofie Jana Patočky mezi Čechami a Evropou

- Jan Patočka, Jan Ámos Komenský a filozofie výchovy

- Intelektuál – společnost – politika

- Jan Patočka a filozofie dějin

- Jan Patočka a smysl českých dějin

- Literatura a umění

K nejzajímavějším patřila přednáška Dr. Petra Blažka, který se dlouhodobě zabývá posledními měsíci Pato-

čkova života, a příspěvek francouzského profesora Alaina Soubigou, zkoumající vztahy mezi T. G. Masa-

rykem a Janem Patočkou. Konference se zúčastnila zhruba stovka hostů. Po jejím skončení se konala ve 

vysockém kostele sv. Kateřiny zádušní mše za profesora Patočku, kterou celebroval páter Kordík.

► V úterý 5. června se na náměstí Českého ráje konalo Odpoledne s Deníkem Turnovska a Semilska. 
Vůbec první setkání místní redakce Deníku s občany byla doplněna mini autosalonem, hudbou a nechybělo 

občerstvení. Avšak chyběl tomu zájem a atmosféra. Snad příště.

► 6. června  dopoledne se v kanceláři starostky Turnova Hany Maierové uskutečnilo příjemné setkání, v 

rámci  kterého ředitel  oblastní  pobočky České  spořitelny  v  Liberci  Rostislav  Úlehla  předal  Městu 
Turnov symbolický šek s částkou 200 tisíc Kč. Peníze jsou určeny na likvidaci škod po běsnění orkánu 

Kyrill v lednu tohoto roku, kdy popadalo asi 60 stromů v turnovských šetřilovských parcích a další budou 

muset být pokáceny, protože byl narušen jejich kořenový systém. 
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► 14. června se Městské divadlo v Turnově proměnilo v pomyslný kulatý stůl o rozhodnutí Krajské-
ho soudu v Liberci ve věci navrácení majetku dědicům vlastníků Hrubého Rohozce z rodu Walde-
rode, který svolal zastupitel Josef Kunetka. Ke škodě věci se tato záležitost dostala na okraj zájmu a disku-

se se stočila na slučování škol v Turnově, o němž je psáno výše. Takže co bude s bývalými majetky rodu 

Walderode a hlavně co proti rozhodnutí můžeme dělat  se opět neví.

► Červen je tradičně také měsícem hudebních festivalů, které otevírají kulturní léto v Turnově. V sobotu 9. 
června byl slavnostně zahájen 52. ročník hudebního  festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, o němž je 

podrobně  psáno  v  rubrice  Kultura.  V  pátek  29.  června  odstartovaly  hned  dva  významné  hudební 
podniky různých žánrů – Letní mezinárodní hudební dílny Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů,  o 

nichž je podrobně psáno v červencové kultuře, protože trvaly do 8. července a hlavní akce tedy připadly do 

dalšího měsíce, a Hudební festival FUNKIN´Turnov 3, který je podrobně popsán v rámci červnové kultury.

► Zastupitelstvo jednalo o záměru odlehčovací komunikace z autobusového nádraží do Žižkovy uli-
ce.  Dají se očekávat protesty občanů, kterých se stavba dotkne – obyvatel Konělup, Koněvovy ulice a okolí 

atletického stadionu. Také to byl jeden ze sporných bodů, kvůli němuž loni zastupitelé neschválili regulační 

plán. Záměr má řadu odpůrců (narušení klidné vilové čtvrti, mostní těleso v záplavové oblasti Na Lukách...). 

Příznivci jsou kupodivu i z řad obyvatel Hruštice, kteří se nechtějí každou cestu k nádraží sunout v kolonách 

přes centrum města. Co dál?

►   V  červnu  probíhaly  dokončovací  práce  na  ulicích  Nádražní  a  Bezručova.  První  z  nich  byla 
slavnostně zprovozněna koncem měsíce, Bezručova o tři týdny později – 19. července. Nelze popřít, 

že obě ulice zkrásněly a získaly podobu skutečného městského bulváru, pod povrchem je po skoro 50 le-

tech nová kanalizace a inženýrské sítě. Bolavým místem je stále místo pro cyklisty a zpočátku také osvět-

lení, které ovšem bylo vyreklamováno jako odlišné od projektu. V Bezručově ulici byly kritizovány neobvykle 

široké chodníky na nízkou četnost chodců a z toho vyplývající zúžení vozovky oproti stavu před rekonstruk-

cí, dále panují neshody kolem parkování u památných lip. 

A jak se nové ulice líbí samotným občanům dokresluje anketa na stránkách Turnovska v akci:

✔ nová podoba ulic se mi líbí – 58 hlasů, tj. 26,48 %

✔ líbí se mi s výhradami – 78 hlasů ( 35, 62 %)

✔ nelíbí se mi ( 42 hlasy (19,18 %)

✔ absolutně se to nepovedlo – 41 hlasů ( 18,72 %)

Součástí kruhového objezdu mezi ulicemi Nádražní a Bezručova se stala také plastika „Strážci stromu“ od 

místního výtvarníka a uměleckého kováře Davida Szalaye. Nápad osadit kruhové objezdy drobnými umě-

leckými díly, která by evokovala Český ráj a Turnov, kde se snoubí krásy přírody, architektury i řemeslné tra-

dice, vznikl v loňském roce. Byla vyhlášena soutěž na osazení čtyř kruhových objezdů uměleckými díly, kte-

rá již má známé vítěze. Konkrétně se jednalo o kruhových objezdech na křižovatce Nádražní, Palackého, 

Bezručova u obchodu s nářadím, kde zvítězila výše uvedená plastika Davida Szalaye v hodnotě cca 200 ti-

síc korun a byla realizována jako první. Následovat bude křižovatka u Ontexu na Vesecku, tedy na příjezdu 

od Harrachova, kde má stát „téčko“ z nerezového plechu se sklem, evokující zpracování drahých kamenů 
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od studentky Jany Hübnerové z Držkova, na kruháku na křížení ulic Palacha, Sobotecká (u restaurace Ma-

gic) bude umístěna miniatura skalního města - autorem je Ondřej Šída z Turnova; a na kruháku u Lidlu bude 

kamenná brána, resp. imaginární vstup do Českého ráje od Milana Exnera z Poděbrad. Materiálem ovšem 

nebude kámen, už kvůli bezpečnosti, ale zvláště odolná keramická hmota. Na všechna čtyři místa již byl 

zpracován tzv. bezpečnostní audit, aby byly splněny všechny podmínky, zejména viditelnost. Další plastiky 

budou  pořizovány  podle  finančních  možností  města.  Poslední  kruhový  objezd  ve  městě,  který  je  před 

Baťovnou v Hluboké, resp. Sobotecké ulici, z bezpečnostních důvodů žádným uměleckým dílem osazen ne-

bude. 

► Písmák Josef Dlask z doláneckého statku se zařadí mezi světové autory. Jeho rukopisná kronika s 

názvem „Paměti sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova“ bude odeslána ke kompletní digitalizaci a 

stane se součástí projektu UNESCO „Paměť světa“. Z našeho regionu jde o jedinou písemnost, které se této 

pocty dostane!  Josef Dlask žil na statku v Dolánkách v letech 1782 až 1853, své zápisky začal psát kolem 

roku 1800 a psal je až do své smrti. Jeho dílo je srovnatelné s kronikou rychtáře Františka Vaváka z Milčic u 

Nymburka. Badatelům poskytuje jedinečné informace o životě venkovského lidu, jeho obyčejích a zvycích 

na počátku 19. století.  Málo známým faktem je,  že v turnovském muzeu opatrují  i  další literární skvost 

podobného druhu jako paměti Dlaskovy, a sice tři kroniky jeho současníka Jana Baptisty Cejnara z Frýdštej-

na. 

► Již druhým rokem pátrají turnovští policisté po pachateli nebo pachatelích, kteří zapalují okrasné dřevi-
ny na různých místech ve městě a bezprostředním okolí, neštítí se ani páchat tuto činnost na hřbitově nebo 

vypálit túje kolem pomníku Padlých ve Skálově ulici. V polovině měsíce byl dopaden starší muž, který pod-

pálil strom v Dolánkách v areálu bývalého koupaliště. K činu se ihned přiznal, avšak jestli se podaří přes 

něho dopátrat další případy není dosud jasné.

KULTURA V     ČERVNU 2007 * KULTURA V     ČERVNU 2007 * KULTURA V     ČERVNU 2007 *  

► V pátek 1. června jsme oslavili Den dětí akcí Zahrada hravá a tvořivá, kterou pořádalo Středisko 
pro volný čas dětí a mládeže (Žlutá ponorka), ve své zahradě. Vstup do zahrady domu byl umožněn z 

parku a na děti čekala řada her a soutěží a  samozřejmě  odměny pro vítěze.

► 1. a 2. června se na Hrubém Rohozce konala zajímavá akce s názvem Varhany na zámku. Bylo pa-

matováno na všechny věkové skupiny: dopoledne varhaník Mgr. Radek Rejšek předvedl program pro mateř-

ské školy Hudba hrou, po obědě následoval pořad pro základní a střední školy Poznáváme varhany a od 19 

hodin večer se konal koncert Varhany a zpěv v obsazení Jiřina Marková a Aleš Dvořák. Druhý den se v zá-

mecké kapli uskutečnil koncert sboru pražské Lorety Veselé kapuce, rovněž s varhanním doprovodem.

► V pondělí 4. června proběhl na terase knihovny tvořivý den pro děti Od batiky k řezbářství. Jednot-

livé disciplíny vedli lektoři Lenka Neumannová, Josef Čermák a Miloš Šimek.
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► Ve středu 6. června se konal  534. Turnovský hudební večer. Tentokrát šlo o trochu netradiční pořad 

Smyčcového tria Gideon a klarinetisty Igora Františáka. Kromě díla Gideona Kleina, tvořícího v terezínském 

ghetu, jehož jméno soubor nese, zazněly skladby L. van Beethovena, K. Stamice, J. Haydna a F. Schuberta.

► V pátek 8. června se uskutečnila premiéra hry Vařený hlavy v podání Společnosti bloumající ve-
řejnosti. Černou grotesku Marka Horoščáka zpracoval Jan Baron Marek, a to včetně scény. Hudbu poskytl 

turnovský rodák Martin Hybler.

► Od 9. do 16. června se konal 52. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.  V le-

tošním roce poprvé pořadatel (Spolek přátel hudebního festivalu DTS), přijal spolupráci agentury EM ART – 

České doteky hudby a festival byl rozšířen také o „výjezd“ za jičínskými diváky. To samozřejmě přineslo i fi-

nanční přínos, který byl využit zejména na kvalitnější propagaci, bulletin festivalu a podobně. Lektory letošní-

ho ročníku byli: Michyio Keiko a Zdena Kloubová – zpěv,  Roman Víšek a prof. Jaroslav Šaroun – klavír a 

Dagmar Zárubová - housle.

– 9. června – Slavnostní zahájení festivalu na Sychrově, úvodní fanfáry přednesli Staroměstští trubači, po 

zahajovacím aktu  u  desky Antonína  Dvořáka následoval  koncert  turnovských  pěveckých  sborů Pě-

veckého sboru Antonín Dvořák a Musica Fortuna v galerii zámku.

– 10. června pokračoval festival rovněž koncertem na sychrovském zámku, vystoupilo Bohemia trio a Ka-

teřina Soukalová – Váchová.

– Ve středu 13. června byly zahájeny Mezinárodní interpretační dílny. V podvečer se konal zahajovací 

hudebně literární pořad Písně slunné Itálie v galerii Muzea Českého ráje, v němž účinkovalo Gran Duet-

to Concertante, Valerie Zawadská a držitel Křišťálové růže Rudolf Kvíz.

– Čtvrtek 14. června patřil duchovní hudbě, v kostele Narození Panny Marie vystoupila Zdena Kloubová, 

jedna z lektorek interpretačních dílen, a varhaník Aleš Bárta. Tento koncert byl nejnavštívenějším kon-

certem festivalu.

– V pátek 15. června proběhla v Jičíně rekonstrukce Dvořákova koncertu ze 14. května 1892. Michiyo Ke-

iko a Eva Lédlová s doprovodem Bohuslava Lédla přednesli Moravské dvojzpěvy, pokračovalo Artemiss 

Trio.

– V sobotu 16. června proběhl závěrečný koncert frekventantů Interpretační dílny, tradičně s neopakova-

telnou atmosférou setkání lidí, které spojuje zájem o hudbu a poslech i interpretace jim působí radost. 

Bohužel se s námi tímto ročníkem loučila Carmen Funke z hudební školy v německém Niesky, která od-

chází do důchodu. Je nestorem německé účasti na těchto dílnách, výraznou osobností každé výpravy k 

nám a bude festivalu moc chybět. 

► V pondělí 11. června  proběhlo představení turnovské abonentní řady Novescento s Davidem Pra-
chařem  a  Emilem  Viklickým.  Na  závěr  sezóny  byla  vybrána  hra  italského  dramatika  a  spisovatele 

Alessandra Baricca. Název znamená nové, v tomto případě století. Tak bylo pojmenováno dítě, nalezené na 

zámořské lodi.  Z  chlapce se  stane  excelentní  jazzový  klavírista.  David  Prachař  byl  za  roli  Novescenta 

oceněn Cenou Thálie za rok 2006. Hra byla také úspěšně zfilmována.
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► Den na to se opět v Městském divadle konalo představení z řady Domácí scéna aneb Máme na to! 
Turnovské  divadelní  studio  ve  spolupráci  s  dětským  souborem  gymnázia  provedlo  dramatizaci 
Poláčkova klasického příběhu Bylo nás pět. Inscenace se vrací po několika letech, kdy dosáhla historicky 

největšího počtu repríz v historii turnovské ochotnické činohry – 35 – opět v režii Petra Hakena, ovšem s 

novým obsazením. Hudbu k představení obstaral Bohuslav Lédl.

► Ve středu 13. června v turnovském divadle uskutečnil slavnostní křest knihy Dagmar Silveriové – 
Landrové Štěstí je pěkně tlustá masařka.  Jde o druhou knihu turnovské autorky a vedoucí dívčího diva-

delního souboru Dóra. Kromě knížek Co říkal můj manžel gynekolog, která se setkala s velkým ohlasem,  je 

autorkou jednoaktové hry Dóra a Jekatěrina, scénáře k televizní detektivce Útěk před smrtí a inscenovaného 

čtení Než zazvoní tetka Smrtka. Na vydání nyní čekají další dvě povídkové knížky Říkačky u dvou cigaret a 

Tak co je zase doktore?

► V sobotu 16. června proběhla první Muzejní noc v Muzeu Českého ráje v Turnově a nesla název 
Slavnosti slunovratu.  Námětem programu byly keltské tradice spojené s letním slunovratem, do evrop-

ských křesťanských tradic převzaté jako svatojánská noc. Na nejmenší návštěvníky čekaly pohádkové by-

tosti, jako víly, skřítci, vodník nebo ježibaba. Doprovodný program v atriu muzea obstaralo Sváťovo diva-

dýlko, turnovská folková skupina Pranic a Rytíři turnovského meče.

► V pátek 29. června se konal další ročník hudebního festivalu Funkin ´Turnov 3. Hosty festivalu a 

tedy i turnovské kapely Funk Corporation tentokrát byli:

– jablonecká funková kapela Erna

– David Dragoun Band, kterou vede syn české rockové legendy Romana Dragouna

– T.O.P. Dream Company se zpěvákem Vojtěchem Dykem (v současné době známým z televizního seriá-

lu letiště, jinak vystupujícím např. v muzikálech)

► Turnovské Bio Ráj zahájilo víkendová promítání v letním kině.  Mohli jsme vidět premiéry slavných 

amerických filmů Spiderman 3, Želvy Ninja, třetí díl veleúspěšné série o pirátech z Karibiku – Na konci svě-

ta. Nejzajímavější  byl  ovšem  český film Roming, navazující  na typickou člověčinu našich veseloher. V 

hlavních rolích excelovali Marián Labuda, Bolek Polívka a Vítězslav Holub. Klubovým filmem byl v červnu 

čínský snímek Horská hlídka podle skutečných událostí z prostředí tibetských dobrovolných bojovníků proti 

pytlákům. Film vynikajících kvalit není ovšem pro „slabší povahy“, brutalita se prolíná celým dílem. 

► Výstavy v červnu byly kromě probíhajících obohaceny rozsáhlým projektem Za pověstmi Českého ráje 
a Euroregionu Nisa,  na kterém se kromě turnovských dětí podíleli také žáci škol z partnerského města 

Jawor v Polsku. Výstava má dvě části, které se vzájemně doplňují – dětská výtvarná díla na dané téma a 17 

postaviček  z  lipového  dřeva  od  řezbářky  Jarmily  Haldové  podle  návrhů  akademické  malířky  Barbory 

Kyškové. Vše bylo vidět v galerii Muzea Českého ráje od 9. června až do poloviny srpna.
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► Dalším počinem z výtvarnického světa bylo Řezbářské sympozium na Dlaskově statku ve dnech 13. - 
17. června.  Vyvrcholením festivalu byla sobota 16. června, kdy ukázky řezbářského řemesla doprovázel 

program Divadla z půdy, Krkonošského horalu a skupiny Rebel. Práce účastníků sympozia byly rovněž vy-

staveny v muzeu až do 1. července.

ČERVENEC 2007 * ČERVENEC 2007 * ČERVENEC 2007* 
► Tradičním zahájením prázdnin je v Turnově akce Kámen a šperk. Na náměstí se konal historický trh, 

své  umění  předváděli  brusiči  a  šperkaři.  Pro  děti  byly  přichystány  soutěže  a  pro  všechny  doprovodný 

program. Během prázdnin pak pokračovaly prohlídky vybraných dílen s ukázkami těchto řemesel.

► Turnovské sídliště Jana Patočky se dočká opravy.  Turnovské radnici se podařilo po několika poku-

sech získat peníze z Ministerstva pro místní rozvoj z programu regenerace panelových sídlišť. Zhruba tisí-

covka obyvatel sídliště, které hodně poznamenalo zprovoznění silničního průtahu městem v jeho bezpro-

středním sousedství,  se může těšit na pozitivní změny. Ministerstvo poskytne 3,9 milionu Kč a město do 

obnovy přidá vlastních 1,7 milionu. Největší změny budou v okolí jediného zde stojícího věžáku, upraven 

bude zdevastovaný bazének, budou opraveny chodníky, vozovka i veřejné osvětlení. Opravy se dočká dět-

ské hřiště, lavičky a další mobiliář sídliště. Bude také vysazena nová zeleň, která ještě více sídliště oddělí od 

silničního průtahu.

► 13. července se vydal hejtman Libereckého kraje Petr Skokan kvůli protipovodňovým opatřením 
na kontrolní plavbu po Jizeře. Tentokrát ho doprovázel další člen rady kraje, náměstek hejtmana Antonín 

Schäfer. Spolu s hejtmanem do kánoe opět usedl starosta Malé Skály Jiří Nejedlo, členem další posádky 

byla také starostka Turnova Hana Maierová. Z pohledu Turnova jsou nejdůležitější informace, že ústředí Po-

vodí Labe v Hradci Králové má již pro Turnov zpracován projekt sklopného jezu u Juty. Realizace záleží na 

dotacích. Součástí nového jezu má být i rybí přechod, náklady na stavbu jsou odhadovány až na 50 milionů 

korun (sklopný jez v případě velké vody umožní větší průtok městem). Další etapa protipovodňových opat-

ření v Turnově zahrnuje prohloubení koryta v okolí „velkého“ mostu v Palackého ulici, který má špatný profil 

a tím i malou propustnost.

► Rada města na svém zasedání 16. července vzala na vědomí výčet jednotlivých kroků vedoucích k 
realizaci  transformace  Městské  nemocnice a  uložila   řediteli  MN  zajistit  registraci  NZZ  Panochova 

nemocnice Turnov, s. r. o. a Ing. Pekařovi předložit podklady o dalších potřebných konkrétních krocích na 

příští jednání RM. Zároveň RM uložila vedoucí FO zařadit do příštích rozpočtových změn položku výdajů na 

transformaci Panochovy nemocnice Turnov s. r. o.

► Začátek prázdnin také vždy vyvolá otázku, jak se moderně říká, udržitelnosti rozvoje cestovního 
ruchu.  Turistika v Českém ráji, střet ochrany přírody s návštěvnickým ruchem, nedostatečné služby, rela-

tivně velmi málo lidí, kteří se v tak exponované a navštěvované krajině turistickým ruchem živí a tím také ne-
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chuť se turisty zabývat, protože je jich moc a domácím berou klid. Samostatnou kapitolou jsou turnovští ob-

chodníci. I v sezoně na obchodech visí cedule „Zavřeno – dovolená“ a krámy zavírají už v pět odpoledne a o 

víkendech je v ulicích pusto a nebýt pár hospod a nově letních předzahrádek, o nějakém turistickém centru 

nemůže být ani řeči. Anketa s otázkou, jak se jako Turnovák dívám na letní návštěvníky dopadla takto:

- nenávidím je – 47 hlasů, tj. 20,26 %

- nevadí mi – 104 hlasy, tj. 44,83 %

- vítám je – 81 hlasů, tj. 34,91 %

Nejspornějšími body jsou jistě přelidněné hlavní dominanty Českého ráje (zejména Trosky a Hrubá Skála) a 

nedostatek koupání. A co říkali  respondenti místní i „cizí“ návštěvníci na to, co jim nejvíc chybí v letním 

Turnově:

- lepší služby – 75 hlasů, tj. 22,80 %

- koupaliště – 95 hlasů, tj. 28,88 %

- odstavná parkoviště – 49 hlasů, tj. 14,89 %

- větší nabídka akcí – 23 hlasů, tj. 6,69 %

- cyklostezky – 28 hlasů, tj. 8,51 %

- ostatní (jednotlivosti) – 38 hlasů, tj. 11,55 %

- nic mi nechybí, vše je OK – 21 hlasů, tj. 6,38%

► Už 18. července přišla pro obyvatele i návštěvníky Turnovska špatná zpráva – v přírodním koupa-
lišti na rybníku Bažantník u autokempu v Sedmihorkách zakázáno koupání kvůli množství toxických si-

nic. Na Turnovsku je zoufale málo míst, kde by se ve vedrech, která v posledních letech panují, mohli ná-

vštěvníci nebo domácí zchladit. Každý rok se tento problém opakuje a omílá ze všech stran. Každý rok bez 

řešení. V tomto světle se jeví likvidace koupaliště v Dolánkách jako chyba. Možná, že koupaliště mohlo být 

opraveno jen provizorně, jako to udělali na mnoha jiných místech republiky. Jenže v době likvidace koupa-

liště tu byl mecenáš Horáček, který slíbil Turnovu miliardu na aquapark v Maškově zahradě. Nyní se má za-

čít stavět  Wellness centrum na Všeni, možná, že potom ani areál v Turnově nebude potřeba. A  pokud ano, 

co vlastně stavět? Kluziště, krytý bazén nebo venkovní koupaliště?

A co na to obyvatelé Turnova? 107 dotázaným venkovní koupaliště chybí, 38 nechybí a 36 chybí, ale chá-

pou, že jsou důležitější věci.

(Převzato z Turnovska v akci)

  
► 24.  července v odpoledních hodinách  navštívil  ministr zemědělství  České republiky Petr Gan-
dalovič v rámci své jednodenní návštěvy Libereckého kraje farmu ZEA v Sedmihorky, resp. v Rad-

vánovicích a na Roudném. Ministr se byl podívat na poli, zhodnotil letošní sklizeň obilovin a potom se ještě 

podíval na Roudný, kde stojí chlouba firmy, a sice výrobna krmných směsí, která má mezi chovateli v celé 

České republice  obrovský kredit.  Firma ZEA Sedmihorky majitele Stanislava Padrůňka je jedním z nej-

větších zemědělských podniků v Českém ráji a se svým 400 milionovým ročním obratem bude jen těžko hle-

dat konkurenci i v širším okolí. Hospodaří na zhruba 1700 hektarech na Turnovsku, pěstují zde obiloviny, 

řepku nebo kukuřici, velká část výměry je určena na pastviny, na farmě je asi 250 mléčných holštýnských 

dojnic (Padrůněk je i spoluautorem knihy o chovu tohoto plemene) a dalších 500 kusů skotu na maso. Právě 
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v pastevectví vidí Stanislav Padrůněk budoucnost, která je navíc podle něho i v nejlepším souladu s krajinou 

Českého ráje. 

► V červenci zasahovali místní záchranáři dvakrát ve Skalním městě poblíž Sedmihorek.  Společným 

jmenovatelem obou případů je přecenění sil návštěvníků Skalního města. První případ se odehrál 17. čer-

vence na skále Kapelník. Mladý lezec nezvládl techniku a v zájmu vlastní bezpečnosti přeskočil do koruny 

sousedního stromu. Odsud ho už zachránili členové lezeckého družstva a hasiči z Turnova. 29. července 

zůstali uvězněni ve skalním masivu dva chlapci, kteří se vydali do vlhkých skal bez jakékoliv výstroje. Na-

štěstí se oba případy obešly bez zranění.

►  V červenci dostali občané a návštěvníci k dispozici nové prostory v soukromém hotelu Karel IV. v 
Žižkově ulici. Jedná se o kongresový sál s kapacitou 100 lidí. Kapacita ubytování byla rozšířena o 22 lůžek, 

k dispozici jsou dva bazény a hřiště. Škoda jen tříštění prostředků včetně grantů z EU. Budeme mít dva 

kongresové sály?

KULTURA V     ČERVENCI 2007 * KULTURA V     ČERVENCI 2007 * KULTURA V     ČERVENCI 2007   

► Od 29. černa do 8. července hostil Turnov 2. ročník Letní mezinárodní hudební dílny Leoše Janáč-
ka a Bohuslava Martinů.  Turnovským pořadatelem je Základní umělecká škola. Kurzy letošního ročníku 

byly určeny  pro hráče na housle, violu, violoncello a kontrabas. V rámci festivalu také proběhly  zajímavé 

koncerty : 

 - 1. července – Zuzana Lapčíková se svým kvartetem

 - 3. července – Josef Špaček, housle a Kuonk-Man Lio, klavírista čínského původu

 - 7. července – závěrečný koncert absolventů kurzů

► Od středy 4 července do soboty 7. července souběžně probíhal Mezinárodní festival pěveckých 
sborů pořádaný u příležitosti 20. výročí založení sboru Musica Fortuna. Celkem se festivalu účastnilo 

asi 200 zpěváků ze šesti sborů: Rösträtt ze švédské Alvesty, Rushmoor z Anglie, francouzský sbor Mélodie 

des Sources, G.Giovannini z Flermignata (Itálie), Zbor humenských učiteĺov ze Slovenska a samozřejmě 

turnovská Musica Fortuna. Jednotlivé sbory provedly 3 koncerty – v koncertním sále v Lomnici nad Po-

pelkou,  v kostele sv.  Josefa na Hrubé Skále a v kostele sv.  Prokopa v Hodkovicích.  Vyvrcholením byl 

společný závěrečný galakoncert v městském kině v sobotu 7. července.

►  Úspěšně pokračovala dalším ročníkem tradiční série nedělních pohádek na Hrubém Rohozci, 
pořádaná již řadu let Loutkářským souborem Na Židli pod názvem Loutkáři dětem. V neděli 8. červen-

ce vystoupili místní s pohádkou O perníkové chaloupce, týden na to loutkářský soubor Maminy z Jaroměře 

zahrál Černou a bílou Frónu. 22. července opět soubor Na Židli vystoupil s pohádkou O slepičce kropenaté, 

první srpnovou neděli opět soubor z Jaroměře, ale tentokrát BOĎI a byla to pohádka O Zubejdě solimánské. 

12. srpna pokračoval liberecký Spojáček představením O zakleté labuti a na závěr cyklu 26. srpna vystoupili 

opět sami organizátoři a zahráli dětem Červenou Karkulku.
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► Státní zámek Hrubý Rohozec také připravil již skoro tradiční akci  Vítejte ve starých časech – móda 
sedmi staletí (5. a 6. července), která byla doplněna malým tržištěm řemesel. Ve čtvrtek 26. července se v 

kapli uskutečnil koncert Tria cantabile s programem Láska v hudbě mistrů.

► O prázdninách probíhalo také Léto na Valdštejně.  V bohatém programu vystoupilo již tradičně Hra-

decké tucteto, dále chrámový pěvecký sbor Magna Diesis z Velkého Meziříčí, vokální soubor staré hudby 

Collegium 419 Praha a Black Boys. Každoroční seminář  Holla! Hollan! opět důstojně připomněl osobnost 

hudebního skladatele a varhaníka na Valdštejně Václava Karla Hollana Rovenského.

► Letní kino v Turnově připravilo koktejl zajímavých snímků opravdu pro každého. Prázdniny začínaly čes-

kou  komedií Roming s Marianem Labudou a Boleslavem Polívkou v hlavních rolích. Z české tvorby jsme se 

dočkali reprízy veleúspěšné komedie Vratné láhve a snímku Jiřího Menzela podle slavného románu Bohu-

mila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. V závěru měsíce to byl ještě film Tajnosti s Ivou Bittovou 

v hlavní roli. Mladší publikum přilákala americká animovaná komedie Shrek třetí. Naopak velmi černá dán-

ská komedie Terkel má problém nebyla v žádném případě pro děti. Také animovaný thriller  Renesance, 
výjimečně a působivě černobílý, byl sice přístupný, ale vychutnali si ho spíše odborníci. Pro všechny pak 

byly jistě snímky Velkej Biják (USA), Občan Pes (Thajsko), Jednotka příliš rychlého nasazení a Smrto-
nosná past 4.0.

► Letní  výstavy měly převážně téma Kámen a šperk.  Ve výstavním kabinetu muzea proběhla výstava 

Acháty a jaspisy světa, ve výstavním sále pak Jihoafrický současný šperk. V galerii Granát vystavovala 

současná malířka Margita Krajníková–Abrmanová  Pastely.

► Řada Turnováků také navštívila tradiční Folkovou noc na Frýdštejně, která se konala 21. července v 

areálu statku Ondříkovice.
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SRPEN 2007 * SRPEN 2007 * SRPEN 2007 * SRPEN *
► V srpnu byla oficiálně předána jedna z největších investičních akcí v Turnově v posledních letech 
– odkanalizování Daliměřic, Hrubého a Malého Rohozce. Celá akce byla projekčně připravována od října 

2002, začalo se stavět na sklonku roku 2005. Bylo postaveno 10 kilometrů kanalizací a připraveno na 360 

nových přípojek. Součástí byla také speciální výtlačné řady, pět čerpacích stanic, obnova systému dešťové 

kanalizace v oblasti zámku Hrubý Rohozec a nové povrchy ulic na trase kanalizace. Doprovodnými akcemi 

byly přibližně 3 kilometry nových vodovodů, chodníky a osvětlení v Hruborohozecké ulici, odkanalizování 

domů v Brigádnické ulici a příprava na odkanalizování Bukoviny a Kobylky. Akce stála 115 miliónů korun 

(bez DPH), z toho 62 mil. Kč jsme získali z evropských fondů. Ostatní bylo hrazeno z městského rozpočtu a 

Vodohospodářského sdružení Turnov.

► Na druhé straně města byly předány do užívání komunikace v Mašově a Pelešanech rovněž po vý-
stavbě kanalizace.

► Na srpnové tiskové konferenci zazněla zajímavá informace - o zadluženosti Turnova. Město má 
nyní dluhy ve výši 86 milionů, tj. 5 940 Kč na jednoho obyvatele. Počítá se ještě s nárůstem dluhu, ne-

boť bude nutné si vzít úvěr na dostavbu Střelnice ve výši 60 milionů a šest milionů na opravu synagogy v 

Krajířově ulici do doby než přijdou slíbené dotace z Norských fondů. Dále dluh města vzroste, až se začne 

realizovat projekt Čistá Jizera. A jak jsme na tom ve srovnání s jinými městy?  Například v Liberci je situace 

daleko horší - 2,15 miliardy, resp. 22 tisíc na hlavu. V České Lípě je stav naopak lepší, když tam jednotlivý 

občan dluží 1240 Kč (celkově 48 milionů).

► V polovině srpna vyšlo první, nulté číslo Zpravodaje Sdružení Český ráj.  Podle předsedy sdružení 

Aleše Hozdeckého jde o další postupný krok, jak s jednotlivými aktivitami seznámit širší veřejnost. Nulté čís-

lo bude pouze v elektronické podobě, tištěná verze by měla vycházet nejméně dvakrát ročně, pro zájemce 

bude k dispozici  zdarma. Tím jsme jako patnáctitisícové město se spádovým územím zhruba s 33 tisíci 

obyvatel zřejmě nejinformovanější v naší republice. Stručný přehled dosud vycházejících tiskovin:

1/ Čtvrtletníky  –    Od Ještěda k Troskám

– Muzejní čtvrtletník

2/ Měsíčníky  –     Hlasy a ohlasy Turnovska

– Turnovsko

3/ Čtrnáctideníky   -   Nové Pojizerky

4/ Deníky   -   Turnovský a semilský deník (bývalý Deník Pojizeří)

5/ Inzertní noviny – Jizerníček

                             -  Nabídkový katalog

► Na závěr prázdnin trochu statistiky o návštěvnosti Českého ráje.  Následující tabulka uvádí počty ná-

vštěvníků na turisticky atraktivních místech a v Městském informačním centru za tři nejrušnější měsíce v 
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roce, tedy červen, červenec a srpen 2007. Poslední dva řádky jsou věnovány začínajícím akcím - pro-

hlídkám turnovských kostelů každé pondělí odpoledne a exkurzím za kamenářskou tradicí Kámen a šperk:

Objekt rok 2005 rok 2006 rok 2007

Hrubý Rohozec 26.300 18.540 18.179

Muzeum českého ráje 10.211 10.208 11.673

Dlaskův statek 9.695 8.630 7.652

Valdštejn 48.172 41.865 48.233

Městské informační středisko 13.715 17.422 16.801

Prohlídka kostelů 71 145 177

Kámen a šperk - 98 194

Celkem 108.164 96.908 102.909

( Statistika je převzata ze říjnového čísla Hlasů a ohlasů Turnovska)

► Letošní letní bouřky působí větší škody než obvykle. Od poloviny července do poloviny srpna zasáhl 

blesk při bouřce v jediné turnovské ulici  - v ulici Skálova - hned čtyři domy. Lidem vyhořely televize, počíta-

čové modemy, mikrovlnné trouby, přenosné telefony, satelitní přijímače, popraskala část žárovek (a to měly 

některé domy i hromosvod!).  Podle  tiskové mluvčí hasičů Ivy Michalíčkové došlo na území Libereckého 

kraje v roce 2006 ke třem požárům nízkých budov v souvislosti s úderem blesku. Letos už to bylo od začát-

ku roku do poloviny srpna 10 požárů, které byly způsobeny úderem blesku.

► Mezi časté zprávy z policejního a hasičského bloku patří v tomto období záchrana paraglidistů na 
Kozákově.  Stalo se tak i 29. srpna, kdy přivolaná lezecká skupina našla 47letého muže polské národnosti 

zaklíněného v buku až 500 metrů od rozhledny. Byl ve výšce asi 20 metrů a co je důležité – bez zranění.

► Téhož dne, lépe řečeno v noci z 28. na 29. srpna, byla vykradena půjčovna stavebních strojů v 
Turnově. Vznikla škoda ve výši 211 tisíc korun a po pachateli se pátrá.

KULTURA V     SRPNU 2007 * KULTURA V     SRPNU 2007 * KULTURA V     SRPNU 2007 *  
V srpnu se jako každoročně rozběhlo Turnovské kulturní léto, pořádané Kulturním centrem Turnov:
► Ve středu 1. srpna se uskutečnil v atriu Muzea Českého ráje první koncert stylu ska-jazz a rocksteady, 

vystoupila skupina Prague ska conspiracy. Skupina je inspirována tvorbou Victora Rice. V novém složení 

byla u nás i se zpěvačkou Marianou.

► Středa 3. srpna patřila dětem a vystoupení Tři pohádky s písničkou. Na Malé scéně v letním kině 

vystoupili herci pražského Divadla Pohádka a hrálo se O dvou chroustech, Mlsná princezna a Sekerková 

polévka.

► 6. srpna vystoupila na náměstí Českého ráje turnovská skupina Corcovado.
► 8. srpna pokračovala v koncertní šňůře country kapela Bodlák, a to rovněž přímo na náměstí.

► Čtvrtek 9. srpna potěšil příznivce dechovky – u restaurace Skalák u nádraží zahrála Jablonečanka.
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► V úterý 14. srpna vystoupila revivalová kapela 20 deka duše z Liberce na Malé scéně v letním kině. 
Pětičlenná skupina hraje převážně repertoár Vladimíra Mišíka.

► O den později hrála místní mladá kapela Hottentot, a to přímo na náměstí.

► Ve čtvrtek 16. srpna pokračovalo Kulturní léto hudebními šprýmy v podání nové kapely Jardy Kotka 

Mackie Messer.
► Také místní loutkáři Čmukaři se připojili představením Dračí pohádky u restaurace Skalák u nádraží, a 

to v sobotu 18. srpna.

► V úterý vystoupili na náměstí Českého ráje hosté z daleka – děčínská skupina Vomiště.
► Ve čtvrtek 23.srpna se v La Café (bývalá čajovna ve Dvořákově ulici) uskutečnila opravdová novinka v 

letním programu – autorské čtení poezie a účinkoval Pavel Josefovič Hejátko.
► Poslední srpnový víkend byl naplněn dvěma velkými akcemi. První z nich byla určena dětem. V 

městském kině hostoval známý Michal Nesvadba s programem Michal k snídani.
► V neděli 26. srpna se konal koncert české šansoniérky Marie Příkaské s klavírním doprovodem 
Radima Linharta. Podvečer se konal v Husově sboru.

► A „finále“ kulturního léta, tedy poslední týden, bylo více než bohaté:

– Pondělí 27. srpna – Velký rockový koncert v letním kině, účinkovaly kapely Zabeat, Magda Brožková 

& Band, Hitmakers a Outcky.

– Úterý 28. srpna – koncert Letś Blues na Malé scéně letního kina

– Středa 29. srpna – taneční hudba 60. - 80. let v podání skupiny Tornádo v čele s Václavem Ouvínem 

zazněla v Rývových sadech v Žižkově ulici. Letošní ročník Kulturního léta byl tedy nápaditý jak 

programem, tak širokým spektrem prostředí, v nichž se akce konaly.

– Čtvrtek 30. srpna – na náměstí se vystřídala Dechová hudba Turnovanka a večer Zdvořilý Woody 
vedený Tomášem Maškem.

– Pátek 31. srpna – keltská hudba v podání skupiny Shannon v Country saloonu U supa.

► Také letní kino v Turnově přichystalo řadu „bonbonků“ pro místní obyvatele i návštěvníky města. Z české 

tvorby to byla očekávaná premiéra filmu A bude hůř podle románu Jana Pelce s autentickou hudbou 80. let 

a repríza úspěšného snímku Bestiář režisérky Ireny Pavláskové podle bestselleru Báry Nesvadbové. 

Poloviční autorství ČR má také zajímavý životopisný film Edith Piaf. Mezi zahraniční tvorbou převládaly 

snímky USA – druhé pokračování úspěšného horroru Hotel, sci-fi film Next s Nicolasem Cagem, asi 

nejnavštívenější Harry Potter a Fénixův řád a animovaný sitcom Simpsonovi ve filmu. Výjimečný byl také 

čínský historický snímek Kletba zlatého květu.

► K probíhajícím výstavám přibyla velmi obsáhlá výstava Geopark šance pro region v galerii Muzea 

Českého ráje.

► Státní zámek Hrubý Rohozec obohatil prohlídky akcí Johanka z Krajku a její společnost, takže o 

víkendu 18. - 19. srpna se provádělo v dobových kostýmech a přišly také historické postavy Johanka a 

Konrád z Krajku a další.
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ZÁŘÍ 2007 * ZÁŘÍ 2007 * ZÁŘÍ 2007 * ZÁŘÍ 2007*
► Od 1. září  2007 platí  nová školská reforma, znamenající řadu změn ve vyučování i  přístupu k 
žákům. Jednou z hlavních změn je systém výuky „klíčových kompetencí“, tj. dovednosti žáků v důležitých 

životních situacích. Dělí se na 6 oborů :

1. kompetence k učení

2. kompetence k řešení problému

3. kompetence komunikativní

4. kompetence  sociální a  personální

5. kompetence občanské

6. kompetence pracovní

Školní rok 2007/08 je zlomový také v tom, že všechny školy učí od 1. do 6. ročníku podle vlastního vzdě-

lávacího programu. O této změně se hodně diskutuje, ale málo se vysvětluje a je proto všeobecně vnímána 

záporně. Všechny turnovské školy se snažily situaci objasnit včasným zveřejněním svých programů, větši-

nou na internetových stránkách.

► V pondělí 3. září začal nový školní rok 2007/08.  Počet školských zařízení na Turnovsku se oproti loň-

skému roku nezměnil. Základní školy v Turnově navštěvuje od září 1 736 dětí, což představuje meziroční 

úbytek 4,7%. Ve správním obvodu Turnov je situace obdobná, do školy nastoupilo celkem 2 579 žáků, což 

je o 4,4% méně než loni. Největší událostí je samozřejmě nástup prvňáčků, těch bylo 3. září celkem 161:

-  v ZŠ ve Skálově ulici 46 žáků 

- v ZŠ v ulici 28. října 53 žáků

- v ZŠ v ulici Žižkova 37 žáků, z toho 6 byl povolen odklad

- v ZŠ Mašov 12 žáků

Mateřské školy v Turnově mají rovněž víceméně stejnou kapacitu, ale vzrostl zájem rodičů o umístění dětí 

do mateřské školy. Proto je třeba se o místo zajímat s předstihem, nejpozději v květnu, má-li dítě nastoupit 

od září. Pro přijetí jsou podstatná tři kritéria: 1. místo trvalého bydliště, 2. věk dítěte a 3. zaměstnanost rodi-

čů. Celkově navštěvuje mateřské školy ve správním obvodu Turnov 847 dětí,  z toho 524 přímo v Turnově.

Během prázdnin probíhaly opravy školských zařízení a vylepšení prostředí pro žáky i učitele. Práce zajiš-

ťoval odbor správy majetku v součinnosti s vedením jednotlivých škol. V ZŠ 28. října byla provedena celková 

rekonstrukce sociálních zařízení v jednom ze dvou traktů hlavní budovy za 1,3 mil. Kč. K opravě sociálních 

zařízení došlo i v ZŠ Skálova, ovšem v menším měřítku, za 200 tis. Kč. Drobné úpravy byly provedeny v MŠ 

Mašov (úprava stropu) a MŠ Kosmonautů (výměna části oken). Další opravy budou realizovány podle fi-

nančních možností.

► Na zářijové tiskové konferenci bylo předběžně zhodnoceno a diskutováno jedno z nejméně po-
pulárních opatření v Turnově - snížení osvětlení v ulicích Turnova.  Rada města letos na jaře rozhodla z 

úsporných  důvodů radikální  omezení  veřejného osvětlení  v  době od 24 do 4  hodin  ráno.  Oficiálně má 

zhasnout každá druhá lampa, jen tam, kde to nejde technicky provést, svítí třeba až každá třetí nebo čtvrtá. 
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Opatření by mělo městskému rozpočtu přinést úsporu mezi 300 až 400 tisíci Kč ročně,  technická opatření, 

aby část pouličních lamp šla vůbec zhasnout, stála zatím přes 120 tisíc Kč. Celkově stojí osvětlení nočního 

Turnova 2 miliony korun ročně, vzhledem k rostoucím cenám energií vzrostla tato částka skoro o půl milio-

nu. Opatření se týká následujících lokalit:

- Daliměřice (mimo U lip, Zahradní)

- Bezručova

- Nádražní

- Turnov II. (mimo ul. Vrchlického, Šlikova, Budovcova, K. Světlé)

- Přepeřská (sídliště ne)

- Koškova, (Perchta až k ulici Palackého)

- autobusové nádraží

- Husova, Žižkova, Koněvova

- Jeronýmova

- Zelená cesta

- 5. května od antikvariátu Bartůněk na Hruštici

- 28. října, Přemyslova

- A. Dvořáka

- Durychov (komplet)

- Výšinka - komplet včetně sídliště

- Jana Palacha

- Kamenec (komplet)

- Sobotecká

- Mašov (pouze část, kde není vrchní vedení)

- Svobodova

- Vesecko (kolem Ontexu)

A jak to řeší v okolí Turnova?

Ohrazenice - veřejné osvětlení svítí celou noc bez omezení

Přepeře - veřejné osvětlení svítí celou noc bez omezení

Modřišice - veřejné osvětlení svítí celou noc bez omezení

Karlovice – zhasíná se vše od 24 do 04.30 hodin

Rovensko pod Troskami - veřejné osvětlení svítí celou noc bez omezení

Jičín - veřejné osvětlení svítí celou noc bez omezení

► Dramatické povětrnostní  vlivy počátku září  nad Českem, popsané v úvodu,  se nevyhnuly ani 
Turnovsku. Ve středu 5. září v dopoledních hodinách zuřil silný vítr.  Bylo hlášeno a následně řešeno 

přes 30 případů spadlých stromů na silnici, železnici nebo do elektrického vedení. Naštěstí v celém Libe-

reckém kraji nedošlo k žádnému zranění. Dva dny před tím už jako dramatická předehra spadla vzrostlá lípa 

na dvě vozidla a skladovací halu na Hrubém Rohozci. Nehoda proběhla bez zranění, vyproštění aut a za-

jištění haly proti zřícení si však vyžádala velké nasazení přivolaných hasičů i jejich techniky včetně jeřábu.
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► Policie i hasiči měli plné ruce práce i při dopravní nehodě 8. září večer. Na silnici 1. třídy mezi 
Turnovem a Sedmihorkami došlo ke střetu vozidla Škoda Forman s divočákem. V důsledku této neho-

dy havarovala ještě další 2 vozidla. Došlo k jednomu lehkému zranění.

► 11. září bylo opět krizovým datem, tentokrát pro turnovské divadlo. V odpoledních hodinách vznikl 
v budově požár od lednice v  divadelním baru. Naštěstí dobře fungující protipožární systém přivolal pra-

covníky hlídací agentury Torex, kteří přivolali profesionální hasiče ze střediska Turnov. Ložisko požáru bylo 

zvládnuto včas, takže škoda se pohybuje pouze v tisícikorunových položkách. Díky nasazení všech pra-

covníků KCT nenarušila tato epizoda chod divadla, hned další sobotu, 15. září, se hrála plánovaná pohádka 

pro děti. Pouze divadelní bar musel projít menšími opravami.

► 15. září před 100 lety zahájil Viktor Ponrepo provoz prvního stálého  kina v Čechách v domě U 

Modré Štiky v Praze. A co Turnov? Poprvé se toto „kouzelné divadlo“ představilo návštěvníkům 21. února 

1897 v hotelu u Korunního prince, tedy 14 měsíců po pražské premiéře bratří Lumiérových. První pravidelné 

filmové produkce začaly v roce 1910 v hotelu U města Petrohradu (pod dnešním penzionem sv. Jan) zá-

sluhou podnikatele Aloise Halbicha. Městský biograf na Trávnici zahájil provoz 15. listopadu 1930 a sloužil 

bezmála 60 let. Od 1. září 1990 se promítání přesunulo do bývalého kina pro ruské vojáky v Žižkově ulici. 

Také letní kino v Turnově má dlouhou tradici – hrálo se od roku 1911 na zahradě Střelnice, v září 1960 bylo 

otevřeno nové letní kino s kapacitou 2500 diváků. Technická i dramaturgická stránka kina v Turnově byla 

vždy na vysoké úrovni a doufejme, že zůstane i nadále, v době, kdy je „na spadnutí“ digitalizace filmových 

kopií  jako další  krok ke kvalitě  kinematografie.  Doufejme,  že  Turnov bude opět  u toho,  třeba i  v  nově 

otevřené Střelnici, kde bude rovněž možno provozovat filmová představení.

► Ve dnech 16. až 22. září probíhal Evropský týden mobility 2007, k němuž se již poněkolikáté připojil i 

Turnov. Letošní ročník měl podtitul „Ulice pro lidi“ a k tomuto heslu byla zaměřena i řada aktivit, zejména ve 

druhé polovině týdne. 

– neděle 16.9. - Den otevřených dveří u hasičů

– pondělí 17.9. - Den ve zdraví – kontrola přileb u škol

– úterý 18.9. - Barevný den – přednášky o dopravě, jízdě na kolech, akce jablko – citrón

– středa 19.9. - Dopravní den na skautském ostrově společně se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže

– čtvrtek 20.9. - Den záchranné služky, v Turnově byl věnován i hlavnímu heslu celé akce Ulice pro lidi. 

Byla uzavřena část ulice 28. října před ZŠ a na ploše konaly soutěže, divadelní představení a hry pro 

děti, byla možnost prohlédnout si sanitku a způsob ošetření úrazů. Odpoledne pak ukázky hasičské a 

záchranářské techniky.

– Pátek 21.9. - Evropský den bez aut. Přímo na náměstí se konaly hry a závody na koloběžkách pro nej-

menší (to ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč) a ukázka bezbariérového autobusu.

– Sobota 22. září – Dopravní technika pro vás – Na lukách probíhalo testování tachometrů, ukázky boti-

ček a odtahové služby.
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►  Na  18.  září  připadají  Dny  Evropského  dědictví,  na  které  bývá  ve  městě  připraven  zajímavý 
program. V letošním roce zpřístupnila veřejnosti Střední uměleckoprůmyslová škola svou secesní budovu. 

V pátek 14. září se konaly prohlídky pro školy, v sobotu 15. pak pro širokou veřejnost. Ta mohla kromě dílen 

shlédnout i výstavní sál a expozice na chodbách školy. Další neděli byla pro občany připravena unikátní 

možnost vidět právě rekonstruovanou židovskou synagogu v Krajířově ulici. Vzhledem k probíhajícím restau-

rátorským pracím  a končícímu archeologickému průzkumu bylo možno shlédnout i věci, které budou znovu 

zakryty, například spodní vrstvy původní podlahy. Zájem ze strany veřejnosti byl nečekaný, oba průvodci se 

nezastavili, protože se muselo provádět po malých skupinách. Stavbu synagogy navštívilo více než 140 lidí.

► Od jara probíhající spory mezi kroužkem Mažoretky „Perličky“, vedeným paní Miroslavou Konopá-
čovou, a zřizovatelem Střediskem pro volný čas dětí a mládeže v Turnově skončily osamostatněním 
mažoretek. Nový nábor členek proběhl 10. a 17. září v tělocvičně ZŠ 28. října. Činnost pořádá občanské 

sdružení HAPPY DANCE Lomnice nad Popelkou, vedoucí souboru zůstává paní Konopáčová. Nově byly 

přijímány dívky ve věku od 4 do 7 let.

► Poslední zářijový víkend se v Turnově a blízkém okolí konaly Krajské dny 2007. Zahájil je hejtman 

Libereckého kraje Pavel Skokan na turnovském náměstí ve čtvrtek 27. září ve 13 hodin. Následovala kul-

turní vystoupení hudebních skupin, historického šermu, módní přehlídka a exhibiční představení body buil-

dingu a body fitness. Program moderovala známá herečka Mahulena Bočanová. Následoval ohňostroj. Zá-

roveň s tímto programem běžely outdoorové a adrenalinové sportovní atrakce v městském parku. Druhý den 

byly centrem dění Sedmihorky a hruboskalské skalní město. Byl připraven trh s tradičními řemesly, pre-

zentace partnerských měst, pro děti pak Pohádková rokle. V sobotu pokračoval program na Hrubé Skále, 

opět řemeslným trhem, atrakcemi pro děti i dospělé a druhou částí Pohádkové rokle. V kostele sv. Josefa se 

konal koncert Turnovského kvarteta. V 16 hodin odpoledne proběhlo slavnostní zakončení. Všechny akce 

byly profesionálně připraveny, škoda, že všechny tři dny provázela nepřízeň počasí – chladno a déšť. Přesto 

účast nebyla malá. Jednalo se vlastně o třetí ročník Krajských dnů, první se konal v Liberci, loňský v Jablon-

ci nad Nisou a letošní, třetí, u nás. 

► Koncem září oslavila stoleté výročí jedna z dominant turnovského náměstí – budova České spoři-
telny. Málo známý je fakt, že do roku 1907 sídlila spořitelna přímo na radnici, poté se radní rozhodli vykoupit 

pozemky na druhé straně náměstí. Secesní budova podle návrhu architekta Jana Heindla s freskami malíře 

Ládi Nováka zdobí tuto stranu náměstí sto let téměř beze změny – byla pouze vyměněna okna před asi 17 

lety opravena fasáda. Z 90. let minulého století pochází přístavba, které ustoupily další  historické domy (po 

budově staré lékárny na druhé straně,  kde dnes stojí  Prior)  a která v kontextu náměstí  nepůsobí příliš 

šťastně.

► 30. září vyjeli turnovští hasiči k záchraně ženy uvízlé v Jizeře pod doláneckým jezem. Žena chtěla 

zachránit psa, který spadl do řeky, ale vodní proud ji stáhl a zanesl až k česlům jezu. Tam se žena zachytila. 

Pomocí záchranného lana se ji podařilo vytáhnout živou a zdravou.
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KULTURA V     ZÁŘÍ 2007 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2007 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2007 *  

► V sobotu 1. září se uskutečnil jubilejní 10. ročník hudební přehlídky Turnovské babí léto, kterou 

pořádá Turnovské hudební sdružení. Mezi hosty nechyběly „stálice“ - Bluesberry, Funny Fellows a Luboš 

Pospíšil, tentokrát se skupinou LPG, kapela Modrotisk a místní Pranic. Novinkou byli Stráníci s Mírou Ošan-

cem.

► První zářijový víkend 1. - 2. září proběhl 2. ročník akce pro děti Ahóój školo aneb Budeme si hrát. 
Program plný her, soutěží, divadel, výtvarných dílen a čtení proběhl v zahradě Žluté ponorky a přilehlém 

městském parku.

► 6. září se konal na pasece pod rozhlednou Hlavaticí Den skřítků a víl pro žáky 1. stupně základních 
škol. Program, který připravila a uváděla řezbářka Iveta Sádecká, byl zaměřen nejen na řemeslo, ale i na 

ochranu přírody a hlavně stromů. Nad prvním ročníkem této neobvyklé akce převzal záštitu řezbář Karel 

Hajn, spolupracovala Správa CHKO Český ráj.

►Ve středu 12. září čekala diváky další zajímavá a neobvyklá akce  - Vernisáž obrazů a pěvecký kon-
cert  Richarda  Pachmana. Autor,  přezdívaný  také  „Český  Vangelis“,  je  skutečně všestranný hudebník, 

klávesista, zpěvák, skladatel, a jak jsme se přesvědčili, i malíř. Výstava obrazů byla zahájena v Divadelní 

galerii.

► 13. září představil sólový recitál písničkář Slávek Klecandr v Domě Na Sboře. Osobitý písničkář je 

znám mimo jiné zhudebněním Žalmů a jako kapelník folkrockové kapely Oboroh.

► V sobotu 15. září zahájila pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška v podání Divadelního souboru Tyl 
Slaná  další ročník cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla.  Cyklus probíhá každoročně už od 

března 1999. Pohádky tradičně provází soutěž o vstupenky na novou sezonu.

► Dny evropského kulturního dědictví, o nichž je psáno výše, byly doplněny i programem na hradě 
Valdštejně. V sobotu 15. září vystoupila skupina Veselé kapuce a v neděli 16. klavírní recitál Petry Matějové 

v sále klasicistního domu.

► 18. září zahájil abonentní řadu s názvem Hudební lahůdky koncert s názvem Věra Martinová Tour 
2007. Koncertní  turné s  novým programem u příležitosti  vydání  CD Věřím svým snům obsahuje  vedle 

nových písní i stálice Toulavý džíny, Malý dům pod skálou a mnoho dalších. Bio Ráj se dočkalo opět dobré 

návštěvy.

► Týž den se konal v divadle Benefiční koncert pro Fokus Turnov. Hostem byla Natálie Kocábová, dále 

vystoupili žáci ZŠ Turnov, občanské sdružení Slunce všem a okolní zařízení z Jičína a Benešova u Semil.
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► V sobotu 22. září jsme mohli „přijít pobejt“ na Posvícení na Dlaskově statku .  Akce s podtitulem 

Den na statku seznámila návštěvníky s běžnými činnostmi – řemeslníci a selky v dobovém oblečení předvá-

děli, jak se pekl chleba, nakládalo zelí, stloukalo máslo, mlátilo obilí... Program doplnilo vystoupení folklórní-

ho souboru Furiant, loutkářského souboru Na Židli a country kapely Bodlák.

► 25. září odstartovala abonentní  Turnovská divadelní řada představením Veřejné oko od Petera 
Shaffera.  Turnovské jeviště hostilo známé pražské herce Ivanu Jirešovou, Lukáše Vaculíka a Hynka Čer-

máka.

► Ve středu 26. září se uskutečnil první z Turnovských hudebních večerů nové sezony, a sice lite-
rárně hudební pořad Naše paní Božena Němcová.  Kompozice z dopisů Františka Němce a jeho ženy, 

naší nejznámější spisovatelky Boženy Němcové, z posledních let jejich společného života diváky šokovala 

dramatičností až krutostí. K tomu „přidané“ Smetanovy České tance v podání klavíristy Jaromíra Klepáče 

působily nepatřičně „uhlazeně“. Ani vynikající přednes oblíbeného Alfréda Strejčka a Hany Kofránkové ne-

zachránil rozpolcenost večera.

► V pořadí druhou rockovou noc zažili návštěvníci klubu Magic v sobotu 29. září.  Na akci Saturday 

Night No.2 účinkovaly kapely Nothingham, Rubbish a Swordkeeper.

► Filmová představení se v Turnově konala od 5. září opět v budově Bia Ráj.  A začala příznačně – 

kanadským filmem Ráj v rámci Filmového klubu. Jako obvykle kino uvedlo 7 premiér, většinou kvalitních 

snímků USA, výjimkou byl rodinný dánský animovaný snímek Ošklivé kačátko a já. Lahůdkou mezi premi-

érami byl animovaný film Ratatouille o bizardním přátelství krysáka Remyho a uklizeče v restauraci Linguini-

ho. Také došlo na dvě reprízy letošních úspěšných snímků – Goyovy přízraky (Španělsko/ČR) a Piráti z Ka-

ribiku – Na konci světa.

► Výstavní sály také po prázdninách ožily novými expozicemi. Hned 1. září se konala vernisáž výstavy 

fotografií  Stanislava Loudáta a Vlastislava Kopřivy Český ráj a Jizerské hory  v galerii Safír. Městské 

informační středisko otevřelo výstavu Jelenia Góra ve svých prostorách 6. září. V galerii Granát se konala 

vernisáž Ivany Pelouchové – Obrazy a grafika o den později, 7. září. Od 12. září byla k vidění výstava Ri-
chard Pachman – Obrazy v divadelní galerii, o níž je psáno výše, neboť zahájení bylo spojeno s koncertem. 

Ve výstavním kabinetu muzea byla 18. 9  zahájena výstava ve spolupráci se Státním archivem v Semilech a 

Muzeem policie České republiky s názvem Kriminalita na Turnovsku v meziválečném období. A od 24. 

září si mohli zejména rodiče prohlédnout výstavu prací žáků turnovských škol na téma Ilustrace není legra-
ce ve výstavním sále ZUŠ na náměstí. 
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ŘÍJEN 2007 * ŘÍJEN 2007 * ŘÍJEN 2007 * ŘÍJEN 2007 *
► 1. - 7. října se turnovská Městská knihovna Antonína Marka zapojila opět do celostátní propagační 
akce Týden knihoven. Letošní jedenáctý ročník měl motto "Knihovnická bašta", myšleno samozřejmě bašta 

duchovní - výchova ke čtenářství, besedy, autogramiády, setkání s ilustrátory. Jako každoročně byly v tomto 

týdnu pro návštěvníky otevřeny i prostory knihovny, kam běžně čtenáři nechodí. Úvodní pořad byl věnován 

letošnímu jubilantovi z našeho kraje - Fráňovi Šrámkovi.

► Mezinárodní veletrh Hodiny  a klenoty, který se konal 4. až 7. října 2007 v Praze, opět potvrdil, že 
Turnov je centrem šperků a drahých kamenů. Turnovští výrobci a studenti si odnesli většinu hlavních 

cen.  Soutěž šperkařů z celé České republiky je vždy vyhlášena ve čtyřech kategoriích, dvě jsou určeny stu-

dentům a dvě profesionálům: 

1. Studentský šperk ART - umělecký

2. Studentský šperk Commercial - komerční

3. Komerční šperk

4.Umělecký šperk

Mezi osmi nejlepšími oceněnými v kategorii ART byli na 3. místě Martin Pokorný z ISŠ Turnov, na 4. Bára 

Hájková ze SUPŠ Turnov a Veronika Mocová z ISŠ Turnov a na 5. místě Veronika Jiránková z ISŠ Turnov. 

V kategorii studentských komerčních šperků se na prvním místě umístila Petra Kuldová ze SUPŠ Turnov, 

která zároveň získala i čtvrté místo ve stejné kategorii, druhou cenu si odvezla Monika Hnízdová z ISŠ. Obě 

kategorie  profesionálů  vyhrály  výrobky  družstva  umělecké  výroby  Granát  Turnov,  a  sice  v  komerčním 

šperku obsadil první místo Karel Merta a třetí Hana Stehlíková, v kategorii uměleckého šperku byla první 

Hana Stehlíková z Granátu, druhé místo patřilo Lubomíru Janků, rovněž brusiči z Turnova.

► Rada města rozhodla na svém říjnovém zasedání o uzavření sběrného dvora v Sobotecké ulici, a 
to od 1.1. 2008. Vzhledem k nutným úsporám v oblasti odpadového hospodářství tak budou moci občané 

využívat pouze sběrný dvůr na Vesecku, který je, zejména pro starší občany bez auta, "trochu z ruky". Na-

dále se zde budou brát téměř všechny druhy odpadu, pro Turnováky většinou zdarma:

Použité elektrozařízení (úplné) zdarma

Kovový odpad zdarma

Papír, plast, sklo, nápojové  kartony zdarma

Nebezpečné složky komunál. odpadu zdarma

Objemový odpad * zdarma

Biologický odpad (listí apod.) zdarma

Stavební suť Za úhradu

Pneumatiky za úhradu

Komunální odpad v pytlích TST zdarma

Rovněž provozní doba se předpokládá stejná: Březen – říjen PO-PÁ 8.00-17.00, SO 8.00-13.00

Listopad – únor PO – PÁ 8.00 – 16.00, SO 8.00 - 12.00
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► 16. října byla na radnici podepsána nová smlouva o spolupráci s polským okresem Jawor. Partne-

rem Turnova se stal  okresní úřad,  který spravuje území přibližně s 50 tisíci  obyvatel,  jehož centrem je 

samotné historické město Jawor. S ním má Turnov dlouholetou a pravděpodobně nejužší spolupráci z na-

šich  partnerských  měst.  Proč  tedy  potřebuje  novou  smlouvu?  Nejdůležitějším  účelem  nové  dohody  je 

možnost využití společných dotačních prostředků z Evropské unie. Oba partneři mají podobné problémy k 

řešení,  například školství,  sport a cestovní ruch. Kromě ekonomických cílů je jistě důležité samotné se-

tkávání obyčejných lidí na společných akcích (Turnov je pravidelným a aktivním hostem Slavností chleba a 

nyní i Dnů kultury v Jaworu, kde každoročně vystupují i turnovské kapely).

► Závěr října byl tradičně ve znamení oslav výročí vzniku republiky v roce 1918. V roce 2007 sice vý-
ročí nebylo kulaté, to nás čeká za rok, přesto se ve čtvrtek 25. října uskutečnilo ke DNI VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO ČS. STÁTU u pomníku ve Skálově ulici UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH a před pra-
covní částí zastupitelstva a přímo ve svátek v neděli 28. října proběhl SLAVNOSTNÍ VEČER  SPO-
JENÝ S UDĚLENÍM CENY MĚSTA ZA ROK 2007A ČESTNÉHO OBČANSTVÍ. 
Tradice udělování Ceny obce a čestného občanství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od r. 
2002. Pravidla pro udělování těchto vyznamenání se řídí Zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, a byla schvále-

na zastupitelstvem města (dále ZM) v prosinci 2001 (zpřesněna byla na počátku roku 2005). Na Cenu obce 
předkládají návrhy členové zastupitelstva, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a 
dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodněním. Cenu 

obce je možné udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah k obci, také za vý-

znamné občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji obce a zlepšují její každo-

denní život. Oceněný obdrží finanční dar ve výši 100 tisíc Kč. 

Na udělení Ceny obce za rok 2007 byli navrženi:

Pan Vítězslav Čapek, zakladatel a dirigent pěveckého sboru Musica Fortuna. Jmenovaný působil v polis-

topadovém zastupitelstvu města Turnova (kandidát OF), aktivně se účastnil restitučního sporu Walderode, 

byl ředitelem LŠU. V roce 1987, tedy před 20 lety, se zasloužil o vznik pěveckého sboru Musica Fortuna, 

což byl významný počin pro kulturní dění v Turnově a později i za hranicemi regionu. Aktivity, mimořádné 

odborné a manažerské schopnosti Vítězslava Čapka zajistily stále rostoucí úroveň sboru. Na základě jeho 

iniciativy sbor navázal spolupráci se zahraničními tělesy ve Švédsku, Itálii, Francii, Velké Británii, Slovensku 

a Maďarsku a přivedl jejich zástupce i do Turnova. Pod vedením Vítězslava Čapka se sbor stal důstojným 

reprezentantem města, což jsme ocenili i při letošním festivalu pěveckých sborů k 20. výročí PS Musica For-

tuna v červenci tohoto roku.

Pan Václav Jenšovský, prom. hist.,  jako předseda redakční rady vlastivědného sborníku „Od Ještěda k 

Troskám“ je nejvýraznější  osobností  regionalistiky Českého ráje.  V devadesátých letech byl  významnou 

osobností komunální politiky v Turnově, hájil demokratické principy řízení města. Svojí publikační činností 

významně propagoval a propaguje město a celý region Českého ráje u nás i v zahraničí.

Pan Mgr. Bohuslav Lédl, ředitel Základní umělecké školy v Turnově a předseda Turnovské Bohémy, o.s., 

za výraznou uměleckou činnost v Turnově a okolí, „nadstandardní“ práci ředitele ZUŠ, organizování četných 

samostatných  projektů,  seminářů  a  interpretačních  dílen,  vedení  PSAD,  Lédl  jazz  kvintetu  apod.  Svou 
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činností reprezentuje naše město i za hranicemi regionu či republiky. Nově přibyla ještě mezinárodní smyč-

cová dílna ve spolupráci s Hudebním institutem ve finské Kotce.

Manželé Jaroslava a Jan Solovjevovi. Oba výtvarní  umělci  ovlivnili  výrazným způsobem kulturní  dění 

města, v němž trvale žijí a pracují. Obětavě a nezištně spolupracují s řadou institucí, podporují kulturní život 

ve městě a propagují Turnov nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Na udělení čestného občanství jsou navrhováni:

Pan Václav Jenšovský, prom. hist.,  jako předseda redakční rady vlastivědného sborníku „Od Ještěda k 

Troskám“ je nejvýraznější  osobností  regionalistiky Českého ráje.  V devadesátých letech byl  významnou 

osobností komunální politiky v Turnově, hájil demokratické principy řízení města. Svojí publikační činností 

významně propagoval a propaguje město a celý region Českého ráje u nás i v zahraničí.

Manželé Jaroslava a Jan Solovjevovi. Oba výtvarní  umělci  ovlivnili  výrazným způsobem kulturní  dění 

města, v němž trvale žijí a pracují. Obětavě a nezištně spolupracují s řadou institucí, podporují kulturní život 

ve městě a propagují Turnov nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Hodnotící komise ZM pro udělování Ceny obce a čestného občanství neměla lehkou úlohu. Návrh na čestné 

občanství byl jednomyslný – manželé Solovjevovi, u Ceny obce byla po diskusi navržena varianta udělit ji 

kulturním osobnostem Turnovska Vítězslavu Čapkovi a Bohuslavu Lédlovi, každému s poloviční, tj. padesá-

titisícovou finanční odměnou. Tento návrh schválilo i zastupitelstvo města. Takže na slavnostním večeru u 
příležitosti státního svátku vzniku republiky bylo na slavnostním zasedání zastupitelstva města 28. 
října 2007 uděleno čestné občanství :
-  manželům Jaroslavě a Janu Solovjevovým za výrazné ovlivnění kulturního dění města, v němž trvale 

žijí a pracují, podporu kulturního života ve městě a propagaci Turnov nejen v České republice, ale i v za-

hraničí.

a udělena cena obce:
– panu Vítězslavu Čapkovi, dirigentovi sboru Musica Fortuna za důstojnou reprezentaci města, což jsme 

ocenili i při letošním festivalu pěveckých sborů k 20. výročí PS Musica Fortuna v červenci tohoto roku.

– panu Mgr. Bohuslavu Lédlovi za výraznou uměleckou činnost v Turnově a okolí, „nadstandardní“ práci 

ředitele ZUŠ, organizování  četných samostatných projektů,  seminářů a interpretačních dílen, vedení 

PSAD, Lédl jazz kvintetu, nově pak Mezinárodní smyčcové dílny ve spolupráci s Hudebním institutem ve 

finské Kotce.

KULTURA V     ŘÍJNU 2007 * KULTURA V     ŘÍJNU 2007 * KULTURA V     ŘÍJNU 2007 *  

► 1. října jsme v galerii Muzea Českého ráje dodatečně vzpomněli 70. výročí úmrtí prvního českoslo-
venského prezidenta Tomáše Garigue Masaryka. PhDr. Michal Babík předložil přítomným (zejména stu-

dentům) přednášku na aktuální téma T.G.M. a myšlenka sjednocené Evropy.

► V pondělí  8. října proběhlo autorské čtení a beseda s Dagmar Landrovou Štěstí je pěkně tlustá 
masařka.
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► 9. října se konal v chrámu narození Panny Marie 536. Turnovský hudební večer s názvem Zpěv 
srdce. Jednalo se o neobvyklý projekt Vladimíra Matějčka na téma život a dílo Jakuba Jana Ryby. Varhanní 

skladby přednesl Vladimír Roubal, k účasti na sborových scénách byl přizván místní Pěvecký sbor Antonín 

Dvořák. Mluvené slovo přednesl sám autor. Na závěr koncertu přišli účinkující se zapálenými svíčkami k 

oltáři, což byl divácky velmi zajímavý efekt.

► Ve stejný den uvedla společnost Eopro-Energo v Městském divadle koncert biotronika Tomáše 
Pfeiffera Vodnářský zvon. U nás neobvyklý nástroj je starý řadu století a traduje se, že léčí, tedy harmo-

nizuje tělo a duši na základě přesné škály tónů. Vodní hladina během hry vytváří rezonanční obrazce, takže 

diváci mohli prožít zvukový i obrazový zážitek.

► 11. října hostilo Městské divadlo duo Vladimír Václavek – Miloš Dvořáček (kytara – bicí).  Václavkův 

zajímavý, téměř recitativní přednes a důraz na souznění s hudbou spolu s Dvořáčkovou virtuozitou byl zají-

mavým hudebním „bonbonkem“.

► Městské divadlo uvedlo hned druhý den Besídku textařské dílny Slávka Janouška. Dílna vznikla v 

roce 2003 jako nápad založit webovou stránku pro začínající i pokročilé textaře. V turnovském pořadu vy-

stoupili Láďa Zítek. Jarda Síbrt, Michal Kosmonaut Šimíček, Lucie Minaříková, Václav Vaněk se skupinou 

Zhasni (jeden z iniciátorů dílny), Lucie Rédlová, Ivo Cicvárek, Arnošt Frauenberg, držitelé Anděla 2006 sku-

pina Žabomyši a Slávek Janoušek. Jako host byl pozván Ondřej Halama z turnovské skupiny Pranic.

► 15. října patřilo divadlo milovníkům operety. Sólisté opery Městského  divadla v Ústí nad Labem 
předvedli program Rendez-vous s operetou. Zazněly snad všechny nejznámější operety klasiků jako jsou 

J.Strauss, F.Lehár, J.Offenbach, O.Nedbal ....

► Na středu 17. října byl připraven program pro školáky Hodina zpívání ve zvěřinci s oblíbeným mu-
zikantem Jaroslavem Uhlířem.  Hodinový komponovaný pořad známých i méně známých písní na texty 

Zdeňka Svěráka potěšil zcela vyprodané hlediště.

► V rámci cyklu Domácí scéna aneb Máme na to vystoupila skupina Dostavník.  Turnovská country 

skupina vznikla už v roce 1972 a stále se těší přízni posluchačů. Absence tanečního sálu ji na čas trochu 

odsunula do pozadí pro místní diváky, ale večer v divadle to jistě trochu napravil.

► Oblíbená akce Jazz? Yes! letos musela z finančních důvodů vynechat přehlídku malých big bandů, ale 

galavečer s podtitulem Docela malý festival v sobotu 20. října byl jistě více než důstojným vystoupením 

domácí kapely i hostů. Večer zahájil tradičně místní Jazz Kvintet Turnov Pepy Uchytila. A hosté přijeli až z 

Kanady – skupina Marty Hall Trio v sestavě Marty Hall (kytara, zpěv), Gregg Fancy ( baskytara) a Doug 

Mackay (bicí). Americká zpěvačka Vera Love s kapelou George Kay Band přednesla typické skladby na 

pomezí soulu, blues a gospelu.
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► Čtvrtek 25. října jako první den podzimních prázdnin před státním svátkem byl naplněn akcemi pro děti. 

Pražská Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské uvedla v divadle svoji novou komedii Prázdniny 
snů. Žlutá ponorka připravila dvě denní akce: Podzimní šachový turnaj Žluté ponorky 2007 a výtvarnou 
dílnu Tvoříme v lese.

► V sobotu 27. října pokračoval cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla pohádkou O rybáři a 
zlaté rybce. Na turnovském jevišti hostovali brněnští herci z Divadla Špilberk.

►  V neděli 28. října jsme oslavili  státní svátek Slavnostním zasedáním zastupitelstva spojeným s 
udělením Ceny obce a čestného občanství města Turnova. Večer se konal rovněž v důstojném prostředí 

Městského divadla a více je o něm psáno výše v přehledu měsíce října. Oficiální část byla doplněna vystou-

peními žáků a absolventů Základní umělecké školy v Turnově.

► Městské kino v Turnově uvedlo mimo jiné tři zajímavé premiéry českých filmů – Hřebejkovu kome-
dii Medvídek, film Gympl Tomáše Vorla a polohraný dokument o historii a poslání jezuitského řádu 
Nejsme andělé, jen děláme jejich práci. Z dalších říjnových snímků určitě zaujala Bílá Masajka z produk-

ce SRN podle slavného románu Corinne Hofmannové, ale i reprízy Harryho Pottera, Smrtonosné pasti 4.0 a 

vynikající španělský film Carlose Saury Carmen.

► Mezi nově zahajovanými výstavami kralovala výstava nazvaná Individuality – učitelé šperkařské 
školy ve výstavním sále Muzea Českého ráje. Galerie Safír otevřela 6. října mozaiku motoristického sportu, 

v níž podle podtitulu zachycuje drama tisíciny vteřiny s názvem Lubomír Novosád – Motosport.  Galerie 

Granát uvedla od 12. října výstavu Libuše Šmejcové - Akvarely.
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LISTOPAD 2007 * LISTOPAD 2007 * LISTOPAD 2007 * 

► V listopadu začala pracovat první chráněná dílna na Turnovsku. Nachází se v budově bývalých Mo-

nokrystalů mezi mosty a provozovatelem je občanské sdružení „1. Turnovská chráněná dílna“ s předsedou 

Františkem Stillerem. Její zprovoznění, respektive rekonstrukce prázdného objektu uprostřed města, stála 

členy  sdružení  několik  desítek  tisíc  korun.  Na  Turnovsku  žije  zhruba  60  lidí  se  změněnou  pracovní 

schopností, částečným či plným invalidním důchodem, pro něž je problém sehnat vhodnou práci a zapojit se 

do plného provozu. Jako první nastoupili do chráněné dílny dva pracovníci, do konce roku by jich mělo být 

šest. Zatím jde o manuální práce v oboru drobné kovovýroby, do budoucna by mohli klienti chráněné dílny 

pracovat také při údržbě zeleně a separaci odpadů. V dílně je počítáno až s 25 pracovníky.

► Vydatné sněžení a nízké teploty přinesly do Turnova bílou pokrývku už týden před svatým Marti-
nem. S tím byli spokojeni zejména členové Klubu lyžařů Turnov, jejichž areál ve Struhách ožil už 9. listopa-

du. Loňská teplá zima asi splácí dluh. Sjezdovka ve Struhách je dlouhá 300 metrů a na loňskou sezonu 

(2006-07) u ní byl zrekonstruován vlek. Novinkou je zejména osazení motoru s měničem frekvence, který 

umožňuje plynulý rozjezd a zastavení. Rodičům i malým lyžařům udělalo radost přemístění provázkového 

vleku na nejnižší část svahu. Provoz tohoto minivleku je pro děti zdarma.

► V pátek 9. listopadu proběhla každoroční Burza středních škol. V budově Integrované střední školy v 

Alešově ulici proběhla prezentace nabídek středních škol z okresů Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou, Ji-

čín a Mladá Boleslav. Zúčastnili se i zástupci zaměstnavatelů, Armády České republiky a pracovníci Infor-

mačního a poradenského střediska pro volbu povolání.

► V polovině listopadu skončil soudní spor o dům U Bažanta, dům zůstane nadále vlastnictvím Mu-
zea Českého ráje. Spor se táhl od roku 1991, takže po 16 letech je konečně uzavřeno období nejistoty. Ob-

jekt bývalého hostince je dlouholetou součástí muzea, jsou zde kanceláře odborných pracovníků, část sbír-

kového fondu, badatelna, návštěvnická místnost. Objekt byl prodán muzeu v roce 1977 s tím, že dosavadní 

majitelka měla vymezeno doživotní  právo užívání  (zemřela  v  roce 1986).  V uplynulém nejistém období 

proběhla částečná rekonstrukce domu, zejména nutné statické zajištění.

► Od 26. listopadu do 15. prosince opět funguje Ježíškova vánoční pošta. Děti, ale i dospělí, mohli po-

slat dopis, případně obrázek doplněný adresou rodičů či prarodičů, a to vhozením do zlaté schránky  v 

informačním centru na náměstí. Dostali potvrzení o přijetí zásilky a drobný dárek.

► Poslední listopadový den zahájilo provoz mobilní kluziště u haly TSC. Zahájení provozu předcháze-

la jednání hokejového klubu BHK, které založilo přípravku a potřebuje trénovat nejlépe doma, s vedením 

MST, zastoupeným Jiřím Velem, a Městem, zastoupeným Ing. Jaromírem Pekařem. Protože bylo slíbeno 

zahájení provozu téměř o měsíc dřív, od 1. 11., sepsali rodiče malých hokejistů petici, která má asi 100 pod-

pisů. Zprovoznění a udržení ledové plochy ve dnech, kdy se teploty šplhají nad nulu, je velmi drahé, v loň-
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ském roce přišla „teplá sezóna“.  Přes tyto potíže je jistě dobře, že kluziště vůbec máme a může ho využívat 

i široká veřejnost, jak je vidět z následující tabulky využití kluziště:

► V úterý 6. listopadu měl první „práci“ maskot hasičů, plyšový dráček Záchranáček. Na vlhké hlavní 

silnici na Jičín nezvládl řidič vozu předjíždění a skončil v příkopu na druhé straně vozovky. V autě byla i 

žena a osmnáctiměsíční dcera. Holčička sice neutrpěla zranění, ale byla v šoku a odmítala opustit vůz. S 

plyšákem v ruce se rychle uklidnila a následky nehody, naštěstí bez zranění, mohly být rychle odstraněny.

KULTURA V     LISTOPADU 2007 * KULTURA V     LISTOPADU 2007 * KULTURA V     LISTOPADU   

► V úterý 6.  listopadu se konalo setkání  Klubu dvojčat,  který  funguje  v  Turnově  právě  jeden rok. 

Proběhlo ve Žluté ponorce a na programu byly soutěže a hry pro děti, společné zpívání i nezbytná svačinka.

► 7. listopadu proběhlo 2. abonentní představení turnovské divadelní řady a na programu byla ko-
medie ze života ochotnického spolku Pánská jízda.  Představení se zhostil brněnský Divadelní spolek 

FRÝDA, který u nás nebyl poprvé. Jeho specifický humor opět herci prokázali ve hře Dodo Gombára.

► O den později pokračovaly Večery Na Sboře, a to Večerem s Janem Burianem Muži jsou křehcí. 
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► Víkend  10.  a  11.  listopadu  byl  připraven  pro  děti  s  výmluvným názvem  Dětský víkend.  V  sobotu 
proběhlo představení Princezna a loupežníci v Městském divadle, v neděli v Biu Ráj Karnevalové ve-
selí. K vidění bylo pásmo pohádek, následovala balonková show, karneval, tanec a soutěže.

►  V úterý 13. listopadu pokračoval cyklus Turnovské hudební večery koncertem klarinetisty Jana 
Paříka s klavírním doprovodem Ireny Černé.  Jan Pařík vyrůstal v Turnově, takže má k našemu městu 

blízský vztah a také řada místních si ho z té doby pamatuje. Kromě klasické tvorby (C. M. Webera, C. 

Debussyho, J. Brahmse) si diváci vyslechli i např. L. Bernsteina.

► Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhl v divadle zajímavý projekt Poezie a my alias Poezie na drátě. 
Pořad pro školy připravila Eva Kordová a Monika Szantó. Večer projekt pokračoval Autorským poetickým 
večerem pro střední školy.

► Ve čtvrtek 15. a pátek 16. listopadu volně navazovala POETIKA  2008. První den byl vyhrazen reci-

tační soutěži vlastních i převzatých textů. Jako obvykle soutěžila mládež od 6 do 25 let ve čtyřech kategori-

ích. V pátek proběhl Galavečer s účastí „poetických hudebníků“ Adama Katona, Surikhata Tria, dua Radim 

Hladík a Pavol Hammel a skupiny Blue Effect.

► Ve čtvrtek 22. listopadu se uskutečnil u příležitosti 55. výročí úmrtí básníka Fráni Šrámka Večer 
Na Sboře s názvem Fráňa Šrámek a Český ráj.  Účinkovali Eva Kordová a Alfréd Strejček – recitace, Mar-

tin Hybler – hudební doprovod a slovem provázel autor večera PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.

► Od čtvrtka 22. do neděle 25. listopadu se konal Festival hudebních filmů Music on Screen. V progra-

mu byly lahůdky z muzikálové tvorby, hudebních dokumentů i dramat :

– 22. listopadu – Dreamgirls – muzikál USA

– 23. listopadu – Hairspray – muzikálová komedie USA

–                       - ONCE – irský hudební melodram

–                       - doprovodný koncert v klubu Turn off, vystoupily kapely Narcotic Fields a DJ Kouzel.

– 24. listopadu – World Music ve filmu – komponovaný pořad s hudebním publicistou Jiřím Moravčíkem

–                       - Commitents – irsko-britská hudební adaptace úspěšné knihy R. Doylea

–                       - Edith Piaf – drama Česka a Velké Británie

–                       - Reel Music – speciálně nazkoušené vystoupení turnovských hudebníků na téma filmová 

                                              hudba

– 25. listopadu – Karlík a továrna na čokoládu – rodinný hudební film USA

–                       - Ve stínu Beethovena – nevšední drama SRN/USA

–                       - Brasileirinho – finský dokument

► V listopadu se uskutečnily hned dvě výtvarné dílny pro děti, a to  Dílna pro panenky  24. listopadu v 

knihovně a Malé velké sochaření ve Žluté ponorce v úterý 27. listopadu.
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► Ve čtvrtek 29. listopadu proběhla Sokolská akademie, výroční cvičení pro veřejnost se slavnostním 

zahájením a  kulturním  programem.

► Třetí koncert řady Hudební lahůdky se konal poslední listopadový den v Městském divadle a vystou-
pila vynikající vokální skupina Linha Singers s recitací Václava Postráneckého. Koncert jako by před-

znamenal blížící se adventní období plné zajímavých akcí.

► Turnovské Bio Ráj hostilo festival Music on Screen, jak je psáno výše. Kromě toho uvedlo například 

dva  české snímky Ztracená dovolená a Kvaska, náš první film ze zákulisí muzikálu s hudbou Daniela 

Landy. Jinak převládaly premiéry amerických filmů – Božský Evan, Skandál, Interview nebo Kauza CIA s 

Robertem de Niro v „roli“ režiséra, ale i rodinné animované Happy Feet a Simpsonovi ve filmu. Novinkou byl 

také druhý díl ruské fantasy série Denní hlídka.

► Dvě nové výstavy čekaly na návštěvníky v muzeu, a sice  Hajej, nynej, děťátko, což není předzvěst 

Vánoc, ale výstava více než 60 historických kočárků, a Krása ve skle zrozená z díla českých i zahraničních 

umělců, kterou uspořádal sklářský výtvarník Tomáš Málek. V divadelní galerii vystavovala MUDr. Helena 

Boháčová  své  fotografie a v galerii  Granát  byla  otevřena  výstava Malíři  Českého ráje  z díla  Václava 

Starého a Jaroslava Korčáka.
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► V pondělí 3. prosince byla oficiálně předána budova Kulturního centra Střelnice.  Samozřejmě bude 

ještě následovat vnitřní dovybavení budovy a terénní úpravy okolí.

Docela malá statistika stavby:

- zastavěná plocha činí 2 038 metrů čtverečních

- celková užitková plocha všech podlaží je 4 430 metrů čtverečních

- kapacita velkého sálu je průměrně 414 míst (podle úpravy), malého sálu 116 míst

- dále je v budově zkušebna (25,9 m2), cvičebna se sociálním zařízením a sprchami (85m2) a klubovny 

(celkem 106,5 m2)

- restaurace v přízemí má 57 míst k sezení, sousedící salonek dalších 25

- konečná částka za výstavbu Střelnice je 118 miliónů 835 378 korun. K tomu přibude dovybavení interiéru a 

venkovní úprava náměstí J. B. Horáčka

► V úterý 4. prosince ochromila stávka školství v celé republice. Také na Liberecku zůstala zavřena 
většina základních a středních škol, stávkovalo se i v některých školách na Turnovsku. Ze základních 

škol fungovala ZŠ ve Skálově ulici a v Mašově, naopak uzavřeny zůstaly školy v ulici 28. října a v Žižkově 

ulici, kde se učitelé připojili ke stávce. Z mimoturnovských škol stávkovali v Rovensku pod Troskami a na 

Hrubé Skále, kde bylo umožněno rodičům využít alespoň školní družiny. V ostatních stávkujících školách 

družiny ani školní jídelny nebyly v provozu. Mateřské školy fungovaly skoro všechny kromě Waldorfské MŠ 

a Dětského stacionáře Sluníčko. Stávkovala také Základní umělecká škola v Turnově. 

Z turnovských středních škol  se stávkovalo na Střední zdravotnické škole, kde byla zrušena výuka, ale 

domov mládeže zůstal v provozu, a na Gymnáziu, kde zůstala v provozu studovna. Speciální (zvláštní) škola 

v Sobotecké ulici, Střední umělecko průmyslová škola, OAHŠ a ISŠ vyučovaly jako každý jiný den.

► Rada  města  schválila   transformaci  Městské  nemocnice  Turnov (příspěvkové  organizace)  na 
Panochovu nemocnici Turnov, s. r. o. Příslušní pracovníci managementu byli pověřeni provedením všech 

právních změn, uspořádáním financí a dalšími kroky, které jsou podrobněji popsány v prosincovém zase-

dání RM, které o věci jednalo. Pro běžného občana se zatím nic nemění, turnovská nemocnice zachovává 

svou činnost jako dosud, tj.  poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče, do zakládací listiny při-

byla  ještě správa a údržba nemovitostí. Od nového roku samozřejmě přibudou regulační poplatky, stejné 

pro všechna zdravotnická zařízení. Název nově transformované společnosti nese jméno iniciátora stavby 

turnovské nemocnice (otevřena v roce 1942) a jejího prvního ředitele MUDr.  Františka Panochy (1894 - 

1965).

► Již třetím rokem se Turnov zapojil do akce Strom splněných přání, a to zásluhou paní Vlaďky Pa-
rákové.   Vlastně už 10 let pořádá paní Květa Piečková z Liberce tuto dobročinnou akci, naštěstí stále s 

velkým ohlasem. Jak akce funguje? Nejprve ona a její spolupracovníci (většinou spolupracovnice) soustředí 
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vánoční přání dětí z dětských domovů v kraji. Pak hledají s pomocí dalších, jako je paní Paráková, ochotné 

lidi, kteří si vyberou přáníčko s objednaným dárečkem, ten zakoupí a předají zpět. Dáreček je označen čís-

lem přáníčka a putuje ke správnému obdarovanému. Letos byla „uzávěrka“ 20. prosince. Každoročně paní 

Paráková vyzvedne kolem 100 přáníček a skoro všechna bývají splněna. V roce 2007 se do akce zapojilo 

110 ochotných dárců a takový počet dárečků putoval z Turnova k dětem do dětských domovů.

► Neotřelou akcí byl Den otevřených dveří kulturního centra Střelnice. Prohlídky se konaly ve středu 

19. prosince od 9 do 16 hodin, vždy v celou hodinu. Budoucí kulturní dům si prohlédlo zhruba 3000 ná-

vštěvníků a pro velký zájem obyvatel bude den otevřených dveří opakován v dalších měsících. Převážně 

kladně bylo hodnoceno rozmístění vnitřních prostor, jejich variabilita a dostatečná kapacita. Nelíbila se šedá 

výmalba stěn schodiště, která na návštěvníky působila dojmem, že se nestačilo vymalovat. 

► Tradiční betlémské světýlko přijelo letos do Turnova 22. prosince. Tento symbol míru a přátelství byl 

vyzvednut a roznesen do všech domovů, kde zářil až do Štědrého dne. Zájemcům bylo světýlko rozdáváno 

v sobotu 22. prosince v podvečer na náměstí Českého ráje. U této příležitosti zazpíval dívčí sbor junáckého 

střediska.

►  34.  ročník Turnovského běhu sídlištěm pořádala Žlutá  ponorka  v  pondělí  31.  prosince od 13 
hodin.  Startovaly všechny kategorie od předškoláků po veterány, celkem se zúčastnilo 53 závodníků. V 

hlavním závodě na 5,5 kilometrů zvítězil Dominik Šimůnek v dresu AC SYNER Turnov. V závodě pěti ka-

tegorií zvítězil Petr Louda z Turnova (kategorie veteránů).

► Statistika dopravních nehod na Turnovsku a v okrese Semily v roce 2007 není radostná, i když ve 
srovnání s minulými lety se situace zlepšila. Celkem se v roce 2007 na silnicích okresu Semily stalo 1 149 do-

pravních nehod, což je o 253 nehod méně než v roce 2006. Jde o nejnižší počet dopravních nehod od roku 1995. Bylo 

usmrceno 7 účastníků dopravních nehod, což je o 3 méně než v předchozím roce, 36 osob utrpělo těžká zranění, 

lehkých zranění bylo zaznamenáno 195. Hmotné škody byly na místě odhadnuty na 44, 924 miliónů korun. Turnov bo-

hužel ve statistice "vede":

Místo Počet nehod Smrtelná zranění Těžká zranění Lehká 
zranění

Škoda
 v tisících Kč

Turnov 219 1 2 18 6023

Semily 102 1 1 5 2763

Jilemnice 63 1 1 14 1634

Lomnice nad Popelkou 37 - - 4  793

Rokytnice nad Jizerou 27 - - 5  612

Studenec 26 1 - 2 1502

Harrachov 24 - - 1  561

Horka u Staré Paky 22 - - 4  816

Košťálov 10 - - 3  299

Ve zbylých obcích došlo k méně než 10 dopravním nehodám
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► Radostnější je statistika komise pro občanské záležitosti. V roce 2007 bylo ve 4 bězích bylo přiví-
táno 112 dětí a zástupci Města pogratulovali 182 jubilantům. Z přivítaných dětí bylo 54 děvčátek a 58 

chlapců. Z dívčích jmen převládala Karolína (pětkrát), po třech pak Anna, Barbora, Kateřina  a Lucie. Z 

chlapeckých jmen "zvítězil" Martin a Tomáš (také pětkrát), po čtyřech Filip a Jan a třikrát se objevili David, 

Jakub, Matěj, Ondřej, Petr a Štěpán.

Podle zásad komise pro občanské záležitosti jsou oficiálně navštěvováni občané, kteří slaví 80., 85. a 90. 

narozeniny, poté každým rokem. V roce 2007 to bylo 105 osmdesátníků, 41 pětaosmdesátníků, 3 občané 

slavili devadesátiny a 33 Turnováků se dožilo více než devadesáti let. 

Na turnovské radnici byly také oslaveny dvě zlaté svatby.

 

KULTURA V     PROSINCI 2007 * KULTURA V     PROSINCI 2007 * KULTURA V     PROSINCI 2007 *  

► V letošním roce se spojili organizátoři Město Turnov, Muzeum Českého ráje, Městská knihovna 
Antonína Marka a Kulturní centrum Turnov k organizaci cyklu akcí pod společným názvem Advent v 
Turnově. Výhodou byla společná propagace, přehledná pro návštěvníky, neboť adventní období je tradičně 

přeplněno akcemi všeho druhu, a dohoda o termínech je nutná, aby se akce vzájemně nekřížily. V tomto 

cyklu proběhly následující tradiční akce:

1. prosince – DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
– předvánoční nálada, přáníčka pro Barborku a prodej knížek. Městská knihovna A. Marka.   

2. prosince – I. ADVENTNÍ KONCERT
– Paschova Vánoční mše F dur, Pěvecký sbor A. Dvořák a Turnovské

orchestrální sdružení. Městské divadlo v Turnově.

2. prosince – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
– adventní program pro malé i  velké, Barborčina nadílka a soutěž pro děti, tradiční občer-

stvení. Náměstí Českého ráje.

7. až 9. prosince – TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
– bohatá  nabídka  vánočního  zboží  i  občerstvení,  na  krytém jevišti  bude  probíhat  bohatý 

program. Náměstí Českého ráje.

       7. až 9. prosince – MIKULÁŠSKÝ ŘEMESLNICKÝ JARMAREČEK
                                                    A VÁNOČNÍ DÍLNY :

– cukrářská,  perníková,  štrůdlování,  dílna  vánočních  ozdob  a  dárečků,  je  připraven  do-
provodný program. Muzeum Českého ráje. 

9. prosince – II. ADVENTNÍ KONCERT
– Jakub Pustina a hosté – Jan Kučera a Richard Pohl. Chrám Narození Panny Marie.

16. prosince – III. ADVENTNÍ KONCERT
– Eve Quartet Praha. Kostel sv. Mikuláše.

23. prosince – IV. ADVENTNÍ KONCERT
– Gentlemen Singers. Kostel sv. Františka z Assisi. 

► První adventní koncert v neděli  2. prosince se konal v Městském divadle, a to na přání diváků, aby 

byl alespoň jeden koncert  „v teple“, a také vzhledem k charakteru programu. Turnovští provedli  Pastorální 
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mši F dur Edmunda Paschy, v níž autor střídá latinské motivy s lidovým pojetím a slováckými rytmy. Při mši 

tedy účinkuje i cimbál, fujara a další neliturgické nástroje.

► Na koncert navázalo (či ho mírně předběhlo) Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Českého 
ráje. Program zahájil Žesťový soubor při ZUŠ v Turnově pod vedením Jiřího Richtra. Následovalo samotné 

rozsvícení adventního věnce, stromu a adventní výzdoby, radost dětí zvýšila nadílka čtyř dvojic Barborek s 

košíky plnými sladkostí. Poté vystoupil dětský sbor Karmínek pod vedením Jindřicha Bady. Ke zpěvu koled 

se přidali i diváci. Přestože počasí akci v exteriéru nepřálo, náměstí kolem stromu bylo plné, což je odhadem 

1500 diváků. Letošní novinkou bylo vydatné občerstvení, které poskytli žáci a učitelé ZŠ 28. října, podávaly 

se domácí koláče, medovníky, párek v rohlíku a teplé nápoje. Zajímavý je i původ letošního vánočního stro-

mu – pochází totiž z jednoho z turnovských sídlišť, a sice z Přepeřské ulice, kde byl před časem nevhodně 

vysazen příliš blízko panelového domu.

► 5. prosince se konalo abonentní představení turnovské divadelní řady, a to hra amerického dra-
matika Leonarda Gershe Motýli. Hosty byli herci pražských divadel Vojta Kotek, Valerie Zawadská a další.

► Tradiční vánoční trhy proběhly 7. až  9. prosince přibližně ve stejném rozsahu prodejců i kulturní-
ho programu jako v loňském roce. Přihlášeno bylo 60 prodejců, další čtyři stánky s tradičními řemesly či 

stánky držitelů Produktu Českého ráje stály u muzea. Program na krytém jevišti  tradičně zahájily  sbory 

turnovských  škol,  dále  vystoupily  soubory  Základní  umělecké  školy.  Z  domácích  se  programu  aktivně 

účastnily sbory CORAZÓN a  Musica Fortuna, Taneční a pohybová škola ILMA, turnovské středisko Junáku, 

nově se zapojily maminky z Centra pro rodinu Náruč a klienti Fokusu Turnov. Sobotní podvečer vyplnili Rytí-

ři turnovského meče šermířskou, taneční i ohňovou podívanou. Tradičně předvedli svůj program absolventi 

teplické konzervatoře a nově i studenti pražské konzervatoře, všichni původem z Turnovska. Z dovezených 

programů zaujal kouzelník Vendelín a dechovka Táboranka.

►Druhý adventní koncert se konal 9. prosince v chrámu Narození Panny Marie a vystoupil v Turnově 
oblíbený barytonista Jakub Pustina se svými hosty. Na klávesy hrál Richard Pohl a zvláštní spojení 

dvou nižších mužských hlasů obstaral basista Jan Kučera. Diváky hojně navštívený koncert měl opět vynika-

jící atmosféru.

► Čtvrtek 13. prosince patřil Adventnímu koncertu pro seniory v Městském divadle. Jedná se koncert 

věnovaný starším obyvatelům Turnova, který hradí sociální odbor Města včetně dopravy z penzionů dle do-

hody. Po počátečních zmatcích s programem vystoupili manželé Lédlovi se svými hosty.

► Přímo v pečovatelském domě Pohoda vystoupili pro méně pohyblivé občany žáci turnovské Zá-
kladní umělecké školy,  konkrétně sbor Turnováček a dramatický kroužek, a to druhý den, v pátek 14. 

prosince.
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► 14. prosince se v Městském divadle v Turnově konal vánoční koncert pěveckého sboru Musica 
Fortuna. Sbor předvedl průřez repertoárem za uplynulých 20 let a nechybělo ani zpívání nejznámějších 

skladeb společně s diváky.

► Sobota 15.  prosince patřila  nejmenším divákům a cyklu  Mámo,  táto,  pojďte  se mnou do divadla.  V 

Turnově hostovalo brněnské divadlo Věž s loutkovou pohádkou Včelí medvídci, dětem dobře známou  z 

televizních večerníčků.

► V pondělí 17. prosince proběhl Výroční koncert Kulturního centra a Hlasů a ohlasů Turnovska, na 
němž vystoupila Leona Machálková & Band.  Kromě kvalitního hudebního programu byli během večera 

losováni výherci celoročních soutěží.

► Obrovský zájem Turnováků upoutal poslední adventní koncert 23. prosince, na němž účinkoval nej-
mladší mužský vokální  soubor u nás – Gentlemen Singers.  Škoda, že se konal v poměrně malém 

prostoru kostela sv. Františka na náměstí. V Turnově už známí a oblíbení mladí zpěváci by pravděpodobně 

zaplnili i chrám Narození Panny Marie. Později příchozí diváci se již do kostela nevešli a museli odejít domů.

► Vánoční koncerty také pořádaly další turnovské spolky – Carmina a Turnováček na Štědrý den, Funk 

Corporation a Pěvecký sbor Antonín Dvořák na Štěpána. Koncert Dvořáka měl letos „rekordních" 38 platí-

cích diváků. Že by už koncerty v kostele vyšly z módy? Nebo jsou diváci koncem prosince už kultury přesy-

ceni ?

► V  sobotu  31.  prosince  večer  uspořádala  firma  BMM Art,  Ohňostroje  Pohl  a  Město  Turnov  tradiční 

SILVESTR. Vše  se  odehrávalo  na náměstí  –  zněla  tu  hudba,  prodáváno bylo  občerstvení  a  vrcholem 

programu byl jako vždy velký půlnoční ohňostroj.

► Turnovské Bio Ráj vybralo i na poslední měsíc roku řadu zajímavých filmů. Skutečně vánoční tematiku 

měly dva snímky – pásmo animovaných pohádek české produkce s názvem Hvězda betlémská III.  a ame-

rické  zpracování  legendy o  narození  Ježíše  a  nejbližších  událostech  Příběh zrození.  Kromě toho byly 

úspěšné a zajímavé filmy Hrdinové a zbabělci – „nejočekávanější politický thriller roku“ z prostředí afgán-

ské války,  repríza úspěšné Svěrákovy komedie  Vratné láhve,  ale i  klubové snímky  Nejlepší sportovec 
světa s téměř cimrmanovským humorem a ekologický dokument Nepříjemná pravda.

► Do výstav, převážně s vánoční tematikou, se kromě galerií pustily v prosinci i školy. Na Dlaskově statku 

probíhala celý měsíc výstava Vánoce chystáme, aneb Aby bylo všeho dost.  Galerie Safír nabídla zají-

mavou výstavu fotografií  Bozkovské jeskyně od objevu do dneška.  V divadelní galerii se představil po 

šesti letech lomnický malíř Martin Vencl – Obrazy.
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II.
ZASTUPITELÉ A RADNÍ MĚSTA,

KOMPETENCE,
KOMISE A VÝBORY RADY M  Ě  STA  

2007
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Rok 2007 nebyl po několika letech rokem volebním.
V průběhu sledovaného roku nedošlo k personálním změnám v Zastupitelstvu ani v Radě města Turnova.

V roce 2007 působili v Zastupitelstvu města Turnova 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)

Mgr. 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)

Starostkou města je od voleb v roce 2006 první žena v historii města PhDr. Hana Maierová (Nezávislý 

blok), místostarosty Ing. Jaromír Pekař a Aleš Hozdecký, oba z ODS. 

Kompetence starosty a obou místostarostů 
► PhDr. Hana Maierová,starostka: školství, kultura a památková péče, rozvoj města, kancelář tajemníka a 

odbor  kontroly,  Kulturní  centrum  Turnov,  Vodohospodářské  sdružení,  poskytuje  informace  sdělovacím 
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prostředkům a je zodpovědná za styk s veřejností, ze zákona řídí povodňovou komisi, předsedá letopisecké 

komisi. 

Zastupuje město ve Sdružení obcí Libereckého kraje, ve SMOČR v oblasti rozvoje, 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 Podko-

zákovsko.

► 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 te-

levizních šotů o městě a Hlasů a ohlasů Turnovska.

Zastupuje město ve SMOČR v oblasti cestovního ruchu,ve Sdružení Český ráj a  Mikroregionu Český ráj.

V radě města v roce 2007 působili tito členové:
Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

ThMgr. Ondřej Halama (zvolen za KDU - ČSL)

Aleš Hozdecký (zvolen za ODS)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Eva Kordová (zvolena za Nezávislý blok)

PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)

Mgr. Aleš Mikl (zvolen za ODS)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Ing. Tomáš Sláma ( zvolen za ODS)

Členové Turnovské koalice a Volby pro město zůstali v opozici.

Komise a výbory 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 
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odvětví, a to jak z  řad dalších zastupitelů, tak i z  řad ostatních občanů města. Tyto komise mají za úkol 

posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez 

pravomocného  rozhodovacího  aktu.  Tím  i  nadále  zůstávají  rozhodnutí  rady  města  či  zastupitelstva.

Na  jednotlivé  členy  komisí  nebo  jejich  předsedy  se  mohou běžní  občané  obracet  se  svými  problémy, 

požadavky a radami,  tak jako na  členy rady  či  zastupitelstva.  Jednání komisí  se  řídí  platným  jednacím 

řádem.

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA TURNOVA
Rada města Turnova jmenuje  a odvolává předsedy komisí  a jejich  členy.  Komise se ze své  činnosti 
odpovídají radě města. Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady města. 
Komise  se  scházejí  zpravidla  jednou  měsíčně.  Zasedání  komisí  jsou  neveřejná. Komise  může  k 

jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího  člena zastupitelstva, popř. další osoby. O jejich přizvání 

nebo účasti  na jednání na jejich  žádost rozhoduje komise hlasováním, a to na návrh kteréhokoliv  člena 

komise.

Komise přijímá usnesení. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů komise.

(Tento jednací řád byl schválen radou města 25. 4. 2001, úplné znění je k dispozici v podatelně MěÚ nebo 

na internetových stránkách města.)

Během roku došlo k několika personálním změnám. 

Ke konci roku 2007 působily komise a výbory v následujícím slo  ž  ení:  

KOMISE RADY MĚSTA:
Komise kulturní                  
Th.Mgr. Ondřej Halama - předseda, Jana Adamová, Eva Blažková, Bc. René Brož, Václav Feštr, Mgr. Petr 

Haken, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Eva Kordová, Dagmar Landrová, Bohuslav Lédl, PhDr. Hana 

Maierová, Jan Touš, Jan Ulrich, Ivan Kunetka, Petr Záruba 

Komise škodní a likvidační 
Mgr. Jaromír Frič - předseda, Ivan Boháč, Ing. Anna Holasová, Vladimíra Vávrová, Richard Mochal 

Komise sportovní 
Mgr. Aleš Mikl - předseda, RNDr. Otto Jarolímek, František Svoboda, Mgr. Filip Stárek, Radovan Syrotiuk, 

Martin Junek, Petr Bydžovský, Jiří Vele, Ing. Milan Hejduk, Ing. Lumír Šubert, Ing. Tomáš Hocke, František 

Zikuda, Svatopluk Vorel, Jan Kazda, Jiří Duda, Tomáš Zajpt, Jan Mrázek, Jan Konejl, Mgr. Karel Štrincl, Jiří 

Šteffan 

Komise dopravní 
RNDr. Otto Jarolímek - předseda CSc., Ing. Jindřich Jeníček, Jindřich Zeman, Tomáš Veber, Josef Kunetka, 

Milan Pekař, Ivan Boháč, Ing. Jan Otmar, Pavel Cvrček, Ing. Tomáš Roubíček, Josef Vojtíšek, Jiří Zadražil, 

Miroslav Jech , Ing. Jiří Bubák, Otakar Grund 

Komise bytová 
Břetislav Jansa - předseda, Ivan Boháč, Aleš Mastník, Ludmila Těhníková, Eva Mizerová, Mgr. Martina 

Pokorná 
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Komise pro městskou památkovou zónu 
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, ak. mal. Václav Žatečka 

Komise pro výchovu a vzdělávání 
Mgr. Jaromír Frič - předseda, 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, Eva Kordová 

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 
Mgr. Aleš Mikl - předseda,  Aleš Hozdecký, Mgr. Martina Pokorná, Luboš Trucka, Mgr. Milan Drahoňovský, 

Stanislava Havlová, Břetislav Jansa 

Komise pro nemocnici 
MUDr. Martin Hrubý - předseda, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš Sláma, Josef Kobosil, Bc. Drahomíra 

Staňková, MUDr. Aleš Mikl, MUDr. Jiří Tomášek, Miroslav Pokorný, Miroslav Sedlák, PhDr. Hana Maierová, 

MUDr. Marie Štejfová , MUDr. Dobroslav Berndt 

Komise pro zahraniční vztahy 
Aleš Hozdecký - předseda, 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, 

Mgr. Roman Mareš 

Komise pro cestovní ruch 
Mgr. Otakar Špetlík - předseda, Aleš Hozdecký, Pavla Šefrová, Ing. Tomáš Tomsa, Jindřich Zeman, Ing. Jan 

Grégr, Milan Kovář, Petr Dvořák, Jan Ulrich 

Komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky 
Ing. Jindřich Jeníček - předseda, 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, Ing. Tomáš Hocke 

Komise pro občanské záležitosti 
Eva Kordová - předsedkyně, Jana Adamová, Jana Bažantová, Eva Dudová, Ing. Jaromír Ducháč, ThMgr. 

Ondřej Halama, Ing. Karel Janák, Mgr. Hana Kocourová, Dagmar Landrová, Marie Meixnerová

Komise letopisecká 
PhDr. Hana Maierová - předsedkyně, Pavel Charousek, Dalibor Sehnoutka, Bc. René Brož, Jitka 

Petrušková 

Komise pro zdravotně sociální služby 
MUDr. Jiří Tomášek - předseda, Bc. Jaroslav Cimbál, Ing. Jaromír Pekař, MUDr. Daniel Pospíšil, Bc. 

Drahomíra Staňková, Mgr. Hana Kocourová, Dagmar Brabcová a Iva Jirčáková, MUDr. Jiří Trněný

Komise sociální 
Dagmar Brabcová - předsedkyně,  MUDr. Jana Čepková, Bc. Jaroslav Cimbál, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. 

Petra Houšková, Luďka Kanclířová, Jana Jirošová, Jana Jiřenová, Jitka Kozáková, Marie Macháčková, Ing. 

Jaromír Pekař, Břetislav Jansa 
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Komise pro životní prostředí 
Ing. Tomáš Tomsa - předseda, Ing. Jan Šimice, Ing. Martin Smutný, Ing. Petr Halama, Ing. Jan Mertlík, Ing. 

Iva Nejezchlebová, Mgr. Miroslav Beran, Petr Dvořák, Ing. Miroslava Šípošová, Mgr. Martina Pokorná 

Složení  komisí  pro  volební  období  2006  -  2010  schválila  rada  města  na  svém zasedání  dne 13. 
prosince 2006.

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Výbory zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstvo města dle § 117 zákona 128/2000 Sb., o 

obcích. Povinně zřizuje výbory finanční a kontrolní. Jednání výborů se řídí platným jednacím řádem. Výbory 

zastupitelstva pracují v tomto volebním období v novém složení:

Výbor kontrolní:  
Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. - předsedkyně, Anna Holasová, Jana Strnadová, Ladislav Janoušek, Romana 

Strnadová, Bohuš Plesl 

Výbor finanční:
Ing. Tomáš Sláma - předseda, Ing. Lumír Šubert, Ing. Václav Hájek, Ing. Jaroslav Knížek, Vladimír Nešpor, 

Jiří Kubíček, Ing. Šárka Těšinová 

Složení výborů pro volební období 2006 - 2010 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  výborem  mohou  předkládat  členové  výboru  a  zastupitelstva,  vedoucí 
odborů MěÚ a  ředitelé organizací zřízených městem. Výbor může připustit  předložení materiálu i 
jinými subjekty nebo si jeho předložení vyžádat.
Výbor přijímá usnesení. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů výboru. 

(Tento  jednací  řád  byl  schválen  městským  zastupitelstvem  26.  4.  2001,  úplné  znění  je  k dispozici  

v podatelně MěÚ nebo na internetových stránkách města.)
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OSADNÍ VÝBORY
Osadní výbor pro periferní lokalitu města Vesecko-Daliměřice-Malý a Hrubý Rohozec (včetně na ni 
navazující  lokalitu  Vazovec-Bukovina-Dolánky)                                     
Jiří Duda - předseda, Jaroslav Horák, Karel Kraus, Jana Palečková

ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY OBCE
V roce 2007 pracovaly zvláštní orgány obce v následujícím složení:

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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III.
M  Ě  STSKÝ Ú  Ř  AD TURNOV  

A   Č  INNOST ODBOR  Ů   M  Ě  STSKÉHO Ú  Ř  ADU   
V     ROCE 2007  
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Městský úřad Turnov
MěÚ Turnov, ul. Antonína Dvořáka čp. 334, tel. 481 366 111 - spojovatelka,

faxy: 481 366 112, 481 366 221, internet: www.turnov.cz

V souvislosti s reformou veřejné správy, jejíž pro občana nejzřetelnější část se uskutečnila k 1. lednu 2003. 

K 31. 12. 2002 byly zrušeny okresy a od ledna 2003 zřízeny obce tzv. III. stupně, kam patří i 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 úřední úkony.

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: Drahomíra Staňková. 

► Odbor rozvoje města (kanceláře 210-213, 402), tel. 481 366 211, vedoucí odboru: RNDr. Miroslav 

Varga. 

► 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: 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. 
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Skálova čp. 72. Zde sídlí:
►Obecní živnostenský úřad (kanceláře 101-104), tel. 481 366 701, vedoucí odboru: Hana Lustigová.

► Odbor školství, kultury a sportu (205-207), tel. 481 366 757, vedoucí odboru: René Brož.

Skálova 84 (naproti muzeu). Zde sídlí:
► Odbor správní (kanceláře 102-118), tel. 481 366 823, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka.

► Odbor sociálních věcí (kanceláře 202-206, 225, 226), tel. 481 366 854, vedoucí odboru: Mgr. Hana 

Kocourová.

► Odbor dopravní (kanceláře 218-223), tel. 481 366 871, vedoucí odboru: Pavel Vaňátko. 

Vedení MěÚ
VEDENÍ MĚSTA

PhDr. Hana Maierová, starostka města 

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

Aleš Hozdecký, místostarosta 

Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus

Činnost odborů MěÚ Turnov v roce 2007
ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)
Vedoucí odboru: Ing. Eliška Gruberová

K 31.12.2007 měl odbor 5 pracovnic.

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Realizace projektů z dotačních titulů a Evropské unie

V průběhu roku 2007 byly získány dva granty pro oblast cestovního ruchu:

- Společný regionální operační program" Český ráj - region pro celou rodinu" byl vypracován spolu se 

Sdružením Český ráj pro oblast cykloturistiky a propagace regionu

- "Pověsti českého ráje a Euroregionu Nisa", grant v rámci česko polské spolupráce z Interregu IIIA byl ve 

výši 471.487,- Kč. Z této částky byla hrazena soutěž dětských prací na dané téma a jejich výstava, vydání 

trojjazyčných turistických novin a vydání brožury Dvanáct pověstí Českého ráje

Propagace regionu

Odbor zajistil vydání těchto materiálů:

- Brožura Turnov - Srdce Českého ráje

- Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 2008

- kapesní kalendáříky 2008 s motivy našeho kraje  - 5 druhů

- pohlednice Turnova a Českého ráje - rovněž 5 druhů

- Turistické noviny Český ráj 2008 včetně jízdních řádů turistických autobusů

Dále OCR prezentoval město na výstavách a veletrzích:
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- V ČR Regiontour v Brně, Holiday World Praha, Euroregion Nisa Jablonec nad Nisou, Madi Praha

- v zahraničí veletrhy v Lipsku, Varšavě, Madridu

Prezentace regionu v tisku, na Krajských dnech, memorandu "Greenway Jizera" a další.

Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu

Již třetím rokem proběhly pravidelné celoprázdninové akce Prohlídky turnovských kostelů a Kamenářské 

exkurze - Kámen a šperk v Turnově. Jejich obliba a návštěvnost stoupá:

Období Prohlídky kostelů - návštěvníci Kámen a šperk- návštěvníci

rok 2005 71 0

rok 2006 145 98

rok 2007 177 194

meziroční nárůst 123% 199%

Český ráj dětem - Za pověstmi Českého ráje, zahájení turistické sezóny, duben.

Kámen a šperk v Turnově - dvoudenní akce s bohatým programem na náměstí Českého ráje, červenec

Spolupráce s dalšími úřady a sdruženími

Krajský úřad Libereckého kraje, Czech Tourism, Sdružení Český ráj, Knihovna Antonína Marka v Turnově, 

Centrum pro rodinu Náruč, ATIC (setkání IC ČR ve Zlíně a v Liberci), komise RM pro cestovní ruch a pro 

zahraniční vztahy.

Ocenění

Odbor cestovního ruchu získal Grand Prix Regiontour 2007 a Cenu Asociace cestovních kanceláří České 

republiky za turistický produkt Po stopách Albrechta z Valdštejna

Městské informační středisko

MIS je součástí odboru cestovního ruchu a zajišťuje tyto činnosti:

- obecně prospěšné služby -  sdělování turistických informací, informací o firmách, kulturních, sportovních a 

společenských akcích, dopravních spojích, ubytovacích a stravovacích možnostech v regionu. Dále 

uskutečňoval prodej pytlů na odpad, výdej pytlů na tetrapak a vybírání poplatků za odpady ( v roce 2007 

vybráno na MIS 1.826.100,- Kč).

- služby doplňkové - nákup a prodej zboží (suvenýry, publikace, DVD, mapy, průvodce pohlednice a 

podobně) a zprostředkovatelské služby

- Distribuce a příprava propagačních materiálů o Turnově a Českém ráji.

V roce 2007 činily příjmy MIS z těchto činností celkem 547.000,- Kč.

ODBOR P  Ř  ESTUPKOVÉHO   Ř  ÍZENÍ  
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Dědeček

K 31.12.2007 měl odbor celkem 3 pracovníky.

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  
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V průběhu roku 2007 došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno na odboru k vyřízení 315 přestupků  

+ 93 přestupků ke zpracování z roku 2006.

   Počet řešených přestupků:

    2003 -  363     pokuty + poplatky  vybráno       54.050,- Kč

    2004 -  361                                                       60.600,- Kč

    2005 -  361                                                       58.700,- Kč

    2006 -  315                                                       63.000,- Kč

    2007 -  315                                                       58.700,- Kč

    2008 -  leden                                                      7.800,- Kč     

Jednotlivé kategorie přestupků v % :

    proti občanskému soužití               50 %

             majetku                                 30 %

             proti veřejnému pořádku      15  %

             ostatní, dle jiných zákonů       5  %

Zpracováno cca 887 zpráv pro potřeby PČR, SZ a soudů.

Z důvodu snížení pohledávek byly zvýšenou mírou ukládány sankce ve formě blokové pokuty.  

FINAN  Č  NÍ ODBOR  
Vedoucí odboru: Bc. Drahomíra Staňková

K 31.12.2007 měl odbor 9 pracovnic.

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Rozpočet

Příprava návrhu rozpočtu, projednání návrhu rozpočtu, schválení rozpočtu, rozpočtové změny, rozpočtový 

výhled  a  rozpočtové  provizorium  v  souladu  se  směrnicí  Rozpočtová  pravidla  města  a  finanční  řízení 

městských organizací.

Dotace

U všech přijatých dotací bylo vše zajištěno v souladu s uzavřenými smlouvami, se zákonem o účetnictví, s 

platnou  rozpočtovou  skladbou  a  se  zákonem  o  rozpočtových  pravidlech.  Kuriózní  bylo  jednání  s 

Legislativním a právním odborem ohledně dotace 3 mil. Kč na Střelnici, jehož závěrem bylo, že se nejedná o 

veřejnou podporu.

Účetnictví

Roční závěrka  a vyúčtování účelových prostředků za rok 2006 bylo provedeno v termínu. Účetnictví včetně 

výkaznictví v průběhu roku bylo zajištěno v souladu se zákonem o účetnictví. Byl zpracován nový systém v 

číslování ORJ  a ORG, který je plně funkční. 

Fakturace

Faktury  FO  vystavoval  na  příjmový  účet  v  číselné  řadě  90  -  faktury  ostatní   a   na  výdajový  účet. 

Dodavatelské faktury byly evidovány v programu KDF.

Platební styk

V roce 2007 veden platební styk u České spořitelny, Komerční banky, Československé obchodní banky, 

Českomoravské záruční a rozvojové banky a HVB Bank.
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Majetek

Zaúčtovány zařazovací protokoly. Vyhotoven příkaz k inventarizaci, která byla provedena.

Úvěry

Realizována  3  výběrová  řízení  na  úvěry  –  kontokorentní,  revolvingový  a  dlouhodobý  úvěr  (nadlimitní 

veřejná zakázka). Časově a odborně velmi náročné. 

Pokladny

Na odboru  je  vedena  1  příjmová  pokladna,  kontrolována  6x  ročně.  Nebyly  zjištěny  žádné  nedostatky, 

nedošlo k překročení stanoveného limitu a při jeho dosažení byla hotovost ještě týž den odvedena na účet 

města v ČSOB, a.s. Turnov. V roce 2007 bylo 1388 příjmových a výdajových dokladů.  Byly  2x provedeny 

kontroly všech příjmových pokladen. 

Daně

Podána daňová přiznání z převodu nemovitostí a  daňové přiznání daně z příjmu za město na finanční úřad.

Pokuty

Pokuty na místě nezaplacené byly vymáhány i exekučně a bylo vyhotoveno roční vyúčtování pokutových 

bloků.

Pohledávky

Realizován prodej pohledávek. Vyhotoveny dohody o započtení pohledávek. Pohledávky byly předloženy na 

jednání FV, RM i ZM.

Místní poplatky

Místní poplatek ze psů celkem - 1407 předpisů, bylo zasláno 110 upozornění na zaplacení poplatku, vydáno 

12 platebních výměrů, 8 výzev k zaplacení a 1 exekuční příkaz. Na očkování ze psů proti vzteklině  - v 

průběhu 4 dnů v září 2007 bylo posláno 270 pozvánek a evidovaných, kteří se dostavili bylo 161.  Místní 

poplatek za rekreační pobyt  a  z ubytovací kapacity - celkem 83 předpisů. Místní poplatek za provozovaný 

VHP - celkem 58 předpisů.

Správní poplatek VHP

Celkem bylo 37 předpisů,  poukázek  -  převod polovičních správních poplatků na FÚ bylo  9,   vydaných 

rozhodnutí 37 a bylo vydáno 182  evidenčních známek.

Příspěvkové organizace a s. r. o.

Překontrolováno  a  zasláno  elektronicky  na KÚLK 80 finančních  výkazů  příspěvkových  organizací.  Byly 

zpracovány podklady do rady města a zastupitelstva města.

Směrnice

Vedoucí odboru zpracovala změnu Statutu fondu občanských obřadů, Statutu sociálního fondu a nově 

vydala směrnici Oběh účetních dokladů, byl změněn metodický pokyn k vyplňování cestovních příkazů.

Dále odbor zpracovával agendu mezd, cestovních příkazů a vidimace (ověřování) dle platných předpisů.

Kontroly vnější

V  roce  2007  provedla  všeobecná  zdravotní  pojišťovna  kontrolu.  V  kontrolovaném  období  došlo  k 

porušení § 2, odst. 1 a 2, zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. platba pojistného byla 

zaslána jiné pojišťovně. Žádosti o prominutí penále ve výši 24 tis. Kč bylo plně vyhověno.  Finanční úřad v 
Semilech  provedl kontroly týkající se voleb (není v kompetenci finančního odboru posuzovat fakturované 

výdaje na volby, zda jsou oprávněným výdajem na volby) a Městského kamerového  systém 2004 až 2006 
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(nebyly zjištěny nedostatky. KÚLK provedl přezkoumání hospodaření za rok 2006 a dílčí za rok 2007. Byla 

zpracována žádost na MF ČR o prominutí penále 33753,- Kč za volby do Evropského parlamentu r. 2004. 

Na základě rozhodnutí bylo penále v plné výši prominuto.

ODBOR KONTROLY
Vedoucí odboru: Eva Dudová

K 31.12.2007 měl odbor 2 pracovnice.

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007 :  

1/ Kontroly příspěvkových organizací v působnosti Města Turnova :

1. Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5

2. Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily

3. Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily

4. Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56, okres Semily

5. Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily

6. Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily

7. Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semil

8. Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640

9. Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily

10. Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily

11. Středisko pro volný čas dětí a mládeže (2 x)  

12. Městská nemocnice Turnov

13. Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily (2 x) 

14. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

15. Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily

16. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace

17. Základní  škola  speciální  a  mateřská  škola  speciální,  Turnov,  Kosmonautů  1641,  okres  Semily, 

příspěvková organizace

18. Hrad Valdštejn

19. Městská knihovna Antonína Marka Turnov

20. Zdravotně sociální služby Turnov

2/ Kontrola činnosti ostatních úseků Městského úřadu Turnov:

● Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

● Kontrola výběrového řízení na investiční akci města – Autobusová zastávka oboustranná a chodníkové 

těleso Turnov – Vesecko

● Kontrola výběrového řízení na investiční akci města – Chodník u podchodu pro pěší na silnici I/10

● Řídící kontroly na odborech města

● Kontrola administrativních náležitostí – Příspěvek na realizaci Program péče o krajinu

● Přehled využití služebních vozidel u organizací řízených městem

● Rozbor služeb a kalkulací praní prádla u mateřských škol
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● Přehled  pojištění  majetku  u  příspěvkových  organizací  a  obchodních  společností  včetně  nákladů 

vynaložených do pojištění

● Plnění úkolů daných usneseními RM do 31. 7. 2007

● Plnění úkolů daných usneseními ZM k 31. 10. 2007

V případě zjištěných  nedostatků byla  starostou či  místostarostou města  uložena termínovaná nápravná 

opatření.

Na základě potřeb města odbor kontroly aktualizuje vnitřní směrnice na vybrané činnosti města.

3/ Další činnost odboru:

1. provádění změn zápisů městských organizací do obchodního rejstříku

• vyžadování odborných stanovisek nadřízených orgánů k aktuální problematice

K 31. 12. 2007 bylo od občanů přijato a řešeno 17 stížností a 6 petic.

ODBOR ROZVOJE M  Ě  STA (ORM)  
Vedoucí odboru:  Ing. Pavel Kanclíř do 31.5.2007, od 1.6.2007 RNDr. Miroslav Varga

K 31.12.2007 měl odbor 9 pracovníků. Oproti roku 2006 došlo v průběhu roku 2007 na odboru ke značné 

výměně pracovníků: 5 pracovníků odešlo a 6 pracovníků nově nastoupilo!

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Právní normy:

V roce 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu,  který přinesl podstatné změny pro agendy zajišťované ORM.

Územní plánování

RM  se  stal  pořizovatelem  územně  plánovací   dokumentace  pro  celý   správní  obvod  ORP  Turnov. 

Pracovníci ORM pořizovali  změny nejen územního plánu města Turnov, ale zajišťovali také pořizování 9 

nových  územních  plánů pro  obce  :  Paceřice,  Troskovice,   Lažany,   Loučky,   Mírová  pod Kozákovem, 

Modřišice, Karlovice, Hrubá Skála a Ždárek. Současně ORM pořizovalo  4 změny platných územních plánů 

pro obce: Vlastibořice, Malá Skála, Jenišovice, Kobyly.

Agendu pořizování územních plánů zajišťuje Ing. P. Kanclíř, Ing. R. Hujerová a paní J. Ládová.

Stav rozpracovanosti změn územního plánu  sídelního útvaru Turnov  /dále jen  ÚPSÚ/:  

Změna  č. 11 ÚPSÚ  Turnov (Ing. Pavel Kanclíř) 
Jedná se o žádosti za rok 2003 a 2004 / celkem 11 lokalit/. Proběhlo kladné projednání  konečného návrhu 

změny s dotčenými orgány. Krajský úřad Libereckého kraje posoudil návrh změny a při konzultaci 13.9.2007 

potvrdil správnost postupu pořizování. Společné jednání o návrhu změny č.11 s odborným výkladem 

proběhlo 24.10. 2007. Koordinované stanovisko odborných složek dotčeného orgánu KÚLK vydal Krajský 

úřad 15.11.2007. Závěrečné projednávání návrhu  změny s občany proběhlo 14.2. 2008.  Schválení  návrhu 

změny - vydání  usnesením č. 29/2008  ZM   dne 28.2 2008

Změna  č. 13A  ÚPSÚ  Turnov ( RNDr. Varga)
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Nová  trasa  severozápadní  odlehčovací  komunikace  a  rozšíření  Markovy ulice pro obousměrný provoz. 

ZM dne 28. 6. 2007  usnesením č.  95/2007  schválilo  návrh  zadání  změny. Probíhá zpracování konceptu 

změny.  Zpracovatel změny  firma SAUL , s.r.o. Sdružení architektů a urbanistů Liberec . Zpracovatel 

hodnocení vlivů změny na životní prostředí a veřejné zdraví  firma ATELIER 4 , s.r.o. Jablonec nad Nisou. 

Zpracovatel  situačního a výškopisného plánu  1 : 500 firma Geodezie Český Ráj s. r.o. Semily.  Zpracovatel 

předběžného inženýrskogeologického průzkumu firma INSET, s.r.o. Praha.   Současně s pořízením vlastní 

změny ORM zadal zpracování  Dopravní studie – severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova 

/vybraný zpracovatel firma ATELIER 4 s.r.o Jablonec nad Nisou/ -  termín zpracování  je do 31.3. 2008.  Po 

předání  všech výše uvedených dokumentací bude na duben 2008 svoláno  veřejnoprávní projednání 

konceptu změny. Na základě výsledku projednání konceptu změny územního plánu zpracujeme ve 

spolupráci s určeným zastupitelem - Ing. J. Jeníčkem návrh pokynů pro zpracování návrhu změny územního 

plánu, které budou předloženy ke schválení ZM/odhad květen,červen/. Následně bude zadáno zpracování 

návrhu změny opět firmě SAUL ,s.r.o. Po projednání bude návrh předložen ke  schválení – vydání návrhu 

územního plánu  ZM  cca prosinec 2008.

Změna  č. 13B  ÚPSÚ  Turnov (Ing.R. Hujerová)

Jedná  se  o  žádosti  za  rok  2005   /  celkem  3  lokality/.  Lokalita   Y13  Výšinka  hvězdárna  a  rozšíření 

průmyslových ploch Vesecko za pivovar  Hrubý Rohozec  o  areál  AGRO Český Ráj a.s.  -  lokalita L13 

Schválení zařazení lokalit do připravované Změny č. 13 v ZM  29.6. 2006. Probíhá projednávání návrhu 

zadání s dotčenými orgány. Schválení zadání změny  č. 13 B v ZM  24.března 2008. Následně bude zadáno 

zpracování návrhu změny a po projednání bude návrh předložen ZM ke schválení - vydání cca prosinec 

2008.

Změna  č. 13C  ÚPSÚ  Turnov (J. Ládová)

Žádosti občanů za  rok  2005 a  nové  žádosti  podané  v  roce  2006,  které   byly  schváleny   jako  podnět. 

Schválení zařazení lokalit do připravované změny č. 13  v ZM  29.6. 2006.  Žádosti budou řešeny jako 

změna č. 13C. celkem 11 lokalit.  Probíhá projednávání návrhu zadání s dotčenými orgány. Schválení 

zadání změny  č. 13 C v ZM 27. března 2008. Následně bude zadáno zpracování návrhu změny a po 

projednání bude návrh předložen ZM ke schválení – vydání cca prosinec 2008.

Změna  č. 14  ÚPSÚ  Turnov (Ing. R. Hujerová) 

Žádostí   občanů  podaných v   roce  2006 po 28.6.  2006,  které   nebyly  zařazeny  a  schváleny jako 

součást změny č. 13 a žádosti občanů doručené na ORM do 31.12. 2007 /celkem 48 lokalit/ .

  Schválení podnětu na změnu č. 14 v ZM 31.1. 2008.  Probíhá projednávání návrhu zadání s dotčenými 

orgány. Schválení  zadání změny  č. 14 v ZM   24.dubna 2008.  Dokončení celého procesu pořizování rok 

2009.

Stavební uzávěry:

Formou opatření obecné povahy bylo RM nařízením města č.2/2007 vydáno územní opatření o stavební 

uzávěře č.1/2007, kterým byla zrušena stávající stavební uzávěra na značnou část města (Malý Rohozec, 

Daliměřice, Durychov). Nově byla vymezena stavební uzávěra na centrum města v rozsahu zpracovaného 

konceptu Regulačního plánu č. 3 - centrum města.

Agendu zajišťovala Ing. K. Košková, od 31.7. RNDr. M. Varga

84



Vymezení zastavěného území:

Pro obce v působnosti ORP  Turnov ORM nově zpracovávalo vymezení zastavěného území. V roce 2007 se 

jednalo o  15 obcí :  Hrubá Skála, Karlovice, Rakousy, Troskovice, Modřišice, Ktová, Soběslavice, Lažany , 

Loučky, Sychrov, Ždárek, Mírová pod Kozákovem, Olešnice, Svijanský Újezd a Klokočí.

Agendu zajišťuje Ing. R. Kavanová a J. Ládová

 

Vydávání koordinovaných stanovisek: 

ORM podle §4 zákona č.183/2006 Sb., vydává koordinovaná stanoviska za Městský úřad Turnov pro účely 

územního  a  stavebního  řízení.  V  roce  2007  jsme  vydali  celkem  484  stanovisek.  Proces  vydávání 

koordinovaných stanovisek na MěÚ  je  velice komplikovaný, je potřeba  zvážit  (projednat se Stavebním 

úřadem) zda je nutné ke každému stavebnímu záměru vydávat koordinované stanovisko.

 Agendu zajišťuje R. Špačková.

Pořizování územně analytických podkladů pro území ORP Turnov :  
Jedná se o komplexní studii údajů o území (119 sledovaných jevů, např. inženýrské sítě, doprava, ochrana 

přírody,  památky)  v celém  správním  obvodu  obce  s rozšířenou  působností  Turnov  (  celkem  37  obcí, 

24 720ha).  Práce na ÚAP jsou dokončené zhruba ze 60%. Nejvíce času při jejich tvorbě zabírá převod a 

úprava  dat  získaných  od jednotlivých  správců  a vlastníků  sítí  a terénní  průzkumy.  Územně analytické 

podklady by měly být hotovy do konce roku 2008.

Agendu zajišťuje pan M. Zvířecí a Ing. L. Kavanová.

Investice - Kulturní centrum Střelnice:

Rok  2007  byl  rokem dokončení  stavební  části  vlastní  stavby.  Stavba  byla  zahájena  v  dubnu  2006  a 

dokončena ve smluvním termínu 30.11.2007. Předávací řízení stavby proběhlo 3.12.2007 a 4.12.2007 vydal 

Stavební úřad „Rozhodnutí o předčasném užívání“ části stavby, které umožnilo přestěhování KCT, s.r.o. do 

nového objektu Střelnice. O aktuálním průběhu stavby byla pravidelně informována RM a ZM. 

Agendu zajišťuje Ing. P. Kanclíř

Strategie rozvoje města -  Aktualizace a monitoring rozvojových studií města   

Na monitorovací zprávě se pracovalo od léta 2007, přičemž východiskem byla monitorovací zpráva z roku 

2005.  Jako podklad posloužil  i  aktualizovaný  přehled projektů,  předložený na dubnovém zasedání  ZM. 

Skutečný stav v jednotlivých aktivitách byl zjišťován osobně nebo telefonicky od garantů, kteří jsou uvedeni 

v úvodní hlavičce aktivity. Zanesené výstupy pak byly připomínkovány a doplněny do zprávy pro ZM 20.12. 

2007.

Zajištění dotací:

Celkem bylo zajištěno  4 040 000,- Kč v následujících položkách:

1. Výstavba společenského centra Střelnice  a související infrastruktura -dotace KÚLK  3 000 000,- Kč
2.   Modernizace a vybavení MŠ Turnov ulice Zborovská 914 -  dotace MF  1 000 000,- Kč
3.   Studie k projektu Revitalizace vodních nádrží a naučná stezka  - dotace KÚLK  40 000,- Kč
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ODBOR SPRÁVNÍ
Vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

K 31.12. 2007 měl odbor 12 pracovníků.

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Odbor se vnitřně logicky dělí na šest oddělení, tedy základních oborů činností:

-     vedoucí odboru                                                      1 pracovník

− oddělení matriky                                                    3 pracovníci

− oddělení evidence obyvatel                                   2 pracovníci

− oddělení občanských průkazů                               2 pracovníci

− oddělení cestovních dokladů                                 2 pracovníci

− oddělení krizového řízení a požární ochrany         2 pracovníci

Mimo těchto agend ještě odbor zajišťoval záležitosti týkající se územní organizace města, podání týkající se 

poskytování  informací  dle  zákona  o  svobodném přístupu  k  informacím,  evidenci  oznámení  na  základě 

zákona  o  právu  shromažďovacím  a  v  neposlední  řadě  zajišťuje  organizačně  a  technicky  volby  do 

zákonodárných sborů ČR a orgánů územních samosprávných celků pro 37 obcí správního obvodu s 31.333 

obyvateli.     

Oddělení matriky

Pod pojmem Matriční úřad Městského úřadu Turnov si je nutné legislativně představit matriční úřady dva, 

neboť zákonem o matrikách mají daný naprosto odlišný výkon přenesené působnosti. První, Matriční úřad 

Městského úřadu Turnov, vykonává přenesenou působnost na úseku státní evidence narození,  uzavření 

manželství  a  úmrtí  fyzických  osob,  nebo-li  klasickou  matriku,  ve  svém  správním  obvodu.  Je  největší 

matrikou okresu Semily. Personálně je obsazen dvěma pracovníky. 

Specifikem  úřadů  obcí  s  rozšířenou  působností  je  druhý  matriční  úřad,  personálně  obsazený  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,  ověřuje 

odbornou  způsobilost  pracovníků  na  úseku  vidimace  a  legalizace,  provádí  vyšší  ověření  pro  použití 

matričního dokladu v cizině,  provádí  kontrolu matričních úřadů ve svém správním obvodu (  37 obcí,  6 

matričních úřadů) metodicky je řídí,  dává souhlas k zápisu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů do 

matričních knih, atd. 

Od  roku  2006  Matriční  úřad  Turnov  plní  zákonnou  povinnost  vedení  matričních  událostí,  matričních 

skutečností, změn a oprav souběžně pomocí výpočetní techniky.

Provedené úkony v roce 2007:

− uzavřeno sňatků 249, z toho Hrubý Rohozec 81, Malá Skála 29, Valdštejn 101, Obřadní síň 34, ostatní 4

− vystaveno osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve 11

− vystaveno rodných listů 479

− vystaveno oddacích listů 249

− vystaveno úmrtních listů 301

− vyhledáno a vystaveno druhopisů matričních dokladů 374

− vydáno rozhodnutí o změně příjmení 8
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− složení státoobčanského slibu 3

− vydáno potvrzení o odevzdání OP po zemřelém 300

− vydáno potvrzení o změně stavu sňatkem nebo úmrtím  480

− vydáno rozhodnutí o volbě druhého jména 3 

− vyřízeno žádostí o zpětvzetí předchozího příjmení po rozvodu 5

− sepsáno a zkompletováno žádostí o vydání matričních dokladů pro zvláštní matriku 9

− vyřízeno žádostí o vydání osvědčení o státním občanství 220

− provedeno ověření (vidimace a legalizace) 2.755

− podáno žádostí o vyšší ověření matričního dokladu pro použití v cizině 41

− zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 1.184

− vybráno na správních poplatcích v Kč 922.850,-

− vybráno na režijních poplatcích v Kč 117.000,-

Od roku 2006 byly navrženy a zhotoveny historizující repliky oddacích listů opatřené pečetí města, které 

jsou předávány novomanželům při uzavírání manželství. V současné době jsou listy upraveny a umělecky 

ztvárněny dle jednotlivých objektů, kde se sňatky uzavírají.

Byly zkontrolovány sbírky listin matrik Jenišovice, Sychrov, Příšovice, Hrubá Skála, Rovensko pod Troskami, 

Turnov, provedeny kontroly výkonu matriční agendy na matričních úřadech Jenišovice, Sychrov, Příšovice, 

Hrubá Skála, Rovensko pod Troskami, Turnov, prováděna soustavná metodická pomoc matričním úřadům 

správního obvodu a svolány 4 porady matrikářek.

Bylo prováděno školení na zkoušky vidimace a legalizace pro obce správního obvodu, jejichž výkonem je 

matriční úřad ze zákona pověřen. 

Byla provedena kompletace sbírky listin pro krajský úřad za rok 2007.

Matriční úřad Turnov vedl v roce 2007 celkem 45 matričních knih pro 15 obcí správního obvodu.

Oddělení evidence obyvatel

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. 

Mimo správy informačního systému evidence obyvatel pro MV ČR odd. evidence obyvatel působí na pozici 

sekretariátu spisové služby odboru, dále přijímá a vyřizuje žádosti o výpis z Rejstříku trestů ČR, vydávání 

potvrzení  pro  potřeby fyzických a právnických osob,  provádí  legalizaci  a vidimaci  dokladů,  vede registr 

stálého seznamu voličů, vede dodatek stálého seznamu voličů, vede zvláštní seznam voličů.

− přijato a ověřeno žádostí o výpis z rejstříku trestů 1.918 

− provedeno ověření (vidimace a legalizace) 7.434

− vydáno potvrzení dle § 14 zákona č. 128/2000 Sb. 13 

− vydání výpisů z ISEO obcím 14

− poskytnutí osobních údajů z ISEO 37

− přihlášení osob k trvalému pobytu celkem za správní obvod 1.493

− odhlášení osob k trvalému pobytu celkem za správní obvod 450

− narození 306
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− úmrtí 323

− změna rodinného stavu 465

− zrušení údaje o místu trvalého pobytu 24

Celkem provedeno úkonů, které zahrnují přihlášení a odhlášení trvalého pobytu, narození a úmrtí obyvatel a 

změn stavu v rámci správního obvodu 3.248

Stav obyvatel k 1.1.2008

− počet obyvatel k 31.12.2006 14.314

− přistěhováno 272

− odstěhováno 304

− narozeno 123

− zemřelo 149

− počet obyvatel k 31.12.2007 14.256 

− změn trvalého pobytu 431

− zrušení trvalého pobytu 17

Celkem  zpracováno   1.297  čísel  jednacích  mimo  zvláštní  evidence,  na  správních  poplatcích  vybráno 

278.800,- Kč

Oddělení občanských průkazů

Vydávání  občanských  průkazů  je  výkon  státní  správy  v  přenesené působnosti.  Personálně  je  oddělení 

obsazeno  dvěma  pracovníky,  dle  metodiky  MV  ČR,  15  tis.  obyvatel  správního  obvodu  na  jednoho 

pracovníka. Územní působnost pro 37 obcí správního obvodu úřadu města s rozšířenou působností.

V  roce  2007  probíhala  druhá  fáze  výměny  občanských  průkazů  vydaných  do  31.12.1998  v  souladu  s 

Nařízením vlády ČR č. 612/2004 Sb.

Dále byly prováděny úkony související s aktualizací registrů (vyřazování karet zemřelých a odstěhovaných 

osob,  apod.)  a  zařazování  nových  podkladů  do  evidencí  po  převzetí  občanského  průkazu.  Dále  byly 

zpracovány  agendy  související  s  podáváním  žádostí  a  předáváním  nových  občanských  průkazů  na 

matričních úřadech správního obvodu včetně svozu a rozvozu těchto žádostí a dokladů v rámci správního 

obvodu. 

− počet podaných žádostí o občanský průkaz 5.614

− vydáno celkem občanských průkazů 5.199

− vyřízeno odcizení občanských průkazů 261

− vyřízeno ztrát občanských průkazů 258

− vyřízeno ztrát platnosti 2.848

− skartováno občanských průkazů 4.645

− vydáno potvrzení o občanském průkazu 440

− vyřízeno poškození nebo zničení občanských průkazů 25

− provedeno lustrací pro Policii ČR 7

− vyhledání evidenčního listu pro Ministerstvo vnitra ČR 5

− zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 795

− uděleno pokut v Kč celkem 4.700,-
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− vybráno na správních poplatcích v Kč 63.200,-

Oddělení cestovních dokladů

Vydávání  cestovních  dokladů  je  výkon  státní  správy  v  přenesené  působnosti.  Personálně  je  oddělení 

obsazeno  dvěma  pracovníky,  dle  metodiky  MV  ČR,  15  tis.  obyvatel  správního  obvodu  na  jednoho 

pracovníka. Územní působnost pro 37 obcí správního obvodu úřadu města s rozšířenou působností.

Od 1.9 2006 Česká republika zavedla nový typ cestovního pasu s nosičem dat biometrických prvků. Dnem 

21. 12. 2007 Česká republika vstoupila do   tzv. schengenského prostoru.  Vstupem České republiky do 

schengenského prostoru došlo i ke zrušení kontrol na vnitřních hranicích, včetně kontrol cestovních dokladů 

občanů České republiky orgány cizinecké policie. Vnitřními hranicemi se rozumí hranice mezi státy patřícími 

do schengenského prostoru. V případě České republiky to jsou hranice se všemi sousedními státy, protože 

společně s Českou republikou vstoupily do schengenského prostoru i Polsko a Slovenská republika. 

Dalšími činnostmi, které byly na odd. cestovních dokladů v roce 2007 prováděny, bylo vyžádání materiálů 

pasové evidence pro přistěhované občany, vyhledávání podkladů po zemřelých a odstěhovaných občanech 

a  ověřování  údajů  pro  zastupitelské  úřady  ČR.  Dále  byly  zpracovány  agendy související  s  podáváním 

žádostí a předáváním nových cestovních dokladů na matričních úřadech správního obvodu včetně svozu a 

rozvozu těchto žádostí a dokladů v rámci správního obvodu. 

− počet podaných žádostí o cestovní pas 2.173

− vydáno celkem cestovních pasů 2.237

− vyřízeno odcizení cestovního dokladu 12

− vyřízeno ztrát cestovního dokladu 54

− skartováno cestovních dokladů 1.603

− provedení lustrací pro Policii ČR 20

− vyhledání materiálů pasové evidence pro MV ČR 10

− ověření materiálů pasové evidence pro ZÚ ČR 18

− zpracováno čísel jednacích mimo zvláštní evidence 188

− uděleno pokut v Kč celkem 2.400,-
− vybráno na správních poplatcích v Kč 1.015.750,-

Oddělení krizového řízení a požární ochrany

Oddělení  havarijního  a  krizového  plánování,  obrany  a  ochrany  obyvatel  Městského  úřadu  Turnov 

zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na možný vznik, průběh a 

následné  řešení  mimořádných událostí  a krizových situací,  zakotvenou v  příslušných ustanoveních 

zákonů v oblastech :

1. Integrovaného záchranného systému

2. Krizového řízení

3. Hospodářských opatření pro krizové stavy

4. Protipovodňové ochrany

5. Pomoci při obnově postiženého území

6. Požární ochrany
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6. Bezpečnosti ČR /příprava na válečné stavy/

7. Administrativy utajovaných skutečností 

8. Civilní obrany a ochrany obyvatelstva

V žádné z výše uvedených oblastí nejsou orgány Města Turnov, jako obce s rozšířenou působností, 

rozhodujícími a výkonnými orgány státní správy.

Orgánům města je pravidelně 2x ročně předáván Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje 

aktualizovaný  výpis  z  Havarijního  plánu  Libereckého  kraje.  Určení představitelé  samosprávy  a 

pracovníci  městského  úřadu  jsou  zařazeni  do  bezpečnostních  orgánů,  vrcholným  metodickým 

bezpečnostním  orgánem  města  je  bezpečnostní  rada  města  a  výkonným  orgánem  je  krizový  štáb 

starosty města. Složení obou orgánů je průběžně aktualizováno. 

Jednání bezpečnostní rady jsou řízena jednacím řádem a jsou v souladu s ročními pracovními plány 

bezpečnostní  rady  obce.  Pravidelným nedostatkem práce  bezpečnostní  rady  je  absence  konkrétních 

podnětů od vlastních členů bezpečnostní rady. 

V oblasti  hospodářských  opatření  pro  krizové  stavy odd.  KŘ Městského úřadu Turnov plnilo  úkoly 

uložené bezpečnostními orgány Libereckého kraje,  krajským úřadem Libereckého kraje a Hasičským 

záchranným sborem Libereckého kraje. Zejména se jednalo se o úkoly k zajištění nezbytných dodávek 

pro řešení případných  krizových  situací,  t j .  vyt ipování  a  návrh dodavatelů  těchto  dodávek  v 

návaznosti  na  požadavky  správního  obvodu  Turnov.  Tento  úkol  byl  plněn  mimo  jiné  i  s  využitím 

informačního  systému  ARGIS  provozovaným  Správou  státních  hmotných  rezerv  ČR.  Dále  byly 

rozpracovány  jednotlivé  úkoly  vyplývající  z  „Metodiky  pro  vyžadování  věcných  zdrojů  za  krizové 

situace"  schválené  usnesením  Vlády  ČR  č.  345  a  provedena  vlastní  registrace  v  informačním 

systému EPOZ (evidence požadavků a zdrojů), který podporuje činnosti  a procesy vyplývající z této 

metodiky.

Dle požadavku Správy státních hmotných rezerv byl  proveden sběr údajů a informací  potřebných k 

přibližné kalkulaci spotřeby pohonných hmot v Libereckém kraji  – nároky státní správy a složek IZS. 

Stejně byla provedena kalkulace nouzového zásobování obyvatel obcí správního obvodu Turnov  na 

cca 30 dní. 

Dle požadavku Krajského vojenského velitelství Liberec je vedena evidence věcných prostředků (jako 

příprava  na  válečný  stav  dle  metodických  pokynů  Ministerstva  obrany  ČR  pro  vedení  souborné 

evidence po určených věcných prostředcích a jejich vlastnících). V působnosti  obce s rozšířenou 

působností  Turnov  je  Krajským  vojenským  velitelstvím  Liberec  předběžně  nárokováno  cca  20 

specifikovaných věcných prostředků – vydávací příkaz na věcné prostředky není zatím vystaven 

žádný.

V souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů při ochraně 

obyvatelstva  se  odd.  KŘ  Městského  úřadu  Turnov  podílí  na  ověřování  provozuschopnosti 

jednotného systému varování a vyrozumění (každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou 

zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem) zajišťovaného GŘ HZS. Do tohoto systému byl 

v  rámci  dotačního  programu  INTERREG  IIIA.  začleněn  městský  systém  pěti  rádiově  ovládaných 
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„elektronických sirén s možností  hlasového výstupu“.  V komplexu s vysílačem a PC ovládáním tvoří 

základ  povodňového  vyrozumění  a  varování  obyvatel  v  záplavovém  území  města.  Dalším  prvkem 

nouzového vyrozumění a varování obyvatel je v loňském roce aktivovaný systém SMS zpráv na mobilní 

telefon.  Rovněž byl  vybudován nový varovný a informační systém pro obyvatele týkající  se varování 

před nebezpečím povodně určený pro potřeby povodňových orgánů měst a obcí horního Pojizeří.

Na  úseku  požární  ochrany  oddělení  zajišťuje  především  povinnosti  uložené  městu  zákonem o  požární 

ochraně.  Město má v současné  době na úseku požární  ochrany  zvláštní  postavení.  Její  působnost  se 

rozděluje do tří rovnocenných úrovní, ze kterých vyplývají odlišné povinnosti. Jedná se o 

− samostatnou působnost,

− přenesenou působnost,

− postavení obce jako provozovatele činnosti. 

Povinnosti obce v samostatné působnosti jsou vymezeny mimo jiné ke zřízení jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce a zajištění  její  akceschopnosti,  ke  zřízení  ohlašoven požárů,  zabezpečení  zdrojů  vody pro 

hašení požárů, k organizování preventivně výchovné činnosti a k vydávání požárního řádu obce a podmínek 

pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob formou obecně závazných 

vyhlášek..

Cvičení v součinnosti s HZS Libereckého kraje

19.4. “Likvidace lesního požáru s dálkovou dopravou vody” – zahoření vznikne po těžbě lesa a následném 

pálení klestu, zprvu se požár šíří hrabankou a přechází do mladého porostu, za přispění větru hrozí 

přechod v korunový požár – nácvik dálkové dopravy vody ve složitém terénu bez blízkého zdroje-

součinnost HZS Libereckého kraje, obce Kacanovy a požární jednotky města

15.5. “Dopravní nehoda s únikem ropné látky do řeky Jizery” – do řeky v Turnově spadnou 200 litrové 

sudy s olejem, z nichž některé se pádem poškodí a začne z nich vytékat olej-   z důvodu množství 

uniklé látky je nutné zabezpečit jímání látky pomocí norných stěn na dolním toku řeky Jizery - sou-

činnost HZS Libereckého kraje, obcí Přepeře a Příšovice a požární jednotky města 

Cvičení JPO města

24.5.     „Likvidace požáru v objektu s větším počtem osob a následnou evakuací pomocí výškové  techniky“ 

- domov mládeže 28. října- požár vzniká v II. nadzemním podlaží od elektrické  instalace, dojde k 

rozšíření požáru na celou místnost a zakouření podlaží, je zamezen únik  osob z III. nadzemního 

podlaží – HZS Libereckého kraje a požární jednotky města

Dále se povodňové orgány města zúčastnily lokálního štábního cvičení „Jizera 2007“ ve dnech 26. až 27. 

února 2007 a celostátního součinnostního štábního cvičení „Vltava a Labe 2007“ ve dnech 4. až 7. září 

2007. 

Přehled zvýšených průtoků a povodňových stavů v roce 2007

7.1. zvýšený průtok, překročen I. SPA

18. 1.    zvýšený průtok, překročen I. SPA

2.3.       zvýšený průtok, překročen I. SPA

3.12.     zvýšený průtok, Turnov mezi I. až II. SPA , kulminace II. SPA  Železný Brod 291 cm

7.12.     zvýšený průtok, Turnov mezi I. až II. SPA , kulminace II. SPA  Železný Brod 318 cm
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU (OSM)
Vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

K 31.12.2007 měl odbor 12 pracovníků

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Organizační změnou od 1.1.2007 byla na OSM předána část agendy, kterou zajišťoval odbor rozvoje města, 

odbor životního prostředí a odbor dopravní. Spolu s agendou přešla na OSM jedna pracovnice, která má 

uzavřenu smlouvu na zkrácený pracovní úvazek. 

Výdajové kapitoly

ORM postupně předal veškerou agendu spojenou se správou majetku – bytové zóny, cyklostezky, Maškova 

zahrada, oprava hradu Valdštejn a další projektovou přípravu a rozpracované projekty. Převod podkladů byl 

velmi zdlouhavý a složitý, některé podklady nejsou doposud vypořádány. Dalšími velkými rozpracovanými 

projekty,  které  OSM  převzal,  je  rekonstrukce  městského  parku  u  letního  kina.  Tento  projekt  byl 

z předávaných nejlépe zpracován a jeho dokončení nepřineslo OSM zvláštní těžkosti.

Velmi  složitou záležitostí  je  předaný projekt  společného dopravního  terminálu  v Turnově  u  nádraží  ČD. 

Smlouva o dílo, v  jejímž průběhu se měnil rozsah projektových prací, projektování stavby na cizím pozemku 

bez předchozích dohod s majiteli, nejasnosti ohledně majetku ČD nás stály mnoho a mnohdy i zbytečného 

úsilí. Neustále vyvíjející se podmínky budou mít i dopad na finanční náročnost přípravy projektu. 

Z kapitálových výdajů, tj.  pořízení  nového majetku,  byla v roce 2007 je rozpracovaná investice Obnova 

židovské synagogy Turnov hrazená se spoluúčasti  finančního  mechanismu EHP/Norska.  OSM se podařilo 

dobře skloubit  náročné řízení  rekonstrukce s finančním a administrativním řízení projektu .

V březnu roku  2007 byla podána opakovaně žádost o dotaci na Regeneraci panelového sídliště  J. Patočky 

Turnov a městu byly následně poskytnuty finanční prostředky na realizaci 1. etapy v celkové výši 2 800 tis. 

Kč. S finanční dotací státu ve výši 1 000 tis. Kč byla v závěru roku realizována částečná rekonstrukce školky 

ve Zborovské ulici dle již zpracovaného projektu celkové rekonstrukce.

Komunikace

V průběhu  celého  roku  2007  probíhaly  významné  stavební  zásahy  na  komunikacích  města.  Výstavba 

kanalizace v Malém Rohozci a Daliměřicích  významně ovlivnila stav komunikací v této části města. V 1. 

čtvrtletí roku byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci Bezručovy ulice a v ulici Palackého.  Zkušenosti 

z předchozí spolupráce na rekonstrukci povrchů po stavbě VHS v   Mašově značně přispěly ke zlepšení 

organizace a kvality prací. Pravidelné kontrolní schůzky a každodenní řešení problematiky na místě stavby 

přispěly  k plynulému  řešení  všech  vzniklých  problémů a  úspěšnému dokončení  stavby  v požadovaném 

termínu  stanovenému podmínkami  dotace  na rekonstrukci  kanalizace.  Stavba  byla  financována formou 

příspěvku Města VHS, přes kapitoly OSM bylo přímo financováno veřejné osvětlení a mobiliář umístěný 

v ulici (koše, lavičky, bus přístřešky). Doplatek za provedené práce bude město hradit VHS částečně i v roce 

2008.

Další stavbou, která byla dofinancována z kapitoly komunikace bylo dokončení komunikace v Mašově pro 

výstavbu  4 rodinných domů.  Stavba byla  zahájena již  v roce 2006 a dokončena pokládkou asfaltových 

vrstev v roce 2007 za částku 1000 tis. Kč.
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V průběhu  června  2007  byla  dokončena  celkové  rekonstrukce  Nádražní  ulice  a  Městem  vyplacen 

Libereckému kraji dohodnutý podíl na  rekonstrukci ve výši 6731 tis. Kč.

Z rozpočtové kapitoly komunikace byly dále hrazeny práce menšího rozsahu, jako je oprava komunikací v 

okrajových částech města asfaltovým recyklátem ze stavby Bezručova a Palackého ulice, úprava rozvaděčů 

pro veřejné osvětlení, v rámci Nádražní ulice byl přesunut stávající bus přístřešek do ulice a další běžná 

údržba celkem za  1502 tis. Kč.

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 2007 bylo na tuto akci vynaloženo 407 tisíc korun.  Smlouva, 

která  byla  s  dodavatelem uzavřena  na čtyři  roky a  nepodařilo  se ji  zcela  naplnit,  byla  v  prosinci  2005 

prodloužena na další tři roky. 

Z této kapitoly  byly  dále hrazeny úpravy kapličky na Daliměřicích,  výměna výloh a oken  v nebytových 

prostorech domu čp.  1386 Repam, oprava schodiště u OAHŠ,  odstranění  závad z revizí  a další  běžná 

údržba. Z  kapitoly nebytových prostor byla čerpána částka v celkové výši 1 781 tis. Kč. 

Byty

Pro opravy bytových domů byla v roce 2007 vyčleněna částka pouhých 900 tis. Kč. 

Tyto prostředky byly použity na drobné běžné nejnutnější opravy a údržbu bytového fondu.(výměna kotlů, 

karem včetně jejich oprav,  opravy rozvodů vody,  elektřiny,  plynu, odstraňování závad z revizních zpráv, 

deratizace apod.). 

Soustavnou  prací  s dlužníky  nájemného se  úspěšně  daří  vymáhat  dlužné  částky   a  snižovat  dluhy  na 

nájemném (bez penále). V této oblasti odbor spolupracuje se správou sociálního zabezpečení, kde uplatňuje 

v případě možnosti nárok na dávku na bydlení.

Městské organizace

V budovách, které mají v pronájmu organizace zřizované Městem, byly v roce 2007 provedeny opravy a 

investice celkem za 3 437 tis. Kč korun.  K této částce je nutné dále připočíst oprav a údržbu na hradě 

Valdštejn za 947 tis Kč hrazenou částečně z dotace MMR a Libereckého kraje a opravu divadla za 472 tis. 

Kč částečně hrazenou z prostředků památkové zóny.

Byl naplněn rozpočet, který se skládal z více než 15 dílčích částí. 

V mateřské škole v ul. 28. října byla v traktu WC dokončena  výměna oken.  Celkové náklady za tři etapy 

byly  ve výši   10245 tis.  Kč,  z toho etapa v roce 2007 byla   99 tis.  Kč.  V období prázdninové uzavírky 

proběhla výměna stropní konstrukce oken ložnicí ve škole v Mašově nákladem 90 tis. Kč,  v mateřské škole 

v  ul.  Kosmonautů  byla  vyměněna  ona  v kuchyni.  Na  zahradě  dětského  centra  byly  provedeny  úpravy 

zpevněných ploch  v ceně 106 tis. Kč, které umožní snadnější pohyb postižených dětí po zahradě.

V závěru  loňského  roku,  konkrétně  v listopadu,  jsme od Ministerstva  financí  ČR získali  příslib  přidělení 

dotace na rekonstrukci mateřské školky ve Zborovské ulici ve výši 1 000 000,-Kč . Získání dotace bylo pro 

město příjemnou zprávou,  ale  zároveň i  velkou starostí  při  její  realizaci.  Jednou z podmínek poskytnutí 

peněz byla okamžitá realizace ještě na sklonku roku! To se nám však podařilo splnit, protože na tento objekt 

byla zpracována kompletní projektová dokumentace rekonstrukce a vydané pravomocné stavební povolení. 

Tato dotace byla určena na výměnu oken, výměnu otopných těles a výměnu stropních svítidel v pavilonu 

Slůňat a Kopretinek.  Záměr byl zdárně dokončen a milionová dotace vyčerpána beze zbytku.
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V základní škole 28.října   byla  o prázdninových měsících provedena dle požadavků hygieny rekonstrukce 

sociálního zařízení  Druhou etapu stavby realizovala společnost Světlo Turnov, s.r.o. nákladem 1 332 tis. 

Kč.  

Další částečná rekonstrukce sociálního zařízení proběhla ve škole  ve Skálově ulici za  167 tis. Kč .

Pro Zdravotně sociální služby Turnov v prostorách penzionu v Žižkově ulici byla vyměněna nejnutnější část 

stoupaček a dále byly vyčleněné prostředky použity na opravu havarijního stavu jednoho z balkonů celkem 

za cenu 50 tis. Kč. 

Pozemky

V kapitolách  nakládání  s  pozemky město  směnilo  a  uzavřelo  kupní  smlouvu  na pozemky zahrnuté  do 

projektu společný dopravní terminál a zaplatilo první splátku za budovu na atletickém stadionu. V roce 2007 

město odkoupilo dům čp. 7 pro možnost zobousměrnění Markovy ulice.  Na nákup pozemků a staveb bylo v 

roce 2007 OSM vynaloženo  4 632  tis. Kč

Projekty

V kapitole projekty byla v roce 2007 byla dokončena projektová dokumentace na nemocnici spojovací krček, 

bazén Výšinka, obnova městského parku, budova Fokusu, výtah ZUŠ, parkoviště pod Valdštejnem, studie 

Markovy ulice a další  z  32 položek, na kterých odbor pracoval jsme v rámci projektové přípravy v roce 

2007. Projekty na přípravu společného dopravního terminálu a  křižovatky u Plusu včetně parkoviště budou 

řešeny i v roce 2008.  Dalším významnou projektovou přípravou je zadání studie na výstavbu společného 

zařízení pro dětské centrum, mateřskou školu speciální a základní školu speciální na pozemcích dnešní 

Waldorfské školky na Daliměřicích. Celkově bylo vynaloženo na projektovou přípravu 6 850 tis. Kč. 

Příjmové kapitoly

Mezi každoroční pravidelné příjmy patří pronajímání zahrádek a pozemků, ze kterých byl vybrán nájem ve 

výši  1327  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 4 417 tisíc Kč a  nebytů  8 096 

tisíc Kč.  

Plánované kapitálové příjmy ve výši  46 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  18 339 tis. Kč. Propad v plánovaných příjmech vznikl především neuskutečněním 

prodeje pozemků v průmyslové zóně Vesecko z důvodu restitučních.

Plnění rozpočtu

Příjmové  kapitoly  roku  2007   nebyly  naplněny  dle  původního  plánu.  V průběhu roku  byly  uskutečněny 

rozpočtové změny zohledňující snížení příjmů v rozpočtové kapitole kapitálové příjmy. Celkově byly příjmy 

splněny na  99 %. 

Ve výdajových kapitolách byly  realizovány plánované akce. 

Běžné výdaje  byly realizovány ve výši 36 205 tis. Kč,  tj.  98% plánovaných běžných výdajů.

Kapitálové výdaje ve výši 42792 tis. Kč,  tj. 100% plánovaných kapitálových výdajů.
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Projektová dokumentace

OSM zajišťuje projektovou přípravu prakticky ke všem investičním projektům na městě. Zároveň zajišťoval i 

přípravu  pro  organizace  stojící  mimo město,  především pro TJ.  Příprava  některých  projektů  byla  velmi 

náročná a zdlouhavá s ohledem na nedořešené majetkové kroky.  Dalším velkým problémem bylo velké 

množství záměrů, které město má zájem realizovat a nejednotnost ve stanovení priorit. 

V roce 2007 bylo zpracováváno 32 projektových příprav, jednak pro realizaci plánovaných oprav a investic 

v roce 2007, jednak jako příprava pro podání žádostí o grant z fondů EU.

V současné době je hotova projektová příprava pro územní řízení všech položek, na které máme zájem 

podat žádosti do 31.3.2008. (bazén, park, parkoviště pod Valdštejnem,  náves Mašov, dopravní terminál, 

Skálova ulice, sídliště Jana Patočky, okna SUPŠ, most a cesta v Dolánkách, parkoviště u nemocnice atd.).

Převody potřebného majetku do vlastnictví města

OSM prověřil všechny pozemky zapsané na listech vlastnictví PF a UPZSVM v katastrech města Turnova. 

Na vytipované pozemky byly podány žádosti  o jejich převod do majetku města.  Jedná se především o 

pozemky na parkovišti u autobusového nádraží a dále byl uskutečněn bezúplatný převod pozemků určených 

regulačním plánem pro výstavbu bytových domů na Výšince od  ČR - Ústavu územního rozvoje Brno.

DOPRAVNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

K 31.12.2007 měl odbor 16 pracovníků

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Náplň  činnosti  odboru  dopravního  je  výkon  státní  správy  v  celém územním obvodu obce  s  rozšířenou 

působností.  Odbor dopravní vede registr vozidel a řidičů, vykonává působnost silničního správního úřadu 

pro silnice II. a III. třídy v obvodu obce s rozšířenou působností a místních komunikací na území města 

Turnov, dopravního úřadu pro agendu taxislužby a městské hromadné dopravy. Dále projednává přestupky 

proti  bezpečnosti  a  plynulosti  silničního provozu  včetně  vymáhání  uložených  sankcí  a  provádí  zkoušky 

žadatelů o řidičské oprávnění. Vede dále agendu stanic měření emisí. Vybírá místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství na místních komunikacích v Turnově.

V průběhu roku 2007 tuto agendu vykonávalo 16 pracovníků včetně vedoucího odboru. Z důvodu nárůstu 

agendy přestupků na dopravní odbor nastoupila paní Tamara Bernardová, která řeší přestupky v souvislosti 

s měřením rychlosti stacionárním měřičem v ul. 5. května. 

Z vedlejších činností odbor zorganizoval dopravní výchovu dětí předškolního věku. Projekt byl zaměřen na 

cílovou skupinu předškolních dětí s cílem seznámit je s nejdůležitějšími dopravními značkami a procvičit 

základní modelové situace v silničním provozu. Akce proběhla  poprvé dvoufázově v jarním a podzimním 

termínu.  Akce se zúčastnilo v jarním i podzimním termínu 20 školek ve správním obvodu obce Turnov. 

Výcviku na dopravním hřišti se zúčastnilo na jaře celkem 368 dětí, na podzim celkem 306 dětí. Všichni, kdo 

prošli  výukou a výcvikem, si  odnesli  elementární  znalosti  nezbytné pro  bezpečnost  účastníků silničního 

provozu. Finanční náklady na tuto akci dosáhly 40 tis. Kč  s podporou 80 % z grantového fondu Libereckého 

kraje. 
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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.  Ta bohužel  uvízla  na rozdílných 

představách obcí o trasování.

Jednotlivé činnosti odboru ve statistikách:

Registr vozidel:
V obvodu obce s rozšířenou působností (zahrnující okolní obce) bylo registrováno k 31.12.: 

r. 2006 r. 2007

osobní automobily 14679 15513

nákladní automobily 1398 1537

motocykly 3256 3530

autobusy 26 25

traktory 496 67

přívěsy nákladní 2679 2435

návěsy 112 123

Řidiči (počet):

Počet řidičů poklesl z 22564 v roce 2006 na 20458.

Autoškoly:
Na území obce s rozšířenou působností bylo provozováno 7 autoškol.

Při  zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění bylo vyzkoušeno 408  žadatelů o řidičské oprávnění.  Z 

tohoto počtu neprospělo 71 z pravidel silničního provozu, 94 z praktické jízdy a 30 z nauky o údržbě 

vozidla.

Pokuty uložené:
 

Způsob projednání Počet r.2006/2007 Výše pokut r.2006/2007

Správní řízení 98/118  873 200/1284000

Příkazní řízení 437/878  786 000/2242500

Blokové řízení 114/89  74 200/31000

Odloženo 128/524 -

Zastaveno 39/58 -

Celkem vyřízeno 816/1228   1 744 200 / 3 557 500

Počet nevyřízených věcí/ 
převáděných do roku 2008

221/3657 -
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Vymáhání pokut v roce 2007:

Dáno k vymáhání v r. 2007 138 686.000,- Kč

Vymoženo v  r. 2007 61 220.000,- Kč

Zbývá vymoci 77 466.000,- Kč

Vymoženo v r. 2007 z  r. 2006 32 170.000,- Kč

Vymoženo v r. 2007  z roku 2005 4 23.000,- Kč

Vymoženo v r. 2007 z roku 2004 4 27.000,- Kč

Vymoženo v r. 2007 z roku 2003 2  8.000,- Kč

Vymoženo z v r. 2007 z doby Okresního 
úřadu

4 20.000,- Kč

Vybrané správní poplatky na OD:

V roce 2007 činila výše správních poplatků 4 570 230 korun, oproti loňským 5 060 tisícům korun.

Veřejné prostranství:

V roce 2007  bylo vybráno  1 694 000 Kč za zábor veřejného prostranství.  Tato částka je ovlivněna 

jednorázovým  výběrem  poplatku  za  užívání  veřejného  prostranství  v  souvislosti  se  stavbou 

odkanalizování Hrubého Rohozce a Daliměřic.

Přestupky  proti BESIP:

V ROCE 2007DOŠLO K 4591 PŘÍPADŮM, VYŘÍZENO BYLO 1228 PŘÍPADŮ.

ODBOR   Š  KOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU  
Vedoucí odboru: René Brož

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Činnost odboru zajišťovalo pět pracovníků, od listopadu šest pracovníků (dvě pracovnice na úseku školství, 

jedna pracovnice na úseku památkové péče (od listopadu dvě pracovnice) a jedna pracovnice na úseku 

místní kultury, sportu a administrativy odboru. Odbor v celkovém kontextu zajišťuje cca 20% samosprávy a 

80% státní správy.

Úsek školství:

- Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení částku 150 073 094 Kč.   

- S řediteli škol a školských zařízení organizoval pravidelné porady.

-  V tomto  roce  byla  uspořádána  dvoudenní  výjezdní  porada  pro  ředitele  škol  a  školských  zařízení 

v Pasekách nad Jizerou.

-  S  řediteli  škol  a  školských  zařízení  uskutečnil  dohadovací  řízení  ve  smyslu  zákona  561/2004  Sb.,  o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
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- 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 2007", do kterého se v letošním roce zapojily všechny kraje. Účast škol v projektu byla dobrovolná, ze 

škol v působnosti Turnova - obce III  se nezapojila pouze  ZŠ a MŠ Všeň.

-  Ve spolupráci s KÚLK zajistil úspěšnost projektu CERMAT  - “Maturita nanečisto 2007”, do kterého se 

zapojily všechny střední školy ve městě.    

-  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 3.228.353 Kč. K 31.12.2007 jsou všechny pohledávky uhrazeny.

-  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 nebo prosincová mikulášská nadílka.

- Úsek se podílí se na kontrole čerpání finančních prostředků od zřizovatele, které jsou určeny na provoz, 

koriguje rovnoměrnost tohoto čerpání, provádí kontrolu evidence majetku na školách a školských zařízeních.

- Pracovníci odboru jsou členy školských rad na školách.

-  Pracovníci  vypracovávali  podklady pro zařazení,  změny a vyřazení  škol  a školských zařízení  do a ze 

školského rejstříku a obchodního rejstříku.

- Sledovali legislativu a o změnách v legislativě informuje ředitele škol a školských zařízení celého obvodu 

III.

Úsek památkové péče:

Tento úsek v minulém roce zažil v souvislosti s novým stavebním zákonem obrovský nárůst administrativy. 

Situace vyvrcholila nutností rozšířit tento úseku o jednoho pracovníka.

a) Státní správa

-  Průběžně  tento  úsek  spolupracoval  s  Odborem kultury,  památkové  péče,  cestovního  ruchu  a  sportu 

Krajského úřadu Libereckého kraje a Národním památkovým ústavem v Liberci. Podrobně popis – viz text 

níže.

- Vydal 95 správních rozhodnutí. Tato se rozdělila na samostatná rozhodnutí a závazná stanoviska pro SÚ 

dle § 149 správního zákona.  V tomto roce nebylo podáno žádné odvolání proti výše uvedeným správním 

rozhodnutím. Bylo dořešeno jedno přestupkové řízení  s uloženou pokutou (4.000,-Kč),  která byla  řádně 

splacena.
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-  V souvislosti  se změnou stavebního zákona vzrostl  počet vyřízených žádostí  o koordinované závazné 

stanovisko (cca 1. 500 jednacích čísel), které nesouvisí přímo s památkovou péčí.

- Úsek památkové péče nadále pracoval dle časových možností i v terénu, při kontrolách plnění závazných 

stanovisek a metodické pomoci vlastníkům nemovitých kulturních památek, zejména při podávání žádostí o 

poskytnutí finanční podpory z programů MK ČR a Libereckého kraje.

-   Aktivně se podílel na kontrolních dnech při rekonstrukci synagogy Turnov a na přípravách pro její vyba-

vení.  Dále byla prováděna průběžná kontrola kulturních památek a závěrečné kontrolní dny ukončených 

akcí restaurování a obnov nemovitostí po správním obvodu MěÚ Turnov.

- Zkvalitnila se spolupráce OŠKS s ORM, který zpracovává v regionu územní plány a vymezuje zastavěné 

území obcí, jako i součinnost se stavebními úřady a především CHKO Český ráj.

- *  Průběžně tento úsek spolupracoval se starosty obcí, s restaurátory a zástupci NPÚ.

-   V listopadu byl  úsek památkové péče rozšířen o dalšího pracovníka  (A.  Růžičkovou),  takže došlo k 

rozdělení činnosti  v regionu.  Na M. Roubalovou byl  přesunut úkol  zajišťování  dokumentace k válečným 

hrobům, pomníkům a památníkům.  

-  Na  základě  žádostí  různých  firem  zabezpečujících  sítě  byla  zdejším  úřadem  vydávána  stanoviska 

(především k archeologii).

- Byla zahájena z podnětu Krajského úřadu LK práce na přehodnocení a nové vyhlášení ochranného pásma 

SZ Sychrov.

- Prezentace názorů a  jednání o archeologických lokalitách v Příšovicích.

b) Samospráva

- Odbor spolupracoval při obnově synagogy Turnov, včetně prezentace na odborném semináři v Třebíči.

- Zajišťoval žádost, podklady a finanční vypořádání pro Ministerstvo kultury v rámci Programu regenerace 

městské památkové zóny.

- Řešil problematiku drobných skulptur.

-  Ke dni památek v září  2007 odbor zorganizoval  prohlídky historických budov SUPŠ a rekonstruované 

synagogy, které se setkaly s velkým úspěchem.

Úsek místní kultury a sportu:

a) V oblasti společenských akcí  a prezentace města v loňském roce

-  V letošním roce poprvé spolupracoval odbor se Sborem dobrovolných hasičů na akci Pálení čarodějnic. 

Odpoledne proběhly soutěže a předvádění techniky pro děti,  večer soutěž masek, lampionový průvod a 

samotné pálení vatry.

-  K 62. výročí ukončení 2.světové války proběhl pietní akt u pomníku Padlých ve Skálově ulici a na něj 

navazoval nový druh akce - komponovaný diskusní pořad Květen 1945 na Turnovsku v souvislostech.

- V letošním roce se odbor poprvé zapojil do projektu Týden mobility, a to celodenní akcí „Ulice pro lidi“ ve 

spolupráci  se  školami,  SVČMD,  Fokusem  Turnov  a  Divadlem  Rolnička.  Připraveny  byly  výtvarné  a 

vědomostní soutěže pro děti, doplněné pohádkou a občerstvením.

-  Slavnostní  večer  u  příležitosti  státního  svátku  28.  října  spojený  s  udělením  Ceny  obce  a  čestného 

občanství byl opět trochu inovován - kromě promítání bylo přistoupeno k velmi náročné organizaci střídání 

oficiálních aktů s kulturním programem. Bylo zajištěno ražení nových medailí.
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- Mimořádnou návštěvnost opět zaznamenalo rozsvícení vánočního stromu spojené s Barborčinou nadílkou, 

rozšířeným občerstvením a výtvarnou soutěží pro děti. OŠKS zajistilo i soutěžní archy včetně jejich návrhů a 

ceny pro zúčastněné děti.

-  K  IX.  vánočním  trhům se  tentokrát  připojilo  Muzeum  Českého  ráje  s  výtvarnou  dílnou  a  adventním 

programem,  takže  bylo  nutno  více  koordinovat  všechny  činnosti.  Kromě  turnovských  souborů  a  škol, 

místních spolků a kroužků (taneční škola ILMA, Junák, Corazón, sboru Musica Fortuna) a tradiční účasti 

absolventů teplické konzervatoře a Trubačů Českého ráje byla novinkou účast Fokusu Turnov na programu, 

dále maminek z Centra pro rodinu Náruč, Žesťového souboru a Flétnového kvintetu při ZUŠ v Turnově. 

Velký úspěch měla šermířská a ohňová show Rytířů turnovského meče, z mimoturnovských byli  pozváni 

např. kouzelník Vendelín (Most), Dechové hudba Táboranka (Košťálov), folklorní soubor Nisanka, orchestr 

New Dixi z Liberce.

- Odbor spolupracoval na zajištění kulturního programu v partnerských městech, zejména v Jaworu

-  Všechny výše  uvedené akce byly  organizačně náročnější  o  to,  že  odbor měl  k  dispozici  pouze  65% 

finančních prostředků ve srovnání s minulými lety. V rámci úspory zajišťoval propagaci vlastními silami a 

hledal nové dodavatele na všechny pravidelné práce a výrobky se zachováním původní kvality.

- Odbor zajistil realizaci uměleckého díla na kruhovém objezdu

b) V oblasti místní kultury

- V loňském roce bylo rozděleno na dotacích pro místní kulturu 700.000,- Kč. Celkem bylo vyřízeno 54 

žádostí kladně, 9 žádostí zamítnuto a 3 předány k vyřízení jiným způsobem.

-  Odbor spolupracoval  věcně i  administrativně na vytvoření  nových Pravidel  pro poskytování  finančních 

příspěvků na kulturní aktivity na území města Turnova, která platí od 1.1.2008.

c) V oblasti občanských záležitostí

- Odbor spolupracoval při zajištění dvou zlatých svateb - dary a zápisy do kroniky.

- Bezchybně fungovalo vítání občánků - ve 4 bězích bylo přivítáno 112 dětí.

- Rovněž bez problémů byly gratulace jubilantům - celkem 182 návštěv. Zároveň bylo nutno z personálních 

důvodů zajistit nový způsob organizace této oblasti, a to ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti.

- Tradičně je také zajišťován dar pro první turnovské novorozeně.

d) V oblasti sportu a tělovýchovy

-  V  loňském roce  bylo  na  dotacích  pro  místní  tělovýchovu  a  sport  rozděleno  4.500.000,-  Kč,  a  to  16 

sportovním subjektům.

- Byla rozšířena sportovní komise o další 4 subjekty a v tomto smyslu upravena rozpočtová pravidla.

- Odbor spolupracoval na organizaci Memoriálu Ludvíka Daňka dle požadavků AC Syner Turnov.

- Spolu s Městskou sportovní Turnov odbor připravoval materiál o veřejných sportovištích v Turnově.

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 gotického torza na hradě Valdštejně (získána dotace z Min.  kultury a z KÚLK),  projekt v rámci 

obnovy městské památkové zóny (získáno z Ministerstva kultury). 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová

K 31.12.2007 měl odbor 16 pracovnic.

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Činnost odboru spočívá především ve výkonu státní správy v přenesené působnosti a jako pověřený obecní 

úřad.  Na úseku samosprávy  je  činnost  odboru zaměřena na zajištění  a rozvíjení  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. Odbor se podílí i 

na realizaci protidrogové politiky na svém území. Také některé činnosti na úseku sociálně-právní ochrany 

dětí jsou rovněž vykonávány  v rámci samostatné působnosti obce.

Od 1.1.2007 došlo k radikální změně v celé sociální oblasti. Byly přijaty nové zákony a další právní předpisy, 

které úplně změnily chod celého odboru. Městské úřady byly pro poskytování nových dávek sociální péče 

vybaveny novou výpočetní technikou  i jednotným programem. V souvislosti se změnou právních předpisů 

byly  přijaty  nové sociální  pracovnice,  zvýšil  se  počet  klientů  odboru sociálních věcí,  změnila se i  jejich 

skladba.  Tato  změna  přinesla  vysoké  požadavky  na  odbornost  pracovníků,  kteří  poskytují  informace 

klientům, neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti i veřejnosti.

Pro srovnání: v roce 2007 odbor  vyplatil  na dávkách sociální péče celkem cca 63 mil. Kč,  v roce  2006 

odbor vyplatil na dávkách cca 30 mil. Kč. 

Odbor sociálních věcí je od 1.1.2007 rozdělen na dva úseky:

1. úsek sociálních služeb a sociální péče 

2. úsek sociálně - právní ochrany dětí, sociální prevence a hmotné nouze

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, nezaměstnaným osobám i 

ostatním osobám, kterým hrozí  riziko  sociálního vyloučení.  Odbor  vyřizuje  také agendu průkazů  mimo-

řádných výhod pro osoby se zdravotním handicapem.

Od 1.1.2007 odbor poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, novou dávku – 

příspěvek na péči. Tato dávka nahradila dosavadní příspěvek při péči o osobu blízkou a také zvýšení důcho-

du pro bezmocnost ( byla poskytována ČSSZ). 

Příspěvek náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí  na pomoci jiného 

člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží člověku, o kte-

rého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. 

O příspěvek je nutné žádat na předepsaném tiskopise dle místa trvalého pobytu. Výše příspěvku je stanove-

na na základě žádosti, provedeného šetření a posouzení zdravotního stavu klienta posudkovým lékařem 

úřadu práce. Odbor sociálních věcí na základě těchto důkazních prostředků o dávce rozhoduje, dávku vy-

plácí a kontroluje využití finančních prostředků.

Na dávkách příspěvku na péči bylo v roce 2007 vyplaceno cca 47 mil. Kč a bylo vedeno řízení s cca 1 000 

klienty. V rámci odvolacího řízení bylo předáno 7 případů KÚ LB kraje a po projednání bylo ve 4 případech 
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potvrzeno rozhodnutí OSV , u 2 klientů nebylo dosud rozhodnuto, v jednom případě bylo rozhodnutí změně-

no.  

Při péči o těžce zdravotně postižené občany odbor rozhoduje o přiznání mimořádných výhod, dále o posky-

tování příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, bezbariérovou úpravu bytu, zakoupení, celkovou opravu a 

zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, individuální dopravu ad.

Na tyto dávky bylo vyplaceno cca 10 mil.  Kč,  největší objem peněz byl  poskytnut v rámci příspěvku na 

provoz motorového vozidla.

Odvolání podalo 41 klientů a 28 odvolání bylo Krajským úřadem LB kraje potvrzeno. V 8 případech doposud 

nebylo řízení ukončeno, změněno bylo 5 rozhodnutí.    

Úsek sociálně právní ochrany dětí a prevence 

Na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD) a prevence je  evidováno k 31.12.2007 celkem 1355 

opatrovnických spisů, z toho kurátor pro mladistvé eviduje 181 spisů. Pracovnice se zúčastnily 280 soudních 

jednání, kde v řízení  zastupovaly nezletilé děti. Některé úkony byly za nezletilé činěny i před orgány činnými 

v trestním řízení a dalšími orgány a institucemi  státní správy. Orgán SPOD vykonává také soudní dohled 

nad nezletilými. V r. 2007 bylo evidováno 29 dohledů, návštěv bylo vykonáno v souvislosti  s prováděním 

dohledu 96. Součástí SPOD je agenda náhradní rodinné péče, kde je  umístěno celkem 19 dětí  ve 14 

pěstounských rodinách. Každá z těchto rodin byla minimálně 2x v roce navštívena. Při těchto návštěvách byl 

zjištěn zájem pěstounských rodin o společná setkávání a tak bylo zorganizováno první společné setkání, 

které mělo  velký ohlas. To bylo impulzem pro vytvoření projektu 3P – pomoc, poradenství, péče, který byl 

zpracován ve spolupráci s občanským sdružením Náruč. Finanční zajištění projektu je především pomocí 

nadace Terezy Maxové. V průběhu roku tak došlo ke 3 společným setkáním a byly připraveny i programy 

pro následující rok. 

Při péči o nezletilé děti  umístěné v zařízeních pro výkon ústavní výchovy je prováděna jejich pravidelná 

návštěva spojená s pohovory a předáním drobných dárků. Za r. 2007 bylo provedeno 49 takových   návštěv 

a 37 kontrolních šetření v rodinách těchto dětí. Sociální šetření  včetně  sociálně-právního poradenství bylo 

v průběhu roku poskytnuto téměř  v  830 případech. 

V souladu s platnými právními předpisy je zřízena  Komise sociálně právní ochrany dětí, která je složena 

z odborníků a  mimo jiné  projednává jednotlivé případy týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí za 

účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině. Zároveň doporučuje provést opatření, která by 

měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně-patologickými jevy a připravuje programy péče o 

problémové skupiny dětí. V roce 2007 se uskutečnila  2 zasedání této komise. 

Místní  protidrogový koordinátor zmapoval  situaci  na drogové  scéně a zjištěné skutečnosti  zpracoval  ve 

zprávě  o realizaci  protidrogové  politiky,  která byla  zveřejněna na webových stránkách našeho odboru. 

Zároveň v roce 2007 proběhly dvě pracovní  schůzky se zástupcem občanského sdružení Most k naději o 

zahájení  činnosti  terénní   práce  v Turnově.  Tím  bylo  navázáno  na  jednání,  která  byla  započata  již 

v předešlých letech a výsledkem bylo provedení depistáže o stavu toxikomanie v Turnově. V souladu s tímto 

kvalifikovaným šetřením drogové scény na místní úrovni byl vytvořen  plán  terénního programu, jehož cílem 

je  minimalizace sociálních a zdravotních rizik uživatelů omamných  a psychotropních látek,  tzv.  Harm 

Reduction. Zároveň byla touto depistáží dána i  konkrétní doporučení  pro  primární a sekundární prevenci.  

102



Oblast sociální prevence zahrnuje i pomoc osobám společensky nepřizpůsobeným (poradenství, pomoc při 

hledání zaměstnání, ubytování, poskytnutí mimořádné okamžité pomoci) a národnostním menšinám. Jedná 

se  především  o  výchovu  a  vzdělávání  dětí  z romských  rodin  ve  spolupráci  se  školami  a  romskou 

asistentkou, která působí ve speciální škole. 

Hmotná nouze

Odbor dle zákona č. 110/2006 Sb.,  o pomoci v hmotné nouzi, který je součástí systému sociální ochrany 

obyvatel, řeší pomoc občanům v obtížné sociální situaci charakterizované především nedostatečnými 

příjmy, které zabezpečují jejich základní životní potřeby. Každý občan má právo na sociální poradenství,  tj. 

na poskytnutí základních informací o možnosti řešení a předcházení stavu hmotné nouze.

Nový systém pomoci v hmotné nouzi zahrnuje tyto nové dávky, které nahradily dávky dle zákona o sociální 

potřebnosti : 

1. příspěvek na živobytí

2. doplatek na bydlení 

3. mimořádnou okamžitou pomoc.

Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v těchto situacích : 

                              a) osobě hrozí vážná újma na zdraví

                               b) osobu postihla mimořádná událost (např. povodeň, vichřice …)

                               c) osoba nemá prostředky k úhradě jednorázového výdaje

                               d) osoba nemá prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé 

                                   spotřeby, výdaje spojené se vzděláním nezaopatřeného dítěte

                               e) osoba je ohrožena sociálním vyloučením

V rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi bylo vyplaceno cca  5 mil. Kč. V rámci zákona o pomoci v hmotné 

nouzi  bylo  vedeno řízení  s cca 600 klienty, 276 klientům byla  poskytnuta  mimořádná okamžitá  pomoc. 

Jednalo se  o mimořádnou okamžitou pomoc u osob,  které postihla vichřice,  jeden z případů byl  požár 

rodinného domku. V rámci této mimořádné okamžité pomoci se jednalo o poskytnutí dávky spojené s výdaji 

nezaopatřeného  dítěte  na  mimoškolní,  ale  i  školní  aktivity,  tj.  pořádání  ozdravných  pobytů,  účast  na 

táborech a na lyžařském výcviku.   

Odvolání  na úseku hmotné nouze  podalo  8  klientů  a  ve  všech  osmi  případech bylo  Krajským úřadem 

v Liberci rozhodnutí OSV  potvrzeno.

Oblast zdravotnictví

Činnost odboru je rozšířena i o  oblast zdravotnictví. Odbor zajišťuje evidenci a prodej receptů a žádanek 

s modrým pruhem lékařům a zdravotnickým zařízení, provádí výkon rozhodnutí Krajské hygienické stanice. 

Úzce spolupracuje s odborem zdravotnictví KU LB kraje, s nemocnicemi, odbornými i praktickými lékaři.

Spolupráce odboru s dalšími organizacemi

V Turnově odbor spolupracuje  s místním Svazem osob postižených civilizačními chorobami,  spolupracuje 

a metodicky řídí činnost příspěvkových organizací působících v sociální oblasti - Dětské centrum Turnov, 

Zdravotně sociální služby Turnov.  Pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Turnova byl pořádán 
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zdarma koncert  v podzimním období  a  před  Vánoci  tradiční  adventní  koncert.  V sociální  oblasti  začala 

působit nová nezisková organizace, a to 1.chráněná turnovská dílna, která zaměstnává lidi se zdravotním 

handicapem a napomáhá tak jejich sociálnímu začlenění.  Této organizaci  se podařilo  z rozpočtu Města 

Turnova získat půjčku ve výši cca 200 tisíc korun na zahájení činnosti.  

Odbor také spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti - Fokus Turnov, Centrum 

pro rodinu“Náruč“, Centrum zdravotně postižených LB kraje, Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově 

postižené, ADRA, Středisko rané péče Liberec, Podkrkonošskou společnost dětí se zdravotním postižením 

a další organizace. 

Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s   dalšími institucemi a organizacemi – KÚ LB kraje – odborem 

sociálních  věcí,  bezpečnosti  a  národnostních  menšin  a  odborem zdravotnictví,  úřady  práce,  okresními 

správami sociálního zabezpečení , městskými i obecními úřady, státní sociální podporou, městskou a státní 

policií, soudy, dětskými domovy, dětskými diagnostickými ústavy, probační a mediační službou, speciálními 

školami, a dalšími institucemi. Odbor spolupracuje také se všemi  spádovými obcemi, a to především při 

procesu tvorby komunitního plánování sociálních služeb.

Společně se Vzdělávacím centrem Turnov se odbor zapojil do přípravy a realizace dvou projektů, které jsou 

zaměřeny na vzdělávání a další profesní růst pracovníků v sociální oblasti, vyškolení osobních asistentů 

jako  nové  formy  soc.  služeb.  V roce  2007  proběhla  dvě  školení  zaměřená  na  etiketu  v sociální  práci. 

Podařilo se zajistit kvalitní lektorku PhDr. Bártovou, školení se účastnily sociální pracovnice z MÚ Turnov a 

MÚ Semily.  

Na  základě požadavků  a   potřeb  občanů Turnovska  (jeden z výstupů  sociální  analýzy)  bylo  v Turnově 

v prostorách  penzionu  pro  důchodce  zřízeno  detašované pracoviště  „Poradny  pro  rodinu,  manželství  a 

mezilidské  vztahy  „  z Liberce.  Občané  Turnovska  mají  možnost využít  služeb  odborného  sociálního 

poradenství. V r. 2007 využívalo služeb poradny 95 nových klientů, bylo vedeno 167 případů, z toho v 16 

případech se jednalo o problematiku domácího násilí. Činnost tohoto poradenského zařízení byla proto v r. 

2007 rozšířena.

Město Turnov je prostřednictvím pracovníků sociálního odboru zapojeno do dvou projektů v rámci procesu 

komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku. Nositelem projektu je Fokus 

Turnov.  V r.  2007  byl  zpracován  na  základě  výstupů  pracovních  skupin,  kterých  se  aktivně  účastnily 

pracovnice odboru, strategický dokument – Komunitní plán rozvoje sociálních služeb regionu Turnovsko. 

Tento komunitní plán byl schválen ZM a je podkladem pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb LB kraje. V r. 2007 byla v souladu s poskytováním informací dle zákona o sociálních službách vydán 

nový  Katalog  sociálních  služeb,  který  poskytuje  veřejnosti  informace  o  registrovaných  poskytovatelích 

sociálních služeb Turnovska, Semilska a Jilemnicka. 

Ve  spolupráci s odborem dopravy OSV předložil  záměr bezbariérové trasy v Turnově v rámci národního 

rozvojového programu „Mobilita pro všechny“ na rok 2006 – 2008. Cílem záměru je odstranit bariéry na 

komunikacích, přístupových trasách k úřadům a institucím, k veřejně přístupným budovám ve městě. V roce 

2007 bylo v rámci tohoto projektu vybudováno bezbariérové zpřístupnění objektu Policie ČR, budovy pošty 

v Turnově 2 a byly vybudovány bezbariérové osvětlené  přechody v Turnově. 

V rámci koncepce rozšíření péče o osoby se zdravotním postižením se pokračovalo i v r. 2007  na přípravě 

podkladů pro projekt  na výstavbu nové budovy Fokusu v Turnově v Tázlerově ulici. 
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ODBOR   Ž  IVOTNÍHO PROST  Ř  EDÍ  

Vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

K 31. 12. 2007 měl odbor 10 pracovníků

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Samospráva:

Správa městské zeleně

Z kapitoly veřejná zeleň byla dále zajišťována standardní údržba zeleně a další akce:

− péče o závěsné nádoby na letničky, květinová výzdoba svatební síně na MěÚ

− výchovné řezy u 212 ks  mladých dřevin ( ulice  J. Palacha, Výšinka, Hruštice, u smuteční síně, u 

Delvity,  v  ul.  Legií,  u  DD Pohoda,  ul.  Terronská),  dosadba nových  dřevin    před  kinem,  likvidace 

suchých  stromů – sídliště  U nádraží,  Patočkovo,  kácení  suchých stromů, úklid  po kalamitě,  úprava 

podchodných výšek 

− údržba budníků pro zpěvné ptactvo, instalace 10 ks nových

− terénní úpravy prostoru  parčíku u  autobusového nádraží, včetně nových výsadeb a bezpečnostních 

řezů   dřevin,  uvolnění  stezek  od  padlých  stromů  po  orkánu  a  sekání  pozemků  podél  cyklostezek 

( Struhy, Turnov – Dolánky, Zrcadlová Koza), chemické ošetřování dřevin a keřů  proti živočišným a 

rostlinným   škůdcům, údržba budníků pro zpěvné ptactvo, instalace 10 ks nových

− mulčování a sekání městských pozemků na území Turnova  

− vánoční výzdoba MěÚ, vánoční strom na náměstí ČR

− soutěž Rozkvetlý Turnov 2007 

− mapování invazivních druhů rostlin

Šetřilovské parky v roce 2007:

− úklid, dokácení, odtěžení  poškozených dřevin po orkánu

− úprava  svahu  k Jizeře pod Metelkovými sady ( kácení + vyčištění + sekání)

− bezpečnostní řezy v dubové aleji, Metelkovy sady, kácení suchých dřevin

Stromy v roce 2007:

− bezpečnostní  a  zdravotní  řezy  stromů  ( ulice  Skálova,  Žižkova,  Alej  Legií,..),  včetně  odstranění 

výmladků

− zdravotní řezy lip  v  ul. Bezručova, buky u gymnázia

− zdravotní a redukční řezy památných stromů -  lip na Daliměřicích

− bezpečnostní  a zdravotní řez stromů  u zvláštní školy Sobotecká, ZŠ Skálova, Čapkova

Příměstské lesy v roce 2007:

− průběžné odstraňování  soušek ve Struhách, Farářství,kácení rizikových stromů po orkánu Struhách

− úklid a kácení nebezpečných stromů  v lokalitě u Boží vody, ve Farářství a na Šetřilovsku

− uvolnění cesty, dokácení a úklid po orkánu – Hlavatice, ztohovení oplocení, zalesnění

Publikace, studie, ostatní:

− vypracování studie „Kácení vzrostlé zeleně sídliště U nádraží“

− vypracování sadových úprav ul. Palackého a Bezručova
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− vypracování studie školní zahrady u ZŠ Skálova 

− vypracování prováděcí studie  sadových úprav areálu  Gymnázia 

Odpady:

− likvidace černých skládek v centru města, na Vesecku, odtažení a likvidace autovraku na Vesecku, úklid 

černých  skládek z  ulice  Přepeřské a  z  Daliměřic,  likvidace  černé skládky  v Dolánkách,  úklid  černé 

skládky ze  sídliště Výšinka, odklizení lokalit na Kotlerově nábřeží, v Durychově a ve Struhách, v ul. 

Studentské, Kosmonautů, Březové,  ul.  Pekařově. Ve spolupráci s agenturou Discovery proběhl další 

ročník akce „Clean up the world!) – podzimní úklid černých skládek 

− úklid v areálu kompostárny na Malém Rohozci a  odvoz odpadů na SD Vesecko (ve spolupráci s MS 

Vesecko).

− občanům Turnova byly předávány na základě darovací smlouvy lisy na PET lahve

− do domácností rozeslány letáky o třídění odpadu a informace o provozních hodinách SD

− rozšíření  dohody  o  spolupráci  se  společnostmi  o  zajištění  zpětného  odběru  Elektrowin,  Asekol, 

Ekolamp, jako provozovateli kolektivního systému zpětného odběru použitého elektrozařízení 

− byl uzavřen SD v Sobotecké ulici (k 31.12.2007).

− nákup Štěpkovače LS 120D 

− středním školám byly vybaveny nádobami na separaci

− provedeno 41 kontrol původců odpadů

Odpady  – místní poplatek:

Město Turnov vybírá od občanů nejvyšší zákonný poplatek za odpady - 500,- Kč za osobu ročně.

− přihlášeno:                                           14 486 osob

−  přihlásilo a nezaplatilo:                                                                   355 osob 

− doposud nepřihlášeno                                                                     429 osob

− z toho zjištěno   MP, že se v Turnově trvale nezdržuje         316  osob

platby:

− vybráno  bez zvýšení                                                                6.638.730,-  Kč

− zvýšení za I. a II. pololetí celkem                                                      5.500,- Kč

− celkem včetně zvýšení za obě pololetí                                    6.644.230,-   Kč

vlastníci rekreačních nemovitostí:

− přihlásilo se a zaplatilo:                                                                     283  osob 

− nepřihlásila se a  nezaplatila:                                                             1  osoba

Snížení  poplatku  bylo  povoleno  14  osobám,  12  byl  poplatek  prominut  a 

osvobozeno od poplatků bylo 203 osob.

Celkem bylo vydáno 2161 ks pytlů a proveden předpis a vyúčtování pohledávek. K tomu bylo vydáno 420 

platebních výměrů k zaplacení poplatku, 420 platebních výměrů na zvýšení poplatku, 67 platebních výměrů 

na poplatek za poměrnou část roku a 351 výzev ke splnění dluhu v náhradní lhůtě.

Exekuční řízení – místní poplatek: 

− vydáno 39 exekučních příkazů – z toho zaplaceno 22 exekučních příkazů k 31.12.2007

− rozhodnutí o zrušení poplatkové exekuce (exekuce uhrazena v hotovosti na OŽP): 1

106



− rozhodnutí o zastavení řízení (po vydání exekuce nemožno provést exekuci – zrušení účtu, překročení 

debetu, ukončení vyplácení dávek): 3

− rozhodnutí o splátkách (splátkový kalendář): 1

− celkem vydáno 44 rozhodnutí týkajících se exekučního řízení v roce 2007

Výdej ornice v roce 2007:

V roce 2007 bylo z deponie Vesecko občanům  a organizacím  vydáno 318 m3 ornice za celkovou cenu 

63 600 Kč,  pro účely Města Turnov  bylo vydáno 225 m3 ornice.

Rozbory, monitoring, ostatní:

− 12x ročně rozbory z pramene Boží voda a pramene pod Valdštejnem

Dotace:

− podána  1  žádost  o  dotace  z Grantového  fondu  Libereckého  kraje  na  nákup  štěpkovače  (dotace 

přidělena ve výši  240.000,-Kč)

Státní správa:

Vodoprávní úřad :

Celkem vydáno 710 rozhodnutí, z toho se 138 týká domovních ČOV, 65  vodovodů a kanalizací, 24 se týká 

studní, 451 se týká pouze nakládání s vodami, tento počet ovlivněn novelou vodního zákona, kdy končila 

dosavadní povolení nakládání s vodami. Na správních poplatcích bylo vodoprávním úřadem vybráno 67 

700,- Kč. Byl prováděn předpis a vyúčtování pohledávek.   

Dále  pracovníci  odboru  poskytovali  konzultační  pomoci  při  řešení  problematiky  vodního  hospodářství 

starostům obcí i jiným žadatelům, prováděli vodoprávní dozor.

Odbor spolupracoval se státními podniky a organizacemi na úseku vodního hospodářství, tj. Povodí Labe, 

státní podnik, Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy ČR – oblastní správa toků 

Po celý rok byly vypláceny příspěvky občanům na napojení stavby na kanalizaci  pro veřejnou potřebu. 

Jedná  pouze  o  občany  Mašova,  Pelešan,  Malého  Rohozce  a  Daliměřic.  Smyslem  akce  je  motivovat 

obyvatele k napojení a tedy ke zlepšení stavu životního prostředí v oblasti nakládání s odpadními vodami. 

Vodoprávní úřad nárok na příspěvek schvaluje a následně jej vyplácí finanční odbor. 

Byl  zpracován  inženýrsko  geologický  průzkum  na  akci  „Revitalizace  vodních  nádrží  pod  Hrubým 

Rohozcem“, byl zpracován polohopis a výškopis vodních nádrží a záměr byl projednán s AOPK. 

Ochrana ovzduší:

Byla zpracována evidence 120 středních zdrojů znečišťování ovzduší od 77 provozovatelů a  22 malých 

zdrojů znečišťování ovzduší od 18 provozovatelů. k tomu bylo vydáno 28 rozhodnutí o poplatku u středních 

zdrojů znečišťování a 7proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání.

Pracovníci  provedli  10  kontrolních  šetření  na  úseku  ochrany  ovzduší.  Dále  poskytovali  konzultace 

provozovatelům středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší

Odpady:

Byla  zpracována evidence 179 povinných osob - zpracovatelů ročního hlášení o odpadech, vykonáno 41 

kontrolních šetření na úseku nakládání s odpady a uloženo 7 pokut za porušení zákona o odpadech
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Dále byly poskytovány konzultace původcům odpadů.

Státní správa lesů :

Celkově bylo vydáno 54 rozhodnutí, a to 8 souhlasů se stavbami na lesních pozemcích,  7 rozhodnutí o 

odnětí lesních pozemků, 12 nařízení uložení opatření v případech mimořádných okolností – nezpracovaný 

kůrovec, dále rozhodnutí o prohlášení pozemků za lesní, opatření ke zlepšení stavu lesa,  1x rozhodnutí o 

deliktu a další úkony.

Byla vedena  agenda  týkající  se  finančních  prostředků  na  úhradu  zvýšených  nákladů  za  výsadbu 

melioračních a zpevňujících dřevin (celkem bylo vyplaceno 22.350,- Kč).

Byly provedeny výpočtů přírůstků a úbytků ploch pro výpočet úhrad a oprávněného vyplácení prostředků na 

úhradu lesních odborných hospodářů, (celkem bylo vyplaceno 1.107.676,- Kč).

průběžně byly předávány finančním úřadům informace o poskytování peněžitých náhrad vlastníkům lesů

Odbor provedl 11 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 

Byl proveden monitoring po větrné kalamitě.

Státní správa myslivosti:

Celkem bylo vydáno 16 rozhodnutí, a to 13 o povolení lovu, dále rozhodnutí o ustanovení mysliveckých 

hospodářů, rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky a rozhodnutí o uznání honitby.

Byl  vypracován  materiál  o   výskytu  vybraných  živočichů  pro  MŽP,  provedena  kontrola  mysliveckého 

hospodaření ve všech 20 honitbách, zajišťování, předávání a evidence plomb na ulovenou zvěř ( vydáno 

620 plomb).

Průběžně  byla  vedena evidence 365 držitelů  loveckých  lístků  včetně mysliveckých  hospodářů,  honiteb, 

uživatelů honiteb a  přezkoušení a ustanovení jedné myslivecké stráže.

Pro Policii ČR byly zpracovány údaje o vlastnících loveckých lístků a údajů o společných lovech. Po soudy, 

policii a krajský úřad bylo vypracováno několik obsáhlých zpráv týkající se honitby Pěnčín. 

Ochrana zemědělského půdního fondu:

Na úseku ZPF bylo vydáno celkem 143 souhlasů s odnětím ZPF a s tím spojená agenda, 74 souhlasů s 

trasou a další vyjádření.

Rostlinolékařská péče:

Bylo osloveno 44 vlastníků k podepsání dohody o sklizni trvalých travních porostů. Na základě kontroly nebo 

stížnosti bylo zasláno 50 výzev ke sklizni pozemků a po té byla provedena kontrola posekání. k tomu bylo 

vydáno 1 rozhodnutí o uložení  pokuty za neposekání pozemku.

Rybářství:

V roce 2007 bylo vydáno 322 rybářských lístků v ceně 106.400,- Kč
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Veterinární péče a ochrana zvířat proti týrání::

Byla vydána 4  rozhodnutí o povolení svodu malých a drobných zvířat, 2 rozhodnutí o pokutě, 1 o povinnosti 

uhradit náklady a v roce 2007  byla provedena dražba ovcí pana Slunéčka .

Ochrana přírody a krajiny:

Celkový počet vydaných rozhodnutí: 114. Z toho nejvíce (109) rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo 

les, dále o vstupu do ochranného pásma památného stromu, 1  závazné stanovisko  k zalesnění  pozemku, 

1  vyhlášení památného stromu a další.

Dotace:

V roce 2007 byla podána 1 žádost o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na ošetření památných 

stromů (dotace přidělena ve výši  57.387,-Kč) a žádosti o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na 

kosení VKP (dotace přidělena ve výši 42.008,- Kč).

Ekologická výchova:

V oblasti ekologické výchovy se v roce 2007 uskutečnila řada akcí:

− vyhlášení  4.  ročníku místní  ankety „Strom roku 2007“ pro území města Turnova a pro území obce 

s rozšířenou působností

− pokračování ekologicko-výchovné akce „Planeta Země“- výtvarné ekodílny, přednášky,...

− organizace  Dne  Země  v Turnově  (úklid  odpadků  žáky  škol  na  území  města  a  podél  vybraných 

turistických tras, přednášky, filmová představení,..)

− uspořádán cyklus přednášek o astronomii „Oko do vesmíru“ ve spolupráci  s panem Mgr.  Kafkou na 

místní hvězdárně

− byly zajišťovány ekolog. poznávací vycházky do okolí s odborným výkladem , např. Klokočské skály

− pro MŠ byly zajištěny výchovné programy ve SEV Střevlík

− pro ZŠ byl  zajištěn ve  spolupráci  s  EKO-KOMem výchovný  program  zaměřený na třídění  odpadů 

„Barevné dny“

− proběhlo vyhodnocení soutěží „Naše odpadky nejsou pro skládky“ 

− fotografická a výtvarná soutěž „Příroda na Zemi“

− probíhala spolupráce při zajišťování výletů a exkurzí pro základní školy a Speciální školu  v rámci výher 

v soutěži „Naše odpadky nejsou pro skládky“

− byl organizován Evropský týden 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, hlídky žáků s PČR, přeprava cestujících na vybraných linkách zdarma,…..). Do akce poprvé 

zapojeny i odbory MěÚ (OD,OŠKS,OSV), dále OS Náruč,  a další subjekty.  

− spolupráce na zajištění cyklistické akce „Greenways Jizera“

− probíhala akce „Miliarda stromů pro planetu Zemi“,  do které se mohli  zapojit jak školy, tak občané i 

firmy. 

− beseda PhDr. Marie Hruškové  „Stromy a lidé“ proběhla Na Sboře, v penzionu pro důchodce a MK pro 

ZŠ
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− osvětová kampaň týkající se třídění odpadů 

OBECNÍ   Ž  IVNOSTENSKÝ Ú  Ř  AD  
Vedoucí úřadu: Hana Lustigová

K  31.12.2007 měl úřad 6 pracovnic

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Personalistika a právní úpravy

Uplynulý rok 2007 přinesl zdejšímu živnostenskému úřadu řadu změn, a to především  personálních. Hned z 

kraje roku se s námi musel rozloučit další pracovník z oddělení kontroly. Jedna pracovnice registru odešla v 

polovině roku na mateřskou dovolenou. Za ni k nám výměnou přišla pracovnice z finančního odboru.

Již rok pracoval odbor v novém informačním systému RŽP (Registru živnostenského podnikání) v on-line 

systému,  který  pro nás vytvořila  firma ICZ, a.s.  se  sídlem v Praze.  Se zavedením nového propojení  s 

Registrem obyvatel bylo nutné doladit všechna data. 

Od 1. února začali pracovníci OŽÚ vydávat ověřené výpisy z obchodního rejstříku, v roce 2007 jich OŽP 

vydal 112. 

Od 31.10.2007 nabyla účinnosti další novela živnostenského zákona – z.č. 270/2007 Sb., kdy se zrušil § 6 

odst. 1 písm. d), e), f),  z čehož vyplývá, že byla zrušena povinnost podnikatele dokládat živnostenskému 

úřadu potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu, nedoplatky na platbách pojistného na správě sociálního 

zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti a nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

Od  listopadu  2007  byla  zprovozněna  Centrální  evidence  zemědělských  podnikatelů,  která  umožňuje  i 

vydávání výpisů z informačního systému evidence zemědělských podnikatelů. 

Statistika živností v Turnově

V roce 2007 došlo k navýšení nově vydaných živnostenských listů na 202, což je o 100 více než v roce 

minulém, což svědčí o tom, že podnikání v našem se  stále rozvíjí.  Počet podnikatelů oproti roku 2006 se 

zvýšil  o  44, počet živností se  zvýšil o 402. Počet zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost se 

oproti roku 2006 snížil o 138, o přerušení živností požádalo o 422 podnikatelů  méně a o obnovení živností 

požádalo o 16 podnikatelů  více  než v roce 2006.

Počet podnikatelů Rok 2006 Rok 2007 Rozdíl
Fyzické osoby 5664 5699 35

Právnické osoby 615 624 9

Celkem podnikatelů 6279 6323 44
Počet živností

Řemeslné 2400 2560 160

Vázané 860 873 13

Koncesované 319 327 8

Volné 7631 7852 221

Celkem živností 11210 11612 402
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Porovnání vydaných dokumentů
Dokumenty Rok 2006 Rok 2007 Rozdíl

Nově vydané živnostenské listy 466 668 202

Změny na ŽL 732 796 64

ŽL zrušené na vlastní žádost 352 214 -138

Přerušené ŽL 1431 1009 -442

Obnovené ŽL - pokračování živnosti 138 154 16

Správní poplatky 700.000,- 807.000,- 107.000,-

Vyrozumění o provozovně 662 640 -22

Blokové pokuty 38 74 36

Blokové pokuty v Kč 33.300,- 70.700,- 37.400,-

Počet kontrol podnikatelů 707 525 -182

Počet podaných stížností 9 6 -3

Vydané dokumenty celkem 4025 4213 188

Ostatní

Od září 2005 zajišťují 2 pracovnice odboru každý týden zveřejňování zajímavostí ve vývěskách Města, a to 

u Delvity,  na Přepeřské a Na Výšince,  od července ještě  nově u Coop Discountu – celkem tedy již  4 

vývěsky.   Odbor  touto  formou zveřejňuje  veškeré  zajímavosti  a  informace  a zprostředkovává  vyvěšení 

materiálů i od ostatních odborů.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Tajemník: Ing. Miroslav Šmiraus

K 31.12.2007 měl odbor 3 pracovníky

Stru  č  ný p  ř  ehled   č  innosti v     roce 2007:   

Organizační změnou vznikl v roce 2007 odbor vnitřních věcí, takže část agendy se přesunula z kanceláře 

tajemníka na OVV. Na odboru KT zůstali: sekretářka starosty, personalistka a tajemník  

Personalistika:

Celkem v průběhu roku 2007 nastoupilo 19 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 14 zaměstnanců.

Na MP nastoupily 3 strážníci a pracovní poměr ukončili 3 strážníci.

a) Výběrové řízení:  
Uskutečnilo se celkem 13 výběrových řízení a přihlášených bylo celkem 109 zájemců.

Výběrově řízení bylo vyhlášeno na :

ORM– UAP a GIS (červen 07) přihlášeno 7 zájemců

ORM– UAP (duben- srpen 07) 2 zájemců

ORM- vedoucí odboru (duben 07) 4 zájemci

OŠKO– památkář (červenec- srpen 07) 9 zájemců

OŽP- odpady (březen 07) 9 zájemců

OŽP- odpady (květen 07) 7 zájemců

OŽP- výkon rozhodnutí (listopad 07) 22 zájemců !
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OŽP- vodoprávní úřad (červen 07) 5 zájemců

OVV- podatelna (červen 07) 9 zájemců

OVV- podatelna (listopad 07) 14 zájemců

dotace (duben 07) 1zájemce

OD- přestupky (květen 07) 13 zájemců

Proběhlo ještě VŘ na ředitele ZSST v termínu červen- červenec 07, zúčastnilo se 7 uchazečů.

Vybrán byl Bc. Jaroslav Cimbál.

b) Vzdělávání:

- průběžné  - dalšího školení se v průběhu roku dle potřeb toho kterého odboru zúčastnilo 180 zaměstnanců

a celková uhrazená částka byla cca 171.775,50 Kč

- ZOZ - absolvovalo v roce 2007 celkem:  8 zaměstnanců a celkem vynaložená částka byla 136.800,- Kč

- vzdělávání vedoucích úředníků - v roce 2007 nikdo neabsolvoval

- vstupní vzdělávání - noví zaměstnanci v počtu 9 osob byly přihlášeni na termín v září 07.

Vstupní vzdělávání probíhá v pěti dnech a je zajištěno prostřednictvím KÚLK. Částka za jednoho člověka za 

toto školení je 500,- Kč.

Agenda KT

V průběhu roku bylo zapsáno 465 došlých faktur a 530 písemností ve spisové službě Athena.

Probační a mediační služba Semily

V roce 2007 bylo evidováno celkem 8 osob na výkon trestu obecně prospěšných prací, z toho:

4 osoby – Městský park, 2 osoby - MN, 2 osoby - TST. Z uvedeného počtu u 5 osob byl podán návrh na 

přeměnu na výkon trestu ve věznici.

ODBOR   VNITŘNÍCH   VĚCÍ  
Vedoucí odboru: Jan Zárybnický

K 31.12.2007 měl odbor 11 pracovníků
Přehled činnosti za rok 2007:

Oddělení Informačních  technologií

- Ztráty a nálezy -  v květnu 2007 byla agenda předána na podatelnu.

- Vybavení radnice -  požadavky na kancelářskou techniku jsou nyní spíše rázu požadavku výměny 

zastaralého či nefunkčního stroje. Opravovány dva skartovací stroje. Nové zásadnější nákupy nebyly 

realizovány.

- Kopírky -  za rok 2007 bylo provedeno cca  tisíc kopií na kopírkách Olympia 540.000 (vč. části tisku). Staré 

kopírky Minolta se nadále se používají na málo exponovaných místech úřadu. Na nich bylo provedeno cca 

15.000 kopií.

- Telefony -  smlouva s poskytovatelem hlasových služeb firmou GTS Novera nadále trvá beze změn.

Byla provedena výměna záložního zdroje ústředny v budově radnice.

-  WWW stránky - v průběhu roku byly prováděny doplnění a aktualizace webových stránek dle požadavků.

Koncem roku 2007 byla započata příprava na změnu webových stránek města. V poptávkovém řízení byla 

vybrána firma Advice na dodávku redakčního systému pro správu stránek. Samotné naplnění obsahu a 

zprovoznění stránek bylo provedeno až v roce 2008.
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Návštěvnost měřená počítadlem na první vstupní stránce webu činila za rok 2007  cca 60.000 přístupů.

- Spisové služby - v průběhu září 2007 došlo k překročení kapacity databáze spisové služby Athena. 

Problém vyřešil dodavatel upgradem na novou verzi SQL serveru firmy Microsoft. Do budoucna (odhadem 

rok 2009) nás však bude patrně čekat upgrade na placenou verzi MS SQL serveru a související výměna 

serveru. Odhad tohoto přesunu je problematický nicméně SQL Server by mohl vyjít na cca 200.000,- a 

server kolem 60.000,-.

Pro potřeby vedení města a jednotlivých odborů bylo v předchozím roce zpracováno a vypáleno kolem 400 

médií CD a DVD.

Ve skladech, půdních prostorách a především kancelářích IT byla provedena optimalizace skladovaných 

krabic a techniky. Do uspořeného prostoru byl napuštěn vzduch.

V roce 2007 bylo pořízeno:

Tiskárny 4 velké + 1 velkoformátová + 5 malých + 1 (OSV)..................celkem   186.000,- Kč

Počítače 8 + 3 (OSV)............................................................................. celkem     83.000,- Kč

Notebooky 3 + 1 (OSV) + 2 (t-mobile).......................................................celkem     58.000,-  Kč

LCD 33 + 3 (OSV) ...........................................................................celkem  148.500,-  Kč

skenery 4...............................................................................................celkem    44.300,-  Kč

Z dotace na pořízení vybavení OSV bylo pořízeno HW a SW vybavení pro 3 pracoviště OSV.

V oblasti Software:

Začátkem roku byl dokončen na všech stanicích přechod na operační systém Windows XP. Tímto 

přechodem došlo k vyřešení spousty problému při instalaci nového HW, stabilitou a především bezpečností. 

Dále bylo zakoupeno 24 licencí select MS Office 2007 basic v hodnotě 197tis. Kč a 11 licencí OEM MS 

Office 2007 k nově zakoupeným počítačům a notebookům. 

Z hlediska bezpečnosti byl na všech stanicích instalován antivirový program NOD 32 v úhrnné hodnotě 

101tis. Kč (předplaceno na 2 roky).

Na konci roku byla zakoupena licence  programu na správu poruch a požadavku Helpdesk od společnosti 

Advice v ceně 12tis.Kč.

Skenery byla dovybavena pracoviště OSM a SÚ a OŽP. Na ORM zakoupen velkoformátový skener formátu 

A3 pro potřeby systému GIS.

Zprovoznění pracoviště hmotné nouze MěÚ Turnov

Celostátní systém hmotné nouze provozovaný ministerstvem práce a sociálních věci (dále MPSV)

 - Instalace zařízení (počítačů, LCD, tiskáren, multifunkčních zařízení, frankovacích strojů) dodaných MPSV

 - Propojení lokální sítě MěÚ Turnov s WAN MPSV (na úřadě práce Skálova 72) pomocí přiděleného portu

 - Nastavení sítě pro počítače MPSV tak, aby pro systém hmotné nouze využívaly primárně síť MPSV a v 

případě její nedostupnosti automaticky využívaly připojení přes Internet

Centrální spisovna
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Provoz spisovny byl v roce 2007 značně omezen v souvislosti s dalšími pracovními povinnostmi, tj. prací 

údržbáře a správce vozového parku. Pracovník spisovny byl k dispozici pouze 2x týdně (a to ještě ne vždy), 

bylo vyřízeno jen cca 60% žádostí ze strany občanů proti roku 2006.

Údržba a provoz automobilů

Na  úseku  údržby  bylo  v  době  spravování  tohoto  úseku  pracovníkem  spisovny  provedeno  přes  tři  sta 

nejrůznějších oprav a úprav. Na úseku správy autoparku byla provedena celá řada drobných oprav včetně 

čištění  automobilů  i  doplňování  provozních  kapalin.  Náročnější  opravy  byly  zajišťovány  prostřednictvím 

autoservisů.

Daný způsob správy vozového parku a údržby  se po čase ukázal jako nefunkční, proto bylo obnoveno 

spravování automobilů na jednotlivých odborech. Údržba byla řešena externími pracovníky v rámci odboru.

Podatelna

V roce 2007 bylo přijato celkem 24 984 písemností (evidovaných v programu Athena) od pošty a občanů a 

odesláno 30 881 dopisů (rovněž v programu Athena).

Na úřední desku bylo vyvěšeno 578 dokumentů.

Podatelna převzala službu nálezů a ztrát, bylo nalezeno 88 předmětů a zaevidováno 10 ztrát.

Dále podatelna zajišťovala informace občanům, telefonní ústřednu a fax, povolenky k parkování pro klienty 

úřadu a další potřebné práce.

STAVEBNÍ Ú  Ř  AD TURNOV  

Vedoucí: Ing. Eva Zakouřilová

K 31.12.2007 měl úřad 7 pracovníků

P  ř  ehled   č  innosti za rok 2007:  

Působnost stavebního úřadu a právní normy

Stavební úřad Turnov 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) a od 

1.1.2007 vykonává funkci speciálního silničního stavebního úřadu mimo veřejně nepřístupné komunikace i 

pro obce Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Vlastibořice a Všeň. Dále od 

1.1.2007  vykonává  funkci  vyvlastňovacího  úřadu  pro  celé  území  obce  Turnov  jako  obce  s rozšířenou 

působností.

V   obvodu  města  Turnov  jako  obce  s rozšířenou  působností  působí  ještě   stavební  úřad  v Příšovicích 

( spravuje obce Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany a Vlastibořice )  a na Všeni 

a obec Radimovice spadá pod stavební úřad v Hodkovicích nad Mohelkou. V těchto obcích vykonáváme 

pouze funkci vyvlastňovacího úřadu a speciálního stavebního úřadu silničního pro silnice II. , III. třídy, místní 

komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace .
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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 31 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 1.1.2007 vstoupil  v platnost  nový   zákon č.  183/2006 Sb.  o  územním plánování  a  stavebním řádu 

( stavební zákon ) a jeho prováděcí vyhlášky: vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 500/2006 

Sb.  o územně analytických podkladech,  územně plánovací  dokumentaci  a způsobu evidence plánovací 

činnosti,   vyhl.  č.  501/2006 Sb.  o obecných  požadavcích  na využívání  území,  vyhl.  č  .503/2006 Sb.  o 

podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  a vyhl. č. 526/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.  Dále byl přijat zákon 

č.186/2006 Sb.  o  změně některých  zákonů  souvisejících  s přijetím stavebního zákona,  který  změnil  51 

zákonů, které mají vztah k stavebnímu řádu, a v platnost vstoupil také zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb.

Činnost v roce 2007

Nový stavební zákon zavedl do stavebního řádu nové pojmy a nové typy řízení . Jedná se např. o územní 

souhlasy,  kolaudační  souhlasy,  kontrolní  prohlídky  staveb,  spojená  řízení  umístění  stavby  a  ohlášení, 

spojená řízení  umístění  stavby a provedení.   Zároveň se v roce 2007 některá  řízení  vedla  ještě  podle 

starého stavebního zákona. 

Na stavebním úřadě  bylo v roce 2007 zahájeno 1583 správních řízení a rozhodnuto bylo   1535 věcí. Např. 

bylo vydáno 128 územních rozhodnutí, 161 územních souhlasů, 143 ohlášení, 349 stavebních povolení, 318 

kolaudačních rozhodnutí,  78 výjimek ze stavebního zákona,  27 rozhodnutí o vyvlastnění,  14 kolaudačních 

souhlasů,  24 dodatečných povolení stavby,  37 změn užívání stavby,  8 rozhodnutí o umístění a provedení 

stavby, 7 spojených územních souhlasů a ohlášení stavby,  13 předčasných užívání,  4 změny stavby před 

dokončením, 5 oznámení užívání, 159 vyjádření .

Pro obec Turnov vydáváme rozhodnutí o přidělení čísel popisných a stanovujeme adresy. Od roku 2005 se 

nově čísla  popisná přidělují  v souladu s Pravidly  pro přidělování  čísel  popisných a evidenčních v městě 

Turnov. Od 1.1.2007 vydáváme koordinovaná stanoviska za Městský úřad Turnov pro územní plánování.

V agendě čísel popisných bylo v roce 2007 přiděleno 33 čísel popisných na rodinné domy ,  1 číslo popisné 

pro bytový dům, 1 číslo popisné pro ubytovací zařízení,  3 čísla popisná na provozní  objekty a 24 čísel 

evidenčních na stavby pro individuální rekreaci. Byla zrušena 2 čísla popisná. Stále pokračuje po domluvě 

s Českou poštou   informační akce o značení domů čísly popisnými a do schránek domů, které nebyly 

označeny cedulkou s číslem popisným, jsou umísťovány  informační letáky. Průběžně byla kontrolována 

evidence stávajících čísel popisných na centrální adrese, v evidenci obyvatel a v katastru nemovitostí.

V roce 2007 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 90 stavebních povolení a ohlášení  se vznikem 91 

bytů v celkové orientační hodnotě nákladů  251 mil. Kč. V rodinných domech vznikne 86 bytů a v bytových 

domech 5 bytů. Dále bylo vydáno 6 povolení změn stávajících staveb pro bydlení  ( tj. nástavby, přístavby a 

stavební úpravy ), kde vznikne 6 bytů v hodnotě 6 milionů Kč. Na rekonstrukci stávajících bytových objektů ( 

bytové domy, rodinné domy ) bylo vydáno 36 stavebních povolení v hodnotě 47 milionů Kč.  Zkolaudováno 

bylo  99 bytů v rodinných domech, 36 bytů v bytových domech  a 8 v nástavbách a přístavbách.
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Pro nebytovou výstavbu ( např. výrobní objekty, objekty služeb)  v roce 2007 bylo vydáno 34 stavebních po-

volení s orientační hodnotou staveb 105 milionů Kč.  Na rekonstrukce, nástavby, přístavby nebytových ob-

jektů bylo vydáno 29 stavebních povolení v hodnotě staveb 40 milionů Kč. 

Na ostatní stavby ( inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 24 stavebních povolení v hodnotě 47 milionů 

Kč  a na jejich rekonstrukce 9 stavebních povolení v hodnotě 8 milionů Kč. 

Celkem  za  rok  2007  bylo  stavebním  úřadem  v Turnově  vydáno  229  stavebních  povolení  na  stavby 

v orientační hodnotě 505 mil Kč .

Na  stavebním  úřadě  v Turnově  bylo  v roce  2007  vydáno  stavební  povolení  v městě  Turnov  např.   na 

dostavbu infrastruktury Městské nemocnice (25 mil.  Kč), hřiště u 1.ZŠ ( 2 mil.  Kč),  přístavbu šaten ZŠ 

v Mašově  (  0,9  mil.  Kč),  stavební  úpravy  lávky  přes  Libuňku  (  0,5  mil.  Kč),  rekonstrukci  schodiště  na 

Kotlerově nábřeží ( 0,7 mil. Kč), výrobní halu Kamaxu ( 50 mil. Kč),  výrobní halu v Daliměřicích ( 2,5 mil. 

Kč),  lávku pro pěší v Dolánkách, přístavbu výrobní haly firmy Polpur ( 5 mil. Kč),  zateplení bytových domů 

v Květinové ulici a na sídlišti Jana Patočky, truhlárnu v Pelešanech ( 0,8 mil. Kč), stacionární měřič rychlosti 

na silnici II/283, přístavbu firmy Crytur, víceúčelový objekt v Krátké ulici – vznikne 5 bytových jednotek ( 8,5 

mil Kč), rekonstrukci bazénu na Výšince  (19 mil. Kč), stavební úpravy ČOB ( 4 mil. Kč),  opravu schodiště u 

divadla ( 0,95 mil. Kč).

V městě Turnov byly v roce 2007 zkolaudovány stavební úpravy hotelu Beneš na 6 bytů,  zázemí atletického 

stadionu,   velkoprodejna potravin  LIDL,   skladová hala  Ontexu,   vestavba bytové jednotky v sokolovně 

Mašov,  ocelová skladová hala v Daliměřicích, kanalizační přípojky v Mašově a Pelešanech, zateplení fasád 

bytových domů v sídlišti  Jana Patočky,   přístavba a nástavba pekárny v Studentské ulici,   dům s byty a 

prodejnou na Koňském trhu,  stavební úpravy Nádražní ulice,  přístavba zásobovacího traktu a garáže pro 

prodejnu Staněk,  přístavba a nástavba hotelu Karel IV.,  rampa pošty u nádraží,  bytový dům v Nádražní 

ulici  s prodejnou, ordinací a 3 byty,  přístavba skladu Grupo Antolin,  přístavba prodejny Kontakt služby 

motoristům ve Svobodově ulici, rekonstrukce mateřské školky ve Zborovské ulici, v Nudvojovicích změnou 

užívání vznikla autoopravna s likvidací autovraků.

Územním  rozhodnutím  byl  umístěn  např.  dopravní  terminál  v Nádražní  ulici,  rybí  přechod  na  Jizeře, 

parkoviště pod Valdštejnem, základnové stanice na Malém Rohozci, obnova parku v Turnově, Kamenářský 

dům u muzea, reklamní panel v Ohrazenicích, vodovod v Mírové pod Kozákovem, lanové centrum na Malé 

Skále.

Ze speciálních staveb byla povolena stavební úprava místní komunikace v Jenišovicích ( 0,85 mil.  Kč), 

účelová komunikace v Bělé pro Pozemkový úřad v Semilech ( 0,98 mil. Kč),  místní komunikace v Přepeřích 

( 2 mil. Kč), místní komunikace v Radimovicích ( 0,84 mil. Kč) a byla zkolaudována kruhová křižovatka na 

silnici I/35 u Lidlu,  4 účelové komunikace v Bělé  pro Pozemkový úřad v Semilech, chodník u podchodu pro 

pěší  u  I/10,  chodník  do Dolánek,   polní  cesty  a místní  komunikace budované v souvislosti  se  stavbou 

obchvatu  I/10,   obslužná  komunikace  k zástavbě  v Lažanech,   komunikace  u  nových  rodinných  domů 

v Mašově . 

V roce  2007  bylo  vedeno  27  řízení  o  vyvlastnění  věcného  břemene  pro  elektroenergetickou  síť  podle 

nového vyvlastňovacího zákona.

Za vydaná rozhodnutí bylo v roce 2007 vybráno na správních poplatcích 329 000  Kč. K snížení   o 28 % 

oproti  roku  2006  došlo  v důsledku zavedení  nového  stavebního  zákona.   Správní  poplatek za  vydání 
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územního rozhodnutí je 1000,- Kč, za vydání stavebního povolení 200 - 3000,- Kč podle druhu stavby, 

ohlášení je bez poplatku. Takže například rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy, u kterých postačí 

ohlášení stavby, nejsou zpoplatněny správním poplatkem.  Pokuty  byly   v   roce   2007 uděleny v celkové 

výši 101 200 Kč a všechny byly uhrazeny. 

Obce ve III. stupni působnosti

V sousedních  obcích  byl  zkouladován  např.  sklad  ovoce  v Doubí,   lanová  dráha  pro  horolezce  na 

Frýdštejně, občerstvení v   Rokytnici,  přístavba hasičské zbrojnice v Odolenovicích, biochemická laboratoř 

v Ohrazenicích, truhlárna v Přepeřích, sociální zařízení v areálu Šťastná země v Radvanovicích,  skladová 

hala pro ELKOVO v Sekerkových Loučkách,  rozšíření třídírny ovoce v Žernově. 

Stavební  povolení  bylo  vydáno  na  přístavbu  dílny  pana  Hlubučka  v Bělé,  skladovou  halu  pro  VOK 

mechanika  v Bělé  (  3,2  mil.  Kč),  infrastrukturu  pro  bytovou  výstavbu  v Jenišovicích  (  0,7  mil.  Kč), 

infrastrukturu pro novou zástavbu v Přepeřích (2 mil. Kč),  stavební úpravy kravína v Sýkořicích ( 5 mil. Kč), 

přístavbu kovoobráběcí dílny v Tatobitech ( 14 mil. Kč).

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 hod ).

MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV
Sídlo: Skálova ulice 68, provoz 24 hodin denně, tísňová linka nově tel. 156.

Vedoucí strážník: Lubomír Trucka, pověřený člen vedení Aleš Hozdecký

K 31.12.2007 měla městská policie 13 strážníků

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.

Základní činnosti MP: 

• pravidelné pochůzky, které jsou zaměřeny na ochranu osob, osobního vlastnictví, veřejný pořádek, 

bezpečnost a plynulost silničního provozu

• platby za používání veřejného prostranství

• hlášení komunikačních závad

• odchycení toulavých psů - 3 strážníci byli proškoleni na odchyt a manipulaci se zvířaty

• řešení autovraků

• spolupráce se soudem a odbory městského úřadu při doručování do vlastních rukou

• řešení dopravních přestupků

• problémy spojené se špatnou průjezdností městem

• jednání přestupkové komise

• 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“, které se podílí na projektech týkajících se prevence kriminality a řešení sociálně patologických jevů. 

MP funguje v nepřetržitém 24hodinovém provozu, základní pracovní doba strážníků je 12 hodin (7.00 - 
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19.00 a 19.00 - 7.00). V roce 2007 fungovalo ve městě instalováno osm kamer, celkově by mělo být 

v našem městě instalováno asi 10 kamer.

V roce 2007 byla přestěhována služebna do větší místnosti (vzhledem ke kamerovému systému) a zřízena 

místnost pro veřejnost, která je rovněž přístupná nepřetržitě. Na počátku roku 2007 byl zaveden vnitřní řád 

MP, výzbrojní řád a další náležitosti. Pro představu - MP disponuje 11 kusy střelných zbraní a jednou 

narkotizační puškou, vysílačkami, kamerovým systémem s digitálním záznamovým zařízením a pultem 

centrální ochrany. V roce 2007 byl změněn vozový park - zakoupeno vozidlo Renault Kangoo a prodáno 

neekonomické vozidlo UAZ.

Statistika vyřešených přestupků v porovnání s uplynulým rokem naznačuje zlepšení práce MP, v roce 2006 

bylo vyřešeno 597 případů, letos 1786 případů. Z toho bylo:

- technický prostředek, tzv. botička .................................................. 165 případů

- dopravní nehody - centrum města .................................................   14 případů

- dopravní přestupky ........................................................................  156 případů

- komunikační závady .......................................................................   18 případů

- nálezy .............................................................................................  103 případů

- oznámení o přestupku ....................................................................  168 případů

- žádost o OO PČR ...................................................................... ....  140 případů

- telefonické žádosti od občanů .........................................................  987 případů

- vraky vozidel .....................................................................................     6 případů

- odtažená vozidla ...............................................................................   29 případů
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IV.
VÝBĚR Z     DŮLEŽITÝCH JEDNÁNÍ   

RADY MĚSTA 
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V     ROCE 2007  
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. LEDNA 2007

* RM vzala na vědomí požadavek TJ Turnov na poskytnutí dotace ve výši 2,5 mil. Kč na dokončení investice 

„Rekonstrukce a přístavba sportovní haly TJ Turnov a atletického stadionu AC Turnov“ a uložila OSM při-

pravit smlouvu o smlouvě budoucí ve věci převodu investice při atletickém stadionu do majetku Města.

* RM vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2007 a ukládá vedení zpracovat úspornou variantu rozpočtu s 

omezením běžných i kapitálových výdajů

* V souvislosti s novým stavebním zákonem RM bere na vědomí možnosti postupu pořízení nového územní-

ho plánu města a další postup v problematice regulačního plánu města - RM doporučuje ZM schválit ukon-

čení činností na Regulačním plánu č .3 – Centrum města – a použít pořízenou dokumentaci a další podklady 

k tvorbě nového územního plánu Turnova

* RM schválila nařízení obce č. 1/2007, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve 

schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

* RM vzala na vědomí zprávu o majetku ve vlastnictví Města a uložila OSM předložit do konce března vy-

hodnocení tohoto majetku z hlediska možnosti prodeje

* RM schválila vítěze výběrového řízení na akci „Obnova židovské synagogy“, kterým je firma Status, s.r.o. 

Turnov.

*  V otázce projektu zimního stadionu a venkovního bazénu v Maškově zahradě ukládá OSM projednat 

úpravy vedoucí ke snížení nákladů na realizaci projektu.

* V rámci sociálních otázek schvaluje RM navržené  přijímací řízení žadatelů o umístění do Domova dů-

chodců Pohoda a domů zvláštního určení, dále schvaluje požadování jednorázového finančního příspěvku 

od obcí při umístění žadatelů s trvalým bydlištěm mimo Turnov ( u spádových obcí ve výši 30.000,- Kč a 

ostatních 50.000,- Kč) a doplatků za poskytované služby dle smluv s rodinou obyvatele DD, kterému nestačí 

příjem k zaplacení těchto úhrad. 

* RM souhlasila s  uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové 

agendy s obcemi ve správním obvodu města Turnova: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovi-

ce,  Kacanovy,  Karlovice,  Klokočí,  Kobyly,  Ktová,  Lažany,  Loučky,  Malá Skála,  Mírová pod Kozákovem, 

Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozá-

kovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Tros-

kovice, Vlastibořice, Vyskeř, Žďárek, Žernov.

*  RM ukládá předsedkyni  komise pro občanské záležitosti  Evě Kordové zpracovat  projektový záměr na 

zlepšení informovanosti občanů

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 1. ÚNORA 2007

* ZM souhlasilo s rekonstrukcí Skálovy ulice a uložilo dopracovat řešení zeleně v přilehlém parčíku a komu-

nikací v návaznosti na centrální park

* ZM schválilo rozpočet Města na rok 2007 v příjmové části ve výši 377732 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 

403416 tis. Kč a financování ve výši 25684 tis. Kč.
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* ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru v roce 2007 ve výši  20 mil. Kč od bankovního ústavu, který 

bude doporučen zastupitelstvu města finančním výborem, a to na základě předložených nabídek ve výbě-

rových řízeních.

* V návrhu bylo zřízení  osadního výboru Jizera,  návrh nebyl  přijat.  ( Pro: Mgr.  Beran, Mgr.  Halama, B. 

Jansa, RNDr. Jarolímek, J. Kunetka, I. Kunetka, Mgr. Pokorná, PhDr. Svobodová, Mgr. Špetlík, J. Ulrich a J. 

Zeman, proti: D. Brabcová, MUDr. Hrubý,  PhDr. Maierová, Mgr. Mikl,  Ing. Sláma, MUDr. Tomášek a F. 

Zikuda, zdrželi se Mgr. Frič, A. Hozdecký, Ing. Jeníček, E. Kordová, MUDr. Mitáček, MUDr. Mokrá, Ing. Pe-

kař

* ZM vzalo na vědomí zprávu o veškerém majetku ve vlastnictví Města Turnova.

* ZM schválilo vykoupení domu čp. 6, Markova ul. Turnov, se stavebním pozemkem č. 184, k. ú. Turnov od 

PhDr. Jindřicha Kesnera, Hradec Králové, spoluvlastnický podíl 1/ 2, manželů  Jiřího a Libuše Vydrových, 

Turnov, spoluvlastnický podíl 1/ 4 a pí Libuše Vydrové, Turnov, spoluvlastnický podíl 1/ 4 za kupní cenu 1, 6 

mil. Kč.

* ZM vzalo na vědomí informaci o novém  stavebním zákoně a v souvislosti  s ním o územní plánovací 

činnosti,  možnostech postupu pořízení nového územního plánu města a uložilo ORM připravit práce na 

novém územním plánu v návaznosti na zpracovávané územně analytické podklady tak, aby pořízení nového 

územního plánu mohlo být zahájeno na konci prvního čtvrtletí 2008.

* ZM vzalo na vědomí informaci o problematice regulačního plánu centru města ve vazbě na nový stavební 

zákon a uložilo ORM  předložit návrh zadání změny územního plánu na severozápadní obslužnou komu-

nikaci a úpravu dopravního řešení v Markově ulici v termínu do konce března 2007.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o finanční činnosti  DSO "Mikroregion Jizera" v roce 2006, dále zprávu o 

činnosti a rozpočtu na rok 2007. ZM uložilo starostce projednávat možnosti aktivnějšího zapojení Turnova 

do projektů DSO "Mikroregion Jizera" a MAS Turnovsko.

* ZM vzalo na vědomí informaci o Záměru změn ve vzdělávací nabídce Libereckého kraje a s ním souvisejí-

cích skutečnostech. ZM ukládá starostce a OŠKS jednat se zástupci LK ve smyslu předloženého materiálu 

tak, aby byly zachovány střední školy v  Turnově  ve stávající struktuře včetně struktury oborové.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. ÚNORA 2007

* RM schválila záměr měření rychlosti v rámci projektu "Bezpečná města" a ukládá projednat tento záměr s 

obcemi ve správním obvodu Turnova s cílem vytipovat vhodná místa pro měření rychlosti na jejich území. 

RM schvaluje spolupráci se společností CZECH RADAR, a. s., při umístění jednoho radaru na měření rych-

losti a ukládá starostce uzavřít "Smlouvu o nájmu zařízení a o poskytnutí služeb s nájmem spojených".

* RM doporučuje ZM podání žádosti o dotaci na první etapu regenerace sídliště  Jana Patočky z programu 

MMR - regenerace panelových sídlišť.

* RM jednalo o zbudování dopravního terminálu v Nádražní ulici. V souvislosti s tím bere na vědomí jednání 

s ČD ohledně společného využití hlavní nádražní budovy a ukládá starostce města předložit návrh smlouvy 

na jednání RM. RM doporučuje majetkové řešení pozemků pro dopravní terminál za navržených podmínek.

* RM doporučila prodej bývalé uhelny na Výšince za cenu 1 900 000 Kč.
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* RM schválila navýšení nájmu nemovitostí Obchodní akademie a Hotelové školy z důvodu zahájení provo-

zu kuchyně o částku 31 080,-- Kč, celkové nájemné pro rok 2007 tedy činí  998 368,-- Kč.

* RM schválila navýšení nájmu Obchodní akademii a Hotelové škole  o ekonomické nájemné pro rok 2007 v 

částce 215 000,-  Kč a úhradu v deseti  splátkách po 21 500,- Kč za měsíc.

* RM schválila vítěze VŘ na veřejné osvětlení : v ul. Palackého firmu Technické služby Turnov, s. r. o., a na 

realizaci v ul. Bezručova firmu Elektrovasury, s. r. o., Kladruby nad. Labem a pověřuje starostku podpisem 

smluv.

* RM schválila smlouvu  o uzavření budoucí smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín o nákladech spo-

jených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení na Vesecku. 

* RM schválila výsledky výběrového řízení "Zeleň v Turnově 2007/2009" - letní a zimní výsadba - firma Diké 

Alšovice.

* RM bere na vědomí zprávu OŽP o likvidaci  škod po živelné pohromě a ukládá OŽP dle vyhlášených 

programů zpracovat žádosti o dotace na likvidaci těchto škod.

* RM v působnosti valné hromady společnosti Městské sportovní Turnov,  s. r.  o.,  schvaluje, aby Město 

Turnov jako jediný společník poskytl příplatek mimo základní kapitál ve výši 458.213,- Kč dle předloženého 

materiálu, a to za účelem financování akce „Mobilní kluziště“. 

* RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturního centra Turnov, s. r. o., souhlasí s nákupem auto-

mobilu FORD FUSION N1.

* RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o., souhlasí s dodatkem smlouvy s firmou 

BAK, a. s. ve věci úpravy objemu prací . RM schvaluje změnu termínu dokončení stavby na 10.12. 2007 s 

tím, že platba ve výši 15 milionů Kč bude firmě BAK a. s. uhrazena do 28. 2. 2008.

*  RM schvaluje nový výstrojní a výzbrojní řád Městské policie Turnov.

* RM ukládá místostarostovi A. Hozdeckému a veliteli MP Luboši Truckovi prověřit možnosti prodeje terénní-

ho vozidla MP 

* RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s. r.  o. souhlasí s vypsáním výběrového 

řízení na nákup vozidla.

* RM schvaluje pořádání akce "Dopravní výchova dětí předškolního věku v roce 2007“ s podporou grantové-

ho programu Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 1. BŘEZNA 2007

* ZM vzalo na vědomí informaci o dosavadním průběhu výstavby "Společenského centra Střelnice" a  sou-

hlasí se záměrem přijetí úvěru dle potřeb výstavby  roce 2007.

* ZM schválilo rozpočtové změny č. 1 na rok 2007, a to v příjmech snížení o 2934 tis. Kč., tj. celkové příjmy 

činí 374798 tis. Kč, snížení výdajů o 2934 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 400482 tis. Kč a financování zůstává 

ve výši 25684 tis. Kč.

* ZM schválilo realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Jana  Patočky" a souhlasí s 30% finanční 

spoluúčastí na této akci v roce 2007.

* ZM schválilo prodej domů  čp. 810  v ulici Sobotecká a čp. 820 v ulici Tázlerova,Turnov, za kupní cenu 2,2 

mil. Kč a 2 mil. Kč.
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* ZM neschválilo návrh na prodej bývalé uhelny na Výšince  společnosti  Český ráj Invest, s. r. o., za cenu 

1 900 000,- Kč.

* V souvislosti s majetkovým řešením pro dopravní terminál v Turnově ZM schválilo uzavření smlouvy o bu-

doucí směnné smlouvě  a o kupních smlouvách na příslušné pozemky . Zároveň ZM vzalo na vědomí  infor-

maci o jednání s Českými drahami, a. s. ohledně společného využití nádražní budovy  pro dopravní terminál.

* ZM schválilo komunitní plán sociálních služeb pro region Turnovska.

* ZM schválilo za členy kontrolního výboru pana Ladislava Janouška a  paní Romanu  Strnadovou.

* ZM bere na vědomí informace o vodohospodářských stavbách Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany a 

Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic. ZM ukládá PhDr. Maierové zabezpečit předložení 

materiálu o přípravě akce Čistá Jizera.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. BŘEZNA 2007

* RM v působnosti valné hromady MTT, s. r. o., vzala na vědomí informace týkající se společností s ručením 

omezeným v majetku Města a finanční plány Městské teplárenské Turnov, s. r. o., Kulturního centra Turnov, 

s. r. o., Městské sportovní Turnov, s. r. o. a vzala na vědomí informace o možných změnách v položkách trž-

by a celkové náklady po vyhodnocení účetního období.

* RM schválila vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 a  rozpočty příspěv-

kových organizací a sledované ukazatele na rok 2007.

* RM schválila nákup keramické pece v rámci použití investičního fondu do výše 100 000,--Kč příspěvkové 

organizaci Základní umělecká škola Turnov.

* RM schválila limit hrubých mezd, limit pracovních úvazků, limit na občerstvení a dary na rok 2007 pro 

Město Turnov.

* RM schválila limit hrubých mezd a limit pracovních úvazků na rok 2007 pro Městskou policii Turnov .

* RM vzala na vědomí koncepci prognózního a hlásného systému protipovodňové ochrany horního toku 

Jizery a Kamenice, souhlasí se zapojením Města Turnov do tohoto systému formou spolupráce s dotčenými 

subjekty a pověřuje starostku města podpisem předložených smluv.

* RM vzala na vědomí informace o dosavadním a dalším navrhovaném postupu v bytových zónách, pře-

devším v lokalitě  Hruštice a Károvsko  a uložila:

- OSM rozšířit dokumentaci pro stavební povolení o severní části páteřní komunikace včetně  inženýrské 

činnosti pro vydání stavebního povolení

- OSM připravit podmínky prodeje a vyhlásit prodej pozemků pro bytové domy v severní části páteřní komu-

nikace 

- vypsat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové 

lokalitě Hruštice, Károvsko - Etapa III.A".

* RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie mezi Městem Turnov a ČEZ Distribuce a. s.

* RM vzala na vědomí postup prací v Bezručově a Palackého ulici Turnov a pověřuje Ing. Pekaře odsouhla-

sením víceprací vzniklých v průběhu stavby Bezručova, Palackého do výše max. 1,5 mil Kč bez DPH.
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* RM schválila dokončení asfaltových částí komunikací při realizaci stavby kanalizace Malý Rohozec v roz-

sahu  do 650 tis. Kč.

* RM bere na vědomí předloženou studii polyfunkčního domu Sobotecká Turnov a uložila  ORM zpracovat a 

v souladu s novým stavebním zákonem projednat návrh územního opatření, kterým bude udělena výjimka 

ze stavební uzávěry.

* RM doporučila ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 698/33 a  parc. č. 868, k. ú. Daliměřice,  v soula-

du s regulačním plánem č. 2 města Turnov - Obchodně-průmyslový areál Vesecko, označené jako sekce 

P1, do vlastnictví pana Jiřího Mitlenera, Turnov, Pelešany za cenu 20 mil. Kč.

* RM doporučila ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 698/33 a parc. č. 698/28, k. ú. Daliměřice, v 

souladu s regulačním plánem č. 2 města Turnov - Obchodně-průmyslový areál Vesecko, označené jako sek-

ce N4, do vlastnictví společnosti  STAVTRANS, s. r. o., za kupní cenu 4 001 000,--Kč.

* RM schválila nárůst nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace od 1. července 2007 ve výši 2,5 %.

* RM schválila navýšení nájmu nebytových prostor Městské nemocnice Turnov z důvodu rozšíření prostor 

centrální sterilizace o částku 39 000,--Kč; celkové roční nájemné bude od roku 2007 činit 2 739 000,--Kč.

* RM schválila rozsah zakázek a hodnotící komise následujících akcí:

 - Městské divadlo - Oprava a rekonstrukce v horní části divadla

 - ZŠ Turnov, ul. 28. října - Rekonstrukce sociálního zařízení pravého traktu školy

* RM schválila seznam odpadů odebíraných  na sběrných dvorech pro občany Turnova bezplatně. RM uloži-

la  OŽP a TST, s. r. o., provést navrhovaná opatření, která povedou ke zlepšení ekonomiky likvidace odpadů 

na sběrných dvorech, takto:

- zpoplatnění  uložení stavební suti a ostatního odpadu dle platného ceníku TST, s. r. o.

- RM souhlasí s omezením provozu na sběrném dvoru v ul. Sobotecká

- RM schvaluje uvedená opatření od 1. 4. 2007.

RM uložila OŽP a TST, s. r.  o.,  zajistit  informování občanů všemi možnými způsoby a pokračovat v in-

tenzivní osvětové činnosti v oblasti separace odpadů.

* RM schválila záměr vypsání zakázky na vypracování návrhu systému parkování na území města, ukládá 

p. Vaňátkovi, vedoucímu OD, zajistit nadefinování zadávacích podmínek a  předložit RM na jednání v měsíci 

květnu.

*  RM v  působnosti  valné  hromady společnosti  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 schvaluje směrnici Zásady a postupy k zadávání veřejných zakázek 

obchodní společností nebo příspěvkovou organizací, zřízenou Městem Turnov, s účinností od 13. 3. 2007.

* RM projednala petici občanů o hluku z provozu společnosti ONTEX CZ, vzala na vědomí informaci o sou-

časné  situaci  prováděných  a  připravovaných  opatření  vedoucích  ke  snížení  hladiny  hluku  z  výrobních 

prostorů společnosti ONTEX CZ, s. r. o., a ukládá OŽP nadále sledovat plnění uložených nápravných opat-

ření KHS a p. Dudové informovat občany ve smyslu předloženého materiálu o projednání petice.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. BŘEZNA 2007

* ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč od České spořitelny, a. s., a to s úrokovou 

sazbou 6M Pribor + 0,00% marže a bez zajištění.

* ZM schválilo prodej pohledávek panu Tomáši Královi za 40 000,--Kč.

* ZM vzalo na vědomí informaci o plánovaném čerpání rozpočtu na rok 2007 v kapitolách OSM, o postupu 

prací při rekonstrukci Palackého a Bezručovy ulice a o bytových zónách.

* ZM schválilo prodej pozemků  k.ú. Daliměřice v souladu s regulačním plánem č. 2 města Turnov a dle do-

poručení RM – Obchodně-průmyslový areál Vesecko. Podmínkou  prodeje 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 pozemků schválených k 

prodeji.

*  ZM uložilo  OSM vyhlásit  pronájem haly  bývalé  uhelny  na  Výšince  všemi  dostupnými  prostředky  bez 

projednání RM.

* ZM schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2007 a položky Památ-

ková zóna a ochrana památek v rámci rozpočtu Města, a to:

- Městské divadlo (vlastník Město Turnov) - celkový objem prací v roce 2007 činí 945.000 Kč - oprava a re-

konstrukce dvorní části objektu,  473.000 Kč z prostředků vlastníka a 472.000 Kč z prostředků Programu 

regenerace MPZ.

- Kostel Narození Panny Marie (vlastník římskokatolická farnost-děkanství Turnov) - celkový objem prací  v 

roce 2007 činí 496.000 Kč, třetí etapa opravy a restaurování pěti oken, 50.000 Kč z prostředků vlastníka, 

100.000 Kč z prostředků z Města, 346.000 Kč z prostředků Programu regenerace MPZ.

- Židovský hřbitov (vlastník  Židovská náboženská obec Praha) -  celkový objem prací  v roce 2007 činí 

583.000 Kč.  Bude provedeno restaurování  náhrobků,   59.000 Kč z prostředků vlastníka,  117.000 Kč z 

prostředků Města, 407.000 Kč z prostředků Programu regenerace MPZ.

ZM schválilo finanční příspěvky na kulturní akce a činnost kulturních spolků z položky rozpočtu "Spolky + 

kulturní akce" dle návrhu kulturní komise.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. DUBNA 2007

* RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o., ukládá:

a) Dokončit započaté zpracování koncepce rozvoje městských sportovišť a koncepci dětských hřišť

b) Prohloubení aktivit spolupráce s partnerskými městy

c) rozšiřovat spolupráci s orgány kraje a města

RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o., schválila výsledek hospo-

daření za rok 2006 a  finanční plán společnosti na rok 2007.

* RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., schválila:

a) výroční zprávu a účetní uzávěrku společnosti za rok 2006

b) zprávu a závěry auditu společnosti za rok 2006

c) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
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d) vypořádání  hospodářského výsledku  společnosti  za  rok 2006 přesunutím ztráty  do neuhrazených 

ztrát.

RM schválila,  aby  Město  Turnov  jako  jediný  společník  poskytl  příplatek  mimo  základní  kapitál  ve  výši 

46.355.812,80 Kč dle předloženého materiálu, a to za účelem financování stavby „Společenské centrum 

Střelnice“. 

RM vzala na vědomí informace o státních  dotačních programech a ukládá PhDr. Haně Maierové a panu 

Feštrovi  pro příští  jednání RM připravit  rozbor možností  změny právního subjektu KCT, s. r.  o.,  na jiný 

vhodný subjekt.

RM uložila Ing. Pekařovi a Bc. Staňkové navrhnout možnosti financování vybavení objektu „Společenské 

centrum Střelnice“, předložit je k projednání finančnímu výboru a poté na jednání RM.

RM uložila ORM připravit podmínky pro využití dotace na venkovní úpravy v rámci investice „Společenské 

centrum Střelnice“.

RM uložila KCT, s. r. o., připravit do konce června 2007 přehled nákladů potřebných pro zajištění udržovací-

ho provozu „Společenské centrum Střelnice“  a odhad nákladů na zajištění běžného provozu.

* RM souhlasí se změnou zřizovací listiny ZSST a doporučila ji ke schválení ZM. 

RM vzala na vědomí výroční zprávu ZSST za rok 2006 spolu se závěrem auditora a  uložila Ing. Pekařovi 

doplnit zprávu o činnosti o  přehledy týkající se financování, personálních záležitostí a další konkrétní údaje 

o organizaci. 

* RM projednala  a bere na vědomí výroční zprávu Městské nemocnice Turnov  za  rok 2006 spolu se závě-

rem auditora.

* RM vzala na vědomí „Výroční zprávu o hospodaření“ za rok 2006 společnosti Nempra, s. r. o., a souhlasí, 

aby valná hromada schválila zaúčtování hospodářského výsledku  a odměnu pro jednatele společnosti.

RM souhlasí s nákupem investic v oblasti zdravotnického vybavení uvedených v návrhu a s nákupem auto-

mobilu dle finančních možností MN TURNOV a dále s realizací navrhovaných stavebních investic dle fi-

nančních možností MN a Města.

* RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o., schválila finanční plán dle 

předloženého návrhu, vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti za r. 2006, schválila závěrku včetně hospo-

dářského výsledku společnosti TST, s. r. o., za rok 2006 a vzala na vědomí audit společnosti TST, s. r. o., 

za rok 2006.

RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o.,  schválila rozdělení zisku 

společnosti TST, s. r. o. za rok 2006 a souhlasí s použitím nerozděleného zisku pro investice do majetku 

společnosti. Konkrétní použití projedná jednatel ve valné hromadě společnosti. RM vzala na vědomí zprávu 

o ovládané a ovládající osobě.

RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o., schvaluje nákup nového vozi-

dla.

*  RM vzala  na  vědomí možnosti  úsporných  opatření  při  provozu  veřejného osvětlení,  souhlasí  s  před-

loženým záměrem a ukládá OSM projednat konkrétní opatření.

* RM schválila vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v 

rozsahu zimní stadion, inženýrské sítě pro celý areál, dopravní napojení zimního stadionu na dopravní in-

frastrukturu s členěním na jednotlivé stavební objekty.
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* RM doporučila ZM zrušení "Pravidel pro prodej nájemních domů a bytů do vlastnictví nájemníků, případně 

dalších osob z majetku Města Turnova“.

* RM schválila tabulku orientačních cen k určování kupní ceny pozemků.

* RM uložila OSM vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 2091, k.ú. Turnov včetně budovy čp. 1313 a ocelové 

haly za minimální cenu 3 000 000,- Kč.

* RM schválila smlouvu o dílo na realizaci akce „Veřejné osvětlení ul. Zborovská“ firmou Technické služby 

Turnov, s. r. o,.

* RM schválila společnost Status, s. r. o., zhotovitelem akce „Rekonstrukce schodiště ve dvorní části diva-

dla“ s celkovou cenou 695.624,- Kč včetně DPH.

* RM schválila celoevropskou akci a souhlasí s podpisem Charty na rok 2007.

* RM vzala na vědomí podněty z jednání komise pro prevenci kriminality a ukládá A. Hozdeckému projednat 

s okresním ředitelem Policie ČR záležitost nedostatečného personálního obsazení OO Policie ČR Turnov, 

zajistit označení vhodných míst v zájmu informování veřejnosti o ostraze území kamerami.

*  RM  schválila  uzavření  nájemní  smlouvy  o  nebytových  prostorách  mezi  Městem  Turnov  a  obecně 

prospěšnou společností zakládanou Sdružením Český ráj za symbolické nájemné 1,--Kč na rok.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. DUBNA 2007

* ZM schválilo dotace na sportovní aktivity z položky rozpočtu "Tělovýchovná činnost, příspěvky sportovním 

organizacím" v celkové výši  4.500 tis. Kč, z toho zatím nerozděleno 800 tis. Kč – bude podle výsledků 

subkomise.

* ZM schválilo rozpočtové změny č. 2 na rok 2007, a to v příjmech zvýšení o 3721 tis. Kč, tj. celkové příjmy 

činí 378519 tis. Kč, zvýšení výdajů o 3721 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí  404203 tis. Kč  a financování zů-

stává ve výši 25684 tis. Kč.

* ZM projednalo změnu Statutu fondu občanských sdružení a schválilo:

1) změnu Statutu fondu občanských obřadů .

2) správní radu fondu občanských obřadů .

* ZM  schvaluje rozdělení dotací do veřejných rozpočtů územní úrovně s doplněním dle návrhu a pověřuje 

vedení města sepsáním dohody o dodržování účelovosti dotace včetně  její kontroly.

* ZM projednalo žádosti o příspěvky jiným subjektům a schválilo následující změnu:

- ponížení příspěvku Mysliveckému sdružení Vesecko o 5 000,--Kč, nepřidělení příspěvku Klubu vojáků v 

záloze, přidělení příspěvku 10 000,--Kč Pekařově společnosti Českého ráje na zajištění konference o profe-

soru Patočkovi.

* ZM zrušilo dosud platná  "Pravidla pro prodej domů a bytů do vlastnictví nájemníků případně  dalších osob 

z majetku Města Turnova" dle doporučení RM..

* ZM schválilo prodej bývalé uhelny na Výšince s částí st. p. č. 3352/11, k. ú. Turnov společnosti Český ráj 

Invest, s. r. o., Turnov za cenu 2 000 000,--Kč. Výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. 

Veškeré náklady s převodem uhradí kupující.

* ZM uložila ORM najít vhodné krátkodobé využití bytového domu č.p. 6 Markova ulice.

* ZM vzalo na vědomí informaci o postupu pořízení změny č. 13 ÚPSÚ.
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* ZM vzalo na vědomí informaci o změnách ve vzdělávací nabídce středních škol v Turnově, které schválilo 

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 24. 4. 2007 a uložilo PhDr. Maierové jednat s představiteli Libereckého 

kraje ve smyslu usnesení ZM č. 18/2007.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. KVĚTNA 2007

* RM projednalo řadu otázek spojenou s KCT a dostavbou Společenského centra Střelnice v návaznosti na 

financování:

a) RM vzala na vědomí informace o možnostech změny právní formy KCT, s. r. o.

b) RM uložila ORM a OSM připravit souběžně s žádostí o dotaci na venkovní plochu při Společenském 

centru Střelnice i  žádost o dotaci ze státního rozpočtu na vybranou investici do oblasti školství.

c) RM vzala  na vědomí informace z jednání  finančního výboru   o  zajištění  dofinancování   Spole-

čenského centra Střelnice a doporučuje ZM přijetí úvěru do výše 60 mil. Kč dle potřeby financování 

Města.

d) RM ukládá Bc. Staňkové a Ing. Pekařovi připravit návrhy možných úspor  v budoucích běžných vý-

dajích Města a předložit  k projednání v  RM.

e) RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o., vzala na vědomí informace o aktuální problematice 

stavby.

f) RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o., uložila jednateli V. Feštrovi a starostce PhDr. Maie-

rové projednat s firmou BAK úpravu smluvních vztahů a o výsledku  jednání informovat na příštím 

jednání.

g) RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o., uložila jednateli připravit žádost o dotaci na vybavení 

SC Střelnice z fondů EU - Cíl III.

h) RM v působnosti valné hromady KCT, s.  r.  o.,  po projednání problematiky termínu zprovoznění 

Společenského centra Střelnice souhlasí s termínem zprovoznění do září 2008.

* RM vzala na vědomí petici občanů za uvedení ulice Dr. Honsů v Turnově do řádného stavu s tím, že OSM 

navrhne opravu této komunikace do plánu oprav komunikací pro rok 2008 a uložila vedoucí odboru kontroly 

p. Dudové informovat občany o projednání petice.

* RM doporučila ZM schválit prodej části pozemků parc. č. 698/33, st. parc. č. 867 a st. p. č. 868, k. ú. Dali-

měřice včetně staveb v souladu s regulačním plánem č. 2 města Turnova - Obchodně-průmyslový areál Ve-

secko, označené jako sekce P1 do vlastnictví pana Vladimíra Neumanna, Turnov za cenu 18 500 000,--Kč.

* RM odsouhlasila snížení nájemného na 55 000,--Kč/rok pro Státní oblastní archiv Litoměřice, organizační 

jednotku Státní okresní archiv Semily, za plochy užívané pro depozitář, Alej legií č. p. 520. 

* RM souhlasila se záměrem realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje.

* K problematice parkování ve městě RM neschválila zadávací podmínky pro zpracování návrhu systému 

parkování ve městě a uložila vedoucímu OD zajistit vypsání poptávkového řízení.

* RM  vzala na vědomí projektový záměr na zlepšení městského informačního systému a komunikace Města 

s občany Turnova a spádových obcí. Doporučuje na základě získaných informací dále s tímto materiálem 

pracovat a ukládá vedení města a E. Kordové, předsedkyni komise, připravit konkrétní opatření k realizaci 

jednotlivých aktivit.
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* RM na základě písemné rezignace odvolala Ing. Pavla Kanclíře z funkce vedoucího odboru rozvoje města 

k 31. 5. 2007. RM jmenuje RNDr. Miroslava Vargu vedoucím odboru rozvoje města k 1. 6. 2007.

* RM vzala na vědomí žádost o úhradu ztráty z provozu hřiště pro veřejnost u Základní školy Turnov, 28. říj-

na 18, okres Semily, v roce 2007 s tím, že ukládá OŠKS předložit na příští jednání  RM vyhodnocení Zásad 

činnosti pro využití venkovních hřišť při školských zařízeních z hlediska využití  a ekonomiky provozu.

* RM vzala na vědomí úpravu provozu ZŠ Skálova - zrušení detašovaného pracoviště v Hruborohozecké uli-

ci.

* RM odvolala z komise pro kulturu  a komise pro občanské záležitosti pana JUDr. Milana Brunclíka na zá-

kladě jeho vlastní žádosti.

* RM jmenovala za člena sportovní komise Mgr. Karla Štrincla.

* RM jmenovala za člena komise pro Městskou nemocnici MUDr. Dobroslava Berndta.

* RM souhlasí s připojením Města Turnov k Dohodě o partnerství na projektu "Greenways Jizera".

* RM souhlasí s umístěním sídla organizace Region Český ráj o.p.s. v ul . Antonína Dvořáka čp. 335, Turnov 

(budova radnice).

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 24. KVĚTNA 2007

* RM schválila umístění sídla zakládané společnosti FUNNY WAVE, s. r. o., v budově č. p. 804 Turnov s 

tím, aby tato budova byla zapsána v obchodním rejstříku jako sídlo této společnosti.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. KVĚTNA 2007

* ZM schválilo rozdělení finančních příspěvků na zahraniční aktivity z položky rozpočtu  komise pro za-

hraniční spolupráci

* ZM schválilo změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov, vzalo na 

vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Zdravotně sociálních služeb Turnov a výroční zprávu pří-

spěvkové organizace Dětského centra Turnov.

* ZM schválilo účast Města Turnov na zajištění právní pomoci obci Žďárek v soudním jednání s hraběnkou 

Kamerland.

* ZM schválilo prodej části pozemků v souladu s regulačním plánem č. 2 města Turnov a doporučením RM 

označené jako sekce P 1 do vlastnictví pana Vladimíra Neumanna, Turnov za cenu 18 500 000,- Kč. Pod-

mínkou prodeje 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 pozemků schválených k prodeji.

* ZM nesouhlasí s dosavadním průběhem optimalizace sítě středních škol v Turnově a žádá  Zastupitelstvo 

Libereckého kraje o přehodnocení svého usnesení č. 115/07/ZK ze dne 24. 4. 2007 v části týkající se změn 

vzdělávací soustavy na Turnovsku. ZM Turnov žádá o vypuštění bodu č. 27 z projednávání Zastupitelstva 

Libereckého kraje dne 29. 5. 2007 s tím, aby navrhovaný proces optimalizace v Turnově byl pozastaven a 

pokračoval až po podrobné analýze a objektivním zdůvodnění nutnosti optimalizačních kroků. Tímto nedojde 

k narušení „Záměru změn ve vzdělávací nabídce středních škol Libereckého kraje“.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 18. ČERVNA 2007

* RM vzala na vědomí souhrnnou informaci o konečných přípravách projektu Čistá Jizera., doporučila rea-

lizovat akci v připraveném rozsahu a v této souvislosti uložila :

- starostce a Ing. Hejdukovi předložit na jednání ZM materiál doplněný o výstupy z jednání

- OSM zpracovat pasport doprovodných investic včetně  potřebných projekčních prací a finančních nákladů, 

a to v termínu do konce září.

- Ing. Hejdukovi zajistit ze strany VHS předání kvalitních mapových podkladů a přesných informací o projek-

tu jako podklad pro jednání se správci sítí o zajištění souběhu nutných investic z jejich strany. Jednáním se 

správci sítí pověřuje RM místostarostu Ing. Pekaře.

-  Ing. Pekařovi  předložit do konce října  návrhy možných prodejů k zajištění financování tohoto a dalších 

projektů dotovaných z fondů EU.

* RM uložila Ing. Pekařovi a OSM projednat s vlastníky výkupy pozemků v trase potřebné pro prodloužení 

obslužné komunikace Křišťálová a předložit na jednání ZM. RM schválila záměr  investice - prodloužení ko-

munikace Křišťálová a ukládá vedení Města a OSM projednat s vlastníky stavebních parcel přilehlých  k do-

tčené komunikaci smluvní podmínky, provedení prací a výši potřebných nákladů, max. do 350 tis. Kč (tj. 

včetně DPH).

* RM vzala na vědomí informaci o majetkových vztazích parkoviště u autobusového nádraží a ukládá OSM 

jednat o převodu jedné ideální poloviny pozemků p. č. 2758/17, 2758/64 a 2758/75, k. ú. Turnov z majetku 

státu s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a s majiteli druhé ideální 

poloviny pozemků.

* RM odložila převedení objektu vodojemu Károvsko na p.  č. 2882/2 v k. ú. Turnov do majetku Vodohospo-

dářského sdružení Turnov formou daru.

* RM schválila použití  595 tis. Kč z finančních prostředků příspěvkové organizace hrad Valdštejn a to tak, 

že na restaurování torza gotického zdiva se použije 114 tis. Kč a na zhotovení projektové dokumentace re-

konstrukci bývalé stáje pod 1. nádvořím a rekonstrukci Nového paláce na III. skalním bloku 481 tis. Kč. Za-

dání posledně jmenovaného projektu se provede na základě písemné výjimky paní starostkou o zadávání 

zakázek města ateliéru Girsa AT, s. r. o., bez výběrového řízení.

* RM schválila společnost Světlo Turnov, s. r. o., zhotovitelem akce "II. etapa rekonstrukce soc. zařízení v 

ZŠ Turnov, ul. 28. října" s celkovou cenou 1 157 827,--Kč včetně DPH.

* RM zrušila členství pana  Jana Ulricha v bytové komisi a souhlasí se snížením stavu bytové komise na 6 

členů.

* RM schválila zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., na měření 

rychlosti a služeb spojených. 

*  RM schválila  podle § 3a odst.  1 zákona č.  553/1991 Sb.,  o obecní policii  a § 66 písm. c, zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích uzavření veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů městské policie s obcí Malá Skála, 

Ktová a Karlovice. Smlouva je schválena v rozsahu umístění měřiče rychlosti na území zmíněných obcí.
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* RM souhlasí s realizací kompletní zakázky na základě stávající smlouvy s BAK, a. s., s termínem dokon-

čení 30.11.2007 a s kompromisním řešením sporných víceprací dle zápisu z jednání 13. 6. 2007 v rozsahu 

50% úhrady ze strany KCT, s. r. o.

* RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při poskytování sociálních služeb mezi Městem Jabloncem 

nad Nisou a ZSST .

* RM vzala na vědomí rezignaci Ing. Tomáškové z funkce ředitelky ZSST k 31. 8. 2007 a  ukládá tajemníkovi 

Ing. Šmirausovi zajistit VŘ na obsazení funkce ředitele ZSST.

* RM uložila vedení Městské nemocnice a Města předložit materiál o převodu Městské nemocnice Turnov 

na Panochovu nemocnici Turnov, s. r. o., ke schválení na ZM.

* RM schválila nákup pojízdných regálů do výše 230 000,--Kč příspěvkové organizaci Městská knihovna An-

tonína Marka Turnov.

* RM schválila návrh smlouvy o využití systému zavedeného Městem Turnov pro nakládání s komunálním a 

separovaným odpadem a návrh žádosti o zapojení do systému zavedeného městem Turnov pro nakládání s 

komunálním a separovaným odpadem.

* RM schválila, že školám a školským zařízením bude využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s 

komunálním a separovaným odpadem umožněno bezplatně.

* RM souhlasí s uhrazením ztrát  z provozu venkovních hřišť při ZŠ Žižkova a ZŠ 28. října za období letních 

prázdnin ve výši 20 000,--Kč pro každou z výše jmenovaných základních škol.

* RM ukládá OŠKS předložit návrh na aktualizaci zásad činnosti na venkovních dětských hřištích v majetku 

Města Turnov včetně finančních opatření.

* RM vzala na vědomí zprávu Městské policie o provozu PCO z a1. pololetí roku 2007. V této souvislosti RM 

ukládá p. Truckovi  dořešit další připojení městských budov, předložit  na konci roku 2007 zprávu o celo-

ročním fungování PCO.

* RM vzala na vědomí zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách v Turnově pro školní 

rok 2007/2008 ve výši 360,--Kč.

* RM vzala na vědomí informace o záměru Libereckého kraje na investice do oblasti školství, ukládá starost-

ce předložit tuto problematiku na jednání ZM a přizvat na jednání ZM náměstka hejtmana Libereckého kraje 

Mgr. Petra Doležala.

* RM souhlasí s výjimkou z pravidel pro pořizování investic v souvislosti s nákupem kolposkopu pro gyneko-

logickou ambulanci.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 28. ČERVNA 2007

* RM ve funkci valné hromady KCT, s.r.o., schválila úpravu objemu prací, a to vynětí části položky venkovní 

plochy v rozsahu cca 7 mil. Kč, s termínem dokončení 30.11.2007, s kompromisním řešením sporných více-

prací, tj. snížení požadavků firmy BAK, a. s., o 20 - 30%.

* RM schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby regenerace panelového sídliště J. Patočky 

Turnov I. etapa.

* RM doporučuje starostce PhDr. Haně Maierové podání žádosti o přezkoumání hospodaření za rok 2007 

krajským úřadem.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. ČERVNA 2007
* ZM Turnova žádá Zastupitelstvo Libereckého kraje o pozastavení integrace škol Obchodní akademie a Ho-

telová škola Turnov  a Integrované střední školy Turnov do doby dopracování projektového záměru „Podni-

katelské inovační a vzdělávací centrum a inkubátor Turnov".

*  ZM souhlasí  se zapojením Města Turnova do projektového záměru Libereckého kraje  "Podnikatelské 

inovační a vzdělávací centrum a inkubátor Turnov",  pověřilo PhDr. Maierovou a Bc. Brože dalším jednáním 

v této záležitosti a uložilo jim podávat ZM průběžné informace.

* ZM souhlasí s účastí Města Turnov v projektu Čistá Jizera v plném rozsahu dle předloženého návrhu. V 

této souvislosti ukládá OSM v termínu do konce listopadu 2007 předložit přehled nutných doprovodných in-

vestic.

* ZM projednalo otázky územního plánování ve smyslu změny č.13 a schválilo následující návrhy:

a)   Zadání změny č. 13 Územního plánu sídelního útvaru Turnov v Markově ulici, tj.  rozšíření zaústění 

a zobousměrnění ulice Markovy 

b)  Doplnění v bodě N o zpracování variant řešení Severozápadní komunikace v úseku mezi ulicemi 

Palackého a Žižkova.

c)  Nové trasování odlehčovací Severozápadní komunikace

ZM schvaluje Ing. Jindřicha Jeníčka jako určeného zastupitele pro územně plánovací činnosti pro Město 

Turnov.

* ZM souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2006 a schvaluje závěrečný účet Města 

Turnov za rok 2006 včetně návrhu zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  Města  za  rok 2006 a 

stanoviska Města k tomuto návrhu, a to s výhradou.  ZM přijalo tato opatření:

a)  ZM přijalo nápravná opatření uvedená ve stanovisku Města Turnov k návrhu  zprávy o výsledku pře-

zkoumání hospodaření č. j. SM/obce/53 u Města  Turnov za rok 2006

b)  Nedostatky obsažené v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Turnov  za  rok 

2006, které lze odstranit,  budou odstraněny do 30. 11. 2007

c)  Město Turnov zašle KÚLK písemnou zprávu o plnění přijatých opatření do 10. 12. 2007.

* ZM projednalo závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2006, a to Vodohospodářského sdružení 

Turnov a Mikroregionu Jizera.

* ZM vzalo na vědomí plnění rozpočtu Města Turnov k 31. 5. 2007 v příjmech ve výši 156155 tis. Kč, ve vý-

dajích ve výši 172277 tis. Kč a ve financování ve výši 16122 tis. Kč.

* ZM schválilo rozpočtové změny č. 3 na rok 2007, a to zvýšení příjmů o 6687 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 

385206 tis. Kč, zvýšení výdajů o 10202 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 416090 tis. Kč, a zvýšení financování o 

5200 tis. Kč, tj. celkové financování činí 30884 tis. Kč.

* ZM schválilo na financování synagogy přijetí revolvingového úvěru v roce 2007 ve výši 6 mil. Kč 

* ZM schválilo na financování kapitálových výdajů - investiční transfer VHS, příplatek mimo základní kapitál 

KCT, s. r. o., a komunikace v roce 2007 a 2008 - přijetí dlouhodobého úvěru od bankovního ústavu, který 

bude doporučen ZM hodnotící komisí, na základě předložených nabídek, a to ve variantě:

a)  40 mil. Kč (bude-li získán transfer 20 mil. Kč)

b)  60 mil. Kč (nebude-li získán transfer 20 mil. Kč)
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* ZM schválilo záměr investice "Prodloužení komunikace Křišťálová" v max. výši 430 tis. Kč včetně DPH, 

které budou vlastníkům dotčených pozemků na základě budoucí uzavřené smlouvy uhrazeny z rozpočtu 

Města v roce 2008.

* ZM schválilo záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Turnov a TJ Turnov na částku 

1 250 tis. Kč dle návrhu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. ČERVENCE 2007

* RM uložila OSM projednat s nájemci ploch pro předzahrádky na veřejných komunikacích  omezení provoz-

ní doby do 24.00 hod. a doplnit v tomto smyslu nájemní smlouvy.

* RM souhlasí se zhotovením fasády hlavní budovy radnice v celém rozsahu s tím, že dosud nezajištěná 

částka 220 tis. Kč bude poskytnuta rozpočtovou změnou v září 2007 nebo bude uhrazena v roce 2008. Sou-

časně RM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Status ,a. s.

*  RM  schválila  realizaci  optické  clony  ve  výtazích  v  budovách  MěÚ  dle  protokolu  o  kontrole  ze  dne 

21.6.2007.

* RM vzala na vědomí výčet jednotlivých kroků vedoucích k realizaci transformace Městské nemocnice a 

uložila  řediteli MN zajistit registraci NZZ Panochova nemocnice Turnov, s. r. o., a Ing. Pekařovi předložit 

podklady o dalších potřebných konkrétních krocích na příští jednání RM. Zároveň RM uložila vedoucí FO za-

řadit do příštích rozpočtových změn položku výdajů na transformaci Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.

* RM schválila záměr vybudování nového objektu ZŠ speciální a DC Turnov v Hruborohozecké ul. a zároveň 

ukládá OSM vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele stavební studie.

* RM projednala otázku azylantů a potřeb bydlení pro azylanty a v této souvislosti ukládá OSM:

– zveřejnit informace o potřebě nájmu bytů pro tyto účely včetně bližších podmínek pro privátní majitele 

bytových objektů

–  informovat bytovou komisi a vyhodnocovat možnosti v rámci bytového fondu Města.

* RM schválila vyhlášení výběrového řízení na výběr firmy zajišťující úklid pro MÚ Turnov.

* RM jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Hrad Valdštejn pana Ladislava Kouckého po 

dobu čerpání mateřské dovolené paní A. Jurášové

* RM projednala návrh Územního opatření o stavební uzávěře č. 1 a územního opatření o stavební uzávěře 

č. 2 a  uložila ORM předložit návrh na redukci uzávěry v centru města v souladu se schváleným zadáním 

změny ÚP č. 13.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 20. SRPNA 2007

* RM schválila nabídku firmy Strabag, a.s., Praha jako nejvhodnější a souhlasí s uzavřením SOD s tímto 

zhotovitelem na realizaci akce „Regenerace panelového sídliště Turnov, J. Patočky – I. etapa“.
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*  RM vzala na vědomí zprávu o dokončení  akce Rekonstrukce Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic - 

Bezručova a Palackého ulice včetně rozsahu víceprací  a ukládá FO zařadit do příštích RZ a do návrhu roz-

počtu v roce 2008.

* RM vzala na vědomí zprávu o předávání komunikací v lokalitě Mašov, Pelešany po výstavbě kanalizace a 

ukládá OSM provést závěrečné finanční vypořádání v rámci roku 2007.

* RM uložila OSM zařadit Bezručovu ulici do plánu zimní údržby jako místní komunikaci.

* RM uložila odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn ve výši  595 000,--Kč.

* RM vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2007.

* RM vzala na vědomí přehled o stavu pohledávek Města Turnov k 30.6.2007 dle předloženého materiálu.

* RM vzala na vědomí průběžnou zprávu o přípravě projektu " Greenways Jizera ", o financování PD a uklá-

dá A. Hozdeckému předložit do návrhu rozpočtu na rok 2008 částku potřebnou na spolufinancování PD .

* RM odvolala z funkce stávající ředitelku ZSST paní Ing. Milenu Tomáškovou k 31.8.2007 na základě její 

rezignace a jmenovala do funkce ředitele ZSST pana Bc. Jaroslava Cimbála s účinností od 1.9.2007.

* RM vzala na vědomí informace o transformaci  příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov na 

Panochovu nemocnici Turnov, s. r. o., a doporučuje ZM schválit navržená usnesení.

* RM projednala změnu složení komisí RM:

a) RM města ke dni 20.8.2007 odvolala pana Martina Holana z funkce člena povodňové komise města 

a ke dni 20.8.2007 jmenovala novými členy povodňové komise města pana Miroslava Zvířecího a 

paní Stanislavu Syrotiukovou.

b) RM odvolala Ing. Kateřinu Koškovou a Ing. Zdeňka Čermáka z komise pro životní prostředí.

c) RM odvolala paní Ing. Milenu Tomáškovou z členství v komisích sociální komise, komise zdravotně 

sociálních služeb s účinností k 31.8.2007a  jmenovala pana Bc. Jaroslava Cimbála členem sociální 

komise a členem komise zdravotně sociálních služeb s účinností od 1.9.2007.

d) RM odvolala Mgr. Elišku Holečkovou a paní Hanu Janatovou z komise pro občanské záležitosti.

* RM schválila doplněné znění zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., na měření rychlosti a 

služeb spojených k usnesení RM č. 264/2007  ze dne 18.6.2007 a uložila starostce projednat s poradenskou 

firmou tyto úpravy.

* RM  vydala souhlasné stanovisko s Krajskou koordinační strukturou pro plánování rozvoje sociálních slu-

žeb v Libereckém kraji a jmenuje zástupce za Město Turnov  Ing. Jaromíra Pekaře.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 30.SRPNA 2007
* ZM schválilo přijetí revolvingového úvěru ve výši 6 mil. Kč od České spořitelny, a. s., včetně návrhu smlou-

vy o úvěru, a to s úrokovou sazbou 6 M PRIBOR + 0,00 % marže a bez zajištění.

* ZM vzalo na vědomí informaci o plnění opatření týkající se finanční situace Města

* ZM se zabývalo Městskou nemocnicí Turnov. V této souvislosti:

• uložilo RM předložit na další jednání úpravy znění jednacího řádu ZM dle tohoto návrhu: RM vyko-

nává  působnost  valné hromady Panochovy  nemocnice Turnov  s.  r.  o.,  v  níž  je  Město  jediným 

společníkem, avšak rozdělení obchodního podílu Města v této společnosti a převod obchodního po-

dílu na 3. osobu podléhá předchozímu schválení ZM. 
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• ZM schválilo převod všech činností včetně činnosti provozovatele příspěvkové organizace Městská 

nemocnice Turnov na Panochovu nemocnici Turnov, s. r. o. ke dni 1.1.2008.

• ZM zrušilo  příspěvkovou  organizaci  Městská  nemocnice  Turnov  ke  dni  30.6.2008  v  souladu  s 

ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

platném znění.

• ZM bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník 

práce, přecházejí práva a povinnosti  z pracovněprávních vztahů všech zaměstnanců příspěvkové 

organizace Městská nemocnice Turnov ke dni 1.1.2008 na přejímajícího zaměstnavatele, kterým je 

Panochova nemocnice Turnov, s. r. o.

* Dále  ZM jednalo o Dopravním terminálu v Turnově. V této souvislosti:

• schválilo v souvislosti s majetkovým řešením uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně 

uzavření kupní smlouvy na vykoupení pozemku parc. č. 1927, k. ú. Turnov a  doplněním předkupní-

ho práva závazkového k parcele č. 1935/3, k. ú. Turnov

• ZM schvaluje probíhající přípravy na realizaci rekonstrukce nádražní budovy pro využití jako zázemí 

společného dopravního terminálu dle návrhu.

* ZM schválilo odkoupení movitého majetku od společnosti VGP Park Turnov, s. r. o., za 300 000,- Kč dle 

návrhu.

*  ZM vzalo  na vědomí průběžnou zprávu  o  přípravě  projektu  Greenways  Jizera  a  schvaluje  dohodu o 

partnerství na projektu Greenways Jizera.

* ZM schválilo složení hodnotící komise pro Cenu obce a čestné občanství na volební období 2006 - 2010 

ve složení ThMgr. Ondřej Halama, Břetislav Jansa, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špet-

lík.
* ZM schválilo uzavření smlouvy o spolupráci a partnerství  s okresem Jawor (Powiat Jaworski).

* ZM schválilo dotace na sportovní aktivity z položky rozpočtu "Tělovýchovná činnost, příspěvky sportovním 

organizacím" dle předloženého návrhu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 17. ZÁŘÍ 2007
* RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o. :

• vzala na vědomí aktuální informace o průběhu výstavby Společenského centra Střelnice, o průběhu 

financování stavby a o čerpání rozpočtové rezervy.

• souhlasila s dodatkem smlouvy o dílo mezi KCT, s. r. o., a zhotovitelem stavby BAK a. s.

• souhlasila  se  změnou sídla  společnosti  Kulturní  centrum Turnov,  s.  r.  o.,  ze  současné  adresy 

Turnov, Skálova 466 na adresu Markova 311 s účinností od 1. ledna 2008. Současně ukládá jedna-

teli společnosti, aby zajistil provedení této změny na obchodním soudu v Hradci Králové. Dále sou-

hlasí, aby oficiální název objektu byl: Kulturní centrum Střelnice Turnov.

• souhlasila s personálním obsazením společnosti dle předloženého návrhu a z toho vyplývajícími 

požadavky na mzdové náklady pro rok 2008 a ukládá jednateli zařadit je do návrhu rozpočtu pro rok 

2008.
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* RM uložila ORM ihned zahájit předběžná a realizační jednání o kolaudaci objektu Střelnice, aby byl vytvo-

řen předpoklad na možné užívání objektu od 1. prosince 2007 i za cenu zajištění předběžného souhlasu s 

užíváním objektu do doby provedení řádné kolaudace.

* RM uložila ORM zahájit přípravné práce na realizaci zatřídění objektu do HIM.

* RM uložila Bc. Staňkové zahrnout do rozpočtové změny náklady na zpracování PD venkovních úprav 

Společenského centra Střelnice.

* RM souhlasila se zajišťováním informací pro občany za Město Turnov v roce 2008 prostřednictvím HOT 

dle návrhu a ukládá Bc. Staňkové zařadit částku 350 tis. Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2008.

* RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o., vzala na vědomí informace o problematice realizace umě-

leckého díla.

* RM v působnosti valné hromady MTT, s. r. o., schvaluje cenu tepelné energie za období 9/06 - 8/07 ve výši 

534,- Kč/GJ (bez DPH).

* RM v působnosti valné hromady MTT, s. r. o., schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na ob-

dobí 9/07 - 8/08 ve výši 517,- Kč/GJ (bez DPH).

* RM jednala o  postup transformace PO Městská nemocnice Turnov na Panochou nemocnici Turnov, s. r. 

o., a souhlasila s realizací jednotlivých kroků souvisejících s přechodem PO Městská nemocnice Turnov na 

PNT, s. r. o., dle návrhu.

* RM souhlasila s realizací akce "Pokládka asfaltu na panelové cesty" v areálu MN Turnov dle návrhu.

* RM vzala na vědomí zprávu o potřebných doprovodných akcích oprav místních komunikací při  řešení 

projektu Čistá Jizera včetně finanční náročnosti.

* RM schválila dodatek č. 1 k SOD 4845/2006 na zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění 

územního řízení na akci "Turnov - integrovaný přestupní uzel veřejné a individuální dopravy na nádraží ČD" 

ve výši 500 tis. Kč.

* RM vzala na vědomí informace o způsobu realizace křižovatky u zámku Hrubý Rohozec a ukládá Ing. Pe-

kařovi předložit návrh financování k projednání v ZM.

* RM schválila řešení zásahů do všech komunikací s asfaltovým povrchem dle předložených podmínek.

* RM schválila realizaci stavební akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Hruborohozecká " firmou Elek-

trovasury s. r. o. dle předložené nabídky.

* RM schválila prodej nadbytečného materiálu - žulových obrubníků ze skladu materiálu Vesecko za cenu 

450,--Kč/t a podmínek stanovených v předloženém materiálu.

* RM v působnosti valné hromady MST, s. r. o., projednala problematiku ostrahy sportovišť ve Skálově a 

Alešově ulici, o  zabezpečení městského majetku a prevenci kriminality a ukládá:

a) jednateli MST, s. r. o., pokračovat v jednotlivých krocích dle návrhu a o výsledcích ji pravidelně infor-

movat:

- kamera ve Skálově ulici

- kamera v Alšově ulici

- oplocení areálu ve Skálově ulici

b) A. Hozdeckému navrhnout zajištění kamer v souvislosti s nákupem kamer pro MP v roce 2008.

c) A. Hozdeckému projednat celou problematiku i se školami, které bezprostředně s areály sousedí.
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* RM v působnosti valné hromady MST, s. r. o., vzala na vědomí informaci o ekonomické situaci v Městské 

sportovní Turnov, s. r. o., a schválila, aby organizace požádala v příštím řádném termínu o rozpočtovou 

změnu ve výši 250 tisíc Kč.

* RM uložila jednateli, aby skutečnost s placením poslední splátky za kluziště v roce 2008 zohlednil při tvor-

bě rozpočtu.

* RM vzala na vědomí záměr nového využití objektu čp. 1276 a odkládá rozhodnutí o zpracování prověřova-

cí stavební studie na rok 2008 

* RM vzala na vědomí informaci o aktuální problematice územního plánování

* RM doporučila ZM schválit ukončení pořízení regulačního plánu č. 3 - Centrum města.

* RM doporučila ZM úpravu jednacího řádu ZM v § 3 - pravomoc zastupitelstva takto: ZM podle § 84 odst. 2, 

písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění rozhoduje o  nakládání s majetkovou účastí 

Města Turnov v obchodních společnostech, v nichž má město majetkovou účast, zejména: 

-  o  převodech  obchodních  podílů  (nabývání,  rozdělení,  pozbývání  obchodních  podílů)  obchodních 

společností, v nichž má město majetkovou účast 

- o zřizování zástavních práv k obchodním podílům 

- o zvýšení nebo snížení základního kapitálu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast 

* RM vzala na vědomí informace o problematice kontrolní činnosti u organizací a institucí, kde není Město 

Turnov zřizovatelem nebo zakladatelem. RM uložila tajemníkovi zapracovat do organizačního řádu provádě-

ní kontrol odborem kontroly na základě písemného pověření

*  RM uložila ředitelům škol  a školských zařízení,  které zřizuje Město Turnov,  uzavřít  pojištění  za odpo-

vědnost právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení za škodu způsobenou dětem, 

žákům či studentům neprodleně, nejpozději však od 1.11.2007.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. ZÁŘÍ 2007

* ZM schválilo přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou od Českomoravské 

záruční a rozvojové banky, a. s., včetně návrhu smlouvy o úvěru, a to bez zajištění.

* ZM vzalo na vědomí informace o aktuální problematice územního plánování.

* ZM schválilo ukončení pořízení regulačního plánu č. 3 - Centrum města.

* ZM udělilo čestné občanství manželům akademické malířce Jaroslavě Solovjevové a akademickému malíři 

Janu Solovjevovi.

* ZM schválilo udělení Ceny obce za rok 2007 pánům Mgr. Bohuslavu Lédlovi, Vítězslavu Čapkovi s finanční 

odměnou  50.000,- Kč pro každého oceněného.

* ZM schválilo doplnění jednacího řádu v § 3 pravomoc ZM takto:

Podle § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění rozhoduje o nakládání s 

majetkovou účastí Města Turnov v obchodních společnostech, v nichž má město majetkovou účast, zejmé-

na:

-  o  převodech  obchodních  podílů  (nabývaní,  rozdělení,  pozbývání  obchodních  podílů)  obchodních 

společností, v nichž má město majetkovou účast

- o zřizování zástavních práv k obchodním podílům
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- o zvýšení nebo snížení základního kapitálu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast.

* ZM zvolilo za člena kontrolního výboru pana Bohuše Plesla.

* ZM schválilo v rámci rozpočtových změn č. 4 navýšení příspěvku pro VHS Turnov o 850 tis. Kč na realizaci 

křižovatky Hrubý Rohozec - Bezručova ulice.

* ZM uložilo OSM, aby vyhodnotil podněty dopravní komise k řešení parkoviště u zámku Hrubý Rohozec z fi-

nančního a technického hlediska a předložil RM k projednání.

* ZM schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 3273/14 o výměře cca 10 m2, k. ú. Turnov na komunikaci v 

souladu s regulačním plánem bytové zóny Durychov -  Na Kamenci za cenu 81,--Kč/m2, určenou podmín-

kami a pravidly pro majetkové vyrovnání v bytových zónách.

*  ZM určilo  Ing.  Tomáše Slámu,  RNDr.  Ottu  Jarolímka a PhDr.  Hanu Maierovou  jako zástupce Města 

Turnova v pracovní skupině Libereckého kraje pro přípravu projektu vzdělávacího centra – podnikatelského 

inkubátoru v Turnově. ZM uložilo radě města jmenovat místní pracovní skupinu pro spolupráci na tomto 

projektu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. ŘÍJNA 2007
* RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s. r. o.:

 - schválila plán zimní údržby komunikací v Turnově pro zimní období roku 2007 - 2008 dle návrhu.

 - vzala na vědomí problematiku svozu druhotných surovin.

 - souhlasí s úplným uzavřením sběrného dvora v Sobotecké ulici od 1. 1. 2008.

 - souhlasí s ukončením vybírání poplatků za komunální odpad v sídle společnosti v Sobotecké ulici od 1. 1. 

2008.

 - vzala na vědomí nedostatek finančních prostředků na likvidaci odpadů a požadavek jednatele na zvýšení 

částky schválené v rozpočtu Města na rok 2007 o 800 tis. Kč.

*  RM uložila  OŽP předložit  na příští  jednání analýzu  a  návrhy na zlepšení separace odpadů a využití 

druhotných surovin včetně finančních otázek.

* RM uložila místostarostovi  Aleši Hozdeckému ve spolupráci s dozorčí radou zajistit  návrh dodatku smlou-

vy s TST, s. r. o., na rok 2008 a předložit na  příštím jednání RM.

* RM vzala na vědomí návrh dispozičního uspořádání nádražní budovy související s výstavbou společného 

dopravního terminálu v Turnově. RM uložila předsedům příslušných komisí, vedoucím odborů a ředitelům 

dotčených organizací záměr projednat a do konce měsíce října předložit připomínky vedoucí OSM.

* RM doporučila rekonstrukci Markovy ulice ve variantě s průsečnou křižovatkou a ukládá OSM pokračovat v 

projektové přípravě.

* RM doporučila ZM schválit bezúplatné darování pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví 

Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje se správou majetku Krajská správa silnic Libereckého kraje a 

zároveň přijetí bezúplatného daru pozemků z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města Turnov dle 

návrhu. Pro akci Čistá Jizera bude ve smlouvě zajištěno bezplatné užívání veřejného prostranství. RM uloži-

la OSM projednat tento návrh s Libereckým krajem před projednáním v Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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* RM nedoporučila ZM schválit prodej pozemku p. č. 476/3, k. ú. Bukovina u Turnova za cenu zjištěnou 

znaleckým posudkem z důvodu, že plánovaná stavba malé vodní  elektrárny Povodí Labe, s.  p.,  není v 

souladu se schváleným územním plánem.

* RM schválila v souvislosti  s obnovou městského parku uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného  břemene s  Libereckým krajem,  vlastníkem pozemků parc.  č.  532,  533,  534,  k.  ú.  Turnov  ve 

prospěch Města Turnov.

* RM schválila pronájem stavby silnice I/10 v Turnově, konkrétně ostrůvek okružní křižovatky ulic Nádražní - 

Bezručova, pro umístění a provozování uměleckého díla "Strážci stromu" za cenu  1 000,--Kč za rok.

* RM schválila smlouvu o pronájmu nebytových prostor a nemovitostí s Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. 

o., dle předloženého návrhu.

* RM vzala na vědomí předložený materiál o majetku Města Turnov a možnostech prodeje.

* RM projednala materiály týkající se péče o zeleň:

- RM vzala na vědomí zprávu o městských lesích.

- RM uložila OSM zajistit rozšíření studie rekreačního využití oblasti Struh se záměrem zpřístupnění lesního 

komplexu ve Struhách včetně návaznosti na pěší a cyklistickou dopravu.

- RM uložila OŽP zadat zpracování studie rozvoje a využívání příměstského lesa Farářství.

* RM schválila komisi pro vypsání VŘ na provozovatele kompostárny a ukládá OŽP předložit zadávací pod-

mínky na příštím jednání RM.

* RM schválila s účinností od 1. 1. 2008 stejnou výši nájemného v domech zvláštního určení - v domě s pe-

čovatelskou službou, Turnov, Výšinka 1897 a v penzionu pro důchodce, Turnov, Žižkova ul 2030, 2031, 

2032 a 2047 jako u městských bytů dle předloženého návrhu.

RM schválila příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov nákup dvou automobilů v ceně

 693 250,--Kč a použití investičního fondu k témuž účelu ve výši 308 350,--Kč.

* RM schválila příspěvkové organizaci MN Turnov nákup  automobilu Škoda Octavia za cenu 550 tis. Kč z 

vlastních zdrojů organizace.

* RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o., schvaluje finanční plán Městské tep-

lárenské Turnov s. r. o. dle předloženého návrhu.

* RM projednala řešení dopravní situace ve městě:

- souhlasí s předloženým návrhem krátkodobého parkovacího systému s úpravami dle diskuze, ukládá ve-

doucímu dopravnímu odboru předložit jej na jednání ZM a do prosincové schůze RM předložit návrh "Na-

řízení města o vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou" s platností od 1. 1. 2008.

- RM vzala na vědomí předložený materiál s návrhy řešení na dlouhodobé parkování a ukládá tajemníkovi 

zajistit další rozpracování konkrétních řešení dotčenými odbory.

- RM  uložila vedoucímu odboru dopravy vyhodnotit nepřehlednou dopravní situaci  v pěších zónách (Krají-

řova a Petrnouškova ul.) a  na prosincovém jednání RM navrhnout řešení k nápravě.

* RM schválila za vítěze výběrového řízení na úklid v budovách MÚ firmu Romana Kováčová - ROKO servis 

a pověřuje starostku uzavřením smlouvy na úklidové a domovnické práce s touto firmou.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25.ŘÍJNA 2007

* ZM schválilo změnu v rozpočtu v řádku č. 47 navýšení o 20 000,--Kč, řádek č. 86 navýšení o 30 000,--Kč, 

řádek 173 snížení o 50 000,--Kč a řádek 224 navýšení o 100 000,--Kč.

* ZM schválilo rozpočtové změny č. 4 na rok 2007, a to snížení příjmů o 14063 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 

371143 tis. Kč, zvýšení výdajů o 12630 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí  428720 tis. Kč  a zvýšení financování 

o 26693 tis. Kč. Celkové financování tedy činí dle změny  57577 tis. Kč.

* ZM vzalo na vědomí základní principy řešení rekonstrukce Markovy ulice ve zjednodušené variantě bez 

úpravy stávající křižovatky u Střelnice a ukládá OSM projednat v komisích (dopravní, rozvoj, památková) a 

předložit RM na listopadové jednání.

* ZM jednalo o bezplatném parkování na parkovišti U Raka, avšak návrh nebyl přijat.

* ZM uložilo OSM vyhodnotit připomínky dopravní komise ve věci zvýšení kapacity parkoviště u Městské 

nemocnice a v ul. 28. října a předložit zprávu na prosincové jednání ZM.  

* ZM vzalo na vědomí předložený materiál - studie řešení parkovacího systému v Turnově.

* ZM schválilo rozšíření počtu členů finančního výboru na 7 členů a schválilo za členy  pana Jiřího Kubíčka a 

Ing. Šárku Těšinovou.

* ZM jednalo o projektu Podnikatelský inkubátor,  považuje úlohu Města Turnova za klíčovou v přípravě 

projektu, a proto žádá Radu Libereckého kraje, aby akceptovala schválené usnesení ve věci zastoupení 

Města Turnova v pracovní skupině.

* ZM vzalo na vědomí aktuální informace o projektu Podnikatelské inovační a vzdělávací centrum a inkubá-

tor, schvaluje další postup dle návrhu s doplněním dle diskuse a uložilo starostce a Ing. Slámovi zajistit rea-

lizaci jednotlivých kroků.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 1. LISTOPADU 2007

Zasedání rady se sešlo k otázce měření rychlosti.

* RM souhlasí s podáním rozkladu k rozhodnutí orgánu dohledu ve věci veřejné zakázky měření rychlosti a 

uložila vedoucímu OD prověřit smlouvu s poradenskou firmou.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. LISTOPADU 2007

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov, s. r. o., schválila: 

a) výroční zprávu 2006/2007, včetně účetní závěrky

b) závěry auditu hospodářského roku 2006/2007

c) vypořádání zisku dle předloženého návrhu.

* RM v působnosti valné hromady MTT, s. r. o., vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osoba-

mi.

* RM v působnosti valné hromady MTT, s. r. o., dále schválila:
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 - jednateli Ing. Vladimíru Konopkovi mimořádnou odměnu za plnění stanovených úkolů v hospodářském 

roce 2006/2007 dle návrhu, a to z podílu na zisku MTT, s. r. o.

 - poskytnutí  příplatku mimo základní kapitál ve výši 6,5 mil. Kč Městem Turnov jako jediným společníkem, 

a to za účelem financování stavby "Společenské centrum Střelnice".

* RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r .o. vzala na vědomí:

 -  informaci o průběhu výstavby "Společenského centra Střelnice".

 -  informace o přípravě žádosti o dotace na dokončení "Společenského centra Střelnice" a souhlasí s do-

savadním postupem.

* RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o. odložila rozhodnutí o realizaci uměleckého díla do vyjasnění 

dofinancování zprovoznění Společenského centra Střelnice, dokončení projektu uměleckého díla a před-

ložení cenové nabídky na jeho realizaci.

* RM v působnosti valné hromady KCT, s. r. o., souhlasí:

 -  s nájemní smlouvou mezi  KCT, s. r. o., a manželi Kefurtovými o podnájmu náhradního bytu.

 -   s výši  pronájmu nebytových prostor 400,--Kč/m2/rok a uložila  jednateli  společnosti  předložit  nájemní 

smlouvu s vhodným nájemcem ke schválení na příští jednání RM.

* RM doporučila ZM schválit bezúplatný převod projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce a přístav-

ba zázemí sportovní haly a atletického stadionu na TJ Turnov a dále doporučila ZM schválit jako zmařenou 

investici projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci ze SROP na akci Výstavba Společenského a vzděláva-

cího centra Střelnice.

* RM projednala otázky školství v Turnově:

 - vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v Turnově bez 

připomínek  a  doporučila  ředitelkám  mateřských  škol  zřizovaných  Městem  Turnov  postupovat  při  roz-

hodování o přijetí dítěte do mateřské školy od školního roku 2008/2009 dle těchto kritérií.

 - projednala žádost manželů Hakenových a na základě stanovisek ředitelky mateřské školy a odboru škol-

ství, kultury a sportu a  doporučila ředitelce MŠ Turnov, Zborovská 914, okres Semily postupovat v této věci 

v souladu se zákonem.

 -RM schválila zpracování dokumentu Koncepce vzdělávání v Turnově 2008 – 2013 a uložila vypsat výbě-

rové řízení na zpracovatele dokumentu dle navrženého zadání s doplňky dle diskuse. RM jmenovala výbě-

rovou komisi ve složení: PhDr. Maierová, Mgr. Frič, Mgr. Bárta, Mgr. Čiháková, Doc. PhDr. Svobodová, Mgr. 

Mašek, Bc. Brož a pověřila realizací této akce odbor školství, kultury a sportu.

* RM schválila místní pracovní skupinu pro spolupráci na tvorbě projektu Podnikatelské inovační a vzděláva-

cí centrum a inkubátor dle předloženého návrhu s doplněním o Mgr. Filipa  a místostarostu A. Hozdeckého.

* RM schválila kronikářský zápis za rok 2006 včetně jeho fotodokumentační přílohy. RM odvolala na vlastní 

žádost pana Pavla Charouska z funkce kronikáře města s účinností k 31. 12. 2006  a jmenovala Janu Zají-

covou kronikářkou města s účinností od 1. 1. 2007. RM schválila za tuto činnost odměnu dle návrhu.

* RM doporučila rekonstrukci Markovy ulice v úsporné variantě s minimální úpravou stávající křižovatky a 

uložila OSM pokračovat v projektové přípravě.

* RM vzala na vědomí aktuální informace o přípravě projektu Dopravní  terminál, schvaluje studii  budovy 

ČD včetně připomínek dle předloženého materiálu a odložila zpracování SPD ke stavebnímu povolení do 

vyřešení majetkových vztahů s ČD, a.s.
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* RM uložila OSM zpracovat analýzu provozních nákladů na budoucí rekonstruovanou nádražní budovu.

* RM schválila uzavření smlouvy o pronájmu movitých věcí, tj. vybavení školní kuchyně, s Obchodní akade-

mií a Hotelovou školou Turnov na dobu neurčitou za nájemné ve výši 150 000,--Kč za rok.

* RM schválila uzavření kupní smlouvy na část movitého majetku, tj. vybavení školního hřiště, s Gymnáziem 

Turnov dle návrhu a převedení zbývající části majetku na Městskou sportovní  Turnov, s. r. o.

* RM uložila OSM zveřejnit prodej objektu čp. 256 v Tázlerově ulici pro realizaci stavby sociálního zařízení 

dle projektové dokumentace, která je součástí prodeje. Na prodej bude uzavřena smlouva o smlouvě budou-

cí. 

* RM vzala na vědomí informaci o plánu projektů z grantů EU na léta 2008 - 2010 (2013).

* RM uložila Ing. Pekařovi a tajemníkovi Ing. Šmirausovi připravit zadání pro výběr zpracovatele projektu 

nového uspořádání správy majetku města Turnov a organizace Městského úřadu a tento materiál předložit 

ke schválení RM.

* RM pověřila A. Hozdeckého připravit s odborem životního prostředí dodatek smlouvy s TST, s. r. o., pro 

odpadové hospodářství na rok 2008.

* RM vzala  na vědomí informace o problematice separace odpadů ve městě:

 - souhlasí se záměrem rozšíření separace formou pytlového sběru

 - s rozšířením sběrných míst o nádoby na bílé sklo a o další potřebné nádoby

 - uložila OŽP provést informační kampaň zaměřenou na separaci odpadů a souhlasí s větším zapojením 

škol do separace

 - uložila OŽP rozpracovat motivační systém

 -  souhlasí  s  vypsáním  poptávkového  řízení  na  zajištění  svozu  a  likvidace  separovaného  odpadu  ze 

sběrných míst rozmístěných na území města.

* RM schválila plán připojení městských organizací na PCO v roce 2008, ostatních organizací dle možností 

a na základě samostatných jednání a uložila veliteli městské policie projednat jej s dotčenými organizacemi.

* RM souhlasí s prodejem automobilu UAZ 3162 za 280 tis. Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

* RM projednala petici rodičů a BHK Turnov a ostatních příznivců bruslení a hokeje v Turnově a uložila 

jednateli Městské sportovní Turnov, s.r.o., vyhodnotit tento požadavek z pohledu rozpočtu společnosti na r. 

2007.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 29. LISTOPADU 2007

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o., souhlasí s termínem převzetí stavby v 

první pracovní den po datu 30. 11. 2007, tj. 3. 12. 2007.

Z JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  29.  LISTOPADU 

2007
* ZM odsouhlasilo základní principy revitalizace studie Šetřilovských parků dle předložené studie, uložilo 

OŽP po vyhodnocení připomínek předložit zadávací podmínky ke schválení ZM a poté zadat zpracování 
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dokumentace ke stavebnímu řízení v roce 2008.

ZM uložilo OŽP předložit do poloviny roku 2008  návrh potřebných úprav v navazujícím území svahů k Jize-

ře a příměstského lesa Farářství jako podklad k možné žádosti o dotace.

* ZM schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2008.

* ZM schválilo výši dlouhodobého zadlužení pro rok 2007 ve výši 114 mil. Kč.

* ZM vzalo na vědomí přehled pohledávek Města Turnov k 30. 9. 2007.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o plnění přijatých opatření k závěrečnému účtu za rok 2006.

* ZM schválilo doplnění statutu sociálního fondu dle návrhu.

* ZM schválilo  bezúplatný převod projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce a přístavby zázemí 

sportovní haly a atletického stadionu na TJ Turnov.

* ZM schválilo jako zmařenou investici  projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci ze SROP na akci Vý-

stavby společenského a vzdělávacího  centra Střelnice.

* ZM schválilo v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 31. 8. 2007 vyzvat manže-

le Jaroslava a Zuzanu Horákovy, Turnov, k uzavření kupní smlouvy na pozemku  parc. č. 1927, k. ú. Turnov 

a úhradu první části kupní ceny ve výši 1 268 000,--Kč v termínu splatnosti do 20. 12. 2007. Přesun fi-

nančních prostředků bude zahrnut do rozpočtové změny projednávané ZM dne 20. 12. 2007.

* ZM schválilo Pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova 

dle návrhu a diskuse, a to s účinností od 1. 1. 2008.

* ZM souhlasí se vstupem obcí Rovensko pod Troskami, Tatobity, Ktová a Žernov do dobrovolného svazku 

obcí Vodohospodářské sdružení Turnov k datu 1. 1. 2008 a v této souvislosti souhlasí se zněním dodatku č. 

3 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 1. 1. 2005 a dodatku č. 3 ke stanovám 

VHS Turnov ze dne 1. 1. 2005 a pověřuje starostku podpisem těchto listin.

ZM odvolala ke dni 31. 12. 2007 Ing. Jiřího Ulmanna z Rady sdružení VHS Turnov a děkuje mu tímto za 

dlouholetou práci v radě VHS při zastupování Města Turnova.

ZM schválilo za zástupce Města Turnov v Radě sdružení VHS Turnov Ing. Tomáše Slámu s účinností od 

1. 1. 2008.

* ZM vzalo na vědomí hodnotící zprávu o činnosti Sboru hasičů Města Turnov a ukládá vedoucí FO zařadit 

do návrhu rozpočtu na rok 2008 odměnu pro členy sboru dle návrhu. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti 

občanských sdružení na úseku PO v okrsku Turnov.

* ZM vzalo na vědomí zprávu Ing. Slámy o usnesení LK ve věci odložení slučování ISŠ a OAHŠ k 1. 1. 2009 

a jeho rezignaci z komise Libereckého kraje k projektu Podnikatelské inovační a vzdělávací centrum a inku-

bátoru ZM schválilo zástupcem Města Turnova v této komisi starostku PhDr. Hanu Maierovou. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. PROSINCE 2007

* RM schválila doplnění odpisového plánu příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov dle  ná-

vrhu a změnu sledovaných ukazatelů dle předloženého návrhu..

* RM schválila příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn nákup automobilu Suzuki Ignis 1, 3 od firmy Auto KP 

Plus , s. r. o., do výše 370 000,- Kč. 
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* RM schválila příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn převedení finančních prostředků z rezervního fondu 

na fond investiční do výše 350 000,- Kč.

* RM vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2008 a ukládá Bc. Staňkové předložit  upravený návrh na 

jednání v lednu 2008.

* RM jednala o Městské nemocnici a schválila zkrácení úvazku ředitele Městské nemocnice Turnov, p. o., na 

výši 0,1 úvazku s platností od 1. 1. 2008. Platový výměr do 1. 1. 2008 je stanoven dle platných legislativních 

předpisů .

* RM v působnosti valné hromady společnosti Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. :
- schválila návrh kupní smlouvy o koupi movitých věcí, uzavřenou mezi Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. 

o., a Městskou nemocnicí Turnov, p. o.

-  souhlasí  s  návrhem  Smlouvy  o  postoupení  práv  a  převzetí  povinností  uzavřenou  mezi  Panochovou 

nemocnicí Turnov ,s. r. o., a Městskou nemocnicí Turnov, p. o., dle podmínek uvedených ve smlouvě.

- rozhodla o změně zakladatelské listiny, bodu za třetí: předmět podnikání společnosti, rozšířením o činnosti: 

správa a údržba nemovitostí, poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace 

podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízení v platném znění.

- uložila jednateli společnosti učinit potřebné kroky pro zápis změn do obchodního rejstříku.

- vzala na vědomí zprávu o transformaci Městské nemocnice Turnov p. o. na Panochovu nemocnici Turnov, 

s. r. o.

RM v působnosti valné hromady společnosti Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. :

- uložila Ing. Slámovi, jednateli společnosti, aby zajistil převod pohledávek, závazků, finančních prostředků 

na Panochovu nemocnici Turnov, s. r. o., z Městské nemocnice Turnov, p. o., v souladu s usnesením ZM z 

30. 8. 2007, dle platných právních předpisů a dle uzavřených smluv mezi oběma subjekty, tak, aby byla za-

jištěna návaznost ve zdravotnických činnostech, nebyl narušen chod nemocnice a byly dodrženy pracovně 

právní vztahy a obchodní vztahy. Zprávy o postupu a o plnění tohoto usnesení valné hromady bude jednatel 

společnosti Ing. Sláma předkládat průběžně valné hromadě.

- souhlasí s převzetím smlouvy o úvěru reg. číslo 73500052200178, uzavřenou mezi Komerční bankou, a. 

s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČ: 45317054 a Městskou nemocnicí Turnov, příspěvková organizace, 

se sídlem 28. října 1000, Turnov, IČ: 00192651, dne 4. 11. 2005. Rada města v působnosti valné hromady 

souhlasí, aby Panochova nemocnice Turnov převzala zůstatkový dluh plynoucí z titulu nesplaceného úvěru 

ve stavu ke dni 1. 1. 2008.

- schvaluje smlouvy o nájmu uzavřené mezi Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. o., a soukromými nájemci 

nebytových prostor dle předchozího schválení RM pro Městskou nemocnici Turnov, p. o.

- souhlasí s žádostí Městské nemocnice Turnov, p. o., určené Ministerstvu zdravotnictví ČR ve věci úpravy 

podmínek v ISPROFIN - zrušení podmínky nepřevoditelnosti majetku spolufinancovaného ze státního roz-

počtu (skiaskopiský komplet a videokolonoskop).

* RM projednala stanovisko ke křižovatce na Hrubém Rohozci, vzala na vědomí vyhodnocení připomínek 

pana J. Kunetky k řešení parkoviště a křižovatky u zámku Hrubý Rohozec a uložila OSM předložit na vě-

domí zastupitelům.
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*  RM schválila  vyhlášení  záměru  prodeje  objektu  bývalé  přečerpávací  stanice  tepla  se  st.p.č.  1660/71 

včetně oploceného pozemku na sídlišti Výšinka a doporučila ZM schválit prodej nejvyšší nabídce. Minimální 

kupní cena 725 tis. Kč.

* RM schválila uzavření smlouvy na pronájem 1ks parkovacího automatu ParkLine 2001 PSA-2 pro Pano-

chovu  nemocnici  Turnov s.r.o.  na dobu  jednoho roku  od 1.1.2008 a stanovení  nájemného ve  výši  vy-

naložených prostředků na zprovoznění automatu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 20. PROSINCE 2007
* RM souhlasí s navýšením mzdového limitu na rok 2007 ve Zdravotně sociálních službách Turnov o 200 tis. 

Kč na limit 13 536  tis. Kč.

* RM v působnosti valné hromady schválila rozhodnutí zadavatele  o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku  „Nákup movitého majetku v rámci vypořádání aktiv a 

závazků mezi nově vzniklou Panochovu nemocnicí Turnov, s. r. o., a Městskou nemocnicí Turnov, p. o., a 

ukládá Ing. T. Slámovi uzavřít smlouvu o koupi majetku s uchazečem Městskou nemocnicí Turnov.

*  RM  ruší  tímto  povolení  k  používání  osobního  automobilu  dle  usnesení  MR  č.  223/99  a  to  ke  dni 

31.12.2007.

* RM v působnosti valné hromady schválila Ing. Tomáši Slámovi, jednateli společnosti Panochova nemocni-

ce Turnov, s. r. o., manažerskou smlouvu, a to k 1.1.2008.

* RM souhlasí s vyplacením zálohové roční odměny pro ředitele MN Turnov.

Z JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  20.  PROSINCE 
2007

* ZM vzalo na vědomí provedenou prezentaci uměleckého díla pro Společenské centrum Střelnice, souhlasí 

s tím, aby se toto umělecké dílo stalo součástí průčelí budovy Střelnice a souhlasí se zajištěním projektové 

dokumentace na jeho realizaci.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o průběhu a dokončení stavby Společenského centra Střelnice.

* ZM uložilo Bc. Staňkové zařadit do návrhu rozpočtu finance potřebné na zprovoznění Kulturního centra 

Střelnice v roce 2008.

* ZM vzalo na vědomí aktuální informace o problematice dotací na zprovoznění Kulturního centra Střelnice 

Turnov a souhlasí s dosavadním postupem bez připomínek.

* ZM vzalo na vědomí přehled projektů na rok 2008 a souhlasí s přípravou žádostí do uvedených programů 

EU dle návrhu. ZM uložilo ORM předložit další materiál v měsíci lednu 2008.

* ZM vzalo na vědomí monitorovací zprávu ke strategickému plánu města Turnova k termínu listopad 2007 

bez  připomínek. 
* ZM vzalo na vědomí materiál Čistá Jizera a ukládá OSM zahájit projektovou přípravu na rekonstrukci ulic 

Skálova,  5.května,  Zborovská,  Tázlerova,  Vejrichova,  Nádražní  -  chodníky,  dále  Studentská,  Květinová, 

Březová, Sportovní včetně parkovacích ploch.
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* ZM schválilo bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí II. a III. třídy z vlastnictví Města Turnov do 

vlastnictví Libereckého kraje se správou majetku Krajská správa silnic Libereckého kraje a zároveň přijetí 

bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnova dle diskuse.

*  ZM schválilo  bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši  jedné ideální poloviny pozemků  par-

koviště u autobusového nádraží  do vlastnictví Města Turnov od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.   

* ZM vzalo na vědomí vyhodnocení řešení parkoviště a křižovatky u zámku Hrubý Rohozec.

* ZM neschválilo předložený návrh vrácení příspěvku od VHS v rámci rekonstrukce Bezručovy ulice 250 tis. 

Kč.

* ZM schválilo rozpočtové změny č. 5 na rok 2007, a to zvýšení příjmů o 10181 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 

381324 tis. Kč, zvýšení výdajů o 8372 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 437092 tis. Kč, a snížení financování o 

1809 tis. Kč, tj. celkové financování činí 55 768 tis. Kč.

* ZM schválilo názvy nových ulic Kozákovská a K Vodárně a název nového veřejného prostranství Náměstí 

B. J. Horáčka.

* ZM vzala na vědomí zprávu o transformaci Městské nemocnice Turnov, p. o., na Panochovu nemocnici 

Turnov, s. r. o.

* ZM Turnov vzalo na vědomí zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera  v r. 2007 bez připomínek.
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Rozpočet města Turnova na rok 2007
► Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 31. ledna 2007, a to v příjmové části ve výši 
373929 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 274539 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 119580 tis. 
Kč a financování ve výši 20190 tis. Kč.
Příjmy
Daňové příjmy byly plánovány ve výši 176,6 mil. Kč, z toho největší část činí daně z příjmu fyzických osob, a 

sice 48 mil. Kč. Nedaňové  příjmy byly plánovány výši 52,5 mil. Kč a nejvyšší položku těchto příjmů tvoří ná-

jmy z městského majetku. Kapitálové příjmy byly schváleny ve výši 46,2 mil. Kč, po úpravě rozpočtovou 

změnou 17,8 mil. Kč a skládají se z prodeje pozemků ve výši 6,6 mil. Kč, prodeje bytů, domů a staveb ve 

výši 5 mil. Kč a z prodeje majetku městských organizací ve výši 6 mil. Dotace byly plánovány ve výši 102 

mil. Kč, a to od Libereckého kraje, ministerstva financí, životního prostředí a kultury, popř. z dalších zdrojů.

Výdaje
Celkové výdaje města byly plánovány ve výši 394 mil. Kč, a to běžné výdaje ve výši 274,5 mil. Kč a kapitá-

lové výdaje ve výši 119,5 mil. Kč.  

Odbor správy majetku měl výdaje ve výši 72 mil. Kč,  tedy asi 19 % z celkových městských výdajů. Běžné 

výdaje jsou ve výši 35,7 mil. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši 36,7 mil. Kč a z této položky je nejvyšší pří-

spěvek určen na rekonstrukci Základní školy v ulici 28. října (16,7 mil. Kč).

Odbor životního prostředí měl běžné výdaje 17,5 mil. Kč, z toho nejvíce, 10 mil. Kč, činilo nakládání s odpa-

dy (svoz, sběrné dvory). Kapitálové výdaje ve výši 825 tis. Kč byly určeny na zpracování bioodpadu.

Finanční odbor měl jen běžné výdaje, které činí 32,2 mil. Kč. Nejvyšší položku tvoří daň z příjmu za obec ve 

výši 25 mil. Kč. Tato částka je i v daňových příjmech, jelikož dle zákona o rozpočtovém určení daní je tato 

daň 100 % příjmem obce. Další vysokou položkou je úrok z úvěru ve výši 2,9 mil. Kč.

Odbor školství, kultury a sportu má výdaje ve výši 37,5 mil. Kč, tj. 9,5 % celkového rozpočtu. Běžné výdaje 

ve výši necelých 33 mil. Kč a kapitálové ve výši 1,9 mil. Kč. Z těchto výdajů je určena částka 14 mil. Kč na 

školství, 7,7 mil. Kč na kulturu, 600 tis. Kč na památky, 10 mil. na sport a 700 tis. ostatní. 

Odbor cestovního ruchu má běžné výdaje ve výši 4,6 mil. Kč, z toho 2 mil. Kč na financování vlastního podí-

lu grantu ze SROP II. Celkový podíl nákladů je přes 1%.

Na odboru sociálních věcí z celkových běžných výdajů ve výši 75 mil. Kč, tj. 19 %, je nejvyšší částka na vý-

platu sociálních dávek, které činí 55 mil. Kč a příspěvek Zdravotně sociálním službám ve výši 14,7 mil. Kč. 

Tato částka výrazně vzrostla oproti minulým letům, a to z důvodu změny legislativy.

Odbor rozvoje města má celkové výdaje ve výši 62 mil. Kč, tj.15, 7 %. Běžné výdaje jsou ve výši 1 mil. Kč a 

kapitálové ve výši 61 mil. Kč. Z kapitálových výdajů je  nejvyšší položkou příplatek mimo základní kapitál 

Kulturnímu centru Turnov ve výši 58,7 mil. Kč, a to vzhledem k dostavbě Střelnice. 

Zastupitelé mají v rozpočtu celkové výdaje 43,9 mil. Kč, tj.  nebývalých 11% městského rozpočtu. Avšak 

běžné výdaje činí 6,3 mil. Kč a z této částky jsou náklady na odměny a režii zastupitelů ve výši 3 mil. Kč, za-

hraniční spolupráce ve výši 0,3 mil. Kč, příspěvek na Hlasy a ohlasy ve výši 0,4 mil. Kč, dotace spádovým 

obcím ve výši 0,4 mil. Kč, náklady na televizi ve výši 0,5 mil. Kč, ostatní příspěvky ve výši 0,3 mil. Kč a na 

reprezentační materiály je schválena částka 0,03 mil. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 37,6 mil. Kč  představují 

převážně investiční příspěvky VHS a nemocnici Turnov na nákup technologie.
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Kancelář tajemníka má v rozpočtu pouze běžné výdaje ve výši 43,6 mil. Kč, tj. 11 %. V běžných výdajích 

jsou zahrnuty mzdy včetně odvodů ve výši 39 mil. Kč, náklady na dopravní obslužnost ve výši 2,1 mil. Kč a 

ostatní. 

Náklady na městskou policii byly naplánovány ve výši 6,4 mil. Kč, tj. 1,6 % z celkových nákladů.

► Skutečné plnění rozpočtu k 31.12. 2007 - závěrečný účet Města:
Závěrečný účet Města Turnov za rok 2007 byl schválen na zasedání zastupitelstva 24. dubna 2008.

PŘÍJMY 
Celkové příjmy k 31. 12. 2007 činily 378 328 tis. Kč, tj. o 2 996 tis. Kč méně než byl schválený rozpočet 

včetně rozpočtových změn.

Příjmy daňové činily 186 553 tis. Kč, tedy byly vyšší o 4724 tis. Kč. Nejvyšší procento plnění je u místního 

poplatku za znečišťování ovzduší, a to ve výši 160%. Daň z nemovitosti byla vyšší o 1051 tis. Kč, tj. plnění 

na 118%. Daň z příjmu právnických osob byla rovněž vyšší, a to o 1592 tis. Kč, tj. plnění na 105%. Správní 

poplatky a poplatky za užívání veřejného prostranství se rovněž pohybovaly nad 105% plánovaného roz-

počtu.

Nedaňové příjmy činily 51 780 tis. Kč, tedy byly nižší o 339 tis. Kč. Nejvyšší procento plnění je u služeb ne-

bytové prostory ve výši 128% a příjmů z nájmů KCT (121%). Propad nastal u položek Bytové prostory a 

Služby bytové prostory ve výši 647 tis. Kč (plnění 75, resp. 73 %). Příjem nájmu MST je rovněž nižší o 113 

tis. Kč (plnění 75%). 

Kapitálové příjmy činily 18 416 tis. Kč, tedy byly vyšší o 77 tis. Kč. Nad rámec rozpočtu byl realizován prodej 

plynovodu ve výši 72 tis. Kč.

Největší propad zaznamenaly dotace - byly o 7 458 tis. Kč nižší než byly rozpočtovány. Částka činila celkem 

121 579 tis. Kč. Dotace na sociální dávky MPaSV ve výši 65999 tis. Kč nebyla dočerpána o 6300 tis. Kč a 

rozdíl byl tudíž vrácen. Dotace na obnovu židovské synagogy nebyla doplacena v rozpočtované výši (rozdíl 

800 tis. Kč) a bude doplacena v roce následujícím. Rovněž rozpočtované dotace z Interregu III A nebyly do-

čerpány vzhledem k nejasnostem o změnách čerpání těchto fondů.

VÝDAJE 
Celkové výdaje k 31.12.2007 činily 424 995 tis. Kč, tj. o 12 097 tis. Kč méně než bylo rozpočtováno.

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 289 045 tis. Kč a čerpání výdajů činilo 277 688 tis. Kč, tj. úspora ve 

výši 11 357 tis. Kč. Nejnižší čerpání má položka Osobní asistence (50%), úspora činí 25 tis. Kč.  Nejvyšší 

úspora je na sociálních dávkách - 9147 tis. Kč. Mzdové náklady za rok 2007 jsou nižší o 376 tis. Kč (plnění 

na 99%) a sociální fond o 502 tis. Kč (čerpání na 64%). Další úspory vznikly  u bytů a služeb, naopak 

navýšení bylo v položkách Veřejná zeleň  a režie OSM.

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 148 047 tis. Kč a čerpání činilo 147 307 tis. Kč, tedy vznikla 

úspora 740 tis. Kč. Ta je ovlivněna především nižšími výdaji odboru rozvoje města.

FINANCOVÁNÍ 
Financování bylo rozpočtováno ve výši 55 768 tis. Kč a obsahuje přijetí úvěrů, splátky jistin úvěrů a změnu 

stavu na bankovních účtech. Skutečnost k 31.12.2007 byla 46 667 tis. Kč.

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí Finančního odboru MěÚ, materiál pro ZM Závěrečný účet města)
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Hospodaření organizací založených nebo zřizovaných 
Městem Turnov
V následujících tabulkách je uveden hospodářský výsledek jmenovaných organizací v tisících korun:

Výsledky hospodaření organizací založených Městem:

Název s.r.o. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

Technické služby Turnov 34 988 35 622 634

Městská teplárenská Turnov 40 285 40 423 138

Kulturní centrum Turnov 11 001 10 689 -312

Městská sportovní Turnov 6 668 5 447 - 1 221

Panochova nemocnice Turnov 14 14 0

Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem:

Název organizace Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

ZŠ Skálova 30 279 30 354 75

ZŠ 28. října 25 657 25 886 229

ZŠ Žižkova 18 293 18 646 353

ZŠ Mašov 3 327 3 428 101

SVČMD 3 184 3 229 45

Základní umělecká škola 9 704 9 928 224

ZŠ a MŠ Speciální, 
Kosmonautů

4 603 4 666 63

Městská knihovna A. Marka 3 321 3 321 0

Hrad Valdštejn 1 985 2 620 635

MŠ 28. října 3 435 3 524 89

MŠ Alešova 2 402 2 456 45

MŠ Bezručova 3 119 3 135 16

MŠ Mašov 2 724 2 771 47

MŠ Zborovská 4 687 4 800 113

MŠ J. Palacha 2 737 2 781 44

MŠ Kosmonautů 4 885 5 096 211

Waldorfská MŠ 
Hruborohozecká

3 136 3 160 24

Zdravotně sociální služby 
Turnov

29 854 30 335 481

Dětské centrum Turnov 2 100 2 111 11

Městská nemocnice Turnov 234 013 242 245 8 232

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí Finančního odboru MěÚ, materiál pro ZM Závěrečný účet města)
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VI.
ŠKOLSTVÍ 2007
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► Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas a Základní 

umělecké školy, ostatní školy zřizuje Liberecký kraj. Platy všech pracovníků školy hradí krajský úřad, v pří-

padě zařízení, kde je zřizovatelem město, hradí toto pouze další náklady – provozní, údržba, investice ad.

► Mateřské školy. V Turnově je osm mateřských škol. Rovněž v roce 2007 v nich neproběhly žádné zá-

sadní stavební akce, spíše drobné úpravy (v MŠ Mašov úprava stropu a MŠ Kosmonautů výměna části 

oken), a doplnění vybavení. V roce 2007 byly mateřské školy zaplněny, proto přijímání ve sporných přípa-

dech z důvodu kapacity probíhalo podle stanovených pravidel.

 Základní školy. Ve městě jsou čtyři zřizované Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, ZŠ Žiž-

kova ul., ZŠ Mašov), dále Speciální školy, které sdružují mateřskou a základní školu při nemocnici, zvláštní 

školu a pomocnou školu. Speciální školy zřizuje Liberecký kraj.

Další školou, kterou zřizuje Město Turnov, je Základní umělecká škola. 

Během školních prázdnin byly provedeny opravy a rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 28. října v jednom 

ze dvou traktů hlavní budovy za 1,3 mil. Kč a v menším rozsahu v ZŠ Skálova za 200 tis. Kč.

► 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. 

Jedním z hlavních témat, která v roce 2007 rozbouřila veřejnost na Turnovsku bylo plánované slučování 

středních škol. K této kauze proběhla řada veřejných i neveřejných jednání a dokonce protestních akcí. Vý-

sledkem bylo oddálení sloučení Integrované střední školy a Obchodní akademie a Hotelové školy na září 

2008.

Kalendárium
►  V  období  od  15.  ledna  do  15.  února  probíhaly  zápisy  do  prvních  tříd  základních  škol.   Do 

turnovských  škol  bylo  zapsáno  celkem  161  dětí,  dalších  35  dětí  dostalo  na  žádost  rodičů  odklad. 

„Úspěšnost“ jednotlivých škol a porovnání s předcházejícím rokem nabízí následující tabulka:

Škola Školní rok 2007/2008 Školní rok 2006/2007
Počet dětí do 1. třídy Počet tříd Počet dětí do 1. třídy

ZŠ Skálova čp.600, Turnov 50 2 46

ZŠ 28.října, čp. 18, Turnov 65 3 53

ZŠ Žižkova čp.518, Turnov 31 2 25

ZŠ Mašov 14 1 11

Celkem 161 8 135

► Jedním z hlavních témat roku, a nejen ve školství, bylo plánované slučování zdejších středních 
škol. V květnu proběhlo několik schůzí a veřejných akcí, týkajících se slučování zdejších středních 
škol: 
● 9. května došlo ke schůzce zástupců  Libereckého kraje , Města Turnova a zástupců jednotlivých škol, 

kde se projednávala kauza plánovaného sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy s Integrovanou 
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střední školou v Turnově. Situace kolem změn ve školství a rozmístění či sloučení škol ve městě je na-

pjatá už od konce minulého roku a projevovala se během všech tří popsaných akcí. V závěru jednání s 

Libereckým krajem bylo vydáno prohlášení, podle kterého byl termín sloučení posunut na 1. leden nebo 

1. červenec 2008 s tím, že v názvu nástupnické organizace budou zachovány názvy obou nynějších 

škol.

● 10. května proběhla v areálu Obchodní akademie veřejná manifestace studentů proti slučování škol a li-

kvidaci jejich „obchodních“ značek a svébytnosti.

● 15. května se uskutečnilo v prostorách Bia Ráj setkání zástupců rodičů, žáků a učitelů OAHŠ a ISŠ se 

zástupcem Libereckého  kraje  a  Města  Turnova.  Hlavním  účelem této  schůzky  bylo  podání  nesou-

hlasných stanovisek ke sloučení škol a revokaci rozhodnutí krajského zastupitelstva, podle kterého má 

ke sloučení dojít.

►Během prázdnin probíhaly opravy školských zařízení a vylepšení prostředí pro žáky i učitele. Práce 

zajišťoval odbor správy majetku v součinnosti s vedením jednotlivých škol. V ZŠ 28. října byla provedena 

celková rekonstrukce sociálních zařízení v jednom ze dvou traktů hlavní budovy za 1,3 mil. Kč. K opravě so-

ciálních zařízení došlo i v ZŠ Skálova, ovšem v menším měřítku, za 200 tis. Kč. Drobné úpravy byly prove-

deny v MŠ Mašov (úprava stropu) a MŠ Kosmonautů (výměna části oken). Další opravy budou realizovány 

podle finančních možností.

► Od 1. září  2007 platí  nová školská reforma, znamenající řadu změn ve vyučování i  přístupu k 
žákům. Jednou z hlavních změn je systém výuky „klíčových kompetencí“, tj. dovednosti žáků v důležitých 

životních situacích. Dělí se na 6 oborů :

1. kompetence k učení

2. kompetence k řešení problému

3. kompetence komunikativní

4. kompetence  sociální a  personální

5. kompetence občanské

6. kompetence pracovní

Školní rok 2007/08 je zlomový také v tom, že všechny školy učí od 1. do 6. ročníku podle vlastního vzdě-

lávacího programu. O této změně se hodně diskutuje, ale málo se vysvětluje a je proto všeobecně vnímána 

záporně. Všechny turnovské školy se snažily vyjít situaci vstříc včasným zveřejněním svých programů, větši-

nou na internetových stránkách.

► V pondělí 3. září začal nový školní rok 2007/08.  Počet školských zařízení na Turnovsku se oproti loň-

skému roku nezměnil. Základní školy v Turnově navštěvuje od září 1 736 dětí, což představuje meziroční 

úbytek 4,7%. Ve správním obvodu Turnov je situace obdobná, do školy nastoupilo celkem 

2 579 žáků, což je o 4,4% méně než loni. Největší událostí je samozřejmě nástup prvňáčků, těch bylo 3. září 

celkem 148. Z toho v ZŠ ve Skálově ulici 46 žáků,  v ZŠ v ulici 28. října 53 žáků, v ZŠ v ulici Žižkova 37 žáků 

( z toho 6 byl povolen odklad) a v ZŠ Mašov 12 žáků.
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Mateřské školy v Turnově mají rovněž víceméně stejnou kapacitu, ale vzrostl zájem rodičů o umístění dětí 

do mateřské školy. Proto je třeba se o místo zajímat s předstihem, nejpozději v květnu, má-li dítě nastoupit 

od září. Pro přijetí jsou podstatná kritéria místo trvalého bydliště, věk dítěte a zaměstnanost rodičů. Celkově 

navštěvuje mateřské školy ve správním obvodu Turnov 847 dětí,  z toho 524 přímo v Turnově.

► V pátek 9. listopadu proběhla každoroční Burza středních škol. V budově Integrované střední školy v 

Alešově ulici proběhla prezentace nabídek středních škol z okresů Semily, Liberec, Jablonce nad Nisou, Ji-

čína a Mladé Boleslavi. Zúčastnili se i zástupci zaměstnavatelů, Armády České republiky a pracovníci Infor-

mačního a poradenského střediska pro volbu povolání.

► V úterý 4. prosince ochromila stávka školství v celé republice. Také na Liberecku zůstala zavřená 
většina základních a středních škol, stávkovalo se i v některých školách na Turnovsku. Ze základních 

škol fungovala ZŠ ve Skálově ulici a v Mašově, naopak uzavřeny zůstaly školy v ulici 28. října a v Žižkově 

ulici, kde se učitelé připojili ke stávce. Z mimoturnovských škol stávkovali v Rovensku pod Troskami a na 

Hrubé Skále, kde bylo umožněno rodičům využít alespoň školní družiny. V ostatních stávkujících školách 

družiny ani školní jídelny nebyly v provozu. Mateřské školy fungovaly skoro všechny kromě Waldorfské MŠ 

a Dětského stacionáře Sluníčko. Stávkovala také Základní umělecká škola v Turnově. 

Z turnovských středních škol  se stávkovalo na Střední zdravotnické škole, kde byla zrušena výuka, ale 

domov mládeže zůstal v provozu, a na Gymnáziu, kde zůstala v provozu studovna. Speciální (zvláštní) škola 

v Sobotecké ulici, Střední uměleckoprůmyslová škola, OAHŠ a ISŠ vyučovaly jako každý jiný den.

Stručný přehled mateřských a základních škol
a jejich činnost v roce 2007

Zřizovatelem základních a mateřských škol  je Město Turnov,  střední školy zřizuje  Krajský úřad Liberec. 

Všechny školy mají vlastní právní subjektivitu, a to i školy mateřské, které samostatně fungují od 1. ledna 

2003.

Mateřské školy

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757
Ředitelka Zdeňka Svobodová

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 sle-

dovaném období bylo zapsáno 72 dětí. 

Ve školním roce 2006/2007 došlo k výměně oken v další části budovy, vymalování těchto prostor,  bylo 

dovybaveno 3. oddělení dětským nábytkem a provedena výměna lehátek. Započalo zateplení stropu ve 3. 

oddělení. Dále bylo provedeno obložení schodiště a další drobné práce. 
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Mimo běžné předškolní vzdělávání a výchovy uspořádala škola akce s rodiči u příležitosti Vánoc, Velikonoc, 

Martinské slavnosti, rozloučení se školním rokem a další. Žáci se účastnili atletické soutěže ve městě, kde 

získali 3. místo v trojboji, škola uspořádala vystoupení v penzionu pro seniory a spolupracuje s Centrem pro 

rodinu Náruč v Turnově.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140
Ředitelka: Naděžda Dovolilová

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 (tří-

da Motýlkové). Výchova a vzdělávání probíhá podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, při-

způsobeného místním podmínkám, který  pedagogové  nazvali  „Hrou za  poznáním“.  Kromě základní  vý-

chovné a vzdělávací činnosti škola zajišťuje výuku hry na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek a předplavecký 

výcvik. V příštím roce je v plánu ještě logopedická náprava řeči.

Škola má celkem 4 pedagogické pracovníky a 4 nepedagogické na kratší úvazky, celkem 7 úvazků. Kapaci-

ta školky je 50 dětí, ve sledovaném období byla stoprocentně naplněna.

Účast  v soutěžích:  Turnovský kos,  turnovská Mateřinka.  Děti  pravidelně navštěvují  kulturní  představení, 

uspořádaly pro rodiče několik besídek. Hodně je využíván pobyt v přírodě, pořádány krátké výlety.

V oblasti materiálního zabezpečení byla pořízena nová lehátka, školní zahrada vybavena novými průlezový-

mi sestavami a průběžně dochází k modernizaci zařízení in teriéru.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, BEZRUČOVA 590
Ředitelka: Jana Dontová

Mateřská škola je umístěna ve starší vilce nazývané ,,Zámeček" na kraji Daliměřic s pohledy na centrum 

města. Škola má dvě klasická oddělení a jednu  speciální třídu pro děti s vadami řeči. Výchova a vzdělávání 

probíhaly podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání,  navazující na filozofii  Zdravé mateřské 

školy. Kapacita školy je 65 dětí, ve sledovaném roce ji navštěvovalo 50 dětí, 38 ve dvou běžných třídách  a 

12 ve speciální třídě.

Škola má celkem 10 zaměstnanců na 9,2 úvazku, z toho 5 pedagogických.

V oblasti vybavení a investic byly provedeny terénní úpravy školní zahrady včetně dokoupení skluzavky a 

cvičebního nářadí, částečně byla provedena rekonstrukce kanalizace.

V rámci školních aktivit probíhaly půldenní výlety do přírody Českého ráje, program byl rozšířen o sportovně 

rekreační aktivity (hry v terénu, lehkoatletický trojboj a již zmíněný předplavecký výcvik). Byla prohloubena 

spolupráce s Ekocentrem.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, U ŠKOLY 85, MAŠOV
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková

Dvoutřídní mateřská škola rodinného typu. Kapacita školy je 45 dětí, ve sledovaném roce ji navštěvovalo 45 

dětí, tedy plná kapacita. Škola má celkem 7 zaměstnanců, z toho 3 pedagogické.
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MŠ má širokou spádovost, kromě místních dětí ji navštěvují též děti z Turnova. Školní vzdělávací program s 

názvem „Já a moje čtyři roční období“  byl doplňován a upravován interaktivně během celého roku. Peda-

gogy byl vytvořen tříletý vzdělávací cyklus pro grafomotoriky. 

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 podařila oprava balkonu, výměna stropu a jeho zateplení, překop nové kanalizace a 

zpětná úprava terénu zahrady a další drobné opravy. Byly dokoupeny nové pomůcky, počítač a drtič na bio-

logický odpad.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914
Ředitelka: Jana Brožová

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 2006/2007 byla kapacita stoprocentně naplněna, 

navštěvovalo ji 76 žáků v klasických třídách a 14 v logopedické třídě. Škola má celkem 14 zaměstnanců, 

z toho 8 pedagogických. Výchova a vzdělávání probíhalo podle Rámcového programu, který byl na školu 

aplikován jako „Brána poznání“.

Škola se zaměřuje na aktivní relaxaci, sportovní a pohybové aktivity, na ekologii a kontakt s přírodou. Děti 

se účastní plaveckého kurzu, týdenního pobytu na horách, lehkoatletických závodů, zdravotního cvičení ad., 

školka 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 a vystoupení pěveckého kroužku Žabky.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, JANA PALACHA 1931
Ředitelka: Svatava Dékányová

Mateřská škola 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 ško-

ly je 58 dětí, ve sledovaném roce bylo zapsáno 54 dětí. Škola má celkem 9 zaměstnanců, z toho 4 pedago-

gické.

Děti navštěvují předplavecký výcviku v blízkém bazénu, kulturní pořady v divadle a v muzeu, některá před-

stavení  se  konají  přímo  ve  škole.  Dále  škola  pořádá  návštěvy  dopravního  hřiště  a   výlety  po  okolí. 

Pravidelně se děti účastní také přehlídky Mateřinka a Trojboje MŠ, letos děti navštívily Středisko ekologické 

výchovy Střevlík v Oldřichově. Dvakrát měsíčně probíhal tak zvaný „Maminec“, společný program s dětmi 

nebo program pro maminky.

Ve škole probíhá postupná obnova zastaralého vybavení a didaktických pomůcek. 

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, KOSMONAUTŮ 1640
Ředitelka: Jarmila Fibrichová
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Škola sídlí přímo v sídlišti u nádraží. Kapacita čtyřtřídního zařízení  je 100 dětí, kapacita školní jídelny 150 jí-

del, takže zajišťuje i stravování pro sousední Dětské centrum Sluníčko a Pomocnou školu. Ve sledovaném 

školním roce 2006/2007  bylo zapsáno 100 dětí, tedy plná kapacita.

Škola má celkem 15 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických.

Vzdělávací Rámcový program byl pro potřeby školy zpracován do témat na jednotlivé týdny a měsíce, ty pak 

dále na jednotlivé didaktické činnosti na téma: 1. jsme zvídaví, 2. povídáme, posloucháme, 3. hrajeme si s 

písničkou, 4. máme šikovné ruce, 5. radujeme se z pohybu

Škola se pravidelně účastní soutěží Turnovská mateřinka a Turnovský kos a lehkoatletického trojboje MŠ. 

Dvakrát ročně se konají besídky pro rodiče, dále odpolední výlety, podzimní, předvánoční a jarní dílny pro 

rodiče s dětmi, drakiáda, sobotní hravá dopoledne a další akce. Ve škole 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

Alternativní mateřská škola s kapacitou 50 dětí má dvě věkově smíšené třídy s celodenním provozem.  Ve 

školním roce 2006/2007 byla škola naplněna, navštěvovalo ji  50 dětí. Od roku 1990 je ve škole rozvíjen vý-

chovně 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 peda-

gogiky v Semilech a dalšího vzdělávání. Škola má 4 pedagogické pracovnice, celkové pracovní úvazky jsou 

6,5 zaměstnanců.

MŠ organizuje sama kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti i širokou veřejnost. Náplň školy se nijak ne-

odlišuje od klasických výchovných cílů, pouze se více respektují individuální a věkové zvláštnosti toho kte-

rého dítěte, používají se přirozené metody výchovy (přírodní materiály, rodinné prostředí ad.). Letos byly 

uspořádány tyto akce: Michaelská slavnost s výletem za drakem, Čarujeme s ptáčky, Martinská slavnost, 

Advent, vystoupení pro rodiče Tříkrálová hra, Masopustní nálady, Vynášení Mořeny, Velikonoční slavnost a 

tradiční Jánský jarmark. Na závěr roku byl uspořádán velký výlet na Bartošovu pec.

Technický stav objektu je nadále špatný,  proběhly jen nutné opravy.  V rámci celkové koncepce je uva-

žováno o přestěhování do jiné budovy.

Základní školy

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600 
Ředitel školy: Mgr. Roman Mareš

Zástupci ředitele: Zdeňka Malá 

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. ročník v budově ZŠ Skálova. V současnosti největší 

škola v Turnově, ve školním roce 2006/2007 měla 678 žáků ve 29 třídách, celkem 86 pracovníků, z toho 50 

pedagogů + 4 vychovatelky školní družiny. Nachází se v historické budově z r.1908, která je nejstarší, pů-

vodně chlapeckou školou v Turnově. K budově patří moderní kuchyň s jídelnou (kapacita cca 1000 obědů), 

nově rekonstruovaná tělocvična s oddechovým areálem (otevřena v r. 2005). Hodiny tělesné výchovy probí-
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hají i na sousedních sportovištích TJ Turnov a AC SYNER Turnov. Součástí školy je i školní družina v ul. 

Alešova, kde je nyní ve čtyřech oddělení zapsáno cca 120 žáků.

Rozhodnutím ředitele školy bylo k 30.6.2007 zrušeno odloučené pracoviště v Hruborohozecké ulici. Sou-

časně byla pro žáky připravena jedna učebna se sociálním zařízením v sousední budově Domova mládeže 

ve Skálově ulici.

Škola je spádovou oblastí pro žáky 6. a vyšších ročníků zejména pro tyto obce: Přepeře, Příšovice, Mírová 

pod Kozákovem, a Ohrazenice.

Právní  subjektivitu má škola od roku 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 – v tomto školním roce byla rozšířena výuka angličtiny, dále se zde vyučují se 

tu tři světové jazyky – němčina, ruština a španělština.

- výuka výpočetní techniky (od 6.ročníku povinná)

- škola má dlouholetou tradici v práci s žáky postiženými žáky autismem, s kombinovanými vadami a zejmé-

na s nevidomými

- škola se účastní mezinárodní spolupráce s partnerskými městy, od r.  2006 má partnerskou školu v 

Alvestě (Švédsko) a spolupracuje s holandským Reeuwijkem.

Ve školním roce 2006-2007 byla provedena výmalba schodiště a  5 učeben hlavní budovy, školní jídelny 

včetně skladů a pracoviště v ul. Alešova. Dále bylo zrekonstruováno sociální zařízení v 1. a 2. patře hlavní 

budovy, a byly provedeny další drobné opravy (omítka v ul. Alešova, instalace osvětlení u vchodu do bu-

dovy). Bylo zakoupeno a instalováno nové vybavení, zejména kompletní vybavení 1. třídy, 7 počítačů, digi-

tální technika, elektronické laboratorní pomůcky, přehrávače pro hudební výuku, nové skříňky a kontejnery 

na třídění odpadu a podobně. Bylo provedeno zasíťování dalších vybraných kabinetů a učeben školy.

Škola má zpracovaný minimální preventivní program sociálně patologických jevů a spolupracuje s PPP v 

Semilech na prevenci proti drogám, šikaně a násilným jevům. Pro žáky pořádá řadu soutěží, výcvikových a 

ozdravných pobytů, letos také poznávací zájezd do Francie.

Největších úspěchů v celostátním měřítku dosáhli :

- „Cena jednotlivce“ - Lukáš Tyrychtr  ve výtvarné soutěži pro nevidomé ve Zlíně v rámci Filmfestu 2007 

- Mimořádná cena za grafiku (počítačové zpracování) – Martin Pažout

- Čestné uznání v literární soutěži „Náš svět“ - Marie Cvrčková za sbírku básní

- Rytíř řádu krásného slova , ocenění v pražském Klementinu – Martin Pažout

- Pohár Českého rozhlasu - 1.místo v kategorii starších žáků

- Olympijské hry mládeže v Ústí nad Orlicí – 1. místo ve štafetě starších žáků

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, UL. 28. ŘÍJNA 18 
Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič

zástupce ředitele: Mgr. Eliška Holečková

158



Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník,  má 23 tříd, ve školním roce 2006/2007 měla celkem 600 žáků, což 

je přesně naplněná kapacita na 100 %. Průměr žáků ve třídě činí 26. Škola měla 50 zaměstnanců, z toho 35 

pedagogických. Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem 

a pozemkem školní družiny.

Ve školním roce 2006-07 byl dotvořen vlastní Školní vzdělávací program. O kvalitě výuky svědčí velký zájem 

rodičů a stoprocentní naplnění kapacity školy. Škola má široké a zajímavé spektrum nepovinných předmětů, 

kroužků a dalších aktivit,  zejména v oblasti  jazyků a informatiky.  Nechybí  ale ani  výběr  hudebních,  vý-

tvarných a sportovních aktivit. S nadanými žáky pracují učitelé individuálně.

Škola  spolupracuje  se  základní  školou  v  partnerském  městě  Jaworu.  Zatím  se  jedná  o  organizování 

společných sportovních akcí, výměnnou návštěvu žáků, účast na soustředění s ekologickou tematikou. Zná-

má je prezentace školy například na Vánočních trzích, kdy má na náměstí vlastní stánek. Nově se zapojila i 

do akcí Města v rámci Evropského týdne mobility a Rozsvícení vánočního stromu.

V roce 2007  byla provedena celková rekonstrukce sociálních zařízení v jednom ze dvou traktů hlavní bu-

dovy za 1,3 mil.  Kč. Do budoucna je plánována oprava fasády na severní  straně a bude-li  dostatek fi-

nančních prostředků i zateplení budovy a výměna oken.

Žáci školy uspěli na řadě oblastních i celostátních soutěží. K. Janoušková získala první místo v mezinárodní 

výtvarné soutěži "Můj domov", kolektiv žákyň čestné uznání v celonárodním kole soutěže "Kouzelný svět 

loutek".

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA UL. 518
Ředitel školy: Mgr. Ivo Filip

Zástupce ředitele Mgr. Silvie Stříbrná

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník, učební program Národní škola s širokou nabídkou voli-

telných předmětů od 1. ročníku. 

Škola byla otevřena v lednu 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Kapacita je 600 žáků, počet 

žáků ve školním roce 2006/2007 byl 398 žáků ve 20 třídách. Škola je spádová pro okolní obce, cca 45% 

žáků dojíždí. Ve škole pracovalo 39 pedagogických pracovníků (včetně dvou výchovných poradců a tří vy-

chovatelek), dále vedoucí školního klubu (knihovnice) a asistenti integrovaných žáků. Ve sboru jsou zastou-

peni pedagogové se specializací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Jedním ze zaměření školy je 

integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k 30.9.2006 jich bylo integrováno 13.

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 celé-

mu druhému stupni, vyšším třídám prvního stupně. jsou zde všechny odborné učebny a kabinety se sbír-

kami, knihovna se studovnou, sídlí zde vedení školy. Školička navazuje kolmo na hlavní budovu, jsou zde 

umístěny nižší třídy prvního stupně, které mají tělocvičnu, školní družina (3 oddělení) a sídlí zde turnovská 

pobočka Pedagogicko psychologické poradny Semily. V suterénu školičky je komunitní místnost pro potřeby 

celé školy a keramická 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.  Obě tělocvičny mají podlahové vytápění a 

kvalitní osvětlení.  Tělocvičny spolu s venkovními hřišti slouží potřebám školy i  veřejnosti. Areál hřišť za-

hrnuje dvě hřiště (velké – fotbal, basketbal, házená, tenis atd., a malé – volejbal, nohejbal atd.) a tenisovou 
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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.

Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží protější Obchodní akademie a Hotelová škola (dříve dováže-

la jídla ze ZŠ Skálova). Ve sledovaném školním roce se zde stravovalo 358 žáků a 43 dospělých strávníků. 

Jídelna je prostorná, s upravenou akustikou. Strávníci  si mohli  vybrat  pomocí magnetických snímačů ze 

dvou jídel.

Žáci mají k dispozici školní družinu, školní klub, školní bufet, školní informační centrum (knihovna a studov-

na). Ve škole se vyučuje podle upraveného vzdělávacího programu s množstvím volitelných předmětů. Ško-

la je pilotní (16 škol v republice) ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu, má vlastní Školní vzděláva-

cí program "Škola pro život" klade důraz na psychosomatický vývoj dítěte.

Ve školním roce 2006-07 se podařilo barevné vymalování šaten, příprava dvou nových tříd pro 6. ročníky a 

úprava bočního vchodu do budovy. Dále bylo provedeno nové oplocení venkovních hřišť. K výuce byla za-

koupena interaktivní tabule, nový server pro školní počítačovou síť a dokoupeno několik nových programů.

Škola zajišťuje pro své žáky zájezdy na kulturní i sportovní akce, účast na soutěžích, pracuje tu Školní žá-

kovský parlament.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, U ŠKOLY 56
Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Šmucrová

Základní škola pro 1. – 5. ročník s právní subjektivitou. Jde o budovu s kompletním vybavením, školním hři-

štěm, 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 

roku 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. O rok později  se počet žáků 

zvýšil  na 65 a škola je čtyřtřídní.  Ve školním roce 2006-07 navštěvovalo školu rovněž 65 žáků.  Kromě 

mašovských je škola spádová pro děti z dalších okrajových částí Turnova - Pelešan, Kadeřavce, Valdštejn-

ska, dále z obcí Kacanovy, Modřišice, Olešnice, Vyskeř a Všeň. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři učitelky 

a vychovatelka školní družiny.

Cílem školy je udržet trend malé školy rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší ko-

lektiv, 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. 

Byly založeny dva nové kroužky - sportovní a hra na flétnu. Kroužek práce s počítačem a internetem je za-

jištěn pomocí externího pracovníka.

O prázdninách 2006 se podařilo natřít tabule a částečně oplotit hřiště. Záměrem pro další období je přístav-

ba šaten, které jsou v havarijním stavu a ve sledovaném roce se na ně nedostalo finančních prostředků.

► SPECIÁLNÍ ŠKOLY V TURNOVĚ, SOBOTECKÁ 242
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková. Školu zřizuje Liberecký kraj.

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 
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centrum se zaměřením na odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. Mnohdy má však i nadregio-

nální působnost. Škola je příspěvková organizace zřizovaná krajem, majitelem budovy je fyzická osoba.

Škola měla  22 pedagogů a 2 psychology.

Speciálně pedagogické centrum má v péči asi 480 klientů, z toho 50 klientů s autismem. V centru pracoval 

jeden speciální pedagog a dva psychologové.

Střední školy

► GYMNÁZIUM TURNOV, UL. JANA PALACHA 804
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra

Na gymnáziu existují v současné době dva studijní obory – čtyřletý a osmiletý. 

Ve školním roce 2006/07 navštěvovalo turnovské gymnázium 367 studentů celkem ve 12 třídách. Z toho 

jsou 4 třídy čtyřletého studia a 8 víceletého studia. Škola má celkem 41,55 pracovních úvazků, z toho peda-

gogických 29,18. Ve škole pracuje 44 zaměstnanců, z toho 20 pedagogických na plný  úvazek a 11 na 

částečný, dalších 13 zaměstnanců pracuje v administrativě, školní jídelně a při úklidu budovy.

Gymnázium každoročně přijímá nové studenty z 27 okolních základních škol, aby je připravilo ke studiu na 

vysoké škole. Ve sledovaném roce bylo přijato 30 studentů na víceleté studium a 31 na čtyřleté. Kvalitní výu-

ku zajišťuje nejen kvalifikovaný profesorský sbor, ale také 18 odborných učeben a 3 špičkově vybavené la-

boratoře. K samostudiu slouží školní studovna, která je vybavena počítači,  kopírovacím zařízením a ob-

sahuje přes 20 000 svazků krásné a odborné literatury.

Úspěšnost přijetí na vysoké školy se dlouhodobě pohybuje kolem 95%, v roce 2007 to bylo rekordních 

98,3% absolventů, kteří podali přihlášku).

Důležitá je také prezentace školy – gymnázium se účastní burzy škol v Turnově a regionální Nisa Schola v 

Liberci, pořádá dny otevřených dveří. 

Byl zřízen Nadační fond Gymnázia Turnov, jehož úkolem je sehnat a spravovat finanční prostředky, které 

budou využívány pro odměňování nejlepších studentů, sportovní kurzy a podobně. Nadační fond pracuje s 

prostředky získanými od rodičů, sponzorů a příznivců školy, roční obrat se pohybuje mezi 50 a 70 tisíci ko-

run. Dalším úkolem je shromažďovat prostředky na oslavu 100. výročí založení školy (2008).

Přehled dalších aktivit ve školním roce 2006/07

3. až 10. 9. - exkurze septimy do Itálie 

9. až 18. 9. – poznávací exkurze 40 studentů do Francie

17. 10. – první ročník soutěže Vektor

1. 11. – beseda s europoslancem Hynkem Fajmonem

3. 11. - burza středních škol (ISŠ Turnov – prezentace školy)

9. až 11. 11. –  Nisa Schola Liberec 

30. 11. - účast na soutěži mladých historiků v Chebu

4. a 5. 12. – dny otevřených dveří

22. 12. – koncert Jana Kryla

26. 1. – zimní sportovní den (lyže, hokej, bruslení, plavání)

27. 1. až 17.2. - zimní sportovní kurzy
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1. 2.  – maturitní ples (oktáva)

23. 2.  - divadelní představení GaGa Brno

28. 2. - operní představení Nagano (Národní divadlo)

10. 3. – beseda s Milanem Paumerem, členem skupiny bratří Mašínů

20. 3. – exkurze do Drážďan

4. 4. – písemná část maturitních zkoušek

23. 4. - přijímací zkoušky

23. až 29. 4. – turnovští studenti na výměnném pobytu v Sargansnu (Švýcarsko)

2. 5. - účast na Memoriálu Zuzany Krejčové

14. až 18. 5. - sportovní kurzy septimy

21. až 25. 5. – ústní maturitní zkoušky

4. až 8. 6. – výměnný pobyt našich studentů v Goudě (Holandsko)

4. až 8. 6. – výměnný pobyt švýcarských studentů ze Sargansnu u nás

21. a 26. 6. – exkurze do Francie

28. 6. - den prevence

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, TURNOV, ALEŠOVA 1723
Ředitelka školy: Ing. Milena Lednejová

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 jí-

delna. ISŠ je škola s dlouholetou tradicí,  vychovává žáky v tříletých učebních oborech, ve čtyřletém stu-

dijním oboru a v nástavbovém studiu.

► Ve školním  roce 2006-07 navštěvovalo školu 584 žáků a studentů, z toho v  učebních oborech 414 a na 

střední odborné škole 114 a 60 na dvouletém nástavbovém studiu.

Přehled vyučovaných oborů ve školním roce 2006/07

Název oboru Délka 
studia

Charakter 
studia

Forma studia Určeno pro

Obchodně podnikatelská činnost 4 studijní denní absolventy ZŠ
Podnikání 2 studijní denní absolventy SOU
Nástrojař 3 učební denní absolventy ZŠ
Zámečník 3 učební denní absolventy ZŠ
Obráběč kovů 3 učební denní absolventy ZŠ
Zlatník a klenotník 3 učební denní absolventy ZŠ
Optik 3 učební denní absolventy ZŠ
Kuchař-číšník pro pohostinství 3 učební denní absolventy ZŠ
Kuchař 3 učební denní absolventy ZŠ
Číšník, servírka 3 učební denní absolventy ZŠ
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Prodavač-smíšené zboží 3 učební denní absolventy ZŠ
Prodavač-potravinářské zboží 3 učební denní absolventy ZŠ
Prodavač-textil a oděvy 3 učební denní absolventy ZŠ

► Výuku ve škole zajišťovalo celkem 55 pedagogických pracovníků, z toho 34 učitelů, 17 učitelů odborného 

výcviku a 4 vychovatelé.

► 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 uby-

tovat až 80 žáků. 

► 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 ce-

lostátních soutěžích (Gastroden,  výstava Řemeslo a sklo, výstava Šperk roku, Optik,  soutěž Kovo Junior , 

která se uskutečnila v letošním roce na pracovišti ISŠ ve Sklostroji a Turnovští získali 1. místo).

► Škola organizuje pro své žáky a studenty lyžařské výcvikové zájezdy do Rokytnice nad Jizerou, a letní 

sportovně turistický kurz ve Starých Splavech. Žáci a studenti se zúčastnili také Dne Země (úklid Českého 

ráje) a celodenního zájezdu do Drážďan.

► Absolventi školy nacházeli dobré uplatnění ve firmách v Turnově i okolí.

(z výroční zprávy, kterou zpracoval: Ing. Jiří Jisl, ZŘTV, ISŠ Turnov)

► OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA, ZBOROVSKÁ 519, TURNOV
Ředitel: Mgr. Otakar Špetlík

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 Libe-

recký kraj. Právní forma školy: příspěvková organizace. 

► V červnu 2005 byla škola ministerstvem zařazena do projektu „Pilot S“ jako pilotní škola pro tvorbu a ově-

řování  školních  vzdělávacích  programů oboru  obchodní  akademie  a  hotelnictví.  V  rámci  projektu  zpra-

covávali 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 358 

žáků, z toho 119 na Obchodní akademii a 239 v oboru Hotelnictví a turismus

Domov mládeže - kapacita 78 lůžek

Školní jídelna - od 1.1.2007 byla kapacita zvýšena na dvojnásobek předešlé, tedy 1000 jídel

► Údaje o struktuře pedagogického sboru: celkem 33 učitelů, 3 vychovatelky a 28 nepedagogických pra-

covníků, z toho 10 ve škole a 18 v domově mládeže a školní jídelně.

► Organizace studia ve školním roce 2006/2007:

Obchodní akademie: denní studium -  1. -  4. ročník (od 3. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi: - 

veřejná správa a cestovní ruch
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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 (spolu-

práce s úřady práce, Národním ústavem odborného vzdělávání Praha, zaměstnavateli, dotazníky absolven-

tům aj.) a také, bohužel, objemu mzdových prostředků. 

Ve školním roce 2006/2007 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.

► Akce školy a její prezentace na veřejnosti ve školním roce 2006/2007:

- Den otevřených dveří  OAHŠ, konaný dne 7. prosince 2006 opět za plného provozu školy ve spolupráci 

s partnery školy (Vitana, Prazdroj, Mattoni)

- Veletrhy vzdělávání – Nisa Schola 2006 v Liberci, Ámos v Jablonci nad Nisou, Burza škol okresu Semily 

v Turnově, stánek školy na veletrhu vzdělávání v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti.

- Prezentace školy přímo na základních školách v rámci schůzek s rodiči žáků 9. tříd. V tomto školním roce 

pracovníci školy osobně navštívili více základních škol okresů Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá 

Boleslav a Jičín.

- Akce školy v rámci podnikání školy pro klienty v regionu, jako jsou rauty, bankety, svatební hostiny, firemní 

večírky a podobně.

- 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 ofi-

ciální ráz a vysoké renomé. Důležitá je rovněž prezentace školy v odborném tisku (Food Service, Restau-

rant) a na celostátních konferencích (Madi 2006).

- Propagační materiály školy byly v tomto roce zcela nově zpracovány v souvislosti s účastí školy v projektu 

MŠMT ČR pro tvorbu a ověřování školních programů Pilot S.

- Pokračovala cílevědomá práce s médii – Česká televize, televize Nova a Genus, Deník Pojizeří, Mladá 

fronta Dnes, Hlasy a ohlasy Turnovska, Český rozhlas aj.

- Prezentace práce školy v odborném tisku – gastronomie ( Food Service, Restaurant aj.), - cestovní ruch 

(COT) a zejména pak na celostátních odborných konferencích 

-  Využití  významných firem k prezentaci  školy jako partnerů školy (Vitana, a.s.,  Byšice; Zanzibar Trade, 

Plzeňský Prazdroj, a.s., Mattoni ). Tyto firmy rovněž škole poskytují suroviny  pro praktická cvičení  studentů 

a na prezentace školy na veletrzích a den 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
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Turnovská umělecká škola se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým školám v Evropě.

► Kapacita školy je 200 žáků, 24 studentů VOŠ, 55 žáků na domově mládeže. Počet žáků ve školním roce 

2006/2007 činil celkem 194 ve střední škole a 24 žáků na VOŠ. Na bakalářské studium bylo přijato 8 stu-

dentů. Počet odborných pedagogických pracovníků je 33 na hlavní pracovní poměr a 8 na dohodu. Dále 3 

vychovatelky a 11 THP a provozních pracovníků.

► Od července 2006 se škola zařadila do programu Pilot S. V rámci kmenového oboru Výtvarná a umě-

leckořemeslná tvorba se zde vyučuje pět studijních oborů:

● Broušení a rytí drahých kamenů – čtyřleté denní studium s maturitou

● Plošné a plastické rytí kovů - čtyřleté denní studium s maturitou 

● Zlatnictví a stříbrnictví

● Umělecké kovářství a zámečnictví - čtyřleté denní studium s maturitou

● Umělecké odlévání kovů - čtyřleté denní studium s maturitou

Na VOŠ se vyučuje jeden obor

● 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.

► Uplatnění absolventů školy bylo po maturitách 2007 následující:

● Celkem maturantů – 46

● Dále studuje VŠ – 7

● Dále studuje VOŠ – 7

● Studuje jazykovou školu – 2

● Zaměstnáno v oboru – 9 SUPŠ a 4  VOŠ

● Zaměstnáno mimo obor – 21 SUPŠ a 3 VOŠ

► 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. Spolu-

pracuje  i  s  dalšími  institucemi  a  muzei,  např.  Uměleckoprůmyslové  muzeum Praha,  Židovské  muzeum 

Praha, Národní památkový ústav – zde se uskutečnily i praxe studentů. Pedagogové školy se zapojili do pří-

pravy odborné publikace zaměřené na restaurování kovů.  Významná je i spolupráce s Muzeem skla a bižu-

terie v Jablonci nad Nisou.

► V roce 2006/07 škola zahájila práce na projektu doškolovacího centra restaurátorů a konzervátorů a na 

zlepšení mobility pro hendikepované žáky a studenty.

► Prezentace školy probíhá ve dvou oblastech:

● hlavní je výstavní činnost a ukázka řemeslných prací – ve školním roce 2006/2007 se škola prezentova-

la na mezinárodních soutěžích a sympoziích na Helfštýně, v německém městě Gotha, v Holandsku v 

Reeuwijku a Goudě, na soutěži Unilever ČR... Ve školním roce 2006/07 byly realizovány zakázky pro 

Město Chrudim, Turnov, Pragaklub Praha, Filmová studia Barrandov. Proběhla i každoroční letní vý-

stava studentských prací v budově školy.

● Prezentace vzdělávacích programů proběhla na burzách středních škol v Hradci Králové, Turnově, Mla-

dé Boleslavi a v Liberci v rámci Schola Nisa
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► STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 1390
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková

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 2006/2007 ve počet žáků i tříd zvýšil, v devíti třídách studovalo 

236 žáků. Počet pracovníků ve sledovaném roce činil 35,85 úvazků, z toho pedagogických 25,1. Na škole 

externě vyučuje odborné předměty zhruba 15 lékařů z Městské nemocnice Turnov.

Vzdělávání probíhá v následujících oborech:

● všeobecná sestra - čtyřleté denní studium

● zdravotnický asistent - čtyřleté denní studium

● zdravotnické lyceum – čtyřleté denní studium zakončené MZK

● učební obor ošetřovatel – tříleté denní studium zakončené ZZK a výučním listem  

Podle nového školského zákona (561/2004 Sb.) došlo k zániku externí formy studia, tím byly vyřazeny pěti-

leté studijní obory všeobecná zdravotní sestra a zdravotnický asistent. Poslední žák byl převeden do denní-

ho studia a bylo mu umožněno individuální vzdělávání. Dále bylo zrušeno dvouleté studium oboru ošetřova-

telka a nahrazeno tříletým učňovským oborem, který byl letos otevřen – proto vzrostl počet tříd i žáků.

Škola provozuje také domov mládeže s kapacitou 110 lůžek, ke konci roku bylo obsazeno 106 lůžek.

I v tomto školním roce se studenti školy aktivně zapojili do řady aktivit, zejména v sociální oblasti.  Spolu-

pracují  se  Vzdělávacím  centrem  Turnov,   dále  se  účastnili  charitativních  akcí  „Bílá  pastelka“,  „Den  s 

Emilem“, Květinový den“, a to zejména ve  spolupráci s ADROU a Projektem ŠANCE. Studenti pomáhají 

v sousedním penzionu a domově důchodců i ve školách, např. školeními první pomoci, hygieny a podobně. 

Škola se prezentovala na burzách středních škol  v Turnově a v přilehlém regionu – Jičíně, České Lípě, 

účastnila se veletrhu Nisa Schola 2007 v Liberci.

V oblasti investičních záměrů zůstávají v platnosti řešení zateplení budovy, střešní nástavba pro odborné 

učebny a laboratoře a řešení vlastní tělocvičny. V nejbližší době bude nutné vyměnit okna na obou objek-

tech, tj. na škole i domově mládeže.

Ostatní školská zařízení

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, JANA PALACHA 804
Ředitelka společnosti: PaeDr. Jaroslava Dudková, zástupce ředitelky a správce: Mgr. Pavel Coufal

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., je vzdělávací organizací, která se zaměřuje na celoživotní vzdělávání 

občanů v oblasti rekvalifikačního, inovačního a zájmového vzdělání. Výuka probíhá  formou podzimních a 

jarních semestrů.

VCT organizuje kurzy Univerzity třetího věku pro občany starší padesáti let.

Zabývá se projektovou a poradenskou činností.

VCT, o.p.s., byla zapsána 9. února 2004 a v témže měsíci zahájila činnost nabídkou jarních kurzů.
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Obecně prospěšná společnost sdružuje turnovské střední školy, úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdě-

lávání Technické univerzity v Liberci a Úřadem práce v Semilech.

►Personalistika:

Společnost  je  řízena  správní  radou,  v  níž  jsou  zastoupeni  členové  vedení  Města  Turnova,  Technické 

univerzity Liberec, turnovských středních škol a místních podnikatelů. Předsedkyně správní rady - PhDr. 

Hana Maierová, starostka města Turnova, členové správní rady - Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., TU 

Liberec, Mgr. Jan Rychlík, ředitel Úřadu práce Semily, Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Turnova, 

Ing. Milena Lednejová, ředitelka ISŠ Turnov, Mgr. Jiří  Mašek, ředitel SUPŠ a VOŠ Turnov, Mgr. Otakar 

Špetlík, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov, Ing. Václav Formánek, podnikatel, Bc. René 

Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MÚ Turnov

Činnost společnosti a správní rady je kontrolována dozorčí radou, v níž jsou opět zastoupení členové z 

Města, České školské inspekce, středních škol a místních podnikatelů. Předsedou dozorčí rady je Mgr. Mi-

roslav Vávra, ředitel Gymnázia Turnov, členové - Mgr. Lenka Nováková, ředitelka SZŠ Turnov, Mgr. Karel 

Bárta, vedoucí ČŠI, Ing. Martina Drahoňovská, personální manažerka firmy Kamax, Vlasta Knoblochová, re-

ferentka odboru školství, kultury a sportu MÚ Turnov.

►Základní činnosti společnosti:

Vzdělávání v rekvalifikačních, motivačních,odborných a zájmových kurzech 

Projektová činnost – příprava a realizace projektů

Poradenská činnost – profesní a kariérové poradenství

Hlavní cíle společnosti :

●  Rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky 

●  Projektová činnost 

●  Akreditační činnost

●  Projektová spolupráce s partnery - středními školami, úřady práce, Městem

●  Evaluace a firemní kultura

●  Kurzy pro seniory

●  Zahraniční aktivity

► Činnost v roce 2007

1/  Rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky 

V roce 2007 byla rozšířena nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost, instituce, firmy a školy. V jarním se-

mestru bylo realizováno 19 kurzů pro veřejnost, z toho 11 kurzů angličtiny, celkem je navštěvovalo 104 kli-

entů, a 39 kurzů pro firmy. Podzimní semestr nabízel 34 kurzů pro veřejnost, z toho 14 kurzů angličtiny, 

celkem je  navštěvovalo  206 klientů.  Dále byly  realizovány speciální  kurzy technické angličtiny,  komuni-

kačních schopností. Byly prováděny testy znalosti cizích jazyků podle SERR.

2/ Projektová činnost

VCT bylo v roce 2007 nositelem dvou projektů:

- Vzděláním k pracovnímu zařazení - tento projekt trval tři roky a byl ukončen v srpnu 2007

- Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě - projekt pokračoval druhým rokem

Oba projekty byly financovány z evropských fondů a státního rozpočtu ČR.
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Dále se centrum podílelo na projektech S Krakonošem u počítače a Senioři komunikují. Pokračovala činnost 

e-learningového centra a ukázkových hodin internetové techniky.

3/ Akreditační činnost

V roce 2007 pokračovaly dva vzdělávací  programy - Tvorba www stránek a Osobní asistent pro děti  a 

dospělé. Celkem společnost nabízela 12 rekvalifikačních programů.

4/ Evaluace a firemní kultura

Od 1. září 2007 došlo ke změně realizačního týmu, zástupcem ředitelky se stal Mgr. Jan Voňavka. Tým se 

zaměřil na zlepšování úrovně firemní kultury - příprava webových stránek, zlepšení propagace a prezentace 

firmy

Dále byly realizovány kurzy pro Úřad práce v Semilech a Jablonci nad Nisou (téma Pracovník sociální péče) 

a jazykové kurzy pro zaměstnance Města.

► ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5 
Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl

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 big bandu a žesťovém souboru.

Ve školním roce 2006/2007 měla škola celkem 621 žáků, z toho individuální hudební výuka 358, kolektivní 

hudební výuka 120, výtvarný obor 95, literárně dramatický 19 a taneční 23 žáků, z toho 13 dospělých v hu-

debním oboru. 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 a podobně. Škola je pořadatelem interpretačních dílen Turnovské kytaření a 

Letní mezinárodní kurzy a festival L. Janáčka a B. Martinů, dále festivalu Zpíváme si pro radost a dalších 

samostatných akcí.

Ve sledovaném školním roce se žáci školy účastnili celostátní soutěže Dvořákův Lipník pro klavírní dua, 

Carmina koncertovala v Betlémské kapli v Praze, proběhlo několik vernisáží výstav výtvarného oboru školy. 

Žáci ZUŠ pravidelně vystupují při obřadu vítání občánků v galerii turnovského muzea. 

V únoru 2007 byla v přízemí školy odhalena pamětní deska zdejšího malíře a literáta Jana Dědiny.

V oblasti údržby budov byla dokončena rekonstrukce vstupu (osvětlení, obklad, vstupní dveře do hlavního 

sálu), rekonstrukce osvětlení schodiště a pro další období je připraven projekt bezbariérového přístupu do 

školy.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, TURNOV
Kosmonautů 1641

Ředitelka: Bc. Dagmar Rakoušová

Organizační členění školy: 

- Mateřská škola speciální

- Přípravný stupeň v základní škole speciální

- Základní škola - Pomocná škola 

168



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 třech třídách. Ve sledovaném roce ji navštěvovalo  22 dětí s různými kom-

binovanými vadami. Cílem výchovného programu nazvaného "Rok v Českém ráji" je začlenění dětí do sou-

stavného vzdělávacího procesu v rámci speciálních škol. Pro děti je zajištěna odborná péče, logopedická 

cvičení, rehabilitace a individuální činnosti podle stavu a schopností dítěte.

Základní škola speciální zahrnuje výše uvedené dva stupně – pomocnou školu a přípravný stupeň. Celková 

kapacita byla z důvodu velkého zájmu navýšena ze 14 na 16 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. Po-

čet žáků ve školním roce 2006/07 byl rovný plné kapacitě, tedy 5 žáků přípravného stupně a 11 žáků po-

mocné školy.

Škola má celkem 13 zaměstnanců, z toho 12 pedagogických pracovníků a 1 nepedagogického pracovníka. 

Pod Dětské centrum patří rehabilitace a zdravotní personál. Prostory školy jsou vybaveny plošinou pro bez-

bariérový přístup. 

Důležitá je úzká spolupráce s rodiči, zdravotnickým  personálem, dále škola spolupracuje se SPC Liberec, 

ALPA Praha, Podkrkonošskou společností, Fokusem Turnov atd.

► STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŽLUTÁ PONORKA, HUSOVA 77
Ředitel Mgr. Karel Štrincl

SVČDM je školské zařízení zajišťující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže z Turnova a okolí. 

Ve školním roce 2006/2007 tu pracovalo 420 dětí v 35 kroužcích. Kroužky jsou členěny do pěti sekcí (kul-

turní, výtvarná, přírodovědná, všeobecně technická a sportovní).  Kromě ředitele má zařízení ještě tři  vy-

chovatele na plný úvazek a na částečné úvazky ekonomku, uklízečku a domovníka. Externě ve funkcích ve-

doucích zájmových útvarů pracuje 23 výchovných pracovníků, většinou vedoucích kroužků.

Středisko je mj. pořadatelem akcí Turnovská mateřinka, Turnovský kos, Turnovský štěk, pořádá sportovní 

soutěže, je vyhlašovatelem Nejlepšího sportovce roku, vede dopravní výchovu pro 4. ročníky základních 

škol.

V průběhu prázdnin pořádá tábory a výlety s různým zaměřením, zejména s využitím vlastní táborové zá-

kladny v Krčkovicích ( sportovní tábor "Ztraceni", výtvarně divadelní tábor "Mukařov, soustředění volejbalis-

tů, orientačních běžců a další).

► Ve školním roce 2006 - 2007 pracovaly při Středisku následující kroužky:

1/ Kulturní sekce 

- Anglická konverzace -  vedoucí Mgr. Eva Hlaváčová (ZŠ Mašov)

- Divadelní kroužek – Dagmar Landrová (SVČMD)

- Dramatická výchova – Andrea Stárková (ZŠ Mašov)

- Taneční skupina amerického stepu – Zuzana Hanušová (SVČMD)

- Sborový zpěv CORAZÓN – Aleš Ressler ( gymnázium)

do září také Mažoretky Perličky pod vedením Miroslavy Konopáčové ( tělocvična ZŠ 28. října)

2/ Výtvarná sekce

- Výtvarná výchova I – Mgr. Jaroslava Holasová (SVČMD)
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- Výtvarná výchova II – Lada Capoušková (SVČMD)

- Keramika I a II – Dana Kupkárová (ZŠ Žižkova)

- Keramika III a IV – Mgr. Radmila Kokešová (ZŠ Žižkova)

3/ Přírodovědná sekce

- Astronomický kroužek – Mgr. Vladimír Kafka  (hvězdárna)

- 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 – Jindřich Vít  

- 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

- Angličtina - Mgr. Eva Škopánová

170



VII.
KULTURA, SPOLKY 

A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 2007
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Kalendárium
► 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 ke 
stále trvajícím  úsporným opatřením v rozpočtu  města byla kulturní komisi v roce 2007 přidělena 
částka 700 tis. Kč, což je sice o 70 tisíc více než loni, ve srovnání s předcházejícími roky však cca 
77% až 82% příspěvků přidělovaných v minulých letech 2005, 2004.
O definitivním rozdělení vyčleněné částky 700 tisíc Kč na letošní rok rozhodli  zastupitelé na svém břez-

novém 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 71 žádostí, z toho jedna byla 

přeřazena do příspěvků ostatním organizacím a další doporučena k úhradě ze společenských akcí města.

Z výše zmíněné sumy šlo v roce 2007 na akce s přímou podporou města celkem 328.000 Kč. Jde  o diva-

delní přehlídku Modrý kocour, loutkářskou přehlídku Turnovský drahokam, Staročeské trhy , festival Dvo-

řákův Turnov a Sychrov , Turnovské kulturní léto, Turnovské hudební večery a Mezinárodní šperkařské 

sympozium a cyklus Adventní koncerty, nově byla do této kategorie zařazena akce Jazzové hody. Celkem 

tedy devět akcí.

Příspěvky na činnost spolků tvořily celkem 71.400 Kč, které byly rozděleny 16 spolkům. Z původního počtu 

19 žádostí byly 4 vyřazeny pro rozpor s Pravidly. Nejvíce dostane  Turnovská Bohéma ( konstantních 12 tis. 

Kč), dále Musica Fortuna 5.920 Kč, rocková skupina Hitmakers (5.695 Kč), nejméně Fotoklub Safír (2.010,- 

Kč), který má ale podstatný příspěvek na výstavy v rámci akcí, a nově vzniklá skupina Magdy Brožkové 

(2.565 Kč). 

Příspěvky na kulturní  akce činily  celkem 285.600 Kč,  z  nichž bylo  podpořeno 28 akcí.  Největší  částky 

dostaly tradiční velké festivaly - Funkin´3 ( 13.345 Kč), Turnovské babí léto (16.680 Kč), Mezinárodní festival 

Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů s mezinárodními interpretačními dílnami (příspěvek 16.900 Kč), dále 

významná a nákladná akce roku - Mezinárodní festival pěveckých sborů (17.130 Kč) a mezinárodní výstava 

fotografií  Zemský ráj (11.790 Kč).   Nejmenší příspěvky se pohybovaly kolem 4 -  5 tis.  Kč (  Regionální 

osobnosti). 

Kapitola příspěvků na publikace a CD byla v tomto roce dotována alespoň v omezené míře, byly podpořeny 

dva projekty - sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší a Film Skauťáci.

► Ve čtvrtek 1. února byla v galerii Muzea Českého ráje zahájena výstava Umělci Euroregionu Nisa.

► V sobotu 17. února se mimořádně povedl Masopust na Dlaskově statku.

► Od čtvrtka 23. do neděle 26. února proběhla divadelní přehlídka Modrý kocour.  Kromě našich souborů 

se účastnili Poláci (Walny teatr Varšava) a soubor základní umělecké školy z Lužice (Šunow – Konjecy). Z 

Turnovských se účastnili Čmukaři a Turnovské divadelní studio.

► V pátek 23. února zároveň proběhla okresní přehlídka dětského divadla Turnovský štěk 2007. 
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► V úterý 6. března se konal v domě Na Sboře poetický pořad slova a hudby Večer pro Jana, a to u 

příležitosti 85. narozenin turnovského malíře a básníka Jana Solovjeva.

► 7. ročník hudebního festivalu Turnovské jazzové hody potěšil několik set diváků ve dnech 16. a 
17. března.  Hosty byli  mimo jiné  desetičlenný soubor Los Rumberos a původem rakouský jazzmann a 

klavírista Walter Fischbacher.

► Loutkářská přehlídka Turnovský drahokam přišla zejména k dětským divákům již se 16. ročníkem 
o víkendu 17. a 18. března.

► V sobotu 24. března proběhly hned dvě festivalové akce – Mateřinka 2007 a semifinále Zahrady 
2007.

► 30. březen patřil celostátně oblíbené akci Noc s Andersenem. Letošní ročník byl v Turnově věnován 

autorům dětských knih Marii Kubátové, Eduardu Petiškovi a Jaroslavu Foglarovi.

► V sobotu 7. dubna proběhly tradiční Velikonoce na Dlaskově statku, tentokrát s otevřením nové 
stálé expozice Devatero řemesel.  Akce měla rekordní návštěvnost - 3000 lidí.

► V sobotu 28. dubna byla zahájena turistická sezóna. Akce probíhala na Malé Skále a přilákala 5000 

návštěvníků.

► Letošní připomenutí konce druhé světové války proběhlo už v pátek 4. května, a to vzhledem k 

prázdninám a volným dnům. Na besedě v galerii Muzea Českého ráje vystoupili senátor a doktor historie Ja-

romír Jermář,  PhDr. Michal Babík, starostka města a rovněž historička Hana Maierová a Jan Staněk. Na 

oslavách se podíleli také členové Československé obce legionářské, Jednoty Mladá Boleslav. 

► O víkendu 11.-12. května se ZUŠ proběhl 2. ročník festivalu Turnovské kytaření.

► V úterý 15. května proběhl zajímavý večer, v rámci Večerů Na Sboře vystoupili manželé Věra a Ol-
dřich Wajsarovi.

► Další den 16. května proběhl 8. ročník přehlídky dětských zpěváků Turnovský kos. 

► 18. května jsme slavili Den muzeí. V turnovském Muzeu Českého ráje byl Den otevřených dveří a be-

seda s  MgA. Magdalénou Bursovou a Mgr. Martinou Kulíškovou.

► O víkendu 26. a 27. května se konaly Staročeské trhy,   byly uděleny první certifikáty „Výrobek Čes-

kého ráje“.
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► 30. května hostilo atrium muzea slavnou undergroundovou skupinu Plastic People of the Univer-
se.  Koncert právě této skupiny byl vhodnou součástí Mezinárodní vědecké konference „Jan Patočka, české 

dějiny a Evropa“.

► 1. a 2. června se na Hrubém Rohozce konala zajímavá akce s názvem Varhany na zámku. 

► Od 9.  do 16.  června se konal  52.  ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.  In-

terpretační dílny probíhaly od 13. do 16. 6. a  lektory byli: Michyio Keiko a Zdena Kloubová – zpěv,  Roman 

Víšek a prof. Jaroslav Šaroun – klavír a Dagmar Zárubová - housle.

► V sobotu 16. června proběhla první Muzejní noc v Muzeu Českého ráje v Turnově a nesla název 
Slavnosti slunovratu.

► V pátek 29. června se konal další ročník hudebního festivalu Funkin ´Turnov 3. 

► Od 9. června až do poloviny srpna byly turnovské výstavy obohaceny rozsáhlým projektem Za pověstmi 
Českého ráje a Euroregionu Nisa. 

► Ve dnech 13. - 17. června proběhlo Řezbářské sympozium na Dlaskově statku. 

► Od 29. černa do 8. července hostil Turnov 2. ročník Letní mezinárodní hudební dílny Leoše Janáč-
ka a Bohuslava Martinů. 

► Tradičním zahájením prázdnin byla opět akce Kámen a šperk  na turnovském náměstí .

► Od středy 4. července do soboty 7. července probíhal Mezinárodní festival pěveckých sborů pořá-
daný u příležitosti 20. výročí založení sboru Musica Fortuna.

►  Od 8. července do 26. srpna probíhala také tradiční série nedělních pohádek na Hrubém Rohozci, 
pořádaná již řadu let Loutkářským souborem Na Židli pod názvem Loutkáři dětem. 

►  V  srpnu  se  jako  každoročně  rozběhlo  Turnovské  kulturní  léto,  pořádané  Kulturním  centrem 
Turnov. První představení se konalo 1. srpna, poslední 31., celkem se uskutečnilo 19 pořadů. V letošním 

ročníku si vybraly opravdu všechny věkové skupiny diváků, od příznivců loutkových pohádek po milovníky 

dechovky.

► Poslední zářijový víkend, 27. až 29. 9.,  se v Turnově a blízkém okolí konaly Krajské dny 2007.
► 18. září proběhl koncert s názvem Věra Martinová Tour 2007 s novým programem  Věřím svým snům.
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► V sobotu 22. září jsme mohli „přijít pobejt“ na Posvícení na Dlaskově statku. Akce s podtitulem Den 

na statku seznámila návštěvníky s běžnými denními činnostmi.

► Galavečer s podtitulem Docela malý festival nahradil v sobotu 20. října oblíbenou přehlídku Jazz? 
Yes!  Hostovala kanadská skupina Marty Hall Trio a americká zpěvačka Vera Love s kapelou George Kay 

Band. 

► Závěr října byl tradičně ve znamení oslav výročí vzniku republiky v roce 1918. V roce 2007 sice vý-
ročí nebylo kulaté, to nás čeká za rok, přesto se ve čtvrtek 25. října uskutečnilo ke Dni vzniku samo-
statného Československa u pomníku ve Skálově ulici UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH a před pracovní 
částí zastupitelstva a přímo ve svátek v neděli 28. října proběhl v Městském divadle SLAVNOSTNÍ 
VEČER spojený s udělením ceny města za rok 2007a čestného občanství. 

► Ve čtvrtek 15. a pátek 16. listopadu proběhla tradiční autorská a recitační soutěž POETIKA  2008. 

► Od čtvrtka 22. do neděle 25. listopadu se konal Festival hudebních filmů Music on Screen. 

► Předvánoční atmosféru předznamenaly dvě akce první adventní neděli  2. prosince. První adventní 
koncert, Paschova Pastorální mše F dur, se konal v Městském divadle. Na koncert navázalo rozsvícení 
vánočního stromu na Náměstí Českého ráje. 

► Tradiční vánoční trhy proběhly 7. až 9. prosince na náměstí Českého ráje.

► V pondělí 17. prosince proběhl výroční koncert Kulturního centra a Hlasů a ohlasů Turnovska, na 
němž vystoupila Leona Machálková & Band.

► Obrovský zájem Turnováků upoutal poslední adventní koncert 23. prosince, na němž účinkoval 
vokální soubor Gentlemen Singers.  Do  kostela sv. Františka na náměstí se všichni zájemci ani nevešli a 

poslední museli být odmítnuti.

►  V sobotu 31.  prosince večer uspořádala firma BMM Art,  Ohňostroje Pohl a Město Turnov tradiční 

SILVESTR na náměstí Českého ráje. Zněla tu hudba, prodávalo se občerstvení a vrcholem programu byl 

jako vždy velký půlnoční ohňostroj.

Kulturní organizace ve městě

► KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O, P.O. BOX 51, SKÁLOVA 466
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Jednatel společnosti: Václav Feštr

KCT  je  společností  s ručením  omezeným  ve  100%  vlastnictví  Města  Turnov.  Předmětem  podnikání 

společnosti je:

● 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 

● poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

● ubytovací služby

Společnost  vznikla  v roce 2001 jako nástupnická organizace Turnovského kulturního střediska.  Jediným 

společníkem je Město Turnov s  podílem 200.000,- Kč.

Významným mezníkem bylo v roce 2007 stavební dokončení objektu Střelnice v Markově ulici. Pro přehled - 

objekt byl zbourán v roce 2002, 28. 4. 2005 rozhodli zastupitelé města, že se nové kulturní centrum bude 

stavět, 25. 4. 2006 byla zahájena skrývka ornice. Stavební část objektu byla dokončena ke konci listopadu 

2007, investorem převzata 3. prosince 2007. Byla odsouhlasena podmínečná změna sídla společnosti KCT 

a zaměstnanci i celý provoz byl přemístěn do nové budovy, kde již funguje předprodej vstupenek, informace 

a veškerý další styk s veřejností. 

Personalistika

V roce 2007 mělo KCT průměrně 9 stálých pracovních úvazků, a to v kategoriích:

- Vedení a správa: Václav Feštr – jednatel, Lada Kefurtová – zástupce jednatele, organizační pracovník, Iva-

na Pavlasová - ekonom, Radomíra Novotná – pokladní, účetní. Do 31.8.2007 vedla účetnictví firma Drings, 

Ing. Zina Dědková

- Provoz Městského divadla: Dana Feštrová – dramaturg,  Jaroslav Kefurt – správce a vedoucí údržby, Jiří 

Ingerle - správce, Dana Chybová - uklizečka

- Městské a letní kino: Mgr. Eva Blažková – dramaturg filmových představení,  Nikola Šebesta – údržbář. 

Dále KCT  zaměstnalo ve  funkcích šatnářek, promítačů a uklízeček dalších 33 lidí na dohodu o pracovní 

činnosti a 17 na dohodu o provedení práce.

Členové valné hromady :  Mgr. Jaromír Frič, ThMgr. Ondřej Halama, Aleš Hozdecký, MUDr. Martin Hrubý, 

Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Aleš Mikl, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš Sláma.

Členové dozorčí rady: Bc. René Brož,  PhDr. Vladimíra Jakouběová, PhDr. Hana Maierová, Mgr.Jiří Mašek, 

Bc. Drahomíra Staňková, Aleš Hozdecký, ThMgr. Ondřej Halama.

Majetek společnosti, provozovny
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KCT provozuje Městské divadlo v Turnově (to je v majetku Města Turnov), BIO RÁJ – kino a letní kino, v bu-

dově 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.

Přehled činnosti v roce 2007

V roce 2007 KCT uspořádalo celkem 129 akcí s celkovou návštěvností 18 788 lidí.  V Biu Ráj se uskutečnilo 

celkem 317 filmových představení s návštěvností 30 783 diváků

KCT pořádá následující festivaly a přehlídky: Poetika, Dětský víkend, Jazz? Yes!, Turnovská pecka, Music 

on screen, spolupořádá Dvořákův Turnov a Sychrov a Turnovské babí léto.

Přehled konaných akcí v roce 2007

Druh akce Počet akcí Počet diváků

Divadelní představení 11 2 733

Koncerty THV 10 1274

Ostatní koncerty 19 2433

Domácí scéna 3 228

Cestovatelský klub 10 786

Pořady pro školy 31 7205

Sobotní pohádky 9 1521

Hudební přehlídky 3 176

Ostatní akce 19 2055

Mezisoučet 115 18411

Zájezdy 8 377

Výstavy v divadelní galerii 6

Celkem 129 18788

Úspěšnost filmových představení

Podle celkové návštěvnosti Podle diváků na 1 představení

Vratné lahve 3396 Vratné lahve 309

Shrek třetí 2990 Shrek třetí 299

Obsluhoval jsem anglického krále 2945 Simpsonovi ve filmu 275

Simpsonovi ve filmu 1647 Obsluhoval jsem anglického krále 245

Harry Potter a Fénixův řád 1601 Gympl 270

Gympl 1351 Harry Potter a Fénixův řád 267

Medvídek 1132 Ratatouille 200

Piráti z Karibiku: Na konci světa 1088 Piráti z Karibiku + Once 181

Bestiář  755 Kvaska + Edith Piaf 171

Ratatouille  600 Roming 169

Celková rekapitulace návštěvnosti ve srovnání s minulými lety

2004 2005 2006 2007
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Divadla, koncerty 19 505 16 589  18 258 18 788

Filmová představení 32 574 22 227 29 637 30 783

Kurzy 220 115 0 0

Celkem 52 299 38 931 47 895 49 571

Ostatní činnosti

Pod KCT jsou sdruženy dva kluby – Filmový klub a Kruh přátel hudby.

Vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska je stále důležitou součástí činnosti, v roce 2007 bylo vy-

tištěno 33 tisíc výtisků (před deseti lety se začínalo s 11,5 tisícem výtisků).

KCT pořádá kurzy: Filmový seminář, který navštěvuje cca 10 studentů, v roce 2007 začali připravovat ama-

térský film o Turnově. Taneční a jazykové kurzy byly přerušeny pro neúnosnou ekonomickou zátěž. Před-

pokládáme obnovení v prostorách Střelnice, již začala jednání v tomto ohledu.

KCT rovněž provozuje občerstvení ve svých budovách v době kolem představení, jedná se o kinokavárnu, 

divadelní bar a kiosek v letním kině.

V roce 2007 byly  inovovány internetové stránky,  kde byl  spuštěn např.  systém objednávání vstupenek, 

kalendárium kulturních akcí a další aktuální informace a služby.

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitel Mgr. Hanuš Karpíšek

Objekty a prostory knihovny:

Také v roce 2007 pracovala Městská knihovna Antonína Marka systémem ústřední knihovny s nezměněným 

počtem poboček. Jsou to:

- hlavní budova v Jeronýmově ulici

- pobočka Turnov II. - Alešova ulice

- pobočka Výšinka - ul. Granátová, dům s pečovatelskou službou

- pobočka Mašov - přízemí hasičské zbrojnice

- pobočka Malý Rohozec - budova MÚ

- pobočka Dolánky - budova školy

Personalistika:

Rovněž v roce 2007 došlo ke snížení počtu pracovníků o dva, a to vzhledem ke sníženému rozpočtu na 

provoz knihovny.  Byla propuštěna pracovnice provádějící úklid, od 2. čtvrtletí zajišťují běžný úklid stávající 

zaměstnankyně - knihovnice, 2x do roka velký úklid (okna, koberce apod.) úklidová firma.

Dále  byla  propuštěna  účetní,  účetnictví  je  nyní  vedeno  externím  pracovníkem,  který  dosud  vykonával 

konzultace v tomto oboru.

Během roku byly řešeny otázky zastupitelnosti, jediným problémem zůstává pracovnice pro kulturu a  vzdě-

lávání paní Kordová, jejíž činnost a rozsah práce je výjimečný.

Vybavení knihovny, knihovní fondy a služby:

Ve vybavení a prostorovém rozmístění hlavní budovy probíhala druhá část změn ve využití  jednotlivých 

prostor, zejména:

- byl renovován sklad knih
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- vyklizen a upraven prostor zázemí sálku pro potřeby Tyflocentra

- oddělení multimédií a internetu v 1. patře, zajištěny uzamykatelné skříně a pracoviště pro veškeré tech-

nické vybavení

- v oddělení pro děti a mládež byla novým rozmístěním vybavení rozšířena kapacita pro volný výběr knih

- podkrovní a půdní prostora byly vyklizeny a připraveny pro katalogizaci a archív

- od ledna 2007 byla do plného provozu uvedena čajovna v suterénních prostorách budovy

- během roku byla knihovna dovybavena 5 počítači, dataprojektorem,skenery čárových kódů, čímž došlo k 

automatizaci knihovních, informačních a výpůjčkových služeb

- hlavní investicí do hmotného majetku knihovny byl nákup souboru pojízdných regálů v celkové hodnotě 

210.000,- Kč

Knihovní fond nezaznamenal v roce 2007 radikální změny oproti jiným letů, bylo vyřazeno 1001 titulů a na-

koupeno 1003, pouze v oblasti periodik se zvýšil odběr ze 118 na 126 titulů. K inovaci došlo i v knihovně pro 

nevidomé a slabozraké, začaly se vydávat zvukové knihy ve formátu MP3.

Běžné služby poskytované knihovnou byly ve sledovaném roce následující:

- zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního fondu nebo prostřednictvím meziknihovních služeb

- zpřístupnění  zvukových a obrazových záznamů, popř. rozmnožením fondu

- poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací

- zprostředkování informací z vnějších zdrojů (státní správy apod.)

- umožnění přístupu k informacím na internetu

- reprografické služby

- kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

- výjimečně vydávání tematických publikací

Kulturní, výchovné a vzdělávací akce:

V celostátním měřítku vykazuje naše knihovna stále nadprůměrný počet těchto akcí a jak vyplývá i z jiných 

kapitol kroniky za rok 2007 jde o akce kvalitní a dobře navštívené. Turnovská knihovna opět postihla celou 

škálu kategorií návštěvníků, pro které jsou akce určeny:

- pro děti a rodiče s dětmi byly uspořádány tradiční výtvarné a tvůrčí dílny ( skřítkovská, velikonoční, jarní, 

proutěná, podzimní, vánoční), Mozaika I a II, Malujeme na hedvábí, Pohádkové masky a lampičky, Pohádky 

z kouzelné hromádky a další

- pro školáky to byly pořady a soutěže Pověsti Českého ráje, Pasování prvňáčků, Zpíváme si s knížkou, 

Knížka jako malovaná I a II, Dárek pro maminku, Slavnost abecedy a čtení, recitačně vypravěčská soutěž 

Čteme všichni, vypráví jen někdo, Den čtenářů na hradě Valdštejně, fotosoutěž Příroda na Zemi, Příroda ko-

lem nás, Památné stromy, Kde končí svět a mnoho dalších

- pro dospělé jde především o komponované pořady a přednášky, například Večery Na Sboře ( Večer pro 

Jana, Jaroslav Ježek, Jan Knob a Turnov...), cestopisné přednášky ( Afrika, Jak jsem prožil Srí Lanku...), 

duchovní semináře Pavla Filipovského a další jednotlivé pořady (Archeologie v Geoparku Český ráj, Pra-

covní den Vladimíra Vaška, Každá řeka si zaslouží být čistá...).

- pro seniory jsou to především pravidelné pořady Křeslo pro hosta, předvánoční a předvelikonoční setkání

- pro zrakově postižené jsou určena úterní odpoledne, kdy probíhají zejména školení a kurzy

- výstavy fotografií, ilustrací a dřevořezů
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- školení práce s PC a internetem

Knihovna se také tradičně zapojuje do celostátních a nadregionálních akcí:

- Březen, měsíc internetu, knih a čtenářství

- Noc s Andersenem

- Anketa o  nejhezčí knihu roku

- Svět knihy

- říjnový Týden knihoven

Komunitní spolupráce

Knihovna dlouhodobě poskytuje zázemí a doplňkové služby nevidomým a slabozrakým občanům, nyní ve 

spolupráci s Tyflocentrem. V rámci Turnovska pokračují projekty spolupráce s občanským sdružením Fokus 

Turnov, Dětským centrem Sluníčko, občanským sdružením Slunce všem, Podkrkonošskou společností přá-

tel a rodičů postižených dětí, se Speciální školou v Turnově a pedagogickým centrem při této škole. Jak je 

uvedeno výše, tradiční pozornost je věnována dětem, seniorům a postiženým občanům.

Na závěr tabulka s údaji o činnosti za uplynulých deset let:

Rok Knižní fond Periodika Čtenáři z toho do 15 
let

Návštěvy Výpůjčky Akce

1998 85435 75 2105 729 19170 71242 353

1999 82767 77 2192 764 19459 83992 338

2000 81516 89 2100 685 18630 100167 354

2001 78665 87 2068 644 17682 101182 451

2002 79785 88 2045 641 14826 94280 394

2003 78929 86 1988 631 15896 99974 406

2004 77119 82 1990 620 16881 101530 565

2005 74840 111 1965 591 16160 101586 526

2006 59745 118 2083 679 17968 101505 532

2007 60748 126 1894 596 31440 101130 439

V posledním roce je alarmující pokles čtenářů, zejména v kategorii do 15 let, což je bohužel celostátní jev. 

Počet návštěvníků je v posledním roce vyšší vlivem změny metodiky, kdy se do této části statistiky počítají i 

návštěvníci internetu, akcí a dalších aktivit.

(Zdroj: Výroční zpráva 2007)

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, SKÁLOVA 71
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Regionální vlastivědné muzeum se specializací na dokumentaci drahých kamenů a historii zlatnictví a šper-

kařství. Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatel: Krajský úřad Liberecké-

ho kraje.

Činnost muzea zajišťuje 21pracovníků, z toho 19 pracovníků na hlavní činnost muzea (odborných, provoz-

ních a tří pomocných - úklid, hlídání) a 2 pracovníci zabezpečují provoz doplňkové činnosti muzea (prodej 

suvenýrů a podobně). V rámci sezónních prací a mimořádných akcí bylo během roku zaměstnáno 17 pra-

covníků na dohodu o provedení práce.
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BUDOVY MUZEA

Dům U Bažanta čp. 70 ve Skálově ul. v Turnově -  zde je umístěna muzejní studovna, kanceláře  od-

borných 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 garáže-

mi, dřevníky, oplocením, venkovními úpravami a trvalými porosty. Po obsáhlém řízení trvajícím skoro 17 let 

byl v polovině listopadu 2007 spor konečně uzavřen a dům U Bažanta zůstává v majetku Muzea Českého 

ráje.  V  budově  se  nacházejí  kanceláře  odborných  pracovníků,  část  sbírkového  fondu,  badatelna,  ná-

vštěvnická místnost. V uplynulém nejistém období proběhla částečná rekonstrukce domu, zejména nutné 

statické zajištění.

Dům čp. 71 ve Skálově ulici (dům továrníka Boháčka), který muzeum získalo odkazem v roce 1926 a po-

sléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov (historický majetek města) využívá muzeum pro stálé expozice a 

výstavní sál. Součástí objektu je přístavba galerie (z roku 1974), budova depozitářů, dílna, bistro a atrium 

s pódiem. Dům je propojen s domem čp. 70. V roce 2007 byla v tomto objektu realizována přístavba depozi-

tářů. Další práce spojené s opravou a rekonstrukcí objektu se zaměřily na drobné udržovací práce.

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 a rozšířením 

expozice.

V roce 2007 byly zpracovány dva projekty, spojené s dalším investičním záměrem Muzea Českého ráje - 

Projekt klenotnice a Kamenářský dům - ochrana a prezentace kulturního dědictví. Na oba projekty byly zpra-

covány stavební studie.

EXPOZICE

Počet expozic k 31. 12. 2007: 8 expozic

1. Archeologie Českého ráje 

2. Mineralogie a drahé kameny světa

3. Drahé kameny a turnovští kamenáři

4. Výstavní kabinet

5. Národopis středního Pojizeří

6. Z kulturní historie kraje. 

7. Galerie - "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou"       

8. Tradiční a podomácká výroba aneb Dotek lidské ruky (Dlaskův statek v Dolánkách)
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V roce 2007 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 je 1 923,5 m2  - z toho MČR Turnov 1.473,5 m2, Dlaskův statek Dolánky 450 

m2. Pro stálé expozice je 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 Ra-

koušova sroubku (5 prostor).

VÝSTAVNÍ ČINNOST MČR 

Počet uspořádaných výstav celkem: 56 výstav (z toho 5 převzatých). 36 výstav se konalo přímo v budovách 

Muzea Českého ráje, 20 výstav bylo putovních. Muzeum ve spolupráci s Městem Turnov uspořádalo čtyři 

zahraniční výstavy.

1. Já bych rád k betlému…

2. …to je kost 

3. Alois Garamcsegi - Kdo si hraje nezlobí. Fotografická výstava

4. Umělci Euroregionu Nisa

5. Anna Nováková - Kolumbie a Venezuela  Fotografická výstava spojená s promítáním snímků

6. Jan Vybíral - dřevořezby, David Szalay - kovové plastiky

7. Martin Šandera. Fotografická výstava

8. HRAT - Společný projekt Michaely Maupicové, Davida Trávníčka a Jana Vidličky,  posluchačů AVU v 

Praze

9. Josef Drahoňovský a jeho žáci

10. Žlutá Ponorka. Společná fotografická výstava členů fotokroužku Žlutá Ponorka Turnov

11. Výtvarní umělci Turnovu a Českému ráj

12. Když ke knihám přijde doktor…  

13. Petr Marhan. Představení díla turnovského fotografa Petra Marhana

14.  Martin Šandera - Žáby Českého ráje

15. Vřídlovec -  magický kámen

16. ...a pozdravujte filozofy!

17. Bohuslav Boček  - výstava fotografií

18. Za pověstmi Českého ráje z Euroregionu Nisa 

19. Řezbářské sympozium Turnov 2007

20. Ondřej Havelka - Nahá Afrika. Fotografická výstava.

21. Jade Carving

22. Acháty a jaspisy světa 

23. Jihoafrický současný šperk - New Horizons

24. Symposion 07 

25. Zdeněk Skořepa. Fotografická výstava.

26. Geopark nejsou jenom kameny 

27. Lubomír Novosad - Motosport. Fotografická výstava
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28. Individuality - Učitelé šperkařské školy 

29. Kriminalita na Turnovsku v meziválečném období 

30. Stanislav Loudát - Trosky; Vlastislav Kopřiva - Krajiny - Fotografická výstava dvou autorů

31. Marián Kábele Fotografická výstava

32. Kočárky a dítě 1880-1980 

33. Krása ve skle zrozená - Tomáš Málek

34. Bozkovské jeskyně. Fotografická výstava

35. Podomácká výroba aneb dotek lidské ruky

36. Vánoce chystáme aneb aby bylo všeho dost

Výstavy v ostatních městech

1.-16. Geopark Český ráj - šance pro region

Putovní výstava seznamující obyvatele Českého ráje s fenomenem a problematikou Geoparku Český ráj. 

Výstava probíhala ve větších městech regionu a na některých významnějších turistických destinacích regio-

nu (Jičín, Železnice, Lomnice nad Popelkou, Pecka, Stará Paka, Lázně Bělohrad, Sedmihorky, Kozákov....)

17. Dřevo v lidové kultuře

18. Český granát a jeho svět

19. Současný novozélandský šperk

20. Démoni - kouzla, čáry, věštby

Výstavy v     zahraničí:  

1. Krajiny kamene. Místo konání: Mythiléne, Lesbos (Řecko)

2. Evropský geopark Český ráj. Místo konání: Fiľakovo, SROV (Slovensko)

3. Selecció del obres del Museu Českého ráje de Turnov.   Místo konání: Vilafranca del Penedés (Francie)

4. Turnov, Český ráj.  Místo konání: Balatóni Múzeum, Keszthely (Maďarsko)

IV. NÁVŠTĚVNÍCI EXPOZIC A VÝSTAV

Celkový počet návštěvníků expozic  a výstav byl  52125  osob,  z toho na Dlaskově statku  v Dolánkách 

19428  osob.

Návštěvnost expozic a výstav OMČR Turnov v roce 2007 se pohybuje přibližně na úrovni roku 2006. Cel-

kovou návštěvnost výrazně posilují akce pořádané muzeem a akce pořádané muzeem ve spolupráci s jiný-

mi kulturními organizacemi ve městě. Tyto akce byly podobně jako v předchozích letech podporovány kul-

turní komisí města Turnova a z prostředků zahraniční komise města. 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 70 kulturně výchovných akcí, z toho 30 přednášek

Akce navštívilo 17. 842  osob

VĚDECKÉ KONFERENCE, ODBORNÉ SEMINÁŘE, SYMPOZIA
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Celkem proběhlo v Turnově  6 akcí , kterých se zúčastnilo celkem 450 osob                                         

1. Řezbářské sympozium Turnov 2007

Tradiční XII. setkání řezbářů z  České republiky i ze Slovenska,  Dlaskův statek Turnov – Dolánky,  

13. - 17. 6. 2007

2. Konference VENTS 2007

Mezinárodní geologická konference. Turnov, Sedmihorky, 15. 6. - 19. 6. 2007

3. Kamenářské dny

Tradiční celoměstská akce.  Dílny, doprovodný interaktivní program; muzeum mimořádně otevřeno i v zaví-

racích dnech, 1. 7. - 20. 7. 2007

4. XIX. Mezinárodní šperkařské sympozium

Tradiční akce pod záštitou MČR - mezi účastníky sympozia jsme nalezli umělce z celého světa. Sympozium 

bylo zakončeno samostatnou výstavou.  10. 7. - 20. 7. 2007

5. Jan Patočka, české dějiny a Evropa

Mezinárodní vědecká konference věnovaná dvojímu výročí turnovského rodáka Jana Patočky.  1. - 2. 6. 

2007

6. Dětský výtvarný salon 2007

Další ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v rámci česko-polské spolupráce.

SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST

Počet evidenčních sbírkových předmětů k 31. 12. 2007 byl  64 230, roční přírůstek tedy činí 599 předmětů, 

což je jistě rekordní počet za poslední léta. Počet knihovních jednotek k 31.12.2007 je 17 251, z toho 9843 

nesbírkové povahy. Přírůstek za rok 2007 činil 77 kusů.

Počet badatelských návštěv v roce 2007 byl 286 osob. 

(Zdroj: Výroční zpráva OMČR)

► SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, Antonína Dvořáka 335, TURNOV

Sdružení Český ráj je obecně prospěšná společnost, založená k poskytování obecně prospěšných služeb, 

jejímž cílem je trvale udržitelný rozvoj turistického regionu Český ráj, a to především rozvoj cestovního ru-

chu. K tomu byl již v roce  2004 přijat Program rozvoje cestovního ruchu.

V roce 2007 se novými členy stala Agentura ARA, obec Rakousy, společnosti Sundisk, Tomovy parky a fir-

ma Pro-elektro CZ. 

K 31.12.2007 mělo Sdružení celkem 49 členů, z toho 37 měst a obcí:

Společnost Jméno Funkce
Agentura ARA, s.t.o. Aleš Ressler

Autokemp Sedmihorky Roman Rákosník

KONTINUUM I.Schliková,J.M.Schlik Margareta Pospíchalová

Město Dolní Bousov Josef Vynikal starosta

Město Jičín Mgr. Richard Koníř

Město Lomnice nad Popelkou Vladimír Mastník starosta

Město Mladá Boleslav Mgr. Jaroslav Polívka náměstek primátora

Město Mnichovo Hradiště Romana Henczeová
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Město Rovensko pod Troskami Pavel Koldovský starosta

Město Semily Mgr. Jan Farský starosta

Město Sobotka Ing. J. Jiránek zastupitel

Město Turnov Aleš Hozdecký místostarosta

Město Železný Brod Mgr. Václav Horáček starosta

Alternativa 3000, o. s. Ing. Tomáš Tomsa

Obec Boseň Marie Pšeničková starostka

Obec Branžež Mgr. Leoš Najman starosta

Obec Bukvice Eliška Formanová starostka

Obec Čtveřín Dalibor Oplt starosta

Obec Dětenice Ing. Radomír Vališka starosta

Obec Hrubá Skála Jan Houška starosta

Obec Jenišovice Bohumil Bradáč starosta

Obec Kacanovy Oldřich Loutchan starosta

Obec Karlovice Vlasta Špačková starostka

Obec Klokočí Jiří Mrázek starosta

Obec Kněžmost Ing. Vítězslav Pospíšil starosta

Obec kobyly Ing. Jaroslav Šandera starosta

Obec Ktová Marie Drašnarová starostka

Obec Líšný Ing. Jiří Mikeš starosta

Obec Malá Skála Ing. Jiří Nejedlo starosta

Obec Mírová pod Kozákovem Jaroslav Havlíček starosta

Obec Modřišice Lidmila Tomíčková starostka

Obec Přepeře Ing. Luděk Sajdl starosta

Obec Rakousy Ing. Milena Bílková starostka

Obec Svijanský Újezd Bohuslav Kratochvíl starosta

Obec Svijany Ing. Petr Lelek starosta

Obec Sychrov Jaroslava Kvapilová starostka

Obec Tatobity Lenka Malá starostka

Obec Troskovice Jaroslav Louda starosta

Obec Vlastibořice Jan Mareš starosta

Obec Vyskeř Doubravka Fišerová starostka

Obec Železnice Olga Jakubcová starostka

Krajská hospodářská komora HK Miroslav Košíček

Okresní hospodářská komora Semily PhDr. Luboš Klikar

OREA, s.r.o., Zámek Hrubá Skála Vladimír Staněk ředitel

Outdoor Discovery, s.r.o. Ing. Roman Bém

Pro - elektro CZ, s.r.o. Otto Kiss

Sundisk, s.r.o. Martin Bauer

Tomovy Parky, s.r.o. Ing. Tomáš Tomsa

Zámek Dětenice Petr Jindrák
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Orgány této společnosti jsou:

- správní rada ( Mgr. Jan Farský, Aleš Hozdecký, Pavel Koldovský, Mgr. Richard Koníř, Ing. Jiří Nejedlo a 

Marie Pšeničková). Předsedou správní rady je Aleš Hozdecký.

- dozorčí rada ( Marie Drašnarová, Jaroslav Havlíček a Romana Henczeová)

-  ředitel společnosti – zajišťuje běžný chod společnosti, vedení účetnictví atd.

V roce 2006 došlo díky dotacím krajů Libereckého a Královéhradeckého ke změnám v personálním ob-

sazení. Nyní má Sdružení 1 stálého pracovníka – manažera a několik pracovníků externích na částečný 

úvazek nebo dohodu. Zajištění vlastní činnosti SČR včetně realizace jednotlivých aktivit je následující:

● předsedkyně PhDr.  Hana Maierová – zastupuje Sdružení  navenek,  koordinuje činnost,  vyřizuje pří-

slušnou korespondenci

● Jednatel – Aleš Hozdecký – zastupuje Sdružení navenek, vyřizuje běžnou agendu, zajišťuje vybrané 

projekty a propagaci

● Manažer  –  Ing.  Pažout  (březen  až  červen  2006)  –  běžná  agenda  a  realizace  vybraných  aktivit 

Ing.  Jitka  Stránská  –  listopad,  prosinec  2006  –  externí  spolupráce,  od  ledna  2007  stálý 

úvazek

● Administrativní pracovnice – Renata Špačková

● Účetní – J. Chodaničová, M. Novotná

● Zajišťování a vytváření partnerství mezi veřejným, privátním a neziskovým sektorem v regionu – Ing. 

Říman

● Řízení projektů SROP včetně komplexní administrace – Ing. Krupařová, Ing. Gruberová

● Monitoring návštěvníků – ve spolupráci s Czech Tourism – externí spolupracovníci

Sdružení dočasně sídlilo v budově internátu ve Skálově ulici čp. 466, v prosinci 2007 se přemístilo do bu-

dovy nové Střelnice v Markově ulici čp. 311.

Sdružení má nadále dvě pracovní skupiny: projektovou a marketingovou.

a) Marketingová skupina – řídí Ing. Bičíková, projednává společný marketing a zejména propagaci regionu

b) Projektová skupina – řídí Ing. Soldátová, projednává společné záměry v oblasti investic, zejména proble-

matiku informačně navigačního systému v regionu

Z činnosti sdružení v     roce 2007:  

- Základním úkolem sdružení Český ráj je naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu. V roce 2007 byly 

realizovány dva projekty z fondů Evropské unie. Nositelem fondů bylo Město Turnov, partnerem Sdružení 

Český ráj. Další aktivity sdružení byly financovány z členských příspěvků a dotací všech tří krajů.

Projekty

- Český ráj - region pro celou rodinu - společný regionální operační program v celkové výši 2,837 milionů ko-

run byl vypracován spolu se Odborem cestovního ruchu MěÚ Turnov pro oblast cykloturistiky a propagace 

regionu. Dotace činila 2 miliony korun, 551 tisíc korun hradilo ze svých prostředků Sdružení, zbytek Město 

Turnov.

- "Pověsti českého ráje a Euroregionu Nisa", grant v rámci česko - polské spolupráce z Interregu IIIA byl ve 

výši 471.487,- Kč. Z této částky byla hrazena soutěž dětských prací na dané téma a jejich výstava, vydání 

trojjazyčných turistických novin a vydání brožury Dvanáct pověstí Českého ráje. Celkové náklady projektu či-
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nily 881.268,- Kč, finanční spoluúčast Sdružení byla 150 tisíc korun. Výše uvedená výstava je putovní, po 

Turnově ji zhlédli v Jičíně, Lomnici nad Popelkou, dále se chystá do Mladé Boleslavi a Semil.

Studie a produkty

● Za pověstmi Českého ráje – zpracována studie informačního a naučného systému, vytipováno 12 tras v 

návaznosti  na místní  pověsti,  doporučen herně-naučný systém, mobiliář  a jeho umístění.  Dále  byla 

uspořádána soutěž "Maluj, kresli, stříhej, lep" s danou tématikou českorajských pověstí

● Kámen a šperk v Českém ráji – v letních měsících pořádány pravidelné středeční exkurze, aktualizace 

podkladů pro leták Kámen a šperk

● Greenways Jizera - znovu nastartování projektu, propagační cyklojízda, zadání projektové dokumentace 

a jednání se strategickými partnery, zpracování marketingové studie

● Regionální produkt Český ráj – projekt na podporu místních výrobců, v roce 2007 jmenováno  deset no-

sitelů tohoto ocenění

Propagace, tiskoviny

● "Český ráj - region pro celou rodinu" - propagační leták s přílohou konkrétních programů

● Cestomapa k produktu Za pověstmi Českého ráje pro rok 2007

● Suvenýry k produktu Za pověstmi Českého ráje - samolepky s postavami z pověstí

● Pohlednicové karty s přebalovými deskami

● Leták "Tradiční řemesla Českého ráje"

● Mapa Geoparku s nabídkou 26 lokalit

● Nabídkové karty turistických programů - 16 druhů

● Katalog "Turistická nabídka Český ráj"

● Leták "Kámen a šperk v Českém ráji"

● Plakát "Prázdninová nabídka pro každý den"

● Turistické noviny Českého ráje

● Katalog "Český ráj - příroda, historie, aktivní dovolená"

● Zpravodaj Sdružení Český ráj

● Dotisky skládaček Český ráj, Skalní města a Lidová architektura

Propagační akce – programy

● Zahájení turistické sezóny 28.4.2007, 4. ročník

● Kámen a šperk – víkendová akce na náměstí 30.6.- 1.7. 2007, dále třítýdenní cyklus akcí kulturních, 

ukázek řemesel a podobně na pozadí historie města

● účast na festivalu Jičín – Město pohádek – 11.-16.9.2007

Veletrhy

● Tuzemské veletrhy – účast na Region Tour Brno, Holiday World Praha a Madi 2007 - workshop regionů

● Zahraniční veletrhy – Vakantie Utrecht, Mnichov, Varšava, Lipsko

● Regionální veletrhy – Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Ostrava, Lysá nad Labem

● Internetové stránky

● Dokončení rezervačního systému na zajištění služeb

● Rozvoj  internetové prezentace,  příprava nových  databází,  prezentace projektů  Regionální  produkt  a 

Greenways Jizera
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Dále Sdružení zajišťovalo propagaci regionu v médiích ( Mladá fronta, Heart of Europe, Relax, Průvodce 

Prahou a českými městy, Dovolená pro vás a další. Pracovníci Sdružení se zapojili do konzultací o zámě-

rech v regionu ohledně naučných stezek, informačních tabulí, označování kulturních a turistických cílů.

Dále sdružení zajišťuje a vytváří partnerství mezi veřejným, privátním a neziskovým sektorem v regionu.

► HRAD VALDŠTEJN
Majitelem hradu je Město Turnov

Ředitel organizace: Andrea Jurášová (Koucká), od 15.9.2007 Ladislav Koucký (po dobu mateřské dovolené 

paní Jurášové)

V roce 2007 byl hrad pro návštěvníky otevřen takto:

- v dubnu od 9 hodin do 16 hodin o víkendech a svátcích

- v květnu až říjnu denně od 9 hodin do 16.30 hodin

Vstupné činilo  35,- Kč, snížené (děti, studenti, důchodci) 15,- Kč.

Návštěvnost hradu v roce 2007 poklesla "díky" výstavbě kanalizace v okolních obcích Mašov a Pelešany, 

takže k hradu byl obtížný přístup, celkem hrad Valdštejn navštívilo 73.850, konalo se tu celkem 99 sva-

tebních obřadů a na hradě se dvakrát filmovalo. Během sezony se zde konala řada kulturních vystoupení 

s velkou návštěvností.

Nejdůležitější, zejména stavební akce v     roce 2007:  

1. Rekonstrukce sklepení pod prvním nádvořím a úprava prvního nádvoří. Tato akce byla připravena a vy-

projektována v roce 2006, v roce 2007 realizována.

2. Restaurování  gotického torza  na třetím skalním bloku.  Na tuto akci  se podařilo  získat  příspěvek z 

programu Záchrana architektonického dědictví. Restaurování provedl Miloš Gavenda, práce byly spoje-

ny i s poměrně rozsáhlým podílem archeologické práce.

3. Byl zpracován další projekt na rekonstrukci Nového paláce a třetího skalního bloku

4. V roce 2007 byl zakoupen nový automobil, a to z prostředků hradu (z výsledku hospodaření za rok 

2006)

Tyto práce byly realizovány z prostředků zřizovatele (celkem 70.000,- Kč),  pronájmu z natáčení (celkem 

10.000,- Kč), programu Záchrany architektonického dědictví a byla vložena částka 333.000,- Kč z prostřed-

ků hradu (tedy běžného hospodaření).

Další úpravy a drobné stavební práce:

- úprava Hraběnčiny zahrádky - navezení zeminy z prací na sklepení a povrchová úprava

- úprava expozice v klasicistním domě a rozšíření výkladu pro návštěvníky 

- drobné opravy střech nízkých budov poškozených ledem a větrem

- oprava a údržba plotů

- přes zimu byly osmirkovány a natřeny všechny lavičky a židle pro venkovní posezení

- provedena a doplněna květinová výzdoba ve všech prostorách hradu

Programová nabídka v roce 2007:

V roce 2007 byl získán klavír,  vídeňské krátké křídlo Besenhöfer, které bylo instalováno ve Slavnostním 

sále. Programová nabídka kulturních pořadů mohla být tedy rozšířena i o komorní koncerty:

- Radmila Makovcová, PhDr. Anežka Janátová - Rosa Gallica
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- Petr Tomeš - Operní doušky

- Petra Matějová - Hudba pozdního klasicismu a raného romantismu

- Komorní koncert žáků prof. Marty Cihelníkové - 29. září a 22. prosince

- Mgr. Rejšek - Varhanní koncerty

- Léto na Valdštejně - Hradecké tucteto, Magna Diesis, Collegium 419 Praha, Black Boys a tradiční seminář 

Holla! Hollan!(Zdroj: Výroční hodnocení správy hradu.)

► STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Kastelán: Jindřich Zeman

Tento  renesanční zámek byl vybudován kolem r. 1280 jako středověký hrad a počátkem 16. století pře-

stavěn 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 re-

stituční  spor  o  zámek  a  přilehlé  pozemky  se  táhne  již  řadu  let  a  komplikuje  spravování  zámku.

Stále obohacovanou expozici zámku navštěvuje ročně průměrně 40 000 turistů. Prohlídky jsou rozděleny na 

malý a velký okruh:

M a l ý  o k r u h - 1. poschodí zámku, zahrnuje čtyři místnosti s původním zařízením a pokračuje vývojem 

kultury bydlení a odívání od renesance po klasicismus.

V e l k ý  o k r u h - 1. a 2. poschodí zámku, navazuje na malý okruh, pokračuje dalšími historickými slohy až 

na počátek 20. st. k secesi.

Zámecká kaple Nejsvětější Trojice 

Kaple má barokní podobu z roku 1675, kdy byla přestavěna z části ještě gotického hradního paláce. Interié-

ru dominuje oltář s obrazem Korunování Panny Marie. Cennou zajímavostí je dochovaná prostora přiléhající 

původní hradní kaple se sklípkovou klenbou. Dvoupatrová barokní kruchta nese varhany z poloviny 18. st.

Svatební obřady se konají v období od 1.3. do 31.10. běžného roku; zpravidla v pátek a v sobotu.

Zajímavostí zámku Hrubý Rohozec je unikátní výzdoba expozice vazbami ze suchých květin.

Pro návštěvníky zámku je v historické budově připravena také stálá výstava uměleckého skla Tomáše Olivy 

(Tomášova huť) a akademického sochaře Ladislava Olivy.

Zámecká stezka 

Na zámecký park navazuje  zámecká stezka.  Ta návštěvníka  zavede po mnoha schodech do původně 

hradního příkopu. Zde se z jižní strany otvírá romantický pohled na mohutnou skálu a na ní k nebi čnící bě-

lostný zámek. 3,5 km dlouhá naučná zámecká stezka dále pokračuje údolím řeky Jizery, kolem přírodních 

zajímavostí, lidové architektury, městskými parky až na náměstí Českého ráje v Turnově.

Zámecká prodejna 

Mimo obvyklé upomínkové předměty nabízí rozsáhlý výběr historizujícího skla.

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

Pracovník spisovny v Turnově: Zdeněk Kašpárek
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Úřední dny v Turnově nejsou, zájemci musí kontaktovat centrální pracoviště v Semilech nebo pracovníka 

spisovny a dohodnout konkrétní návštěvu.

Některé další spolky a zájmové organizace
► TURNOVSKÁ BOHÉMA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5, TURNOV
Předseda sdružení: Bohuslav Lédl, jednatel: Jan Sajíc

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, vystřídán Janem Lochmanem

Hitmakers – vedoucí Jiří Brodský

Jazz kvintet J. 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

Rebel - vedoucí Pavel Matys

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 sdru-

žení. 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 problé-

mů při fungování spolků v rámci této obchodní společnosti. 

V     roce 2007 Turnovská Bohéma uspořádala festivaly   Modrý kocour, Jazzové hody, Neformjazzfest a Pá-

nové,  končíme.   Dále  celou  řadu  samostatných  koncertů  a  divadelních  představení.  Orchestry  mají 

pravidelné pořady v Maškovce a v hasičárně na Daliměřicích. Turnovská Bohéma má samostatnou účetní, 

která vede jednotlivým spolkům jejich agendu.

V roce 2007 vstoupil další spolek - rocková kapela Rebel.

► TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA

Ing. Václav Brožek, vystřídán Janem Lochmanem - předseda, Ondřej Útrata - dirigent

Turnovské orchestrální  sdružení  -  tradiční  regionální  smyčcový orchestr  (založen 1891, obnoven v roce 

1993) hraje s řadou hostů.

V roce 2007 TOS pokračoval v začlenění nových hudebníků, většinou absolventů turnovské a liberecké zá-

kladní umělecké školy. Sdružení spolupracuje s hudebníky z divadla F. X. Šaldy v Liberci a se studenty a 
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absolventy teplické konzervatoře. V roce 2007 uskutečnilo osm vystoupení, např. samostatný koncert v rám-

ci cyklu Koncerty ve škole, benefiční koncert v kostele sv. Bonifáce v Horním Hanychově, dva vánoční kon-

certy a jeden tříkrálový s Pěveckým sborem Antonín Dvořák. Členové sdružení rovněž jednotlivě vypomáhali 

při dalších akcích na Turnovsku. Orchestr hraje pod vedením mladého dirigenta Ondřeje Útraty, který vystří-

dal člena libereckého divadelního orchestru Jana Novotného.

► PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA

Ing. Libuše Marhanová - předsedkyně, Bohuslav Lédl - dirigent

Spolek uspořádal v roce 2007 celkem 11 veřejných koncertů, z toho 4 v Turnově - zahájení Dvořákova 

Turnova a Sychrova, THV s Vladimírem Matějčkem a Vladimírem Roubalem na téma života Jakuba Jana 

Ryby, adventní koncert (premiéra Paschovy Pastorální mše) a tradiční vánoční koncert na Štěpána. Dále 

uskutečnil  Tříkrálový  koncert  v  Libuni,  koncert  s  Komorním orchestrem krkonošského METRA v  Jičíně 

(provedena Fibichova Jarní romance), podzimní koncert duchovní hudby v Českém Dubu a další vystou-

pení. Problémem sboru je klesající počet členů (nyní má 38 zpěváků) a stoupající věkový průměr.

► DECHOVÁ HUDBA TURNOVANKA

Mgr. Jindřich Bada, dirigent

V roce 2007 měla Turnovanka celkem 17 členů a uspořádala 18 veřejných vystoupení. Z toho 11 Posezení 

při dechovce v hasičárně na Daliměřicích, dále účinkovala v Turnově v rámci Kulturního léta a společně s 

Big bandem při ZUŠ v Turnově uspořádala Taneční odpoledne. Dále se zúčastnila přehlídek dechových hu-

deb v Jizerním Vtelně, Vackova Liberce a reprezentovala nás na přehlídce v německém městě Pirna. Kromě 

toho hrála na Skutečském posvícení. 

► HITMAKERS

Jiří Brodský, vedoucí souboru

Skupina hraje nepřetržitě devátým rokem  a v roce 2007 uskutečnila 10 veřejných vystoupení. Mimo jiné se 

účastnila Klokočského hudebního festivalu, Benátské noci na Malé Skále, Velkého rockového koncertu v 

Turnově a Rockového halloweenu v Bozkově. Hrála také na tanečních zábavách, slavnostech apod.

► PRANIC

Alena Tomášová, Mgr. Ondřej Halama, zástupci souboru

Kapela Pranic fungovala třetím rokem a za dobu své existence se dostala do povědomí nejen na Turnovsku. 

V roce 2007 účinkovala na celostátních folkových přehlídkách a festivalech Trampská porta v Ústí  nad 

Labem,   Zahrada 2007 v Náměšti nad Oslavou, Folková růže v Jindřichově Hradci, Life v Litoměřicích atd. 

Pravidelně pořádá hudební pořady klubového typu v Domě Na Sboře pod názvem Slyšeti Pranic a jeho 

hosta, adventní koncerty a další vystoupení. V roce 2007 jsme je mohli dvakrát vidět v televizi na ČT a jejich 

písničky jsou hrány i v rozhlase.

► AGENTURA ORGANON, 28. ŘÍJNA 554, TURNOV
Ing. Václav Brožek, majitel

Jedná se o vzdělávací a hudební agenturu, která poskytuje některým dalším turnovským amatérským kape-

lám zejména účetní a administrativní servis, popřípadě zajišťuje nahrávací studio a podobně.

S agenturou Organon spolupracovaly následující spolky:

- Nothingham, vedoucí Pavel Mlejnek
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- Funk Corporation, vedoucí Ing. Lukáš Masopust

- Hottentot, vedoucí Lukáš Václavík

- Magda Brožková Band

► NOTHINGHAM

Pavel Mlejnek, vedoucí kapely

Rocková kapela Nothingham existuje nepřetržitě 12 let a má celkem 6 členů. V Turnově je dobře známa a 

reprezentuje město i  jinde, letos např. v Ostravě. Po loňském vydání úspěšného CD pracuje na novém 

repertoáru, který částečně představila v turnovském klubu Magic.

► FUNK CORPORATION

Ing. Lukáš Masopust, vedoucí kapely

Kapela pracuje nepřetržitě osm let a má v současné době 10 členů. Rok 2007 byl velmi bohatý na koncertní 

činnost – celkem 21 koncertů a vystoupení. Mimo jiné čtyřikrát v Praze včetně Lucerny, v Jablonci nad Ni-

sou,  Mnichově  Hradišti,  Jánských  Lázních,  Železném Brodě,  Nymburce.  Významnou akcí  byl  již  třetím 

rokem festival Funkin, pořádaný skupinou v Turnově.

► HOTTENTOT

Převážně studentská kapela vznikla před třemi lety a má čtyři členy. V roce 2007 uskutečnila 18 veřejných 

vystoupení, z toho 6 v Turnově, také v rámci Kulturního léta. Kromě toho hostovala třikrát v Praze (Lucerna 

Music Bar, Retro Music Hall, Akord), v Jičíně, Olomouci, Ústí nad Labem.

 ► PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE
Sídlo společnosti: Skálova ul. 71, Turnov

Předseda společnosti: Mgr. Karol Bílek, Literární archív PNP, Staré Hrady u Libáně

Jednatelka společnosti a pokladník - Jitka Petrušková, Muzeum Českého ráje Turnov

Občanské sdružení s kulturně vzdělávacím programem v oblasti historie má v současné době  94 členů z 

celé ČR i ze zahraničí, 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. Společnost je kolektivním členem 

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. 

Hlavní událostí roku 2007 byla spolupráce na organizaci mezinárodní vědecké konference „Jan Patočka, 

české dějiny a Evropa“. Konala se ve dnech 1. a 2. června v bývalé Kramářově vile ve Vysokém nad Jizerou 

a k hlavním pořadatelům patřila turnovská Pekařova společnost Českého ráje, Muzeum Českého ráje v 

Turnově a Město Turnov, zastoupené paní starostkou PhDr. Hanou Maierovou, rovněž vystudovanou 

historičkou. Účastníci konference si vyslechli řadu zajímavých příspěvků o životě a díle tohoto významného 

filozofa. Program konference byl seřazen do tematických bloků:

- Filozofie Jana Patočky mezi Čechami a Evropou

- Jan Patočka, Jan Ámos Komenský a filozofie výchovy

- Intelektuál – společnost – politika

- Jan Patočka a filozofie dějin
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- Jan Patočka a smysl českých dějin

- Literatura a umění

K nejzajímavějším patřila přednáška Dr. Petra Blažka, který se dlouhodobě zabývá posledními měsíci Pato-

čkova života a příspěvek francouzského profesora Alaina Soubigou, zkoumající vztahy mezi T. G. Masa-

rykem a Janem Patočkou. Pro nás byl samozřejmě zajímavý příspěvek Dr. Michala Babíka Jan Patočka a 

Turnov. Konference se zúčastnila zhruba stovka hostů. Po jejím skončení se konala ve vysockém kostele 

sv. Kateřiny zádušní mše za profesora Patočku, kterou celebroval páter Kordík.

(Zdroj: zpráva jednatelky Jitky Petruškové a pracovníků Muzea Českého ráje)

► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Předseda Otakar Grund 

Místopředsedkyně Marie Meixnerová 

Spolek měl v roce 2007 celkem 394 členů, takže je nejpočetnější na Turnovsku. 

Činnost Spolku pokračovala i v tomto roce řadou zejména vlastivědných a kulturních akcí. K nejvýznam-

nějším a nejnavštívenějším patřil  již  6.ročník letních koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Každo-

roční přípravě koncertů se nejvíce věnuje paní Antonie Kuchařová ve spolupráci s farním úřadem v Ro-

vensku pod Troskami, Obecním úřadem na Hrubé Skále a s podporou manželů Zimových z hotelu Štekl i 

dalších sponzorů. Spolek pořádal také besedy - Kulturní historie Pojizeří, Malíř Jan Dědina,  Hudební inspi-

race Českého ráje,  Osobnost  prof.  Jana  Patočky,  Historik  a  cestovatel  J.  V.  Šimák a  další.  Dále  pěší 

vlastivědné vycházky po okolí a zájezdy, např. do německého Oybinu, na Děčínsko. 

Spolek dobře spolupracuje s dalšími subjekty podobného zaměření – Pekařovou společností Českého ráje, 

Městskou knihovnou Antonína Marka, Konfederací politických vězňů atd. Spolek se aktivně účastnil také 

slavnostního vítání občánků do života, pořádaného městským úřadem a odměňování nejúspěšnějších ab-

solventů turnovských základních škol.

 Snahou Spolku je propagovat Turnov  v širokém okolí i v zahraničí, např. v našich partnerských městech. 

Spolkový časopis Náš Turnov dosahoval dobré kvality a zájmu čtenářů. 

(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, jednatelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea.

Renomé si  spolek získal  především pořádáním Staročeských řemeslnických trhů,  které  se staly nejma-

sovější  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 pra-

covišti a muzei a od roku 1999 také se zahraničními partnery  z Jawora, Reeuwijku, Bautzenu ad.. Spolek 

spolupracuje i s místními organizacemi, např. fokusem Turnov, SUPŠ Turnov. 

S činností Spolku 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 
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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 handi-

capované občany a podílí se na řadě výzkumných projektů muzea. 

Hlavní akce v     roce 2007:  

28. - 29. května – Turnovské staročeské řemeslnické trhy – XIII. ročník, spojený s udělováním Produktu 

Českého ráje

13. - 17. června  - Řezbářské sympozium na Dlaskově statku

Spolupráce na koncertu Plastic People v rámci konference o Janu Patočkovi  (30.5.2008) a Adventu v mu-

zeu (koncert dětského sboru Vrabčáci).

► LOUTKÁŘSKÝ SPOLEK NA ŽIDLI, O.S.                                                                                  
 Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002.

Předseda sdružení: Petr Záruba

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 in-

scenaci, inspirovalo členy souboru k tomu, že souboru dali název Na Židli, pod kterým se představují do-

dnes. 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 nastu-

dované 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 Lout-

kářské Chrudimi získal dětský soubor čestné uznání za představení HADRFOUS. Na druhé straně získali 

dospělí 2x první místo na přehlídce „O cenu Matěje Kopeckého“ v Libčanech. Každoročně od roku 1996 

v období říjen - duben soubor připravuje pravidelný cyklus Nedělních pohádek, kde se představují s vlastní-

mi 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 in-

scenace 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 2007:

17. až 18. března 2007 - Turnovský drahokam

leden - duben - Nedělní pohádky

červenec - srpen - Loutkáři dětem

► SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV, O.S.                 
Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová
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Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov vznikl v prosinci 1999 jako samostatné ob-

čanské 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, ja-

kou si padesátiletá tradice festivalu zaslouží.

Proto také při něm vznikly z podnětu jednatele Kulturního centra pana Feštra mezinárodní interpretační dílny 

mladých pod vedením známých a uznávaných lektorů. V roce 2007  to byli: Zdena Kloubová, Michyio Keiko 

– zpěv, Roman Víšek, Jaroslav Šaroun – klavír, Dagmar Zárubová – housle. Z partnerského města Niesky 

se do výuky zapojili Stefen Menzel – flétna a  Carmen Funke. Celkem se dílen účastnilo 56 frekventantů, z 

toho 10 ze SRN (Niesky, Bautzen, Wiesbad).

Nejvýznamnější akce roku 2007:

9. – 17. června   - Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov

13. – 16. června – 8. ročník Interpretační hudební dílny mladých "Dvořák pro mladé interprety"

►KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV 
Zřizovatel: Kulturní centrum Turnov, s.r.o., jednatel: Václav Feštr

Předsedkyně KPH: Jana Zajícová 

Jde o dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu, které připravuje ve vlastní dramaturgii a za spoluprá-

ce s Kulturním centrem Turnov, s.r.o., každoročně pořádá cyklus  9 koncertů. Výbor sdružení má celkem 7 

členů.  Sezóna 2006/2007 byla   41.,  uskutečnily  se koncerty  v pořadí  od 524.  do  532.  V roce 2007 v 

Turnově vystoupili: vynikající chlapecký sbor Boni Pueri, violistka Jitka Hosprová, Zemlínského kvarteto, var-

haník Vladimír Roubal, Alena a Petr Čechovi (housle, varhany), studentský sbor Eternal Voices, proběhly 

dva hudebně literární večery,  představili se i místní muzikanti - Turnovské orchestrální sdružení a Pěvecký 

sbor Antonín Dvořák. Rozpočet sezony se pohyboval ve výši cca 140 tisíc korun, z nichž asi třetinu tvořily 

sponzorské dary turnovských firem, 40.000,- činí příspěvek Města a část byla hrazena ze zůstatku z minu-

lých let. Ceny abonentních vstupenek jsou 750,- Kč plná cena, 500,- Kč pro důchodce. Ve spolupráci s gym-

náziem a SUPŠ byly vydány studentské abonentky zdarma, které si zájemci vyzvednou vždy před koncer-

tem u učitelky hudební výchovy Evy Lédlové.

► TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA ILMA TURNOV
Trávnice 902, Turnov, Mgr. Ilona Šulcová 

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.) 13. června 2007 vybojovala devatenáctičlenná skupina tanečníků z ILMY čtvrté místo na svě-

tovém poháru v Brémách, a to se skladbou Motorshow Turn - off.

195



►  FOTOKLUB SAFÍR TURNOV, O.S.                                                                  
Kontakt: Břetislav Jansa                                                                                                                          

Od roku 1993 působí fotoklub jako samostatné sdružení s právní subjektivitou. Od téhož roku provozuje ve 

vlastní režii v pronajatých prostorech  Muzea Českého ráje v Turnově GALERII SAFÍR, kde se zatím před-

stavilo více než 180 našich i zahraničních autorů. Fotoklub má své členy nejen v srdci Českého ráje, ale i na 

dalších místech republiky. Řádnými členy jsou také fotografové ze Švédska, kteří navštěvují Turnov a svými 

pracemi se účastní společných výstav a soutěží. O členství projevili zájem i další zahraniční fotografové. Fo-

toklub je spoluzakladatelem KONTAKTU - sdružení fotografů Euroregionu Nisa, kde se aktivně podílí na 

jeho činnosti. Do jeho vedení byl na první ustavující valné hromadě zvolen předseda turnovského Safíru B. 

Jansa.   Mimo výstav v galerii Safír, uspořádali současní i minulí členové fotoklubu více než 240 výstav u 

nás i v  zahraničí. Jako doklad bohaté činnosti zmiňme ještě řadu společných zahraničních cest, např. do 

Norska, Španělska  na Korsiku, Sardinii, nejnověji do Polska a Černé hory. 

► SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MUSICA FORTUNA, O.S.
Předseda: Václav Zajíc, dirigent: Vítězslav Čapek 

Pěvecký sbor funguje jako samostatné občanské sdružení a v roce 2007 oslavil 20. výročí založení. Za tuto 

dobu se zapsal do povědomí Turnováků i zahraničních diváků při četných zájezdech. K 31.12.2007 měl sou-

bor 44 členů. Ve sledovaném roce uspořádal celkem 12 vystoupení.

Hlavní akce v roce 2007:

4. až 8.července - Festival zahraničních sborů u příležitosti 20. výročí sboru Musica Fortuna

9. června - účast na zahajovacím koncertě festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov

14. prosince - Vánoční koncert v Městském divadle v Turnově

26. prosince - Tradiční vánoční koncert na Valdštejně

► LOUTKOVÉ A ALTERNATIVNÍ DIVADLO ČMUKAŘI
Loutkáři  fungují  jako  samostatné  občanské  sdružení,  kontaktní  osobou  je   Jaroslav  "Motýlek"  Ipser.

Soubor provozující loutkové, pouliční, alternativní a netradiční divadlo vznikl v roce 1976. V současné době 

má 5 členů, avšak na jednotlivých vystoupeních se obvykle účastní dva až tři herci. Čmukaři se účastní řady 

celonárodních přehlídek ( Loutkářská Chrudim, Jiráskův Hronov), kde jsou s netradičními představeními vel-

mi úspěšní. I v roce 2007 působili prakticky po celé České republice.

KLUB PŘÁTEL ŽELEZNIC ČESKÉHO RÁJE
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.

► JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, středisko  514.02 "Štika" TURNOV 

Občanské sdružení, mimo jiné provozovatel psího útulku v Turnově

Sídlo: Koňský trh 200,  Turnov  
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Vůdce střediska: Tomáš Štecher

Z činnosti střediska za rok 2007:

Členská základna střediska

263 členů, z toho 105 v kategorii vlčata a světlušky, 86 ve skautském věku, 41 roverů a rangers, 31 dospě-

lých. Středisko se skládalo ze 4 chlapeckých a 3 dívčích oddílů. V rámci střediska pracovala družina vodních 

skautů a roverský kmen. 

Vzhledem k všestranné činnosti je podrobná zpráva organizace zařazena v kapitole IX. Sport.

Kultura :

Dívčí pěvecký sbor pořádal vánoční koncerty. Největší z nich na náměstí Českého ráje v Turnově spojený 

vždy s rozdáváním Betlémského světýlka. V Kacanovech se konal 6. skautský ples za účasti 180 tanečníků. 

Byl vyhlášen 1. ročník fotografické soutěže Conspectus.

Veřejnosti je středisko známo i díky provozování městského psího útulku.

(Z výroční zprávy střediska, kterou zpracovala Dita Veselá)

Ostatní zájmové spolky působící v Turnově

► DÍVČÍ DIVADELNÍ SPOLEK DÓRA

Kontakt: Dagmar Landrová, Březová 1535, Turnov

► PĚVECKÝ SBOR CARMINA PŘI ZUŠ TURNOV

Kontakt: Ladislava Grundová, nám. Českého ráje 5, Turnov

► KLUB MLADÝCH FILATELISTŮ

Jednatel Jaroslav Mojsl, sídlo: Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici

Klub českých filatelistů v Turnově byl oficiálně založen 18. května 1929. Nyní má KF Turnov zhruba 50 

členů, kteří se pravidelně schází v salonku restaurace Sokolovna ve Skálově ulici.

► ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, 

Základní organizace 1

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.
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► ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV

Sídlo: Kinského 383, předseda: Vladimír Müller, Lidická ul.

Místní organizace má 400 řádných členů. Zájem o tuto aktivitu je i mezi dětmi. MO má na 100 členů ve věku 

12 - 15 let.

Svěřené vody:

- chovné potoky - Veselka, Javorka, Tatobka, Stebeňka, Václavka, Čimyšl, Vesecký, Karlovický, Vazovecký 

a Hrachovický

- chovné rybníčky - Oubický, Borek, Sek. Loučky, Špice a Mašov

- lovné rybníky - Jinolice, Libuň, Roudný, Bažantník a Modřišické rameno

– tekoucí - Jizera a Libuňka

► Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 (cvičiště Na Lukách)

► Český rybářský svaz, místní organizace

► Cech brusičů a rytců drahých kamenů

► Český svaz včelařů

► Český zahrádkářský svaz

► Česká gemologická asociace

► Česká numismatická společnost

► Klub filatelistů Český ráj Turnov

► Klub podnikatelů Turnovska

► Selská jízda Český ráj

► Konfederace politických vězňů

► Klub lodních modelářů Turnov

► Turnovský radioklub

► Svaz postižených civilizačními chorobami

► Městský útulek pro psy na skautském ostrově

► Modelářský klub AVIATIC CLUB

► Myslivecké sdružení Vesecko

► Myslivecké sdružení Malý Rohozec

► Myslivecké sdružení Valdštejn

► Ochrana Klokočských skal 

► Orel, tělocvičná jednota, Jiráskova ul.

Církve v Turnově

► ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ TURNOV
Děkan: Václav Vlasák

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 
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Loučky,  Stebeň,  Svatoňovice.                                                                

Kostely: děkanský kostel sv. Mikuláše Turnov, filiální kostel sv. Františka z Assisi Turnov, filiální kostel Naro-

zení Panny Marie Turnov, filiální kostel sv. Matěje na Hruštici, filiální kostel sv. Jiří Přáslavice, filiální kostel 

sv.  Jana Křtitele Nudvojovice.                                                                     

Pravidelné bohoslužby se konaly takto:

● děkanský kostel sv. Mikuláše denně v 18 hodin 

● filiální kostel Narození Panny Marie neděle v 10 hodin 

● filiální kostel sv. Jiří Přáslavice neděle v 15 hodin

Chrám Narození Panny Marie byl už po rozsáhlé rekonstrukci vysvěcen, v roce 2007 bylo dokončeno re-

staurování posledních pěti vitráží, na které bylo vyčleněno 496 tisíc korun z ministerského grantu na obnovu 

památek. Po celkové rekonstrukci začal svému účelu sloužit také kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích.

Kromě bohoslužebných účelů se se svolením římskokatolické farnosti a diecéze konají v místních kostelech 

i koncerty, většinou klasické hudby (cyklus adventních koncertů, varhanní koncerty...) a také prohlídky s prů-

vodcem. V roce 2007 to bylo u příležitosti Dne památek v dubnu, Dnů evropského historického dědictví v 

září a také v průběhu letní sezony (červenec, srpen) každé pondělí odpoledne. O prohlídky byl zájem z řad 

Turnováků i turistů.

► SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ
statutární zástupce: Petr Boudný

Sbor Jednoty bratrské v Turnově ve spolupráci s občanským sdružením Nová naděje realizuje od roku 2006 

projekt The Bouda, který je zaměřený na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska, Semil-

ska a spádové oblasti Českého ráje. Tento projekt zahrnuje: 

● Nízkoprahový klub pro děti a mládež The Bouda club  

● Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (témata drogy, 

partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus). 

● Kroužek výtvarné výchovy pro děti od 5 do 11 let.  

● Klub pro maminky s dětmi – programy pro maminky (netradiční výtvarné techniky, společné vaření, výle-

ty) s možností herny pro děti.  

● Anglická konverzace s rodilými mluvčími.  

● Finanční poradenství v rámci programu ekonomické gramotnosti (rodinný rozpočet, harmonizace příjmů 

a výdajů, řešení zadluženosti domácnosti).  

● Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací. 

● Pořádání rodinných terapeutických pobytů.  

● Pořádání humanitární akce Service project (dobrovolnická práce amerických studentů pro mateřské, zá-

kladní a střední školy, konverzace v angličtině, kluby a programy pro děti)

►CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 

Modlitebna: Nádražní ul. 1130                                                                          
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Kazatel  místního  sboru:  Bohuslav  Zámečník                                                  

Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika států s totalitním reži-

mem. Má v současnosti  přes deset mil. členů (pokřtěných). Provozuje více než pět tisíc škol, z toho 87 

universit, stovky nemocnic, domovů  důchodců a sirotčinců. Má  56  nakladatelství a přes dva tisíce rozhla-

sových  stanic.  Při  církvi  působí,  rovněž  celosvětově,  humanitární  organizace  ADRA.  Má  pobočku  i 

v Turnově, v budově za domovem mládeže v ulici Skálově. V oblasti Českého ráje působí církev od dvacá-

tých let 20. století. Turnovský sbor si svépomocí vybudoval modlitebnu v Nádražní ul. Budova neslouží jen k 

sakrálním  účelům,  ale  její  prostory  jsou  určeny  též  k  pořádání  kulturních  a  jiných  akcí  (semináře, 

přednášky). V případě zájmu koná ve školách přednášky týkající se prevence před závislostí na kouření a 

drogách. 

► CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
farář: ThMgr. Oldřich Bezděčík

Pravidelné bohoslužby se konají vždy v neděli od 8.30 hodin v sídle církve v Koněvově ulici.

► OCHRANOVSKÝ SBOR  při Českobratrské církvi evangelické – Unitas fratrum                         

kazatel: ThMgr. Ondřej Halama

Kurátorka: Jitka Pernerová 

Ochranovské sbory tvoří Český distrikt světové církve Jednoty bratrské - Unitas fratrum. Jednota bratrská je 

nejstarší reformační církví, která vznikla v roce 1457 ve východočeském Kunvaldu, na konci 16. století vyda-

la Bibli kralickou a její nejvýraznější postavou byl biskup Jan Ámos Komenský. Exulanti, kteří v době protire-

formace opouštěli Čechy i Moravu obnovili Jednotu bratrskou v roce 1722 v Herrnhutu (Ochranov) nedaleko 

Žitavy. Dnes je Jednota bratrská světovou církví, v anglicky mluvícím světě známa pod názvem Moravian 

Church. Převážná většina členů je v Africe. Do Čech se Jednota bratrská vrátila po roce 1870. Ochranovské 

sbory tvoří seniorát v rámci Českobratrské církve evangelické, která je největší evangelickou církví u nás, 

má asi 250 farností, školy i diakonská zařízení.

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.  V domě  je  umístěna  expozice  o  historii  domu  a  jednoty  bratrské.

Sbor  organizuje  práci  s  dětmi  a  mládeží,  pořádá  letní  dětské  tábory  a  připravuje  další  programy.  

Bohoslužby se konaly každou neděli od 9 hodin.

_____________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel některé oslovené subjekty nereagovaly na opakované žádosti o  příspěvky 

z činnosti, proto tato kapitola není úplná a neobsahuje všechna data, která by mohla. Snad příště.)
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VIII. 
ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 2007
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Kalendárium
► Od počátku roku 2007 došlo k organizační změně v systému záchranné služby. Byla zrušena bývalá 

čtyři operační střediska na území Libereckého kraje a zřízeno jedno středisko záchranné služby v kraji. Cí-

lem je nejen úspora peněz, ale i lepší koordinace výjezdů posádek a tím rychlejší pomoc pro pacienty. Zá-

roveň bude středisko automaticky řešit koordinaci s ostatními záchrannými sbory – hasiči, policií – v případě 

hromadných neštěstí a nehod. Dosud měla záchranná služba celkem 27 dispečerů, nyní by mělo stačit 18. 

Zdravotní záchranná služba Libereckého kraje má od 1.1.2007 celkem 298 zaměstnanců, z toho 19 lékařů, 

14 stanovišť s 29 pozemními výjezdovými posádkami a jednu posádku leteckou. Úspora na mzdách by měla 

činit 4,5 mil. Kč ročně. Samotné zřízení nového střediska včetně dovybavení přišlo na 3,5 mil. Kč.

► Od února 2007 změnila městská nemocnice způsob vytápění. Místo parního vytápění přešla MN na 

úspornější  topení  pomocí  vodního  kotle.  Změna  představuje  investici  7  miliónů  korun,  ale  provoz  je 

úspornější zhruba o 15%. Změna vytápění navázala na stavbu centrální sterilizace.

► V úterý 10. dubna byl v obřadní síni radnice předán výtěžek 46 500 Kč ze 4. ročníku veřejné sbírky 
„Pozvedněte slabé!“,  kterou pořádá Nadace EURONISA. Stalo se za přítomnosti senátora Jaromíra Jer-

máře a starostky města Hany Maierové, jakož i studentů zdejšího gymnázia, kteří s výběrem peněz každým 

rokem pomáhají. Výtěžek obdržely dvě předem vybrané neziskové organizace, a sice občanské sdružení 
Slunce všem – 28 500 Kč a Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, pobočka Turnov – 18 
000 Kč. Podle Marcely Kurfirstové z občanského sdružení Slunce všem bude částka použita na doplnění vy-

bavení určené pro děti postižené autismem. Sdružení provozuje vlastní činnost a poradenství v prostorách 

zahradního traktu Speciální školy v Sobotecké ulici, do budoucna usiluje především o vznik specializované-

ho zařízení pro děti a dospělé s tímto specifickým postižením.

► V listopadu začala pracovat první chráněná dílna na Turnovsku. Nachází se v budově bývalých Mo-

nokrystalů mezi mosty a provozovatelem je občanské sdružení „1. Turnovská chráněná dílna“ s předsedou 

Františkem Stillerem. Její zprovoznění, respektive rekonstrukce prázdného objektu uprostřed města, stála 

členy  sdružení  několik  desítek  tisíc  korun.  Na  Turnovsku  žije  zhruba  60  lidí  se  změněnou  pracovní 

schopností, částečným či plným invalidním důchodem, pro něž je problém sehnat vhodnou práci a zapojit se 

do plného provozu. Jako první nastoupili do chráněné dílny dva pracovníci, do konce roku by jich mělo být 

šest. Zatím jde o manuální práce v oboru drobné kovovýroby, do budoucna by mohli klienti chráněné dílny 

pracovat také při údržbě zeleně a separaci odpadů. V dílně je počítáno až s 25 pracovníky.

► Rada města schválila  transformaci Městské nemocnice Turnov (příspěvkové organizace) na Pano-
chovu nemocnici Turnov, s. r. o., na svém zasedání 20.12.2007. Pro běžného občana se zatím nic nemě-

ní,  turnovská nemocnice zachová svou činnost jako dosud, tj.   poskytování  lůžkové,  ambulantní a další 

zdravotní péče, do zakládací listiny přibyla  ještě správa a údržba nemovitostí. Od nového roku samozřejmě 

přibudou  regulační  poplatky,  stejné  pro  všechna  zdravotnická  zařízení. Název  nově  transformované 

společnosti nese jméno iniciátora stavby turnovské nemocnice (otevřena v roce 1942) a jejího prvního ředi-

tele MUDr. Františka Panochy (1894 - 1965).
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► V roce 2007 Fokus úspěšně ukončil projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semil-

sku a Jilemnicku“ a pokračoval navazujícím projektem „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na 

Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“.

Zdravotnická a sociální zařízení ve městě

► MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV
Ředitel: Ing. Tomáš Sláma, náměstek pro léčebně preventivní práci MUDr. Martin Hrubý

Městská nemocnice Turnov byla v roce 2007 příspěvkovou organizací. Tento statut byl změněn rozhodnutím 

rady města v prosinci 2007 na Panochovu nemocnici, s.r.o., a to s účinností od 1.1.2008. Zastupitelstvo toto 

rozhodnutí  potvrdilo.  O právní  formě turnovské nemocnice se jednalo  již  v  minulých  letech,  zejména z 

legislativních  a  daňových  důvodů.  Příslušní  pracovníci  managementu  byli  pověřeni  provedením  všech 

právních změn, uspořádáním financí a dalšími kroky,  které jsou k bezproblémové transformaci subjektu 

nutné. Pro běžného občana se zatím nic nemění, turnovská nemocnice se zavazuje zachováním činnosti 

jako dosud, tj.  poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče, do zakládací listiny přibyla  ještě 

správa a údržba nemovitostí. Od nového roku 2008 samozřejmě přibudou regulační poplatky, stejné pro 

všechna zdravotnická zařízení. Ty samozřejmě s transformací nesouvisejí.

Nemocnice  poskytovala  péči  na  sedmi  lůžkových  odděleních  a  v  odborných  ambulancích.  Ročně  je 

v turnovské nemocnici hospitalizováno kolem 6 500 pacientů, v roce 2007 se tu narodilo 471 dětí, což je nej-

víc za posledních pět let. Přepočtený počet zaměstnanců byl na konci sledovaného roku 323 pracovních 

úvazků, z toho 42 lékařů.

V roce 2007 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek 

následné péče. 

V roce 2007 byl završen proces přípravy transformace na sdružení s ručením omezeným a také zahájen 

akreditační proces na získání ISO certifikátu (certifikace kvality). Tento certifikát má pouze několik málo z 

200 nemocnic v republice, avšak do budoucna se jeví jako nutný, možná dokonce povinný. V roce 2007 bylo 

vytvořeno 40 standardů týkajících se hygienických opatření, periferní a centrální kanylace a podávání léků.

Akcí nadregionálního významu bylo uspořádání 4. ročníku Turnovských ošetřovatelských dnů v Sedmihor-

kách, kde se účastnilo 250 zdravotních sester z celé republiky.

Finanční situace nemocnice se v roce 2007 zlepšila. Nárůst výnosů ve všech kapitolách, tj. výnosech od po-

jišťoven, ostatních výnosech (za nájem, stravu, nadstandardy) i dotacích, podařilo se realizovat odložené 

náklady z minulých let a nemocnice skončila s celkovým ziskem 8 232 tisíc korun.

Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov k 31. 12. 2007:

ŘEDITEL – Ing. Tomáš Sláma

NÁMĚSTEK LPP – MUDr. Martin Hrubý

SPRÁVCE – Martin Sedlák

HLAVNÍ  SESTRA – Bc. Eva Chaloupková
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VEDOUCÍ  ADMINISTRATIVY – Ing. M. Dobešová  

Primáři a vrchní sestry oddělení:

INTERNÍ – MUDr. J. Tomášek, E. Kubíková

CHIRURGICKÉ – MUDr. D. Berndt, Bc. M. Mazurová

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ – MUDr. A. Mikl, Bc. 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. M. Horecký, Z. Syrová

KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE – RNDr. P. Brzák, Z. Drobníková

NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE – MUDr. D. Pospíšil, Bc. M. Mazurová

DOMÁCÍ PÉČE – J. Mužíčková

Interna
Lůžková část: V rámci oddělení je provozováno 36 lůžek standardních a 4 lůžka JIP (zejména kardiologická 

onemocnění). 

Ambulantní část: Kromě všeobecné ambulance interní jsou vedeny specializovaná kardiologická ambulance, 

diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, poradna lipidová a obezitologická a ambulance 

endokrinologická. Nedostatek kvalifikovaných lékařů bohužel způsobuje zejména delší čekání na ambulan-

cích.

K mimořádným událostem na tomto oddělení patří pády pacientů z postelí. Jako opatření byly nakoupeny 

postranice a vypracován nový ošetřovatelský režim, který by měl těmto komplikacím předcházet.

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 zvyšuje podíl 

zákroků prováděných v ambulantním režimu.

Počet operačních výkonů oproti loňskému roku vzrostl:

Rok 2004 2005 2006 2007

počet výkonů 1622 1681 1423 1540

Dětské oddělení
Lůžková část: od roku 2006 se počet lůžek ustálil na 30, lůžka novorozenecké JIP byla převedena do fondu 

standardních lůžek. I v roce 2007 byla situace stejná. Nadále byl zachováván moderní trend s minimalizací 

ošetřovací doby, průměrná ošetřovací doba je na úseku větších dětí 3,7 dne..
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Ambulance: Ve srovnání s ambulancemi ostatních oborů má nižší výkonnost. Přístrojové vybavení je plně 

dostačující. Nutné je zmínit vedení endokrinologické poradny, jak pro děti tak pro dospělé (prim. MUDr. Frö-

mel),  kde  naopak výkonnost  výrazně  roste.  Rovněž výrazný  zájem byl  o  služby  alergologické  poradny 

MUDr. Čepické.

Gynekologie a porodnictví
Lůžková část: Počet porodů se výrazně zvýšil, počet operačních zákroků osciluje kolem 970 za rok. Jak vy-

plývá z následující tabulky, v poměru s ostatními mírně klesá počet rodiček z Turnovska.  V turnovské po-

rodnici se během 471 porodů narodilo 480 dětí, z toho 258 chlapců a 222 dívek.

rok 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Počet porodů 471 429 424 424 350 366
Turnov 34,6% 41,00%     41,27% 39.62% 45.7% 49.7%
Lomnice n. P. 6,4% 4,00% 4,25% 7.3% 3.4% 2.2%
Semily 10,0% 10,30% 9,67% 9.0% 7.7% 7.1%
Jablonec n. N. 10,2% 10,30%     12,5% 14.9% 16.0% 17.9%
Liberec 10,4% 14,20% 14,39% 14.2% 11.1% 9.6%
Jičín 2.1% 2,60%  1,89% 1.7% 0.6% 0.8%
Mladá Boleslav 20,2% 14.7% 12,97% 9.9% 11.1% 10.4%
ostatní 6,1% 2,80% 3,07% 3.5% 4.3% 2.5%

Operační zákroky 966 963 979 973 neudán neudán

Ambulance: Dobrá výkonnost ambulancí, nižší efektivita detašované ambulance v Lomnici nad Popelkou. 

Toto pracoviště má zejména za úkol zabránit odlivu klientek do jiných zařízení. 

ARO
Lůžková část:  plní úlohu kombinované jednotky intenzivní péče s lůžky ARO a chirurgickou a gynekolo-

gickou. JIP byla vzhledem k nízkému vytížení převedena do fondu standardních lůžek gynekologického od-

dělení.

Kolísání vytíženosti oddělení je pro oddělení tohoto typu charakteristické, zejména v menších nemocnicích. . 

V roce 2007 měla JIP 4 lůžka a 3 lůžka chirurgické JIP.

Ambulance: představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech a dále anestesiologickou ambulanci a 

ambulanci  pro  léčbu  bolesti.  Výkonnost  na sálech  je  v souladu  s  operační  aktivitou  na sálech.  Vlastní 

ambulance mají jen doplňkový charakter, zejména u ambulance bolesti vystupuje do popředí kvalitativní za-

měření této superspecializované péče.

RTG oddělení
V roce 2007 pokračovali pracovníci oddělení v práci na zařízení,  pořízeném v roce předcházejícím. Toto 

pracoviště vysoce převyšuje standard v České republice.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV, 28. ŘÍJNA 812
Ředitelka Ing. Milena Tomášková (leden až srpen), Bc. Jaroslav Cimbál (od září 2007)
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Zdravotně sociální služby Turnov jsou příspěvková organizace zřízená Městem Turnov ke dni 1. 1. 2001. 

ZSST sdružují organizační jednotky, které plní úkoly dané účelem zřízení a dle zákonných norem. V roce 

2007 vyšly  nové vyhlášky upravující  Zákon č.  108/2006 Sb. o sociálních službách,  podle nichž musely 

všechny jednotky znovu zaregistrovat svou činnost a pořídit novou zřizovací listinu. 

Nově vymezené služby podle činnosti:

- Domovy pro seniory - poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace, vy-

žaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

- Domovy se zvláštním režimem - poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

onemocnění, chronických duševních onemocnění, Alzheimerovou či jinou demencí a podobně, které vyža-

dují pravidelnou pomoc jiných osob.

- Pečovatelská služba - terénní nebo ambulantní služba je poskytována osobám se sníženou soběstačnos-

tí a to ve vymezeném čase ve vlastní domácnosti klienta nebo v zařízeních sociálních služeb.

- Centra denních služeb - V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby výše uvedeným oso-

bám

-  Odlehčovací služby - terénní, ambulantní nebo pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, o 

které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Většina turnovských zařízení má registrováno několik činností.

Kromě toho se ZSST připravuje na certifikát kvality. V závěru roku byl vypracován "Plán rozvoje kvality po-

skytovaných sociálních služeb na období 2007 - 2013".

Organizační jednotky Zdravotně sociálních služeb Turnov:

Vzhledem k výše uvedenému zákonu, který nově vymezuje činnosti v sociálních službách, došlo i k reor-

ganizaci stávajících jednotek ZSST:

Domov důchodců Pohoda
Terénní pečovatelská služba 
- úsek Výšinka (bývalý Dům s pečovatelskou službou)
- úsek Žižkova ( bývalý penzion pro seniory)
- vlastní terénní služba a denní stacionář Domovinka

Personalistika:

V personální oblasti proběhly v roce 2007 velké změny. V jarních měsících nastoupila nová vedoucí sociální 

péče, od září změna na postu ředitele a následně opět změna vedoucí sociální pracovnice.

Personální obsazení vedoucích ZSST, s.r.o., k 31.12.2007:

- ředitel - Bc. Jaroslav Cimbál

- vedoucí ekonomického úseku - Iva Jirčáková

- technik - Jan Kunst

- vedoucí sociální pracovnice - Jana Jindrová

-  vedoucí úseku sociální péče - Soňa Chládková

-  vedoucí ošetřovatelské péče - Dagmar Brabcová

- vedoucí úseku terénní pečovatelské služby - Marie Jordáková
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- vedoucí úseku Výšinka - Jana Jiřenová

- vedoucí úseku Žižkova - Vladimíra Chuchlíková

Činnost v roce 2007:

Domov důchodců Pohoda, 28. října 812
DD Pohoda poskytuje služby v oblastech domova pro seniory, domova se zvláštním určením a odlehčovací 

služby. Do domova jsou přijímáni klienti s druhým až čtvrtým stupněm závislosti na péči jiné osoby, tedy se-

nioři vyžadující celodenní péči, což klade velké nároky na personál, vybavení i celkovou organizaci péče. S 

obyvateli DD Pohoda jsou uzavírány smlouvy o poskytování sociální služby, jejichž součástí je individuální 

plán péče jako nezbytná součást kvalitní adaptace seniorů v novém prostředí. Od počátku roku byly žádosti 

o bydlení v DD Pohoda podávány přímo v zařízení, kde je vedena jejich evidence:

- přijaté žádosti o trvalý pobyt .......................................105

- vyřízené žádosti - umístění .........................................  21

- vyřazené žádosti - úmrtí, kontraindikace ..................... 24

Dále bylo během roku vyřízeno 28 žádostí o odlehčovací službu.

Přehled o obyvatelích DD Pohoda v roce 2007:

Kapacita DD Pohoda .....................................................  71

Počet obyvatel k 31.12.2007 .........................................  69

Přijato k 31.12.2007 ......................................................   21

Ukončení pobytu - přestěhování .....................................  2

Ukončení pobytu - úmrtí ................................................  23

V domově bydlí obyvatelé ve věkovém rozpětí 60 až 99 let, nejpočetnější skupinu obyvatel tvoří věková sku-

pina osmdesátníků, tedy mezi 80 a 89 lety.

Péče o seniory je personálně a organizačně rozdělena do úseku sociální péče - vedoucí Soňa Chládková, 

ošetřovatelského úseku - vedoucí Dagmar Brabcová. DD Pohoda má dvě sociální pracovnice, které mimo 

jiné zajišťují spolupráci s městskou nemocnicí, zajišťují plynulou návaznost sociální péče po propuštění kli-

enta z nemocnice a podobně.

V roce 2007 byly zakoupeny kompenzační pomůcky, počítače pro personál ošetřovatelské péče a bylo zkul-

turněno prostředí výmalbou, květinami, voliérou s ptactvem.

Pro klienty DD  Pohoda byly i v roce 2007 připraveny kulturní a společenské akce - křeslo pro hosta, hu-

dební pořady, přednášky, tvořivé dílny a trhy (velikonoční vánoční, oslava svátků, pravidelně probíhá pá-

teční  čajovna,  dvakrát  měsíčně  mše  svatá,  cestománie,  ergodílna,  skupinové  cvičení,  masáže,  trénink 

paměti, pečení a další činnosti. Zajištěno bylo také půjčování knih a audiokazet z městské knihovny.

Terénní pečovatelská služba (TPS)
TPS  poskytuje  služby  občanům  důchodového  věku,  invalidním  důchodcům,  zdravotně  postiženým  ob-

čanům, jejichž schopnost v péči o sebe a domácnost je snížena a potřebnou péči nemohou zajistit rodinní 

příslušníci. Cílem TPS je, aby každý z klientů mohl co nejdéle setrvat ve své domácnosti a zachovat si vlast-

ní  životní styl v původním prostředí. Od 1. 1. 2007 jsou služby poskytovány rovněž na základě smlouvy.

TPS zajišťuje klientům v domácnostech zejména tyto služby:
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- zdravotnické ošetření (převazy a pod.)

- rozvoz obědů (rozdělen do tří úseků, aby klienti dostali oběd v časovém rozmezí 11 - 13.30 hodin)

- pomoc s osobní hygienou - v domácnostech i ve středisku osobní hygieny

- praní prádla

- úklid

Denní stacionář Domovinka - uživatelé jsou přiváženi buď autem TST nebo rodinnými příslušníky.

Přehled využití Terénní pečovatelské služby v roce 2007:

K 1.1.2007 bylo uzavřeno 135 smluv s uživateli

K 31.12.2007 měla TPS    158 klientů

Během roku - 5 uživatelů přešlo do DD Pohoda

                    - 1 uživatel byl umístěn na Výšince

                    - 18 uživatelů zemřelo

                    -  3 uživatelé zrušili smlouvu

                    -  49 nových uživatelů

TPS dále spolupracuje s městskou nemocnicí i dalšími lékaři, svazem invalidů, sociálním odborem MěÚ, 

městskou knihovnou. Ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené byla v prostorách TPS otevřena po-

radna pro zdravotně postižené.

TPS - úsek Výšinka
Dům s pečovatelskou službou na Výšince se podle nového zákona transformoval na dům zvláštního určení. 

Služby zde poskytuje od 1.1.2007 Terénní pečovatelská služba, proto organizačně patří k TPS - úsek Vý-

šinka. Byty v domě nejsou určeny pro občany, kteří by si pouze řešili svou bytovou situaci, aniž by využívali  

pečovatelské služby. Služby jsou obyvatelům poskytovány na základě smluv a ve smluveném rozsahu. 

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Výšinka:

V domě se nachází 93 bytů, z toho 64 garsoniér a 29 dvougarsoniér. Kromě jedné dvougarsoniéry jsou 

všechny byty obsazeny.

- kapacita domu.................................... 122 obyvatel

- počet obyvatel k 31.12.2007..............  104 obyvatel

- k roce 2007 nově nastoupilo .............    16 obyvatel

Věkové skupiny obyvatel domu byly v roce 2007:

- 27 až 50 let ........................................     4 obyvatelé

- 51 až 60 let ........................................     3 obyvatelé

- 61 až 75 let ........................................    29 obyvatel

- 76 až 90 let ........................................    67 obyvatel

- nad 90 let ...........................................      1 obyvatel

Posláním domu zvláštního určení Výšinka je pomáhat uživatelům žít i nadále běžným způsobem života a 

podporovat jejich soběstačnost. K tomu je zaměřena řada aktivit, které jsou pro klienty pořádány: skupinové 

cvičení, cvičení paměti, zpěv, přednášky, společenské hry. Tvořivá dílna TPS Výšinka získala za své vý-

robky v roce 2007 ocenění v rámci projektu Senioři mezi námi. Vedení domu také organizuje velikonoční a 

vánoční posezení s hudbou a pohoštěním, křeslo pro hosta, koncerty dětí z LŠU a další aktivity.
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Na domě proběhlo v roce 207 několik drobnějších úprav a údržbových prací, byly vyměněny vodoměry a po-

stupně probíhá revize elektroinstalace. Bylo upraveno okolí domu.

TPS - úsek Žižkova
Penzion pro důchodce se rovněž podle nového zákona transformoval na dům zvláštního určení jako jeden 

ze tří úseků Terénní pečovatelské služby Turnov. Je určen pro seniory a zdravotně postižené občany, kte-

rým je na přání a objednávku zajišťována pečovatelská služba. V pracovních dnech je služba poskytována 

od 7.00 do 15.30 hodin v plném rozsahu, o víkendech a svátcích je zajištěn rozvoz obědů. Obyvatelé domu 

mají uzavřenu nájemní smlouvu na byt, ve kterém žijí, a smlouvu o poskytování pečovatelské služby, o kte-

rou mají zájem.

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Žižkova:

- počet obyvatel k 31.12.2007 ................... 135 obyvatel

- v roce 2007 nově nastoupilo ...................   11 obyvatel

- odstěhovali se do domova důchodců ......    3 obyvatelé

- během roku zemřelo ................................    7 obyvatel

Většinu obyvatel domu tvoří ženy - 104 (průměrný věk 77,2 let), mužů zde žije 31 (průměrný věk 78,9 let).

Věkové skupiny obyvatel domu využívajících pečovatelské služby byly v roce 2007:

- do 50 let ....................................................   2 obyvatelé

- 51 až 60 let ................................................  2 obyvatelé

- 61 až 75 let ................................................ 33 obyvatel

- 76 až 90 let ................................................ 81 obyvatel

- nad 90 let ...................................................   4 obyvatelé

Celkem využívá pečovatelskou službu 122 obyvatel, to jest 90,4 %.

Pro zajímavost uvádíme přehled úkonů v roce 2007, který je součástí zprávy:

- úklid domácností .......................................  794 hodin

- pochůzky po domácnostech ......................   76 hodin

- dohled nad dospělou osobou ....................  389 hodin

- doprovod uživatelů (k lékaři apod.) ...........    90 hodin

- koupání uživatelů ......................................  180 hodin

- příprava stravy ..........................................  343 hodin

- nákupy ..................................................... 2385 hodin

- odebrané obědy ....................................... 7439 porcí

- vyprané prádlo .........................................  2147 kg

Pro obyvatele domů v Žižkově ulici byly i v roce 2007 připraveny kulturní a společenské akce - křeslo pro 

hosta, hudební pořady, přednášky, akce k různým svátkům (masopustní rej, den matek, Václavská zábava), 

úspěšné jsou vánoční a velikonoční trhy, výlety do okolí (Dlaskův statek).  Vedení domu úspěšně spolu-

pracuje s městskou knihovnou a turnovskými školami, které řadu programů pro seniory zajišťovaly.

V kulturní místnosti budovy Žižkova 2047 pracuje také Klub důchodců, a to každou středu odpoledne.
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Ceník nájmů a služeb v zařízeních ZSST v roce 2007  :  

Úsek Služba Cena v Kč

DD Pohoda Jednolůžkový pokoj - bydlení   160,- / den

             - " -             -  strava   300,- / den

             - " -             celkem měsíčně 9.000,- Kč

Dvoulůžkový pokoj - bydlení    152,- / den

             - " -            - strava    292,- / den

            - " -             celkem měsíčně 8.760,- Kč

Výšinka (dům zvláštního určení) Nájemné včetně záloh na vodu a energie ( bez inkasa) 
-   garsoniéra 2.500,- / měsíc

Nájemné včetně záloh na vodu a energie ( bez inkasa) 
-   dvougarsoniéra 3.500,- / měsíc

Žižkova Nájemné včetně záloh na vodu a energie ( bez inkasa) 
-   garsoniéra 2.500,- / měsíc

Nájemné včetně záloh na vodu a energie ( bez inkasa) 
-   dvougarsoniéra 3.500,- / měsíc

Terénní pečovatelská služba Dovoz oběda 12,-

Příprava stravy a mytí nádobí 15,-

Dovoz nákupu 15,50

Nutné pochůzky (úřad apod.) 85,-/ hod.

Doprovod k lékaři, kadeřníkovi apod. 85,-/ hod.

Doprovod na procházku 85,-/ hod.

Úklid 85,- / hod.

Praní a žehlení 50,-/ kg prádla

Dohled nad dospělou osobou 60,-/ hod.

Osobní hygiena klienta 60,-/ hod.
(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► KLUB DŮCHODCŮ, TURNOV, ŽIŽKOVA 2047
Vedoucí: Marie Příhonská

První Klub důchodců v Turnově byl slavnostně otevřen v lednu 1964 a měl 80 – 100 členů. Nyní klub využí-

vá k setkáním kulturní místnost v domě „D“ penzionu v Žižkově ulici čp. 2047. Program a činnost klubu si se-

nioři organizují sami, jedná se především o výlety, návštěvy divadel a jiných kulturních programů, tematické 

přednášky, besedy, promítání. Důležité je i setkávání s vrstevníky, zejména pro osamělé seniory zajišťuje 

sociální kontakt. Klub spolupracuje s domy zvláštního určení v úseku Výšinka i Žižkova, s Domovem dů-

chodců Pohoda, s městskou knihovnou, Sdružením zdravotně postižených v Turnově i s kluby důchodců v 

okolních městech.

( Zdroj: Katalog sociálních služeb 2007)

Občanská sdružení působící v sociální oblasti

► FOKUS TURNOV, ŽIŽKOVA UL. 2136 (BUDOVA KINA BIO RÁJ)
Předsedkyně sdružení: Libuše Vydrová, manažerka sdružení a vedoucí zařízení: Luďka Kanclířová
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Občanské sdružení Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené  vzniklo  v 

roce 1994 za účelem pomoci klientům obnovit nebo znovuvytvořit pracovní dovednosti a návyky poškozené 

nemocí, nebo poskytnout rekvalifikaci a zároveň trávit společně volný čas. Finanční prostředky již od samé-

ho začátku poskytuje Městský úřad v Turnově ze svého rozpočtu. V roce 2002 se Fokus Turnov po osmi le-

tech stal členem celorepublikového Sdružení Fokus. V roce 2004 se do financování zapojuje Krajský úřad 

Libereckého  kraje,   zvyšuje  se  počet  klientů  a  začíná  velmi  úzká  spolupráce  se  Speciálními  školami 

v Turnově. 

V  roce  2007  rovněž  Fokus  Turnov  poskytoval  sociální  služby  klientům  s duševním  onemocněním  a 

mentálním postižením. Mezi tyto sociální služby patří centrum denních služeb, osobní asistence a terénní 

služby, sociální poradenství. 

V centru denních služeb se opět vytvářely výrobky z keramiky, ručního papíru a hedvábí. Nacvičovaly se 

dovednosti potřebné pro vedení domácnosti, jako úklid, pečení a vaření jednoduchých pokrmů nebo hospo-

daření  s penězi.  V rámci terénní  služby uživatelé  nacvičovali  jednání  na úřadě,  v bance nebo obchodě. 

Fokus zahájil  spolupráci  s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy.  V roce 2007 Fokus poskytoval  klientům 

také chráněnou práci v oblasti bižuterní výroby. Na Krajském úřadě Libereckého kraje Fokus registroval dvě 

sociální služby – centrum denních služeb a osobní asistenci.

V roce 2007 Fokus úspěšně ukončil projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku 

a  Jilemnicku“  a  pokračoval  navazujícím  projektem „Rozvoj  komunitního  plánování  sociálních  služeb  na 

Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“.

Další činnost v roce 2007 a prezentace na veřejnosti:

-   V dubnu 2007 se Fokus účastnil festivalu „Patříme k sobě“, kde vystoupil se svým novým představením 

„Pravěk“. Na této akci vystoupila také fokusová kapela Josefa Zajíce se svými novými hity. 

-   V červnu 2007 jsme se vydali ve spolupráci s Podkrkonošskou společností na dalekou cestu do Španěl-

ska – Blanes.

-   V září 2007 se uskutečnil hiporehabilitační pobyt na Janově hoře v Krkonoších.

-   V září se také konal druhý benefiční koncert. Patronkou večera se stala Natálie Kocábová se svou kape-

lou, která zahájila a vystoupením ukončila koncert. Hlavní čas programu ale patřil zdravotně postiženým. Vý-

těžek z dobrovolného vstupného činil 3 200,- Kč a bude využit na rekondiční pobyt v roce 2008.

-   Klienti Fokusu opět prezentovali výrobky a dovednosti na Staročeských a Vánočních trzích v Turnově.

► CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, O.S.
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková

Sídlo: Na Sboře 79, konání akcí ve Žluté ponorce (Husova 77) 

Sdružení je členem sítě mateřských center a držitelem ocenění Společnost přátelská rodině

Občanské sdružení pracuje v Turnově od ledna 2000. Posláním organizace je podpora rodinného soužití, 

mateřství, dětství,  přirozeného společenství. Hlavním cílem sdružení je provoz rodinného centra jako za-

řízení komunitního a integračního zařízení a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. Posky-

tuje sociální, vzdělávací, poradenské, volnočasové a relaxační aktivity. 

Celotýdenně a celoročně byly nabízeny tyto aktivity:

dopolední setkávání maminek na mateřské dovolené, terapeutické a relaxační programy pro ženy, vzděláva-

cí kurzy pro osobní rozvoj osob ohrožených na trhu práce – jazykové, práce na PC, cvičení maminek a dětí, 
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akce pro předškolní děti, výtvarné a tvůrčí dílny, kurzy šití panenek, výlety a pobytové akce pro rodiny, 

oslavy a rodinná setkání (např. karneval, Den matek, Den dětí, Adventní slavnosti).

Centrum se zapojilo do akcí Mateřských center, konkrétně Táta dneska frčí a Dětská hřiště dnes a příště.

V rámci Centra pro rodinu Náruč funguje Klub dvojčat, Mimi klub a Klub pěstounských rodin.

Projekty realizované v roce 2007

- Rodinné centrum Náruč - projekt na podporu služeb pro rodinu. V rámci projektu byly poskytovány vý-

chovné a vzdělávací aktivity pro rodiče, poradenství pro řešení náročných životních situací, výchovu, dále 

relaxační, pohybové aktivity, přístup k informacím, poskytování služeb paralelně pro rodiče a děti, zázemí 

pro trávení volného času.

- Druhý schod - pokračování projektu z minulého roku, je zaměřen na profesionalizaci mateřských center, 

rozšíření a zkvalitnění služeb, realizaci  vzdělávacích programů a vytvoření  předpokladů pro rozvoj  a or-

ganizaci mateřských center.

- 3 P - pomoc, poradenství, péče - projekt je zaměřen na rozvoj a podporu pěstounské péče

Činnost v roce 2007, hlavní akce:

- otevření další provozovny v budově hasičárny na Daliměřicích

- předání ocenění Společnost přátelská rodině, tentokrát Městské knihovně Antonína Marka v Turnově - bře-

zen

- v květnu proběhl Týden rodiny

- První setkání pěstounských rodin - rovněž květen 2007

- Velký sraz dvojčat a vícerčat regionu - červen 2007

- účast na výletech Mateřského centra Libereckého kraje - červenec, srpen

- výtvarné dílny v zámecké zahradě na Hrubém Rohozci - srpen

- Domácnost - životní síla celé rodiny - třídenní seminář pro celou rodinu

- účast na Dni mobility - září

- Spolu u kulatého stolu - setkání se zástupci kraje pod záštitou hejtmana Petra Skokana - listopad

- předávání ocenění Společnost přátelská rodině TJ Sokol Turnov

- výstava Klubu dvojčat k 1. výročí jeho fungování - listopad

(Zdroj: Zpráva Centra pro rodinu Náruč v Turnově)

► SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI ČR
Statutární zástupce: Božena Zajíčková

Svaz je nezávislé občanské sdružení. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany - kardiaky, diabetiky, re-

spiriky, lidi s onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí. Členové se scházejí v Klubu 

důchodců v Žižkově ulici ( členové výboru jednou měsíčně), ale zejména na četných přednáškách, bese-

dách, výstavách a zájezdech, výletech po okolí.

V roce 2007 měla organizace 362 členů, což je spolu se Spolkem rodáků největší počet členů sdružení v 

Turnově. Během roku se odhlásilo nebo zemřelo 23 členů, 33 členů je nových.

Činnost v roce 2007:
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Gratulace jubilantům od 70 let - celkem 120 členů, mladším jubilantům ( 50, 55, 60 a 65 let) zasílá Svaz pí-

semnou gratulaci, v roce 2007 to bylo 21 členů. Před Vánocemi navštěvují pověření členové 40 členů, kteří 

se již nemohou účastnit společných akcí, s malým dárkem.

Permanentní vstupenky do městského bazénu (tzv. plavenky) - v roce 2007 měla organizace k dispozici 30 

permanentek v hodnotě 200,- Kč na 10 hodin plavání, člen zaplatí pouze polovinu.

Koncerty pro důchodce zdarma - ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu a Terénní pečova-

telskou službou byly uskutečněny dva koncerty, jarní a vánoční.

Zájezdy jsou kombinovány autobusem nebo vlakem, aby členové trasu fyzicky zvládli. V roce 2007 se usku-

tečnily tyto zájezdy:

- poznávací zájezd do Prahy, okruh městem, Hrad a podhradí, s výkladem, večer divadelní představení na 

Fidlovačce - duben

- Úštěk, synagoga a Ploskovice, zámek - květen

- Krkonoše - muzeum Paseky, Harrachov, Jilemnice - září

- Mladá Boleslav, zájezd do divadla - listopad

Dále byly organizovány vycházky po okolí, v roce 2007 to byly:

- vycházka z Vesce (tam autobusem) přes Fialník a Klokočí do Turnova - duben

- vycházka ze Záhoří na Malou Skálu - červen

- vycházka z Podháje do Kacanov - září

- podle Jizery k Zrcadlové koze - říjen

- návštěva výstavy kočárků v turnovském muzeu - listopad

Ozdravné rekondiční pobyty . V roce 2007 to byl květnový pobyt v Jánských Lázních, zúčastnilo se 29 členů 

z Turnova, 3 z Lomnice nad Popelkou a jeden z Jablonečku.

Tradiční mikulášské posezení. Pro velký zájem a množství členů organizace se v roce 2007 konalo na sále 

na Podháji, sešlo se asi  80 členů.

Hospodaření:

Členské příspěvky činily 40,- Kč na člena a rok. Na zájezdy si členové připlácejí, dopravu spojenou s vy-

cházkami si platí na místě. Na činnost Svazu přispívá Město, v roce 2007 to byl příspěvek 20.000,- Kč.

Skoro osobní poznámka kronikáře:

Činnost sdružení je dobrovolná, předsedkyně Božena Zajíčková, dalších osm členů výboru a tři členové do-

zorčí rady pracují velmi precizně a dobrovolně. Pro výtečnou organizaci a atmosféru všech akcí je jistě or-

ganizace takto úspěšná a rozšířená, v Turnově přímo pověstná.

( Zdroj: Výroční zpráva organizace)

► PORADNA PRO RODINU A DĚTI, REP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, ŽIŽKOVA 1623
Vedoucí: Mgr. Zdenka Flugrová

Poradna pro rodinu a děti v Turnově vznikla v září 2003, na konci prázdnin 2004 se přestěhovala do prostor 

v Žižkově ulici. 

Poradna pro rodinu a děti v Turnově je provozována ve spolupráci Města Turnova s Občanským sdružením 

REP (REP - REsocializační Pomoc). REP má ve svých cílech podporu prevence kriminality. Klienty jsou děti 

do 18 let a jejich rodiny. Organizace zaměstnává dva stálé odborné pracovníky – ředitelku zařízení a vedou-
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cí projektů Mgr. Zdenku Flugrovou a Hanku Šálkovou DiS, sociální pracovnici, dále pak ekonomku organiza-

ce. Externě spolupracuje Mgr.  Katka Krtičková,  Mgr.  Jan Knop jako supervizor,  dobrovolně zde pracuje 

Zbyněk Báča, pedagog volného času a místopředseda sdružení.

Dalšími členy rady občanského sdružení jsou: Mgr. Martin Doležel, Mgr. Markéta Sychrová a Markéta Ko-

sová, DiS.

Poradna poskytuje psychosociální poradenství v těchto oblastech:

- výchova

- vztahy, komunikace

- nevhodné návyky

- pomoc obětem šikany, trestných činů a domácího násilí

- právní vědomí

V roce 2007 pracovalo sdružení na dvou hlavních programech

1/ Program výchovného poradenství pro rodinu a děti

- hlavním cílem programu je zajistit možnost odborného poradenství a konzultací v případech, kdy se rodina 

ocitne v zátěžové situaci.  Cílem programu je předcházet únikovým formám a demonstrativnímu chování 

dětí, ústící často do destrukce a trestné činnosti.

2/ Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených

- hlavním sídlem projektu je poskytnout nezletilým klientům a jejich rodičům nezbytnou odbornou pomoc for-

mou poradenství a psychosociálních metod práce, součinnost při ukládání nápravných opatření, působit pre-

ventivně proti recidivě patologických jevů a napomáhat začlenění klientů do společnosti.

Programy byly financovány Městem Turnov, Městem Jablonec nad Nisou a MPVS ČR.

Organizace působí ve spádové oblasti Libereckého kraje, poradensky působí jednou týdně v Jablonci nad 

Nisou a jednou týdně Semilech v prostorách Probační a mediační služby ČR. V Turnově je pro neobjednané 

akutní případy vyhrazeno úterní odpoledne.

(Zdroj: internetové stránky organizace)

► PORADNA PRO RODINU,  MANŽELSTVÍ  A MEZILIDSKÉ VZTAHY LIBEREC, ODLOUČENÉ PRA-
COVIŠTĚ TURNOV, ŽIŽKOVA 2030
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací,  jako odborné pracoviště 

spadá do sítě zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Hlavní sídlo or-

ganizace je v Liberci,  Tanvaldské ulici,   odloučená pracoviště  byla  v roce 2007 v  Turnově a Jilemnici. 

Hlavním cílem organizace jsou:

- pomáhat lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci nebo osobní krizi

- poskytovat odbornou psychologickou a sociálně-právní pomoc

- poskytovat podporu a provázení při řešení osobní problematiky

- pomáhat řešit těžkosti v partnerském a rodinném soužití i v širších mezilidských vztazích

Personalistika

Vedoucím zařízení je PhDr. David Cichák, speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, skupinový psy-

choterapeut.

K 31.12.2007 mělo zařízení na všech třech pracovištích následující pracovní úvazky:
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- psychologové, manželští poradci .................... 7,75 úvazků

- sociální pracovnice ..........................................4,15 úvazků

- uklizečka ......................................................... 0,8   úvazku

Celkem ............................................................ 12,7   úvazků

Činnost v roce 2007:

- byla otevřena psychoterapeutická skupina zaměřená na potíže ve vztazích

- pokračoval program pro žadatele o náhradní rodinnou péči

- proběhla série nácviků sociálních dovedností

-poradna organizovala a účastnila se odborných seminářů, individuálních případových a týmových supervizí, 

přednášek a podobně

- pro další období je úkolem otevření psychoterapeutické poradny pro alkoholové závislosti

Pracoviště v Turnově bylo otevřeno v roce 2007 čtyři dny v týdnu (pondělí, úterý, čtvrtek a pátek).

Statistika činnosti v roce 2007:

Liberec Turnov Jilemnice Celkem

Počet nových případů 699 95 61 855

Počet vedených případů 1186 162 95 1443

Počet konzultací 6764 762 376 7902

Počet vedených účastníků 1329 167 110 1606

Počet uzavřených případů 752 113 71 936

Případy s problematikou domácího násilí 42 16 4 62

(Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky organizace)

► SLUNCE VŠEM, KOSMONAUTŮ 1641, TURNOV
Předsedkyně: Marcela Kurfirstová

Občanské sdružení „Slunce všem“ je sdružení rodičů a přátel dětí postižených autismem a ostatními posti-

ženími. 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 do-

cházky do výše zmíněného centra,  zvláště v případě onemocnění nebo ztráty někoho z rodiny. 

Činnost sdružení Slunce všem vychází ze současného neuspokojivého stavu, proto rozčlenila činnost a cíle 

na několik etap:

- 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 vý-

hledem nadregionálního centra v Turnově je počítáno při větší kapacitě autismem postižených klientů). 

- Šíření informovanosti. Postupné zavedení specifických „chráněných dílen“.
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- 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 ne-

přetržitým odborným dohledem, to je cíl cesty. Pro klienty, kteří přišli nebo přijdou o podporu rodiny, však jde 

o  jedinou  možnost,  jak  dále  pracovat  na  svém  vývoji  a  neskončit  cestu  započatou  v Dětském  centru 

v domově důchodců...

► PORADENSKÉ CENTRUM PRO NEVIDOMÉ A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ TURNOV
Centrum sídlí v Městské knihovně Antonína Marka v Jeronýmově ulici, a to od února 2004. Ve sledovaném 

roce nabízelo následující činnosti:

- poradenství a služby pro nevidomé a slabozraké - zajišťovala Sjednocená organizace nevidomých a slabo-

zrakých (SONS)

- kontaktní místo Tyflocentra Liberec - toto pracoviště je zahrnuto do sítě středisek integračních služeb pro 

zrakově handicapované občany, zabývá se integrací zrakově postižených do společnosti a zlepšením jejich 

seberealizace, např. v roce 2007  poskytovalo bezplatné kurzy

- pravidelné měsíční pořady Křeslo pro hosta (vede Eva Kordová)

- ergoterapeutické programy pro nevidomé

- zvukovou knihovnu (vede Danuše Altová)

Všechny tyto služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.

(Zdroj: Katalog sociálních služeb 2007)
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IX.
SPORT 

A SPORTOVNÍ ORGANIZACE 2007
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Kalendárium
► Výsledky 16. ročníku ankety NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA roku 2007:
JEDNOTLIVCI – Petr KAZDA  /IMPACT Kickboxing Turnov/

DRUŽSTVA, mládež – TJ Turnov, oddíl basketbalu, družstvo dorostenců

DRUŽSTVA, dospělí –  AC SYNER Turnov, extraligové družstvo mužů

SPORTOVNÍ NADĚJE do 14 let – Dominik Petřivý /TJ Turnov, oddíl basketbalu/

SPORTOVNÍ NADĚJE do 18 let –  Kateřina Klausová /AC SYNER Turnov, hod diskem/

TRENÉR ROKU – Tomáš Mareš /TJ Turnov, oddíl basketbalu/

SPORTOVNÍ AKCE ROKU – Memoriál Ludvíka Daňka 2006

ZÁPIS DO ZLATÉ KNIHY OSOBNOSTÍ – Zdeněk Drobník, trenér AC SYNER Turnov, mistr sportu

Dr. Miroslav Novák, Klub Lyžařů Turnov, lektor

 Zdeněk Pernica ml., Klub lyžařů Turnov, vedoucí lyžařské školy

Vladimír Janata st., Klub lyžařů Turnov, instruktor a organizátor

► Také sportovní subjekty jsou každoročně podpořeny z městského rozpočtu, v roce 2007 to byla 
částka 4,5 mil. Kč. Tato částka byla rozdělena dle Rozpočtových pravidel sportovní komise na následující 

kapitoly:

– Sportovní reprezentace města ….........................   300 tis. Kč

– Provozní výdaje …............................................... 3 100 tis Kč

– Opravy a rekonstrukce.........................................    100 tis Kč

– Příspěvek na práci trenérů a cvičitelů mládeže...    300 tis Kč

– Přímá podpora výkonnostního sportu mládeže ..    200 tis Kč

– Rezerva (daně z nemovitostí, Nejlepší sportovec)  100 tis Kč

Kromě těchto běžných kapitol byla zvláště vyčleněna částka 400 tis. Kč na dovybavení haly TJ. Uprostřed 

roku, kdy se Fotbalový klub Pěnčín Turnov dostal do divize, mu bylo rozpočtovou změnou přiznáno ještě 

100 tisíc navíc.

Dle předložených zpráv za loňský rok včetně bilance hospodaření a potřeb na opravy objektů byly jednot-

livým subjektům přiznány tyto částky:

● TJ Turnov ........................................................... 1 691 tis. Kč

● TSC Turnov.........................................................     813 tis Kč

● TJ Sokol Turnov ….............................................      578 tis Kč

● AC SYNER Turnov ….........................................      525 tis Kč

● FK Pěnčín – Turnov …......................................       157 tis Kč + 100 tis. rozpoč. změnou uprostřed roku

● Tenisový klub …................................................         74 tis Kč

● Klub českých turistů …......................................         50 tis Kč

● Svaz českých skautů a skautek Junák …..........        36 tis Kč

● SKI club Turnov ….............................................        21 tis Kč

● Klub lyžařů Turnov …........................................       284 tis Kč

● TJ Orel Turnov …..............................................         21 tis Kč
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● TJ Zikuda Šachy …...........................................         47 tis Kč

● Bruslařský a hokejový klub...............................        112 tis Kč

● Klub aktivních vozíčkářů ..................................         20 tis. Kč

● Střelecký klub Sokol Malý Rohozec ...................       20 tis Kč

Dále bylo vyčleněno z městského rozpočtu 25 tis. Kč na akci Trenér – učitel, jejímž cílem je seznamovat 

žáky s jednotlivými druhy sportu během vyučování. Tato akce se v letošním roce poprvé úspěšně rozjela.

Na Memoriál Ludvíka Daňka Město vyčlenilo 300 tisíc korun nad rámec příspěvku AC SYNER Turnov.

► Turnovská halovka – Potensky cup se odehrála v sobotu 14. dubna v hale TJ.  Soutěžily všechny 

kategorie halového létání rádiem řízených letadel, které se střídaly, takže tvořily i zajímavou show pro diváky 

na galerii. K nejzajímavějším zážitkům patřil aeromuzikál, tj. létání na hudbu, a rychlostní závod kolem pylo-

nů.

► V úterý  22. května se do Turnova sjely atletické hvězdy k účasti na 9. ročníku Memoriálu Ludvíka 
Daňka.  Turnovský stadion přivítal letos poprvé Estonce Gerda Kantera - světového rekordmana v hodu dis-

kem z loňského roku, poněkolikáté jsme už u nás viděli litevského závodníka Vergilia Aleknu, dvojnásobné-

ho olympijského vítěze, dále Estonce Alexandra Tammerta, loňského vítěze Daňkova memoriálu, a mladého 

maďarského diskaře, který se probojoval do světové špičky, Zoltána Kövágo. Z našich jim čelil Roman Šebr-

le, medailista z ME v Göteborgu. Vynikající obsazení měl i závod ve skoku do výšky, z našich tu byli světoví 

skokani Tomáš Janků, Svatopluk Ton a Jaroslav Bába.  Závodu v hodu oštěpem se účastnila medailistka z 

Göteborgu Barbora Špotáková, dále vynikající Jarmila Klimešová a také Maďarka Szabó. Ve skoku o tyči 

jsme mohli vidět Kateřinu Baďurovou, Radku Hamáčkovou a Američanku Eriku Bartoliny. Vrhu koulí se zú-

častnili také turnovští odchovanci Petr Stehlík (nyní Dukla Praha) a Antonín Žalský (nyní USK Praha).  Přes 

smůlu s počasím, skoro už tradiční, byly opět tribuny plné diváků. 

Výsledky jednotlivých disciplín – kategorie dospělých:
Memoriál Ludvíka Daňka - hod diskem 2kg/muži
1 Kanter Gerd 79 Estonsko 67.84
2 Kövágó Zoltán 79 Maďarsko 63.17
3 Máté Gábor 79 Maďarsko 62.60
4 Tammert Aleksander 73 Estonsko 60.16
5 Harradine Benn 82 Austrálie 58.74
6 Fazekaš Robert 75 Maďarsko 58.32
7 Malina Libor 73 A. C. TEPO Kladno 57.05
8 Gondor Igor 79 AK Kroměříž 53.70
9 Pudivítr Miroslav 78 A. C. Sparta Praha 53.13
10 Šebrle Roman 74 TJ Dukla Praha 47.47

hod oštěpem 600g/ženy
1 Špotáková Barbora 81 TJ Dukla Praha 63.65
2 Szabó Nikolett 80 Maďarsko 52.30
3 Jačková Michaela 78 A. C. Sparta Praha 44.58
V této disciplíně byl vytvořen nový rekord mítinku

skok o tyči/ženy
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1 Baďurová Kateřina 82 USK Praha 4.45
2 Rybová Pavla 78 TJ Dukla Praha 4.45
3 Bartolina Erica 80 Spojené státy americké 4.25
V této disciplíně byl vytvořen nový rekord mítinku

skok o tyči/muži
1 Janáček Štěpán 77 TJ Dukla Praha 5.10
2 Hončl Aleš 75 VSK Univerzita Brno 5.10
3 Balner Michal 82 TJ Dukla Praha 4.80

vrh koulí 7,26kg/muži
1 Stehlík Petr 77 TJ Dukla Praha 20.35
2 Žalský Antonín 80 ASK Slavia Praha 19.38
3 Machura Remigius 86 A. C. Sparta Praha 18.25

100 m/ženy/finále
1 Čechová Kateřina 88 AC Moravská Slavia Brno 11.97
2 Mazáčová Iveta 86 PSK Olymp Praha 12.14
3 Dostálová Martina 86 PSK Olymp Praha 12.27

100 m/muži/běh 1
1 Šulc Vojtěch 86 SK Spartak Praha 4 10.72
2 Šulc Rostislav 81 SK Spartak Praha 4 10.77
3 Schiller Jan 85 ASK Slavia Praha 10.81

100 m/muži/běh 2
1 Šulc Miroslav 87 AC SYNER Turnov 11.08
2 Nováček Jakub 87 PSK Olymp Praha 11.17
3 Bošek Tomáš 85 ASK Slavia Praha 11.33

400 m/ženy/finále
1 Jelínková Veronika 80 TJ Sokol Kolín 55.81
2 Sedlaříková Martina 89 AC Čáslav 56.14
3 Kovářová Michaela 91 AC SYNER Turnov 61.01

400 m/muži/finále
1 Bláha Karel 75 TJ Dukla Praha 47.01
2 Klofáč Petr 85 PSK Olymp Praha 47.28
3 Nix Tomáš 82 TJ Sokol Hradec Králové 47.45

800 m/muži/finále
1 Hrstka Martin 89 Hvězda SKP Pardubice 1:51.07
2 Netolický Tomáš 84 Hvězda SKP Pardubice 1:51.83
3 Fedor Martin 86 AC SYNER Turnov 1:52.09

4 x 100 m/ženy/finále
1 Dostálová, Mazáčová, Hřivnová, Bartoničková Reprezentace do 22 let 46.95
2 Hornová, Vondřejcová, Košátková, Branišová LIAZ, Olymp, Hvězda Pard. 48.44

4 x 100 m/muži/finále
1 Žilka, Shiller, Šulc V., Benda Reprezentace do 22 let 39.69
2 Knébl, Šmotek, Šulc R., Kozlovský ČR kombinovaná 40.90

skok vysoký/ženy
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1 Straková Iva 80 PSK Olymp Praha 1.88
2 Nová Magdalena 92 TJ Lovochemie Lovosice 1.75
3 Pecková Hana 88 USK VŠEM Ústí n/L. 1.70

skok vysoký/muži
1 Janků Tomáš 74 TJ Dukla Praha 2.20
2 Ton Svatoslav 78 TJ Dukla Praha 2.20
3 Šaman Michal 82 PSK Olymp Praha 2.10

skok daleký/muži
1 Čada Michal 85 TJ Klatovy 7.44
2 Ogoun Petr 84 TJ Slavoj Stará Boleslav 7.21
3 Vachata Martin 85 VSK Univerzita Brno 7.18
V této disciplíně byl vytvořen nový rekord mítinku

► Mezi turnovskými sportovci  máme opět i v roce 2007 mistry světa, mistry Evropy a další medailis-
ty z těchto vrcholových sportovních utkání:
- Petr Kazda - mistr světa v kickboxu

- Jakub Oma - mistr Evropy v radiovém orientačním běhu

- Jana Omová - mistryně Evropy radiovém orientačním běhu v kategorii veteránů

- Michaela Omová - stříbrná medaile z mistrovství Evropy v radiovém orientačním běhu

- Ilona Erlebachová - stříbrná medaile z mistrovství světa musherů

Další turnovští sportovci se umístili na předních medailových pozicích v rámci České republiky, a to  v atleti-

ce, judu, kanoistice a silových sportech.

►  Turnovští  fotbalisté  jsou  zpět  v  divizi!  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 tří-

du. V roce 2007 dosáhl klub na svůj dlouhodobý sen - divizi.

Sportovní organizace
► MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, S.R.O., SKÁLOVA 72
Jednatel Jiří Vele

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 re-

kondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

Městská sportovní Turnov, s.r.o., byla zřízena v roce 2000 a je vlastněna Městem Turnov. Důvodem ke 

zřízení byly zejména dva faktory:

a) starat se o provoz a údržbu sportovních zařízení v majetku Města , tj plaveckého bazénu na Výšince, atle-

tického stadionu, fotbalového stadionu, sokolovny Mašov, kluziště a dalších hřišť a veřejných sportovišť

b) aktivně se podílet na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě

V roce 2007 zaměstnávala organizace 13 osob, z toho osm na plný úvazek.

Činnost MST v roce 2007:

 Provozování plaveckého bazénu Výšinka
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Plavecký bazén na Výšince je v provozu od rekonstrukce v roce 1994, tedy čtrnáct let, bez zásadní údržby. 

Při současném vytížení je jeho generální rekonstrukce (přestavba) nevyhnutelná. Ve sledovaném roce byly 

již zpracovány podklady pro rekonstrukci a podání žádosti o finanční dotaci. 

Plavecký bazén je dnes již neodmyslitelnou součástí sportovního vyžití a relaxace obyvatel města a je také 

plně  využíván.  Svými  rozměry  zázemím  je  bazén  velmi  vhodný  k  výuce  dětí  a  mládeže,  zejména  z 

turnovských  základních  a  mateřských  škol  -  tomu jsou  vyhrazena  všechna dopoledne.  Zájem o  výuku 

projevily i školy z okresů Jablonec nad Nisou a Mladá Boleslav. Svůj význam má i kondiční a rehabilitační 

plavání pro starší občany. Obrovský rozmach již druhým rokem prožívalo 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. Soboty a neděle jsou tradičně využívány 

organizacemi, pronájem si zaplatily TJ Sokol Turnov, Klub českých turistů, Křesťanská mládež a další, zej-

ména sportovní oddíly a organizace.

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. V roce 2007 bylo dostavěno zázemí pro techniku 

a zaměstnance MST a zlikvidovány nevzhledné buňky, které toto nouzově zajišťovaly. Areál je po kompletní 

dostavbě a rekonstrukci, nebyly tedy třeba zásadní opravy. Stálým problémem je nadále umělý povrch oválu 

(mondo), ani v roce 2007 nedošlo k soudnímu rozhodnutí mezi Městem a firmou Italmec, která povrch rea-

lizovala.

Vrcholným podnikem je každoročně Memoriál Ludvíka Daňka, pořádaný AC Syner Turnov a Atletickou aso-

ciací, na kterém se zaměstnanci MST výrazně podílí.

Zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu

Fotbalový stadion, který začala MST spravovat v roce 2003, byl po letech bezvládí (bez majitele) v neutě-

šeném stavu. V letech 2004, 2005 byla provedena kompletní rekonstrukce travnaté plochy a vybudování za-

vlažovacího systému, samotné hřiště má tedy nyní výbornou kvalitu. Ostatní zařízení a prostor areálu, zej-

ména šatny a sociální zařízení, však vyžadují nutnou rekonstrukci. V tomto roce byla vypracována studie, 

podle níž je třeba zpracovat žádost o dotaci z Evropských fondů. V roce 2007 bylo také dokončeno oplocení 

hrací plochy.

Provozování sokolovny a  restaurace Mašov

Situace v mašovské sokolovně se v roce 2007 výrazně nezměnila. Budova je celoročně vytížena,  počet cvi-
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čících i akcí se ještě mírně zvýšil. Mimo školní tělesné výchovy, která probíhá v sokolovně v dopoledních 

hodinách, jsou odpolední časy stále více využívány sportující veřejností ze širokého okolí,  mimo jiné i mlá-

deží. Volné hodiny, které nejsou obsazeny členy Sokola Mašov, jsou pronajímány i skupinám z Turnova. 

Zvýšená poptávka byla opět 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 re-

konstrukci v roce 2005 je budova v pořádku, v neutěšeném stavu je sousední venkovní hřiště. Na přelomu 

roku začal být zpracováván projekt na jeho zkulturnění.

Kluziště - lední plocha

Zima 2006/2007 byla druhou sezonou, kdy Město Turnov prostřednictvím MST zajišťovalo pro své obyvatele 

bruslení, a to na hřišti Duhové energie v Turnově II., kde bylo nainstalováno mobilní kluziště s umělým le-

dem. Oproti loňské sezoně došlo ke zlepšení zázemí pro návštěvníky, byly zbudovány buňky sloužící jako 

šatny, pokladna a občerstvení. Zima však byla deštivá a teplá, což samo o sobě odrazovalo část návštěvní-

ků, a dále nebylo možno vždy udržet uspokojivou kvalitu ledu např. pro hokejové oddíly. Přesto bylo kluziště 

vlastně  jediným  druhem  zimního  sportovního  vyžití,  takže  ekonomické  i  společenské  výsledky  sezony 

nejsou nijak katastrofální. Kluziště samozřejmě výdělečné není, to nebylo ani minulou sezonu, ale naplně-

nost návštěvníky svědčila o zájmu o tento sport v Turnově.

Ostatní aktivity

Kromě výše zajištění provozu výše zmíněných areálů zajišťovala Městská sportovní zejména tyto činnosti:

  a) Dolánky – údržba zeleně

  b) Průzkum stavu dětských hřišť v Turnově a návrh opatření

  c) Aktivní spolupráce při přípravě výstavby sportovního areálu Maškovka

  d) Spolupráce s družebními městy

  e) Práce v komisích

  f) Spolupráce s odbory města

  g) Koncepce sportovišť

  h) Vlastní hospodaření organizace

Dolánky

V prostoru bývalého koupaliště v Dolánkách byla z grantu Ministerstva pro místní rozvoj zřízena odpočin-

ková zóna pro turisty a cyklisty. Zaměstnanci MST prováděli běžnou údržbu, sekání trávy, úklid. Lze konsta-

tovat, 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.

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 2007 byla pořízena 

dokumentace o stávajících i zaniklých hřištích včetně okrajových částí města (Kobylka, Rohozec atd.). Mate-

riály byly zpracovány a budou předloženy radě města v příštím období.
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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 institu-

cemi v družebních městech. Prakticky každým rokem je hlavním pořadatelem nějaké sportovní akce obvykle 

pro mládež družebních měst. V roce 2007 se jednalo zejména o výměnné akce mladých fotbalistů   -  žá-

kovská družstva se zúčastnila fotbalových turnajů v Polsku a Německu

 (Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ATLETICKÝ KLUB TURNOV
Prezident klubu: Pavel Šilhán

Výkonný výbor klubu: Pavel Šilhán - prezident, František Svoboda - tajemník, Miroslav Kobosil - manažer, 

vedoucí extraligy mužů, Vlasta Nováková - vedoucí 1. ligy žen, Pavel Tyrychtr  - komise mládeže, Pavel 

Mikeš - správce areálu, Ing. Luděk Sajdl - komise pro výstavbu, MUDr. Josef Novotný - zdravotník, Jiří 

Šmucr - člen VV.

AC Turnov má zhruba 460 členů, v deseti družstvech startovalo v nejrůznějších soutěžích 260 atletů.

Od roku 2003 je atletický areál (stadion) převeden na město. 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  2007 byly  ale  odstraňovány  známé problémy s tímto  povrchem. 

Město Turnov podalo žalobu na dodavatelskou firmu Italmec Praha, soudní jednání nebyla dosud dokonče-

na.

Hlavní akcí pořádanou AC v Turnově je Memoriál Ludvíka Daňka, který proběhl v úterý 22. května 2007. 

Turnovský stadion přivítal letos poprvé Estonce Gerda Kantera - světového rekordmana v hodu diskem z 

loňského  roku,  poněkolikáté  jsme už u  nás  viděli  litevského  závodníka  Vergilia  Aleknu,  dvojnásobného 

olympijského vítěze, dále Estonce Alexandra Tammerta, loňského vítěze Daňkova memoriálu, a mladého 

maďarského diskaře, který se probojoval do světové špičky, Zoltána Kövágo. Z našich jim čelil Roman Šebr-

le, medailista z ME v Göteborgu. Vynikající obsazení měl i závod ve skoku do výšky, z našich tu byli světoví 

skokani Tomáš Janků, Svatopluk Ton a Jaroslav Bába.  Závodu v hodu oštěpem se účastnila medailistka z 

Göteborgu Barbora Špotáková, dále vynikající Jarmila Klimešová a také Maďarka Szabó. Ve skoku o tyči 

jsme mohli vidět Kateřinu Baďurovou, Radku Hamáčkovou a Američanku Eriku Bartoliny. Vrhu koulí se zú-

častnili také turnovští odchovanci Petr Stehlík (nyní Dukla Praha) a Antonín Žalský (nyní USK Praha). Po-

drobné výsledky jednotlivých disciplín jsou uvedeny výše v kalendáriu.

► TJ TURNOV, SKÁLOVA 207
Vedoucí TJ Turnov: Mgr. Filip Stárek

Výkonný výbor TJ Turnov: Martin Mareš (předseda), Ing. Jan Grégr (místopředseda), Ing. Pavel Svatoš 

(hospodář), RNDr. Otto Jarolímek, Pavla Šmídová, Mgr. Filip Stárek, Jakub Oma.
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Revizní komise: Květoslav Šonský (předseda), Jiří Matějec, Roman Šafář.

Počet členů v roce 2007 přesáhl magickou tisícovku - 1070

Počet oddílů 16, jsou to 

● Akademický atletický klub, předseda Břetislav Zeman

● Basketbal, předseda Tomáš Mareš

● Florbal, předseda Petr Brož

● Futsal, předseda Jindřich Vaňátko

● Házená, předseda Petr Ouvín

● Kanoistika, předseda Martin Goruk

● Malá kopaná, předseda Roman Šafář

● MTBO, předseda Eda Folprecht

● Musher klub, předseda Jan Šabaka

● Orientační běh, předseda Ing. Jakub Oma

● Radiový orientační běh, předseda Miloslav Nečas

● Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr

● Samostatný orientační klub, předseda Václav Zakouřil st.

● Volejbal, předseda Josef Špilling

● SPV Daliměřice, předsedkyně Pavla Šmídová

● SPV Mašov, předseda Petr Tausig

Bilance roku 2007

V roce 2007 se výbor TJ snažil především zajistit co nejlepší a zároveň nejlevnější chod  haly pro své oddíly, 

ale i ostatní sportovce, kteří si halu pronajímají. Sportcentrum se již dostalo do povědomí Turnováků, takže 

společně s dobrými nápady a aktivitou členů výboru pomáhá Tělovýchovné jednotě ve financování činnosti. 

Dalším úkolem pro výkonný výbor bylo sehnat zbývajících  2,5 milionu korun na splacení dluhu za přístavbu 

haly. Mimořádným příspěvkem přispělo i Město.

Členská základna se rozrostla o více než 100 členů, což svědčí o přitažlivosti sportovní činnosti jednoty, těší 

zejména zájem mládeže o sport. TJ zůstává i v roce 2007 největší sportovní organizací v Turnově, 16 oddílů 

skýtá skutečně rozmanité možnosti výběru.

Nejúspěšnějším oddílem byl  i  v  roce 2007 radiový orientační běh:  Ing.  Michaela Omová a MUDr.  Jana 

Omová opět získali několik cenných kovů na mistrovství Evropy v Polsku. Na vzestupu byly míčové sporty: 

TJ FC Dalmach, oddíl malé kopané postoupil do divize a aspiruje na 2. ligu, jejich zápasy sleduje pravidelně 

přes 100 diváků. Volejbalisté postoupili do kvalifikace o národní ligu, mladší dorostenci basketbalisté vyhráli 

krajský přebor, což je největší úspěch v historii klubu. 

Hospodářský výsledek TJ za rok 2007 skončil hlavně díky hospodaření oddílů v plusu, se ziskem 284 tisíc 

korun. Pomohl odpis státního dluhu ve výši 1,79 mil. Kč a již zmíněný příjem z provozování Sportcentra. 

Peníze chybějí hlavně na sportovní činnost oddílů.

Členská  základna TJ Turnov 2006:
Mládež do 18 let ženy muži celkem

Akademický atletický klub  - 15 156
Basketbal 36 4 31 71
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Florbal 77 9 19 105
Futsal 1 - 25 26
Házená 33 23 29 95
Kanoistika 8 5 32 45
Malá kopaná 12 - 18 30
MTBO 1 11 17 29
Musher club 1 1 5 7
Orientační běh 28 24 40 92
ROB 5 13 18 36
Silový trojboj a kulturistika 1 2 25 28
SOK 21 10 13 44
SPV Daliměřice 39 26 24 89
SPV Mašov 60 100 71 231
Volejbal 42 28 55 125

Bez příslušnosti 1 1 2

Celkem 375 257 438 1070

Sportovní zařízení TJ Turnov 
Rok 2007 byl po třech hektických letech, kdy se realizovala přestavba sportovní haly a stavba Sportcentra, 

rokem klidnějším, kdy se především finančně a provozně dovršily předchozí investice. Lze konstatovat, že 

Sportcentrum se v uvedeném roce vžilo do povědomí Turnováků a úspěšně se rozvíjí. Investice v roce 2007 

se soustředily především na projektové práce na rekonstrukci areálu na malou kopanou a házenou na Dali-

měřicích. Hodnota majetku TJ Turnov činila v roce 2007 bezmála 100 milionů korun.

Stav jednotlivých sportovních zařízení TJ Turnov na konci roku 2007:

Sportovní hala 
V roce 2007 byl především řešen samotný provoz a personální zabezpečení haly a Sportcentra. Současná 

podoba tohoto sportoviště zajišťuje odpovídající zázemí především pro kolektivní sporty, které se již odrazilo 

na zvyšující se výkonnosti těchto sportů.  Uvedením  Sportcentra do provozu byl navíc získán komplex, kte-

rý slouží nejširší veřejnosti a pomáhá zlepšovat ekonomiku celého subjektu.

Tělocvična Daliměřice  
V roce 2007 bylo zajištěno zpevnění povrchu před sokolovnou spolu s odstraněním staré kanalizační jímky. 

Probíhalo splácení úvěru na minulou opravu (byt správce v 1. patře), které stálo v tomto roce 150 tisíc ko-

run.

Hřiště na malou kopanou - Daliměřice 
Na hřišti hojně využívaném na ligu malé kopané probíhaly v roce 2007 především menší údržbové práce a 

sekání trávníku. Byly provedeny projektové práce na rekonstrukci areálu a podána opět žádost o dotaci z 

fondu MŠMT na rok 2008.

Areál loděnice a házené  
Po zásadním rozhodnutí přesunout v budoucnu areál házené na víceúčelové hřiště na Daliměřicích proběhly

  v roce 2007 v areálu pouze  běžné údržbové práce jako je sekání travnatých ploch, nátěry a podobně.

Turistická ubytovna na Kořenově 
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V roce 2007 byly v chatě vymalovány všechny pokoje, jinak se neprováděly zásadní opravy. Díky správci a 

možnosti stravování pro návštěvníky se pobyt na chatě dále zkvalitňuje a obsazení chaty  má stále vze-

stupnou tendenci.  Do budoucna je v plánu 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 2007 běžná údržba a některé menší opravy 

svépomocí TJ i  nájemce prodejny kol pana Vošvrdy. TJ Turnov začala vést jednání s TJ Orel o úpravě 

vlastnických vztahů včetně varianty odprodeje poloviny domu TJ Orel, neboť společné vlastnictví domu při-

náší problémy v oblasti údržby a podobně.

(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 stále nejúspěšnější oddíl juda.

► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV, SKÁLOVA 540
Starosta: Ing. Milan Hejduk

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.

K  31.12.2007 měla organizace bezmála 600 členů. 

Organizace vlastní sokolovnu s okolními pozemky, pozemky na junáckém ostrově a rekreační areál Plesko-

ty. 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.                                                              

► KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SOKOL TURNOV  (ODBOR TURISTIKY) 
Jednatel: Ing. arch Miroslav Ulmann, 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.

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 2007 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, 
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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 sokolov-

ny. Důležitou prací pro veřejnost je značení turistických cest. Tuto záslužnou činnost vykonávají od loňského 

roku dva značkaři – Jiří Ulmann a Jiří Šritr.

► FOTBALOVÝ KLUB TURNOV, KOŠKOVA UL. 828
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 škvá-

rové hřiště. Fotbal patří v Turnově k nejstarším sportům - provozuje se od roku 1902.

Největším úspěchem byla účast v celostátní soutěži v roce 1993, 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. V roce 2007 dosáhl klub na svůj dlouhodobý sen - 

účast v divizi.

► TENISOVÝ KLUB, AREÁL V KOŠKOVĚ ULICI 825
Organizační pracovník - Martin Junek

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 oblast-

ních turnajů, a to žactva, dorostu, Memoriál J. Vávry (dospělí) a Memoriál 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 umě-

lého 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.

► 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.

► BRUSLAŘSKÝ A HOKEJOVÝ KLUB
Předseda klubu: Ing. Jaroslav Konejl
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Bruslařský a hokejový klub Turnov byl založen 21.6. 2005, klubovými barvami byly zvoleny černá, oranžová 

a světle modrá. Za cíl si vytkl sdružit pod jednu hlavičku oddíly ledního hokeje z okolí a širokou bruslařskou 

veřejnost. Hlavním účelem BHK Turnov je snaha svojí činností rozvíjet bruslařské a hokejové dění na 

Turnovsku a upozornit na neexistenci zimního stadiónu v Turnově. První mužstvo mužů, které se skládalo 

za pochodu, se přihlásilo do dvou soutěží, a to do krajského přeboru Libereckého kraje, kde startovalo šest 

mužstev, a do druhé krajské ligy Královéhradeckého kraje, kde startovalo devět mužstev. Hráčský kádr byl 

složen převážně z hráčů, jejichž kluby se ze soutěže odhlásily, a to ze Železného Brodu a z Rovenska pod 

Troskami. Zbytek doplnili hráči z okolí a hráči, kteří prošli organizací velkých klubů - jako je Liberec a Lit-

vínov, nebo malých - jako je Vrchlabí, Varnsdorf a Roudnice nad Labem.  V první sezoně 2005-2006 klub 

odehrál celkem 22 mistrovských utkání a 2 přátelská utkání. 

V sezóně 2006-2007 odehrála přípravka 1. třídy pod vedením trenéra Radka Kopeckého 21 zápasů s osmi 

hráči. A družstvo mužů mělo v roce 2007 dvacet hráčů a trénoval ho Aleš Ubra, vedoucím družstva byl Ing. 

Jaroslav Konejl. Dále má klub i  B družstvo, zvané Farma Pěnčín - Daliměřice.

► JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, středisko  514.02 "Štika" TURNOV 

Občanské sdružení, mimo jiné provozovatel psího útulku v Turnově

Sídlo: Koňský trh 200,  Turnov  

Vůdce střediska: Tomáš Štecher

Z činnosti střediska za rok 2007:

Členská základna střediska

263 členů, z toho 105 v kategorii vlčata a světlušky, 86 ve skautském věku, 41 roverů a rangers, 31 dospě-

lých. Středisko se skládalo ze 4 chlapeckých a 3 dívčích oddílů. V rámci střediska pracovala družina vodních 

skautů a roverský kmen. 

Na podzim proběhlo několik úspěšných náborových akcí a od září vznikla téměř v každém oddíle družina 

nováčků. Novinkou byla družina předškoláků ve 2. chlapeckém oddílu vedená Viktorem Tomkem - Tómou. 

Předškolačky byly zařazeny do 2. a 2. dívčího oddílu. Středisko se skládá ze 4 chlapeckých a 3 dívčích od-

dílů. V rámci střediska pracuje družina vodních skautů a roverský kmen. Dospělí členové jsou registrováni 

ve 33. klubu OS. Ve funkci vůdce střediska stál do listopadu 2007 Tomáš Štecher – Alcor, zástupcem vůdce 

pak bratr Ing. Tomáš Hocke – Podkovák. V listopadu byl sněmem zvolen vůdcem Tomáš Hocke - Podkovák, 

zástupkyní vůdce Dita Veselá.  Hospodářkou střediska je sestra Kateřina Mašková – Chamča.

Jednotlivé oddíly vedou: 1. chlapecký oddíl - Habokawy Jiří Šolc, Focman

                                        2. chlapecký oddíl                     Stanislav Šéfr

                                        3. chlapecký oddíl                     Lukáš Tábořík, Luxor

                                        4. chlapecký oddíl                     Jan Verich, Pirát

                                        1. dívčí oddíl                              Radka Staňková

                                        2. dívčí oddíl                              Barbora Šimůnková, Offce

                                        3. dívčí oddíl                              Jana Vélová

Materiální základna

Středisko vlastní objekt kluboven (dřevostavba), tzv. domeček (zděná klubovna) a samostatný objekt WC. 

Dále je ve spoluvlastnictví  střediska saloon -  budova se společenskou místností,  sociálním zařízením v 
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přízemí  a prostorem pro správce ve 2.  podlaží.  V roce 2007 byl  střediskovou radou vyhlášen grantový 

program pro obnovu a rozvoj skautské základny Ostrov. Toho programu bylo využito na zateplení stropu a 

obklad klubovny 2. dívčího oddílu.

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví TJ Sokol. Nájemní smlouva je sepsána s platností do konce roku 2016.

Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového tábora. Táborový inventář má nyní hodnotu 

přes 500 tis. Kč a umožňuje provozování dvou samostatných táborů.  

Letní stálé stanové tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2007 skauti tábořili na tábořištích 

ve Skokovech, na Farské louce v Jizerských horách a u rybníka Patroťáku nedaleko hradu Kost. Dále se ko-

nal  týdenní filmařský tábor a tábor roverů a rangers.  Středisko stále nevlastní stálé tábořiště ani  nemá 

smlouvu o dlouhodobém pronájmu. Mladší oldskauti a roveři pořádají putovní tábory, nejoblíbenějším cílem 

jsou tradičně hory. Kromě letních táborů se pravidelně pořádá i zimní táboření a lyžování v Jizerských ho-

rách a Krkonoších (chaty Tomka, Bosna , Losák u Nové Louky). 

Velké akce roku 2007:

- Střediskové mikulášské setkání 

- akce ke Dni sesterství

- celodenní akce k svátku svatého Jiří s tradiční velkou střediskovou hrou

- Vyzvědač, bojová hra v ulicích města

dále zimní táboření, bruslení, podzimní táboření v tee-pee, návštěvy bazénu (Turnov, Jičín, Liberec), čaro-

dějnice, halloweenpárty, oddílové vánočky a silvestry

Středisko se účastní i celorepublikových akcí, potěšitelným úspěchem ve Svojsíkově závodě byl postup dru-

žiny Kamzíků  z  2.  chlapeckého oddílu  do celostátního kola.  3.  dívčí  oddíl  se  stal  adoptivním rodičem 

Jennifer z indické oblasti Bangladore. Šátkované v Praze se účastnilo přes 80 členů střediska. Další akcí 

byla Světová štafeta - vítání úsvitu nového století skautingu. Úspěšné bylo rovněž Skautské velikonoční 

kuřátko jako součást celorepublikové sbírky na konto Pomozte dětem, Turnovští vybrali 13.454,50 Kč.

Kultura :

Dívčí pěvecký sbor pořádal vánoční koncerty. Největší z nich na náměstí Českého ráje v Turnově spojený 

vždy s rozdáváním Betlémského světýlka. V Kacanovech se konal 6. skautský ples za účasti 180 tanečníků. 

Byl vyhlášen 1. ročník fotografické soutěže Conspectus.

Veřejnosti je středisko známo i díky provozování městského psího útulku.

(Z výroční zprávy střediska, kterou zpracovala Dita Veselá)

► Dále jsou v Turnově aktivní : TJ Zikuda Šachy, TJ Orel Turnov, skupina kickboxu IMPACT Turnov, Stře-

lecký klub, Klub aktivních vozíčkářů, Club Peaque Český ráj, Technické sporty a další. 

(Pozn. kronikáře: Bohužel některé oslovené subjekty nereagovaly na opakované žádosti o  příspěvky 

z činnosti, proto tato kapitola není úplná a neobsahuje všechna data, která by mohla. Snad příště.)
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X.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ ORGANIZACE 2007
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Ostatní důležité organizace 
působící v roce 2007 v Turnově

► TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, S.R.O., SOBOTECKÁ 2055
Jednatel společnosti: Libor Preisler

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 2007 v porovnání s předchozím 

rokem:

2007 2006
Roční obrat 35 622.000,- 36 846.000,- 

Přepočtený počet pracovníků 47 46

Průměrná mzda 15.034,- 15.051,-

Průměrná mzda bez přesčasů 13.207,- 12.750,-

Hospodářský výsledek před zdaněním 634.455,- 391.391,-
 
Činnost v roce 2007:

Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 8.826.000,- 

Kč,  ve  smlouvě  na  likvidaci  odpadů ve  výši   8.752.000,-  Kč.  Celkem práce  pro  Město  Turnov  v obou 

smlouvách  17.578.000,-  Kč  (uvedená  cena  bez  DPH).  Ostatní  příjmy  ve  výši  18.044.000,-  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 4.126.000,- 

Kč, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši 2.091.000,- Kč. Zbylé 

příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější zakázky 

patří:

- vybudování nového veřejného osvětlení  v Palackého ulici, dodávka pro Město Turnov ve výši 547.000,- Kč 

- rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Zborovská, dodávka pro Město Turnov ve výši 259.000,- Kč 

-  rekonstrukce  veřejného  osvětlení  v  sídlišti  Jana  Patočky,  dodávka  pro  firmu Strabag  Liberec  ve  výši 

376.000,- Kč

- vybudování veřejného osvětlení v ulici Přemyslova, dodávka  pro firmu Zikuda Turnov ve výši 166.000,- Kč

- oprava místních komunikací pro obec Ohrazenice ve výši 186.000,- Kč

- oprava místních komunikací pro  obec Olešnice ve výši  58.000,- Kč

- opravy komunikací pro Technické služby Liberec v celkové výši 185.000,- Kč

- opravy komunikací pro VHS Turnov v hodnotě 150.000,- Kč

- opravy komunikací pro město Český Dub v hodnotě 156.000,- Kč
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- opravy komunikací pro firmu Elektrovasury Kladruby nad Labem v hodnotě 112.000,- Kč

- pokládka chrániček pro optické kabely pro firmu Pamico Turnov ve výši 100.000,- Kč

- čištění komunikací pro firmu Marko Liberec ve výši 165.000,- Kč

Dále drobné služby, jako  opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní 

firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů a podobně.

Nákupy a odpisy dlouhodobého majetku v roce 2007:

Nákupy:
* Vozidlo na svoz komunálního odpadu MAN 3.983.700,- Kč

* Vozidlo na zimní údržbu komunikací MULTICAR 1.418.310,- Kč

* Kamerový systém CCTV - Vesecko                                                                  48.797,- Kč 

* Kamerový systém CCTV - Sobotecká   79.544,- Kč

Celkem 5.530.351,- Kč

Odpisy:

* Nakladač UNHZ 500 24.300,- Kč

* Vozidlo Multicar M 25                                                                                       69.900,- Kč

* Vozidlo Multicar M 25                                                                                     184.600,- Kč

* Vozidlo Multicar M 25                                                                                     278.000,- Kč

* Nástavba na sypač                                                                                           80.848,- Kč

* Nakladač čelní HON                                                                                       123.500,- Kč         

* Velkoobjemový kontejner                                                                                 16.200,- Kč

Celkem                                                                                                             777.348,- Kč

Všechny částky jsou uvedeny v pořizovacích cenách.

Hodnocení jednotlivých středisek:

KOMUNIKACE
Nejprve středisko provádělo opravy místních komunikací po zimním období a následně pokračovalo po celé 

sledované období. Drobné opravy zajišťovala společnost sama, větší akce byly realizovány dodavatelsky.

Z důvodu mírného zimního období byla  převedena ze zimní  údržby částka 1.000.000,-  Kč na středisko 

komunikací. Z této částky byla realizována oprava komunikací Výšinka – Durychov a Výšinka – benzinová 

pumpa  Kyselovsko  v hodnotě  1.056.000,-  Kč.  Dále  penetrační  postřik  komunikací  Kotlerovo  nábřeží, 

Dolánky k vodárně v hodnotě 366.000,- Kč. Na těchto komunikacích byl proveden penetrační  postřik firmou 

Korekt Brno, společnost společně s firmou Silnice Jičín prováděla přípravné práce - vyrovnávka podkladů a 

čištění komunikací.

Další  opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky – jedná se o následující lokality: 

výtluky  v ulicích  28.  října,  Studentská,  Zborovská,  Lidická  a  další  komunikace  v oblasti  kasáren,  dále 

Vejrichova, Pekařova, Zahradní, Dělnická - cena díla 340.000,- Kč.

Další nové povrchy komunikací byly provedeny po dokončených rekonstrukcích inženýrských sítí. Jedná se 

o Malý Rohozec, Mokřiny, ulice Hruborohozecká – bylo hrazeno v rámci oprav sítí.
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V okrajových částech města byly provedeny opravy komunikací frézovanou živicí, kterou město získalo při 

opravách  komunikací  Palackého,  Bezručova  a  Hruborohozecká.  Město  dále  započalo  s 1.  etapou 

regenerace sídlišť v části sídliště J. Patočky. Společnost zde prováděla pro dodavatele stavby rekonstrukci 

veřejného osvětlení.

I  přes výše uvedené investice do MK je neustále velký dluh vůči  této kapitole a to hlavně v okrajových 

částech města (Bukovina, vilové oblasti kasáren a Turnova II). Společně se správou majetku města jsou 

připravené další akce podle nutnosti provedení.

Při provádění prací pro mimoměstské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce pro Obec Ohrazenice, kde 

TST  prováděly  opravy  chodníků,  komunikací  a  vybudování  separačních  stání  pro  odpady,  opravy 

komunikací pro Město Český Dub, opravy zpevněných ploch pro Šroubárnu Turnov, opravy komunikací pro 

Obec Kacanovy,  opravy  komunikací  pro  VHS Turnov,  opravy chodníků pro  TSML,  kde byly  provedeny 

výměny poškozených obrubníků a položeny podkladní vrstvy chodníků z betonové stabilizace. Dále byly 

provedeny opravy manipulačních ploch pro firmu TOP Turnov. Celkový finanční rozsah těchto prací byl ve 

výši 1.290.000,- Kč vč. DPH.  Při opravách bylo zpracováno celkem 150 tun živičné směsi  a 2.050 tun 

frézované živice.

ODPADY
Toto  středisko  zajišťuje  svoz  komunálního  odpadu v Turnově,  Jenišovicích,  Ohrazenicích  a  Rakousích. 

Celkem se v roce 2007 jednalo o 297 ks nádob 1100 l , 150 nádob 240 l, 3.700 nádob 110 l a 3000 ks 

odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.831 tun komunálních odpadů a objemných 

odpadů. Dále zajišťuje dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 62 ks, provoz sběrných dvorů, 

překladiště  komunálních  odpadů  a  zpracování  stavebních  odpadů  v prostoru  Vesecka.  Na  recyklačním 

závodě ve Vesecku bylo za sledované období likvidováno 3.029 tun stavebních sutí a živic.

Vyvážení odpadkových košů znamená pro TST svoz cca 250 ks košů na katastru města v pravidelných 

intervalech.

V oblasti  separovaného  odpadu  zajišťovaly  TST  svoz  směsných  plastů,  papíru  a  skla.  Po  městě  je 

vybudována  síť  67  separačních  stanovišť.  Zde  bylo  letos  rozmístěno  celkem  270  nádob,  u  ostatních 

subjektů je rozmístěno dalších 82 ks nádob, celkem tedy svoz 352 ks separačních nádob. Za sledované 

období bylo vyseparováno celkem 823 tun druhotných surovin, v roce 2006 to bylo pouze 778 tun. Již 

druhým rokem po sobě město Turnov získalo ocenění ZLATÁ POPELNICE za nejlepší separaci odpadů 

v Libereckém kraji. Zvýšením separace se zvyšuje příjem za prodej druhotných surovin pro TS a zároveň 

příjem pro Město Turnov od EKOKOMU.

Veřejností  velice  vyhledávanou  činností  byl  i  ve  sledovaném  roce  je  provoz  sběrných  dvorů.  Roční 

návštěvnost  se postupně  zvyšovala,  tím  se samozřejmě zvyšovaly  i  náklady na jejich  provoz.  Z těchto 

důvodů byl  od  1.4.2007  omezen provoz  sběrného  dvora  v Sobotecké  ulici  na  pouze  sobotní  provoz  a 

zároveň zde byl odebírán pouze omezený rozsah odpadů.  K 31.12.2007 byl tento dvůr uzavřen úplně.

Některé druhy odpadů,  jako jsou   lepenka a eternit, stavební suť, drobný komunální odpad jsou za úhradu i 

pro obyvatele Turnova.

Návštěvnost sběrných dvorů byla za sledované období 20.499 občanů, kdy v roce 2006 to bylo 26.688.
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Finanční náklady na provoz  sběrných dvorů byly 2.302.000,- Kč (cena včetně DPH), v roce 2006 to bylo 

3.633.000,- Kč.

Ve  sledovaném  období  společnost  zakoupila  nové  vozidlo  na  svoz  komunálních  odpadů  MAN  TGA 

s lisovací nástavbou ZOELLER. Hodnota vozidla 3.983.700,- Kč – financování úvěrem. Nové vozidlo má 

větší  kapacitu  svážených  nádob  oproti  starému  vozidlu,  čímž  došlo  k zefektivnění  svozu  komunálního 

odpadu.

VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ
Na tomto středisku zajišťovaly TST provoz stávajícího VO po městě, celkem provozovaly 1.933 světelných 

zdrojů. V roce 2007 byla provedena výstavba a rekonstrukce VO v hodnotě 1.448.000,- Kč:

- VO v Přemyslově ulici –dodávka pro firmu Zikuda – práce v hodnotě 166.000,- Kč

- rekonstrukce VO Palackého dodávka pro Město Turnov – práce v hodnotě 547.000,- Kč

- pokládka chrániček v Palackého ulici pro firmu Pamico – práce v hodnotě 100.000,- Kč

- rekonstrukce VO Zborovská – dodávka pro Město Turnov – práce v hodnotě 259.000,- Kč

- rekonstrukce veřejného osvětlení 1. etapy v sídlišti Jana Patočky   - dodávka pro firmu Strabag Liberec – 

práce v hodnotě 376.000,- Kč

Město ze svého rozpočtu dále hradilo rekonstrukce VO při opravách komunikací  nebo inženýrských sítí 

v ulicích Bezručova, Zahradní, Hruborohozecká.

Velice zajímavým momentem, který rozvířil vášně mezi místními občany, bylo zavedení vypínání osvětlení 

v noční době. Na základě požadavků Města Turnova bylo ve vybraných lokalitách v době od 24,00 do 4,00 

hodin  rozsvíceno  každé  2.  –  3.  světlo  dle  dané  situace.  Bylo  ponecháno  osvětlení  důležitých  míst  – 

křižovatek,  přechodů  apod.  Omezení  se  netýká  centra  města,  většiny  sídlišť  (  výseče  jsou  pouze  na 

Výšince), dále okrajové oblasti, kde je vrchní vedení a z technického hlediska nelze řešit. Tato opatření by 

měla městu ušetřit ročně cca 250.000,- Kč, s nárůstem cen energie se úspora bude zvyšovat.

ČISTOTA MĚSTA
Toto středisko zajišťovalo úklid komunikací a chodníků ve městě – strojní i ruční, vyvážení odpadkových 

košů  a  zajištění  zimní  údržby  MK.  Strojní  čištění  komunikací  zajišťují  tři  zametací  vozy  a  autokropice. 

K úklidu psích výkalů využívaly TST motocykl YAMAHA s vysavačem. 

Vzhledem k mírnému  průběhu  zimního  období  nebyl  jarní  úklid  finančně  ani  časově  tak  náročný  jako 

v minulých letech. V průběhu dalšího období byl prováděn úklid zametacím vozem pouze 1x za 14 dnů, a to 

pouze v centru. Úklid ostatních komunikací byl proveden ve sjednaných intervalech v červnu a září.

Mytí chodníků bylo rovněž provedeno pouze v centru města a ostatní komunikace a chodníky se v tomto 

roce nemyly. Ruční úklid se provádí ve špatně přístupných místech, tuto činnost vykonávali dva pracovníci, 

další pracovník zajišťoval údržbu parku na Šetřilovsku. 

Zimní údržba místních komunikací je prováděna dle schváleného plánu zimní údržby. Minulé zimní období 

bylo  velice  mírné,  takže  zimní  údržba  se  zajišťovala  cca   3  týdny.  Za  uplynulé  zimní  období  bylo 

spotřebováno celkem 39 tun soli  a  113  tun inertního materiálu.  Dle  schváleného plánu zimní údržby 

komunikací  byl  zajištěn  posyp  solí  pouze  osmi  komunikací  a  dvanácti  chodníků,  ostatní  komunikace  a 

235



chodníky  byly  pouze  pluhovány,  v kopcích  a  zatáčkách  je  možné  provést  posyp  inertním  materiálem. 

V případě kalamitní situace ( náledí) je možno použít k posypu sůl i na jiných než určených komunikacích .

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků, ale i k požadavkům na co 

nejrychlejší  ošetřování  komunikací  spolupracovala  společnost  s   firmou  Zahradnictví  Hájek,  která  nám 

pomáhala  dvěma  mechanizmy,  jedním  mechanizmem   pomáhá  AGRO  Sychrov.  Na  zimní  údržbu 

komunikací  bylo  zakoupeno  nové  vozilo  Multicar   s nástavbou  sypač  a  radlice.  Cena  vozidla  byla 

1.418.310,- Kč, nákup hrazen pomocí úvěru. Nákupem nového vozidla došlo ke zrychlení provádění zimní 

údržby. Zároveň došlo k odprodeji tří starých vozidel.

HŘBITOVY
Společnost na tomto středisku zajišťovala údržbu sedmi hřbitovů na katastru města. 

Ke  konci  roku  2007  to  bylo  na  všech  hřbitovech  celkem  3.158  hrobů,  z toho  2.599  placených,  131 

neplacených a 429 hrobů opuštěných.

Dále  společnost  provozuje  kolumbárium  na  hlavním  hřbitově  na  Mariánském  náměstí,  kde  bylo  ve 

sledovaném období k využití již 64 míst. 

(Zdroj: Výroční zpráva organizace.)

► VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
Právní forma: dobrovolný svazek obcí, ředitelka: Marcela Červová

K 31. 12. 2007 mělo sdružení 15 členů, členskými obcemi dobrovolného svazku Vodohospodářské sdružení 

Turnov (dále jen VHS) 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:

Ředitelka VHS: Marcela Červová

Manažer:                                                 Ing. Milan Hejduk

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 vodohospodář-

ské infrastruktury. Provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov nyní smluvně zajišťují Severo-

české vodovody a kanalizace, provoz Turnov, se sídlem na Kotlerově nábřeží. Rozvoj vodohospodářské in-

frastruktury 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), in-

vestičními dotacemi od členských obcí a státu (Mze ČR, SFŽP ČR). V roce 2007 došlo k navýšení pře-

devším darováním majetku členských obcí Svazu Rovensko pod Troskami ve výši  70,5 milionů korun a 

vlastní investiční činností. V roce 2007 byly realizovány stavby v hodnotě 56 milionů korun.
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VHS Turnov je v zastoupení všech členských obcí řízeno Radou sdružení (od ledna 2006 21 členů – zástup-

ci všech obcí, předsedou je starosta Turnova Ing. Milan Hejduk) a činnost svazku je kontrolována (mimo 

státní instituce) dozorčí radou.

Orgány společnosti pracovaly v roce 2007 v tomto složení:

Rada VHS Turnov (k 31.12.2007)
Ing. Milan Hejduk  ( předseda rady sdružení VHS ) – Turnov

Ing. Petr Matyáš ( místopředseda rady sdružení VHS ) – Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jiří Ulmann – Turnov

PhDr. Hana Maierová – Turnov

          Ing. Josef Bečka   – Ohrazenice

Ing. Luděk Sajdl – Přepeře

Mgr. Doubravka Fišerová – Vyskeř

Petr Votrubec – Malá Skála

Ing. Milena Bílková – Rakousy

Oldřich Loutchan – Kacanovy

Jaroslav Louda – Troskovice

Zdeněk Šich – Olešnice

Mgr. Jan Farský - Semily

Ladislav Vacátko - Semily

Mgr. Vladimír Richter – Jilemnice

Ing. Dagmar Stolínová – Jilemnice

Ing. Leoš Pavlata - Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jiří Pochop – Lomnice nad Popelkou

Vladimír Mastník – Lomnice nad Popelkou

Ing. Jiří Mikeš – Líšný

Jan Vele - Loučky

Dozorčí rada VHS Turnov (k 31.12.2007)
          Stanislav Klápště (předseda DR) - Semily

          Ing. Jaromír Beran –   Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jaromír Pekař – Turnov

Ing. Jana Čechová – Jilemnice

Ing. Jaroslav Braun – Lomnice nad Popelkou

V roce 2007 byly realizovány tyto investice a opravy:

- kanalizace na Malém Rohozci v hodnotě 35 mil. Kč

- Čistá Jizera za 4,4,mil. Kč

- investice na Malé Skále - 1,8 mil. Kč

- investice na Vyskři  - 2,7 mil. Kč

- investice v Jilemnici - 2,7 mil. kč
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- investice v Rokytnici nad Jizerou - 5,5,mil. Kč

a další drobnější stavby a opravy.

Chod organizace byl v roce 2007 zajišťován ředitelkou organizace, manažerem, jednou ekonomickou pra-

covnicí (ekonomika, účetnictví,  majetek, písemnosti) a investičními techniky (technická a ekonomická pří-

prava 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 2007 opět stoupla, a to o 7% oproti předcházejícímu roku:

-  vodné .............................   30,44  Kč/m3

-  stočné ............................   20,99   Kč/m3 

                                                                              ___________________

Celkem..............................    51,43   Kč/m3    včetně 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
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
2007 30,44 20,99 51,43

Ceny jsou uvedeny v Kč/m3   včetně daně. Za posledních pět let tedy stoupla cena vody skoro o 70%.

► MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV, S.R.O., KOSMONAUTŮ 1599
Jednatel společnosti: Vladimír Konopka

MTT, s.r.o., byla založena koncem roku 1996 a od 1. ledna 1997 převzala do nájmu a začala provozovat 

tepelné zdroje, venkovní rozvody tepla a směšovací stanice v objektech, které jsou ve vlastnictví Města 

Turnov. Společnost je plně vlastnictvím Města Turnov.

Společnost je držitelem autorizací na: výrobu tepla, rozvod tepla, výrobu elektrické energie a zajišťuje do-

dávky tepla pro lokality v Turnově. 

Personalistika, orgány společnosti:

Společnost zaměstnávala v roce 2006 21 pracovníků, v roce 2007 18, z toho 12 dělníků a 6 THP včetně tří 

řídících  pracovníků.  Společnost  má  čtyři  organizační  útvary:  útvar  ekonomický  +  personalistika,  útvar 

výrobně technický, útvar servisu a obchodní úsek.

Dozorčí rada:  Ing. Jaromír Pekař, předseda, Tomáš Štecher, Roman Korolevyč, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. 

Vojtěch Žák, RNDr. Otto Jarolímek

Funkci valnoé hromady vykonává Rada města Turnova.

Vývoj technologie a investic:

K 1. 9. 2002 odkoupila společnost od Města nemovitý majetek v podobě teplovodní sítě a lokality Nádražní. 

Výtopny Žižkova, Výšinka I. a II., 5. května a Přepeřská jsou pronajímány od Města na základě smlouvy. V 
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roce 2004 došlo k zásadní přestavbě lokality Nádražní a byl spuštěn nový řídící systém. O rok později, na 

podzim 2005 byl řídící systém zaveden i v lokalitách Výšinka a Přepeřská. V roce 2006 bylo doplněno řízení 

kotelny Žižkova. Základní jmění společnosti činí 25,1 miliónů korun.

Činnost v roce 2007:

V období září 2006 až srpen 2007 byla tepelná energie vyráběna a rozváděna v šesti zdrojích - lokalitách:

- teplárna Výšinka I.

- výtopna Nádražní

- výtopna Žižkova

- výtopna Přepeřská

- kotelna 5. května

- kotelna Výšinka II.

Mezi odběratele Městské teplárenské Turnov, s.r.o., patří 2 116 bytových jednotek, školská zařízení, objekty 

zdravotní  a  sociální  péče,  administrativní  prostory,  městské  kino  a  dva  průmyslové  podniky  -  družstvo 

Granát a Šroubárna Turnov. Ve všech objektech je vytápěno celkem asi 161 tisíc metrů čtverečních pod-

lahové plochy. Z výtopen je tepelná energie rozváděna trubními teplovodními rozvody v celkové délce 7, 2 

kilometru. Společnost zajišťuje také vytápění Domu s pečovatelskou službou v Bělé.

V roce 2007 byla zahájena nová technologická etapa - byly spuštěny dva menší plynové kondenzační kotle 

a zahájeno jednání o instalaci dalších, výrazně výkonnějších. Při výrobě tepelné energie se v roce 2007 spo-

třebovalo 2,5 miliónu kubíků zemního plynu. V teplárně Výšinka I. je provozována také kogenerační jednotka 

vyrábějící mimo tepelnou energii i elektrický proud. Prodej ČEZu činil v roce 2007 více než 1,7 milionu ki-

lowatthodin.

Pro zajímavost uvádíme tabulku průměrných venkovních teplot ve stupních Celsia za minulých 10 let, a to 

roční průměr celkem a průměr v topné sezóně (září až květen):

Rok Roční průměr teplot Průměr teplot topné sezóny

1996/97 9,13 5,74

1997/98 10,36 7,54

1998/99 9,45 6,31

1999/2000 10,60 7,71

2000/01 10,16 7,34

2001/02 10,05 6,73

2002/03 8,95 5,13

2003/04 8,81 5,43

2004/05 9,38 6,33

2005/06 10,18 6,65

2006/07 12,49 9,79

průměr 9,85 6,65

► SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.
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 síd-
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lem 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.

Severočeské vodovody a kanalizace,  a.  s.,  působí  na trhu od roku 1993.  Hlavním předmětem činnosti 

společnosti je úprava a rozvod pitné a užitkové vody. Nyní spravují území o rozloze 7 400 kilometrů čtve-

rečních, tedy 12% plochy státu, pokrývá Liberecký kraj a část Ústeckého. Na tomto území žije 1,138 miliónu 

obyvatel. V roce 2007 měla společnost 1775 zaměstnanců. Aktivity a cíle společnosti jsou následující:

1/  Uplatnění jednotné solidární ceny vody pro celé území

2/  Udržení sociálně přijatelné ceny vody

3/  Uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti

4/  Vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti

Cena vody pro rok 2007 byla stanovena na 55,13 Kč za metr krychlový celkem včetně DPH, z toho je 29, 54 

vodné a 25,59 stočné. Navýšení oproti roku 2006 činí 4,9%.

► SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ, ANTONÍNA DVOŘÁKA 294
Vedoucí Správy CHKO: Ing. Jan Mocek

Nejstarší chráněná krajinná oblast Český ráj leží na území tří krajů: Libereckého, Královéhradeckého a 

Středočeského. Rozloha je 181,5 km².

Vyhlášení: vládním nařízením č. 508/2002 Sb., schváleným dne 14. října 2002 Vládou České republiky a 

publikovaným ve Sbírce zákonů dne 5. prosince 2002. Plán péče byl schválený v roce 2004, platný do roku 

2013, je k dispozici mj. na internetových stránkách, zonace CHKO byla schválena vyhláškou č. 488/2004 

Sb., platná je od 1. 1. 2005.

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.

Výkon státní správy v roce 2007 :

Nejobsáhlejší agendou výkonu státní správy byla řízení ve věci vydávání odborných stanovisek ve věci 

možného umístění staveb rodinných domů a vydávání závazných stanovisek k povolování staveb rodinných 

domů včetně rekonstrukcí a stavebních úprav.

Stále více udělených souhlasů k rekonstrukcím stávajících objektů a souhlasných rozhodnutí k umístění a 

povolení novostaveb potvrzuje realitu „zastavování krajiny Českého ráje“, plošného rozšiřování  zástavby a 

postupného propojování vesnic. 
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Významně narostla i agenda v souvislosti vydávání souhlasů ke stavbám inženýrských sítí a drobných 

staveb (kůlny, garáže, bazény, ploty apod.). Celkem bylo vydáno 485 závazných stanovisek a 83 odborných 

stanovisek. Tři řízení probíhala ještě v režimu starého stavebního zákona. Jednalo se o odvolání proti 

rozhodnutí. V 1 případě bylo vyhověno, v 1 případě bylo potvrzeno rozhodnutí Správy. Jedno řízení bylo 

rozhodnuto v autoremeduře.

Stálým problémem na území CHKO Český ráj zůstává zpracování územních plánů jednotlivých obcí. 

Platnost nového stavebního zákona a z něj vyplývající „omezení“ výstavby u obcí, které nemají platný 

územní plán pouze na výstavbu ve stávajícím intravilánu, přinutila obce projednat alespoň zastavěné území. 

Pro řadu obcí byla změna stavebního zákona impulzem pro  pořízení územních plánů.

Správa má v kompetenci i posuzování žádostí o výjimku podle § 56 zákona 114/1992 Sb. ze základních 

podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Dokonce je příslušným orgánem státní 

správy pro posuzování žádostí o výjimku pro kriticky a silně ohrožené druhy v tzv. rozšířené působnosti i 

mimo území CHKO. Konkrétně řešíme jednotlivé žádosti na území těchto pověřených obcí : Turnov, 

Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Jičín, Vrchlabí, Jilemnice, Dvůr Králové nad Labem, Nový Bydžov, Nová 

Paka a Semily.

V roce 2007 jsem vydali 15 rozhodnutí o povolení výjimky. Ve všech případech byla výjimka povolena při 

stanovení podmínek. V 5 správních řízeních došlo k dohodě s žadateli tak, aby základní podmínky ochrany 

zvláště chráněných druhů nebyly dotčeny. K povoleným výjimkám patřilo např.:

● povolení manipulace s obojživelníky při jarních záchranných transferech ČSOP na Krupském  rybníku 

v k.ú. Rokytná, v obcích Vysoké Veselí, Lázně Bělohrad a Slavhostice

● - nejčastějším druhem, který bývá dotčen lidskou činností v podobě např. těžby říčních náplavů, opravy 

turbín elektráren je kriticky ohrožená mihule potoční. Konkrétně byla povolena výjimka firmě Povodí 

Labe k těžbě sedimentů z nadjezí a podjezí jezů – např. Dolánky, Malá Skála

−  dále byla povolena výjimka k výzkumu čmeláků a mravenců rodu Formica, který vyžadoval odběr 

jedinců těchto druhů. Byl povolen chov pro sokolnické účely pro jedince rarohů, sýčka a sovy pálené. 

Jednalo se vždy o jedince narozené v zajetí

–  Rybářství Chlumec nad Cidlinou byla opětovně povolena výjimka k odstřelu a plašení kormorána 

velkého na rybníku Žabakor. Tato výjimka je povolována pravidelně již od roku 2004. Rybářství však 

využívá spíše možnost plašení v případě výskytu většího hejna kormoránů a dosud nebyl rybáři žádný 

kormorán připraven o život.

– Pokud jde o chráněné druhy rostlin, povolili jsme pro účely záchranného pěstování v kultuře odběr 

semen kavylu Ivanova v lokalitě Drábské světničky

Odborná činnost

Odbornou činnost Správa zčásti  zajišťovala vlastními kapacitami a zčásti využívala již v minulých letech 

realizovanou spolupráci s externími specialisty.

● Pokračovalo sledování hnízdního rozšíření  kriticky ohrožených druhů ptáků – orla mořského 

(Haliaeetus albicilla), jeřába popelavého (Grus grus) a sokola stěhovavého (Falco peregrinus).  Orel 

mořský hnízdí v území od roku 2000 a v letošním roce opět vyhnízdil úspěšně. U jeřába popelavého 

bylo poprvé v historii CHKO Český ráj potvrzeno úspěšné hnízdění a vyvedení 1 mláděte.
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● Sokol stěhovavý zahnízdil (v oblasti hnízdí novodobě úspěšně od roku 2004) ve třech párech, ale 

s poměrně velkými ztrátami s podílem výra velkého. Na jednom hnízdě byla vyvedena 3 mláďata, na 

dalším zřejmě jedno a na posledním hnízdění nebylo úspěšné.

● Z ostatních zvláště chráněných druhů pokračoval opět ve spolupráci s externími spolupracovníky 

Správy monitoring především  čápa černého, výra velkého, krkavce velkého, motáka pochopa, ledňáčka 

říčního a skorce vodního. Čáp černý (Ciconia nigra) po loňském roce i letos úspěšně zahnízdil na 

skalním hnízdě, kromě toho bylo nalezeno další hnízdo rovněž přímo v CHKO. V bližším i širším okolí 

chráněné krajinné oblasti je dalších 5 hnízd.

● Kromě ornitologických sledování pokračoval v roce 2006 externími specialisty zahájený  systematický 

průzkum vybraných lokalit na motýly a mnohonožky (Klokočské skály, Bučiny u Rakous, Prachovské 

skály aj.). V letním období proběhlo v CHKO Český ráj setkání specialistů na vážky, kteří provedli 

základní inventarizaci v maloplošných ZCHÚ i v dalších významných lokalitách.

● Pokračovaly i další tradiční akce: letní a zimní sčítání netopýrů v přirozených i umělých prostorách v PR 

Příhrazské skály, Apolena, Klokočské skály, Hruboskalsko, Údolí Plakánek, NPP Kozákov, pokračovalo 

ornitologické sledování mokřadní lokality „Sedmihorky“ (bramborníčci, chřástal polní, strnad rákosník, a 

další). 

● Proběhly inventarizace 8 území vlastní kapacitou a dalších ve spolupráci s externisty.

● I v roce 2007 pokračoval mykologický průzkum  v PR Bučiny u Rakous a na dalších vybraných 

lokalitách.

Plány péče o maloplošná chráněná území
Na Ministerstvu životního prostředí je na schválení plán péče o Národní přírodní památku Suché skály, 

připravovány jsou plány péče o PR Žabakor, Hruboskalsko, Prachovské skály, PP Libuňka PR Klokočské 

skály, PR Příhrazské skály.

Vyhlášení nových chráněných území
K vyhlášení je připravována PR Podloučky, v roce 2008 zde bude kromě jiného probíhat průzkum na motýly.

 Praktická péče o krajinu 
Praktická péče o krajinu pokračovala i v letošním roce v zájmu realizace plánů péče v maloplošných zvláště 

chráněných územích a péče o chráněné druhy rostlin a živočichů nejrůznějšími formami od podpory 

ohrožených druhů přes nevýnosnou hospodářskou činnost na zemědělském fondu nebo rybnících, úpravu 

druhové nebo prostorové skladby lesa až po přemísťování populací chráněných rostlin a živočichů a 

likvidaci geograficky nepůvodních   a invazních rostlin a živočichů a odstraňování skládek a zbytků 

technických zařízení.

Osvěta, propagace, publikační činnost

Správa průběžně spolupracuje se zástupci celorepublikového a hlavně regionálního tisku a dalších médií. 

Zatím nejlepší spolupráce probíhá s periodiky Krkonoše a Jizerské hory,Turnovsko v akci a Turnovsko. Tato 

spolupráce je v rámci posilování dobrých vztahů a spolupráce hlavně s obyvateli CHKO využívána k šíření 

informací o vlastních hodnotách CHKO a aktivitách Správy. Správa je zastoupena v redakční radě 

vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám, který čtyřikrát ročně zveřejňuje příspěvky široké vlastivědy 
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z vlastní CHKO Český ráj a přilehlých území z přírody a systematicky napomáhá k výchově obyvatel CHKO i 

návštěvníků.

Správa se podílela na přípravě informační publikace  pro zemědělce hospodařící v území CHKO, vydané 

občanské sdružení Dědina., na přípravě informační brožury vydané PRVO, na vydání publikace Klenoty 

České přírody, 100 nejkrásnějších hor České republiky a na publikaci Přírodou z Polabí k hraničním horám. 

Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy v Sedmihorkách bylo vydáno CD Hlasy přírody Českého 

ráje.

V rámci spolupráce se ZO ČSOP Křižánky pokračoval provoz informačního střediska u Věžického rybníka, 

které poskytovalo informace a poradenství a zajišťovalo přednášky pro veřejnost. Středisko fungovalo díky 

projektu „Síť vzdělávacích a informačních středisek v chráněných krajinných oblastech ČR“ který je 

podpořen z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Informační středisko Bukovina 

provozovalo Středisko ekologické výchovy se sídlem v Sedmihorkách.

Exkurze, jakožto jedny z nejlepších forem výchovy a vzdělávání, zajišťovali průběžně téměř všichni 

pracovníci správy. Podobně jako přednášky byly organizovány pro děti škol z Českého ráje i dalších míst 

republiky v době školních výletů i mimo ně a také pro dospělé v rámci nejrůznějších zájmových skupin. 

Exkurze byly věnovány buď CHKO jako celku nebo byly věnovány více jednotlivým složkám živé i neživé 

přírody. Speciální exkurze byly zajištěny pro vlastníky lesů ze švýcarského St.Gallenu a pro zástupce 

ochrany přírody z Holandska. Naopak Správa měla svoje zastoupení na exkurzi ve  Slovenském geoparku 

v Banské Bystrici.

V roce 2007 pokračovaly fotografické výstavy snímků Zdeňka Mrkáčka zaměřené na krajinu a faunu CHKO. 

Jedna z výstav se uskutečnila v listopadu v Praze ve Valdštejnském paláci na půdě Senátu České republiky 

pod záštitou senátora PhDr. Jaromíra Jermáře a za účasti ředitele AOPAK RNDr. F. Pojera a vedoucího 

Správy CHKO Český ráj Ing. Jana Mocka. Další proběhly v Jičíně, Českém Dubu, Bakově nad Jizerou a 

Lomnici nad Popelkou. Tyto výstavy jsou pořádány již řadu let díky doposud za významné podpory 

sponzorů a tím tedy  bez čerpání financí u rozpočtu Správy.  Jejich hlavním posláním je popularizace 

přírodních i památkových hodnot CHKO a celého regionu, připomenutí významu ochrany přírody, 

chráněných území, nedělitelného spojení všech neživých a živých složek přírody. Výstavy jsou propojeny 

s vydanými publikacemi autora výstav  (Příroda v Českém ráji, Ptáci Českého ráje, Duše českého ráje, CD 

Hlasy přírody Českého ráje).  Z dalších výstav proběhla v Městské knihovně v Turnově a u Věžického 

rybníku výstava  fotografií A. Hořeního  „Jména hloupých ..." s Městskou knihovnou v Turnově a odborem 

životního prostředí Městského úřadu Turnov Správa uspořádala další ročník fotografické a výtvarné soutěže 

„ Příroda na Zemi“. Soutěž má stále větší ohlas se stále širší účastí ve věkovém rozpětí od dětí první třídy až 

po dospělé. Výstava oceněných prací proběhla v Základní umělecké škole v Turnově, některé práce byly 

vystaveny také na hradě Valdštejn a v Praze.

(Zdroj: Výroční zpráva organizace.)

Další významné turnovské firmy

► GRUPO ANTOLIN TURNOV, S.R.O., PRŮMYSLOVÁ 3000, TURNOV

243



Společnost se zabývá výrobou plastových, pryžových výrobků a čalounických výrobků, prováděním 

výzkumu a vývojem v oblasti plastů a automobilového průmyslu. Je ve stoprocentním vlastnictví společnosti 

GRUPO  ANTOLIN IRAUSA Madrid. Firma vyrábí v Turnově dveřní výplně pro celou modelovou řadu Škody 

Mladá Boleslav, Volkswagenu Passat a dalších typů vozů. Turnovský závod byl založen v roce 2002, 

největšího rozvoje včetně výstavby dalších výrobních hal dosáhl v letech 2004 a 2005. Celkový počet 

zaměstnanců dosáhl 500 osob, tím se firma stala jedním z největších zaměstnavatelů na Turnovsku. Roční 

obrat firmy činil 100 milionů Eur.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► GRANÁT, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY, VÝŠINKA 1409
Granát, družstvo umělecké výroby Turnov, je největším výrobcem šperků s českým granátem. Aby bylo 

možné zajistit dostatečné množství suroviny českého granátu, stalo se družstvo vlastníkem jediných dolů 

pro těžbu granátové  suroviny, které  se   nacházejí v Podsedicích  na  Litoměřicku a v lokalitě Vestřev na 

Trutnovsku. Kromě granátového šperku družstvo vyrábí i fazonové šperky s přírodními i syntetickými 

kameny z vlastních brusíren.

Družstvo prošlo v roce 1992 transformací a stalo se družstvem vlastníků, které soustřeďuje brusiče kamenů 

a zlatníky. Do vedení družstva byl zvolen v roce 2006 za předsedu představenstva Mgr. Václav Kolombo.

Družstvo mělo v roce 2007 cca 360 zaměstnanců a jeho roční obrat činil 256 mil. Kč. Družstvo má síť osmi 

vlastních prodejen ( dvě v Turnově, dvě v Praze a po jedné v Liberci, Českých Budějovicích, Českém 

Krumlově a Mariánských Lázních) a řadu obchodních partnerů v České republice i zahraničí.

Ve své nabídce má družstvo řadu modelů navazujících na historickou tradici a oblíbenost těchto šperků. 

Družstvo úzce spolupracuje se současnými designéry a nabízí ve své produkci také kolekci módních 

trendových modelů. Také v roce 2007 bylo družstvo výrobcem cen pro Českého slavíka, které byly předány 

na galavečeru 8. prosince 2007. Ve sledovaném roce družstvo získalo ocenění Sdružení klenotníků a 

hodinářů České republiky "Šperk roku 2007", a to v obou vyhlašovaných kategoriích: vítězný "Komerční 

šperk" navrhl i vytvořil Karel Merta , v kategorii "Umělecký šperk" zvítězil návrh akademické sochařky 

L.Beranové - Dalajn v realizaci Hany Stehlíkové.

► HELIOS-OKNA, S.R.O.
Daliměřice 480, Průmyslová zóna Vesecko, Turnov

Jednatel Miroslav Kořínek, prokurista firmy Tomáš Pažout

Společnost HELIOS-OKNA, s.r.o., byla založena v roce 1991 jako jeden z prvních výrobců plastových a 

hliníkových oken, prosklených fasád a zimních zahrad u nás. Zabývá se zpracováním plastových profilů 

REHAU, používá kování ROTO a hliníkové profily SCHÜCO. Vyrábí hliníkové konstrukce, prosklené fasády, 

plastová a hliníková okna, dveře, zimní zahrady, v současnosti byla výroba rozšířena také o parapety, rolety, 

žaluzie, sítě proti hmyzu, meziokenní mřížky a další doplňky týkající se hlavní výroby společnosti.

V roce 2007 společnost zaměstnávala cca 60 lidí  v trvalém    pracovním    poměru. 

Samozřejmostí společnosti je také certifikace výrobků akreditovanými zkušebnami, jako jsou CSI Praha, 

ČKAIT Praha, PAVUS Praha a VÚPS Zlín. Na základě   těchto  certifikátů  a  cíle  společnosti  vyrábět 
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vysoce  jakostní  výrobky  se  společnost  Helios-okna  s.r.o.   zařadila  do   systému jakosti ČSN ISO 9001 

a je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2000.

Z větších akcí prováděných firmou Helios - okna, s.r.o., Turnov můžeme jmenovat Obchodní akademii, 

Městskou nemocnici, Českou pojišťovnu, Českou spořitelnu, přístavbu Základní školy v Žižkově ulici, 

panelový dům  v Rubínové a Studentské ulici atd. Nejzajímavější referenční stavby realizované touto 

společností jsou  justiční areál v Liberci, Lázně Darkov, bytové domy Portyč v Písku, Dům svítidel Orion 

v Praze, hotel Sen Senohraby a mnoho dalších.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► ŠROUBÁRNA TURNOV, A.S., BEZRUČOVA 788 
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 udržet dobré 

jméno Šroubárny Turnov na trhu. V zájmu zvyšování kvality přistoupilo vedení společnosti v roce 1997 k 

postupnému vybavení výrobních zařízení systémem řízení kvality "BRANCAMP".  V posledních pěti letech

bylo  technické vybavení 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. Rok 2005 byl výrazným předělem pro další zaměření, když rozhodující se stala výroba lisovaných 

šroubů převážně výkresových. Dnes je pozornost společnosti zaměřena na výrobu výkresových dílů pro 

automobilový průmysl, bílou techniku a kompresory. Předností je vysoká kvalita výroby, nízká cena, 

logistické zázemí, flexibilita a zdokonalování servisu zákazníkům. Proto se stal samozřejmostí certifikovaný 

systém jakosti ISO TS 16 949 : 2002 a kladný vztah k životnímu prostředí s certifikovaným systémem podle 

ISO EN 14 001 : 2004.

( Zdroj: internetové stránky firmy) 

► SKLOSTROJ, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 210
Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., je strojírenská firma, která se specializuje na dodávky skláren, sklářských linek, 

strojů a sklářských forem pro výrobu obalového skla. Sklostroj byl založen v roce 1950 a ve výrobcích firmy 

se tato více než padesátiletá zkušenost zcela jistě projevuje.

Nová historie firmy se datuje od roku 1994, kdy vlastnictví firmy přešlo do rukou současných majitelů a je 

nutno zmínit, že firma je 100% česká. Současný systém řízení je certifikován standardem ISO 9001-2000 a 

tím je zajištěna kvalita produkce i služeb zákazníkovi.
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Firma zaměstnávala v roce 2007 300 pracovníků, unikátní technické řešení výrobků zajišťuje 40 

konstruktérů (CAD/CAM Unigraphic).

Marketingová strategie Sklostroje byla změněna před 12 lety a hlavním cílem se nestala pouze výroba a 

prodej I.S. strojů, které jsou srdcem výroby obalového skla, ale i zajišťování kompletních služeb ve spojení s 

výstavbou nebo modernizací skláren na obalové sklo, zahrnující  všechna potřebná a doplňující zařízení, 

školení personálu, servis, technickou asistenci, kompletní stavbu závodu a samozřejmostí je i plné 

zastřešení odpovědnosti za všechny tyto činnosti.

Roční obrat firmy v roce 2006 byl více než 75 mil EUR a potvrdil se tak rostoucí trend posledních let. 95% 

obratu Sklostroje pochází z exportu do mnoha zemí světa: Ruska, Ukrajiny, Německa, Číny, Polska, Itálie, 

USA aj.

(Zdroj: Zpráva poskytnutá firmou, panem Václavem Zajíčkem )

► DIAS TURNOV, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 1302
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
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 společností s výrobním zázemím. 

Převážně velkosériová výroba byla doplněna a postupně nahrazena výrobou na zakázku s velkým obsahem 

vysoce kvalifikované práce. Za desítky milionů Kč byly pořízeny nejnovější výrobní a informační technologie. 

Služby DIOPTRY se přizpůsobily spokojenosti zákazníků. Služby jsou odborné a rychlé.

Budoucí investice jsou určeny pro další rozšíření strojních kapacit, vzdělávání zaměstnanců a propagaci 

značky DIOPTRA.

Hlavní nabídkou DIOPTRY jsou brýlové čočky. Jde o čočky minerální a plastové, o čočky jednoohniskové, 

bifokální a progresivní, o čočky od základních až po vysoké rozsahy dioptrií. DIOPTRA u převážné většiny 

brýlových čoček zušlechťuje jejich povrch nanášením vysoce kvalitních antireflexních a hydrofobních vrstev. 
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U plastových čoček provádí DIOPTRA i jejich tvrzení a barvení. Nabídka brýlových čoček od DIOPTRY je 

komplexní a z hlediska technických a estetických parametrů má evropskou a světovou úroveň.

Významné postavení na trhu má DIOPTRA v prodeji lup, na speciální zakázkové výrobě optických elementů 

a svítidel pro průmysl, zdravotnictví i domácí použití.

(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► KAMAX, S.R.O., NUDVOJOVICKÁ 1474
Firmu založil v Německu v roce 1935 Rudolf Kellermann spolu se třemi spolupracovníky. V roce 1992 byl 

postaven nový závod „ na zelené louce“ v Turnově jako druhá zahraniční společnost. V roce 2003 byly 

zdejší výrobní prostory zdvojnásobeny, V roce 2007 byl závod znovu rozšířen o novou výrobní halu.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej vysokopevnostních šroubů pro automobilový 

průmysl. Hlavním zákazníkem v tuzemsku je Škoda Auto, a.s. Dalšími zákazníky jsou subdodavatelé pro 

automobilový průmysl i zahraniční výrobci automobilů.  Hlavní technologie výroby jsou: tváření za studena, 

tepelné zpracování a třískové obrábění. 

V roce 2007 firma dosáhla rekordních tržeb, jenž překročily úroveň 1 000 mil. Kč a výsledek hospodaření za 

účetní období překročil 140 mil. Kč. K navýšení objemu výroby došlo díky získání nových zákazníků a 

rozšířením spolupráce se stávajícími odběrateli. Na konci roku 2007 pracovalo v KAMAXu Turnov více než 

400 zaměstnanců.

Nyní existuje na celé planetě celkem osm závodů (USA, Asie, Evropa) s více než 2500 zaměstnanci. Tito 

díky vysoké kvalifikaci a motivaci v současnosti vyprodukují obrat přes 350 milionů euro. 

Základem výroby jsou pevnostní spojovací prvky pro automobilový průmysl – od zadání úkolu až po hotový 

výrobek. 

(Zdroj: zpráva firmy pro kroniku, zpracovala Ing. Martina Drahoňovská.)

► ONTEX CZ, S.R.O., VESECKO 491
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 byly vytvořeny potřebné 

kvalifikační, softwarové a technické předpoklady. Uplatněním této metody stoupl obrat společnosti a 

přistoupilo se  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 společnost získala 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
Společníci: Zdeněk Verner, Jiří Duda - jednatelé

Společnost byla založena na sklonku roku 1990 jako obchodní firma na prodej měděných plechů a ocelo-

vých 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

AUDITEX, s.r.o., Koňský trh 615

Crytur, s.r.o., Palackého 175

Design Turnov, s.r.o. , Trávnice 902

Drings, s.r.o. Turnov, 28. října 554

Energo-ekoprojekt Turnov, s.r.o., 5. května 1997

PANTA - SKALA, Nádražní 485

PILA PLÁTEK, obchod dřevem, s.r.o., Koňský trh 205

POLPUR, s.r.o., Kudrnáčova 1287

Profes Projekt, s.r.o., Vejrichova 271

Resim, s.r.o., Nudvojovická 1681

SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, s.r.o., Přepeřská 1302

Sekoprojekt - Ing. Sekanina, Čechova 1271

Slévárna Turnov - Ing. Kyncl, Přepeřská 210
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Studio Šperk -  Jiří Drahoňovský, Prouskova 1724

Tiskárna Unipress, s.r.o., Svobodova 1431

TRIMA, s.r.o., Nudvojovická 1681

Univer, s.r.o., Přepeřská 1809

_____________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel některé oslovené subjekty nereagovaly na opakované žádosti o  příspěvky 

z činnosti, proto tato kapitola není úplná a neobsahuje všechna data, která by mohla. Snad příště.)
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XI.
O ČEM SE TAKÉ MLUVILO 

V ROCE 2007

Následující kapitola si neklade požadavek úplnosti a možná ani objektivnosti - chce seznámit budoucí čtená-

ře s tématy, která obyvatele města v roce 2007 trápila, o čem se diskutovalo, mnohdy bez výsledku, jaká ře-

šení diskuse přinesla a co bude možná řešeno v budoucnu.
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Nejdiskutovanější témata roku 2007 v Turnově

► SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL
Kauza slučování středních škol Turnováky vzácně sjednotila - školy slučovat nechceme a veřejnost se 

postavila proti krajskému záměru. Přesto marně. Shrnutí posloupnosti jednotlivých kroků:

● Krajští zastupitelé v Liberci v úterý 24. dubna odsouhlasili plán, podle kterého dojde k rušení, resp. 

slučování některých středních škol. První záměry byly známy na podzim loňského roku a okamžitě 

vzbudily vlnu nevole. Jenže, statistická čísla jsou neúprosná, už nyní jsou některé střední školy využi-

ty jen z 75 procent, což znamená velké množství nákladů navíc, kterými do systému musí kraj přispí-

vat. 

● 9. května došlo ke schůzce zástupců  Libereckého kraje , Města Turnova a zástupců jednotlivých 

škol, kde se projednávala kauza plánovaného sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy s In-

tegrovanou střední školou v Turnově. Situace kolem změn ve školství a rozmístění či sloučení škol ve 

městě je napjatá už od konce minulého roku a projevovala se během všech tří popsaných akcí. V zá-

věru jednání s Libereckým krajem bylo vydáno prohlášení, podle kterého byl termín sloučení posunut 

na 1. leden, nebo 1. červenec 2008 s tím, že v názvu nástupnické organizace budou zachovány ná-

zvy obou nynějších škol.

● 10. května proběhla v areálu Obchodní akademie veřejná manifestace studentů proti slučování škol a 

likvidaci jejich „obchodních“ značek a svébytnosti.

● 15. května se uskutečnilo v prostorách Bia Ráj setkání zástupců rodičů, žáků a učitelů OAHŠ a ISŠ 

se zástupcem Libereckého kraje a Města Turnova. Hlavním účelem této schůzky bylo podání nesou-

hlasných stanovisek ke sloučení škol a revokaci rozhodnutí krajského zastupitelstva, podle kterého 

má ke sloučení dojít.

● 24. května po téměř dvouhodinové diskusi vydalo zastupitelstvo následující stanovisko: „Zastupitelstvo 

Města Turnova nesouhlasí s průběhem optimalizace středního školství v Libereckém kraji a krajské zastupitele 

žádá o přehodnocení usnesení, které se týká turnovských škol (sloučení Integrované střední školy s Obchodní 

akademií a Hotelovou školou). Dále zastupitelstvo požaduje vypustit  bod, který se Turnova týká, z programu 

jednání zastupitelstva kraje a současně také, aby byl proces slučování škol v Turnově pozastaven a případně se 

pokračovalo až po důsledné analýze všech pro a proti.“ 

● Zastupitelstvo Libereckého kraje projednalo otázku sloučení (splynutí škol) rovněž na květnovém za-

sedání (29.5.2008). Většinou 27 hlasů z 41 prošlo následující usnesení:

" Zastupitelstvo kraje po projednání rozhoduje o splynutí Integrované střední školy, Turnov, Alešova 1723, 

příspěvková organizace, a Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková or-

ganizace, s účinností k 1. 1. 2008, tím zanikají                                                                                   

a)  Integrovaná střední  škola,  Turnov,  Alešova 1723,  příspěvková organizace,  s  účinností  k  1.  1.  2008,

b) Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,  s účinností k 1.  

1.  2008,  rozhoduje,  že  veškerá  práva  a  povinnosti  zanikajících  příspěvkových  organizací  přecházejí  s 

účinností od 1.1. 2008 na nově vzniklou příspěvkovou organizaci s názvem Obchodní akademie, Hotelová 

škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,  příspěvková organizace."

V příštím roce bude učiněn první krok - administrativní sloučení Integrované střední školy a Obchodní aka-

demie a Hotelové školy pod jedno společné vedení.
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Možné stěhování základní školy do Turnova II., tedy do budovy současné ISŠ a ISŠ do budovy základní 

školy v Žižkově ulici už Turnováky rozdělilo skoro na dvě poloviny. Jedni jsou pro, druzí proti. Vzhledem k 

soustředění 46 % obyvatel "za vodou", tedy v Turnově II., se zdá logické, aby i tato část města měla svou 

základní školu. Avšak finanční náročnost úprav obou budov zatím řešení odsunula. Anketa na téma základní 

školy u nádraží dopadla následovně:

Má u nádraží v Turnově vzniknout plnohodnotná základní škola s 1. - 9. třídou?

-  ano  počet hlasů: 174  - 57.81 %

-  ne  počet hlasů: 49

 (16.28 %)

-  ano, ale ne výměnou budov mezi ISŠ a ZŠ v Žižkově ulici počet hlasů: 41 - 13.62 %

-  je mi to jedno počet hlasů: 37 - 12.29 %

► DOKONČENÍ STAVBY KULTURNÍHO CENTRA STŘELNICE. A CO DÁL?
Dalším projektem od počátku ostře sledovaným veřejností je stavba kulturního centra Střelnice, která se na-

chýlila ke konci, tedy k otevření.  Stavba byla oficiálně předána 3. prosince 2007 a 19. prosince se konal den 

otevřených dveří za velkého zájmu veřejnosti. Na samotnou stavbu bylo proinvestováno  118 miliónů 835 

378 korun. Konečná částka bude navýšena o dovybavení interiéru a venkovní úpravu náměstí J. B. Horáč-

ka. Na tuto část investice do nového kulturního centra se intenzivně hledají finance z evropských a dalších 

dotačních zdrojů. Kolem dalšího financování Střelnice je také vedeno nejvíce diskusí a sporů, hlavním argu-

mentem je neúměrné zatížení v rámci financování města. Se samotnou stavbou je většina obyvatel spokoje-

na, překvapila zejména variabilnost jednotlivých prostorů a jejich technické vybavení k různým účelům: za-

stavěná plocha činí 2 038 metrů čtverečních, celková užitková plocha všech podlaží je 4 430 metrů čtve-

rečních.  Kapacita velkého sálu je průměrně 414 míst (podle úpravy), malého sálu 116 míst, dále je v bu-

dově zkušebna (25,9 m2), cvičebna se sociálním zařízením a sprchami (85m2) a klubovny (celkem 106,5 

m2), restaurace v přízemí má 57 míst k sezení, sousedící salonek dalších 25. Malý sál je rovněž vybaven k 

promítání včetně možné úpravy sklonu podlahy.

Příští rok se bude řešit vnitřní dovybavení a samotné otevření kulturního centra. Názory na stavbu a po-

třebnost této budovy byly od počátku diametrálně odlišné, od nadšení až po naprosté zavržení. Během prá-

ce na stavbě a přípravě jejího využití došlo částečně k posunu vnímání této záležitosti - jedni zažívají skepsi, 

jiní se naopak s novou dominantou údolí nad Stebenkou smiřují. Zda bude budova dobře sloužit a bude plně 

využita, ukáže až čas.

A jak vypadalo "skóre" veřejného mínění v otázce prospěšnosti stavby Střelnice v anketě Turnovska v akci v 

březnu 2007:

● ano, jsem pro novou Střelnici - 209 respondentů, tj. 60,93 %

● ne, jsem proti - 81 respondentů, tj. 23,62 %

● je mi to jedno - 53 respondentů, tj. 15,45 %

Další téma, které se teprve dostává "ke slovu", je umělecké dílo v rámci venkovní úpravy budovy, které bylo 

plánováno na čelní stěnu směrem do údolí Stebenky, respektive budoucího náměstí J. B. Horáčka. Jedná 

se o nevšední plastiku Davida Černého Kultura. Maketa tohoto díla byla již k dispozici návštěvníkům Dne 
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otevřených dveří a vzbudila rozpaky, ne však jednoznačné odmítnutí nebo jednoznačný souhlas. Na většinu 

moderních uměleckých děl si běžný obyvatel musí trochu zvyknout a postupně vytvořit názor.

► REKONSTRUKCE MĚSTSKÝCH ULIC
Rok 2007 byl rokem dokončení a zprovoznění dvou hlavních ulic - Nádražní a Bezručovy - po zásadní 

rekonstrukci. Aby o nich tedy nebyla řeč! Výtvarné řešení se většinou líbí, obávané ostrůvky zeleně a 

dláždění se nakonec ukázaly jako účelné, nebo aspoň nepřekážející. Kritiku sklízí oprávněně chybějící jízdní 

pruh pro cyklisty a problémy byly s osvětlením, odlišným od původního projektu. Úskalí jsou diskutována 

hlavně v ulici Bezručova, a to parkování u mateřské školy Zámeček. Dokonce byla připravena petice 

vybízející k hledání řešení, aby mohli rodiče v klidu přivézt a odvézt své ratolesti autem. Dále necitlivé řešení 

dopravy a parkování u památných lip a hlavně dlouhodobě špatné značení nájezdu na Harrachov a Malou 

Skálu, kdy řada aut včetně kamionů skončila stejně u zámku Hrubý Rohozec. Komplikaci dovršilo i 

neopravené znění navigátoru, který řidiči často používají. 

A jak se nové ulice líbí samotným občanům, dokresluje anketa na stránkách Turnovska v akci:

● nová podoba ulic se mi líbí – 58 hlasů, tj. 26,48 %

● líbí se mi s výhradami – 78 hlasů ( 35, 62 %)

● nelíbí se mi ( 42 hlasy (19,18 %)

● absolutně se to nepovedlo – 41 hlasů ( 18,72 %)

S rekonstrukcí ulic souvisí také téma osazení kruhových objezdů uměleckými díly. V roce 2007 bylo rea-

lizováno  první  dílo,  a  to  Strážci  stromu  Davida  Szalaye  u  Kudrnáčových  hodin.  Dílo  samotné  příliš 

kontroverzní není, většina kritiků spíš podotýká, že v současné době by se peníze z městské kasy daly vyu-

žít účelněji.

Odkanalizování městských částí Mašova a Pelešan včetně následné povrchové úpravy vozovek se pode-

psalo na místním cestovním ruchu, zejména v poklesu návštěvníků hradu Valdštejna. Doufejme zato, že vy-

drží dlouhá léta, takže mu "odpustíme".

► ODLEHČOVACÍ NEBOLI SBĚRNÁ KOMUNIKACE 
Červnové zastupitelstvo jednalo o záměru odlehčovací komunikace z autobusového nádraží do Žižkovy 

ulice. Výňatek z podkladových materiálů, objasňující záměr změny regulačního plánu v této oblasti:

Území centra města s vysokou koncentrací občanské vybavenosti se nachází  v přirozeném historickém 

těžišti města i jeho spádového území, jehož obsluhu z velké části zajišťuje. Významná část základní kostry  

silniční sítě prochází centrální částí města a vytváří zde největší dopravní komplikace ve vazbě na vysokou  

intenzitu provozu průtah silnice II/283 ulicemi Sobotecká, Hluboká a 5.května. Platný ÚPNSÚ stanovil pro  

průtah  silnice  II/283  trasu  procházející  z  Palackého  ulice  podél  dnešního  autobusového  nádraží  po  

severním okraji centra a dále přes obytnou zónu Hruštice do stávající trasy na východním okraji města. Toto  

řešení v odpovídajících parametrech je jednak znemožněno stavbami realizovanými v rozporu s platným 

ÚPNSÚ Turnov, jednak odmítáno občany Hruštice, Konělup, Krajřřovy a Palackého ulice. Nový pohled na 

řešení přeložky silnice II/283 v nové stopě mimo katastr města Turnov vycházející z konceptu ÚP VÚC LK s  

návazností  k trasování silničního tahu I/35 -E442 Turnov - Jičín přináší i požadavek na změnu ÚPNSÚ  

Turnov. Úsek územní rezervy pro přeložku silnice II/283 na území centra města Turnova bude po drobných  
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úpravách trasy využit pro městskou sběrnou komunikaci tvořící severozápadní polookruh, který částečně  

převezme (vnitroměstské) úkoly řešené koncepcí platného ÚPNSÚ. Nejvýznamnější přístupové směry od 

Prahy, Liberce, Jičína, Semil a Železného Brodu k městskému centru zůstanou zachovány.

Hlavním cílem Změny č.13 je dílčí řešení dopravní problematiky vztahující se k reorganizaci dopravní kostry  

v  centru  města  umožňující  vytvoření  podmínek  pro  ochranu  území  centra  před  zbytnou  průjezdnou  

dopravou vstupující do centra z okrajových částí města. Změna č. 13 nevyvolává speciální požadavky na  

řešení vyplývající z demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů. Nová trasa městské  

sběrné  komunikace  tvořící  severozápadní  dopravní  polookruh  v  úseku  od  křižovatky  Sobotecká  ke 

křižovatce s Žižkovou ulicí a úprava dopravního prostoru v Markově ulici (rozšíření zaústění Markovy ulice  

do Mariánského  náměstí)  jako  součást  důležité  jihovýchodního  radiály.  Základní  prostorová  kompozice  

centra města nebude Změnou č. 13 dotčena.

První nástin odlehčovací komunikace přes Luka na Hruštici vyvolal bouři nevole.  První protesty přišly 

vlastně očekávaně od občanů, kterých se stavba dotkne – obyvatel Konělup, Koněvovy ulice a okolí 

atletického stadionu. Zmíněná komunikace byla také jedním ze sporných bodů, kvůli nimž loni zastupitelé 

neschválili regulační plán. Záměr má řadu odpůrců (narušení klidné vilové čtvrti, mostní těleso v záplavové 

oblasti Na Lukách...). Příznivci jsou kupodivu i z řad obyvatel Hruštice, kteří se nechtějí každou cestu k 

nádraží sunout v kolonách přes centrum města. Jaký názor vyhraje? Uvidíme.

► TRANSFORMACE MĚSTSKÉ NEMOCNICE NA PANOCHOVU NEMOCNICI, S.R.O.
Otázka transformace Městské nemocnice Turnov na samostatnou společnost s ručením omezeným byla 

diskutována delší dobu. V roce 2007 však byly učiněny konkrétní kroky k transformaci tak, aby mohla být 

provedena k 1.1.2008.

Rada města na svém zasedání 16. července vzala na vědomí výčet jednotlivých kroků vedoucích k realizaci 

transformace Městské nemocnice a uložila  řediteli MN zajistit registraci NZZ Panochova nemocnice Turnov, 

s. r. o., a Ing. Pekařovi předložit podklady o dalších potřebných konkrétních krocích na příští jednání RM. 

Zároveň RM uložila  vedoucí  FO zařadit  do příštích  rozpočtových  změn položku výdajů  na transformaci 

Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.

Prosincové zasedání Rady města schválilo  transformaci Městské nemocnice Turnov (příspěvkové organiza-

ce) na Panochovu nemocnici Turnov, s. r. o. Příslušní pracovníci managementu byli pověřeni provedením 

všech právních změn, uspořádáním financí a dalšími kroky, které jsou podrobněji popsány v prosincovém 

zasedání RM, které o věci jednalo. Pro běžného občana se zatím nic nemění, turnovská nemocnice za-

chovává svou činnost jako dosud, tj.  poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče, do zakládací 

listiny přibyla  ještě správa a údržba nemovitostí. Od nového roku samozřejmě přibudou regulační poplatky, 

stejné pro všechna zdravotnická zařízení. Název nově transformované společnosti nese jméno iniciátora 

stavby turnovské nemocnice (otevřena v roce 1942) a jejího prvního ředitele MUDr.  Františka Panochy 

(1894 - 1965).
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► ŠETŘÍME NA MĚSTSKÉM OSVĚTLENÍ
"  Na  základě  požadavků  Města  Turnova  bylo  ve  vybraných  lokalitách  v době  od  24,00  do  4,00  hod. 

rozsvíceno každé 2. – 3. světlo dle dané situace. Osvětlení bylo ponecháno na důležitých místech, jako jsou 

křižovatky,  přechody  apod.  Omezení  se  netýká  centra  města,  většiny  sídlišť  (  výseče  jsou  pouze  na 

Výšince), dále okrajové oblasti, kde je vrchní vedení a z technického hlediska nelze zhasínání řešit. Tato 

opatření by měla městu ušetřit ročně cca 250.000,- Kč, s nárůstem cen energie se úspora bude zvyšovat." - 

tolik zadání Technickým službám. Opatření bylo promptně provedeno. A co na to občané? Uvádím článek 

Temnota ve městě ze srpnového Turnovska v akci :

Radní města nedávno rozhodli, že se bude šetřit a od 24. do 04. hodiny ranní se ve městě vyjma centra ra-

dikálně omezí veřejné osvětlení! Každý slušný člověk je v této době doma v posteli, tak nač svítit, řekli si ve  

vedení města a nařídili Technickým službám provést patřičná opatření. Začalo to koncem jara, kdy se ozvali  

první čtenáři z Výšinky, že je to divné, ale na sídlišti, kde za měsíc zmizí třeba i dvě auta, svítí jen každá  

druhá třetí pouliční lampa. Pak byl nějaký týden relativní klid a až docela nedávno po půlnoci zhasly bez  

ohlášení další ulice. Když už to trvalo týden, lidé sami pochopili, že nejde o závadu, ale o novinku. Nikdo nic  

nevysvětloval, proč taky, když po půlnoci všichni spí, takže to ani moc lidí nezaregistrovalo, že? A to se pou-

liční osvětlení částečně zhasíná i  v těch nejhlavnějších ulicích, jako je Nádražní,  Sobotecká nebo Bezru-

čova. Ve tmě, resp. téměř potmě, protože nějaká ta lampa veřejného osvětlení v ulicích vždy svítit bude, se  

ocitly také vilové čtvrti a sídliště. To je překvapení, když jdete ve dvě ráno na toaletu...  Městský rozpočet  

pamatuje na noční osvětlení města částkou ve výši 1,8 - 2 miliony korun. Tím, že na čtyři hodiny „zhasne“  

část pouličního osvětlení, by se mělo podle propočtů ušetřit plus mínus 300 až 400 tisíc ročně. Co myslíte, 

je to správný krok vedení města?  Podle Libora Preislera, jednatele Turnovských technických služeb, do-

chází k vypínání části osvětlení v době od 24 do 04 hodin v těchto ulicích:- Daliměřice (mimo U Lip a  Za-

hradní), Bezručova, Nádražní, Turnov II. (mimo ul. Vrchlického, Šlikova, Budovcova, K. Světlé), Přepeřská 

(sídliště ne), Koškova, (Perchta až k Palackého), autobusové nádraží, Husova, Žižkova, Koněvova, Jeroný-

mova, Zelená cesta,  5. května od Borovičků na Hruštici,  28. října, Přemyslova, Antonína Dvořáka, Durych-

ov (komplet), Výšinka - komplet včetně sídliště,  Jana Palacha,  Kamenec (komplet), Sobotecká,  Mašov  

(pouze část,  kde není  vrchní vedení),  Svobodova, Vesecko (kolem Ontexu).V těchto ulicích svítí  každá  

druhá nebo třetí lampa pouličního osvětlení dle konkrétní situace. Jsou rozsvícena důležitá světla – kři-

žovatky, přechody pro chodce. Úsporná opatření jsou podle Preislera provedena na základě požadavku  

Města  Turnova.

3. září bylo toto téma řešeno i na pravidelné tiskové konferenci radnice. Na dotaz novinářů, jestli vnímají  

noční zhasínání veřejného osvětlení jako problém, odpověděl jak zástupce policie státní, tak i městské, že  

jim to vůbec nevadí a pokud nějaká lampa v ulici svítí, tak je to v pořádku. Zhasínání podle Luboše Trucky, 

velitele městské policie, bylo s nimi konzultováno, problém prý byl pouze tam, kde život v ulicích sledují bez-

pečnostní kamery, tam se musí svítit víc, aby kamery "viděly".Podle starostky města Hany Maierové rok od  

roku narůstá účet za veřejné osvětlení, proto jde radnice cestou úspor.  "Máme nicméně rezervy v infor-

movanosti  občanů," připustila  starostka  k  faktu,  že  se  lidé  o  zhasínání  řádně  nedozvěděli  předem.  

A jaké jsou náklady na technické opatření, aby část veřejného osvětlení vůbec šla fyzicky v ulicích vypnout? 

Zhruba 120 tisíc Kč, což znamená, že minimálně letos toho město moc neušetří...
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K tomuto článku přišlo celkem 19 komentářů, z toho jeden hodnotí rozhodnutí kladně, a to z hlediska eko-

logie, resp. světelného prachu v okolí měst. 

Pokračováním byl noční výlet redaktora Pavla Charouska s radním ThMgr. Ondřejem Halamou po Turnově 

s následujícím výsledkem:

Radní města letos na jaře rozhodli, že se v noci od 24 do 04 ráno radikálně omezí veřejné osvětlení ve 

městě. Oficiálně má zhasnout každá druhá lampa, jen tam, kde to nejde technicky provést, svítí třeba až 

každá třetí nebo čtvrtá. Podle oficiálních informací by opatření v podobě zhasnuté části veřejného osvětlení  

mělo městskému rozpočtu přinést úsporu mezi 300 až 400 tisíci Kč ročně. Technická opatření, aby část  

pouličních lamp šla vůbec zhasnout, stála zatím přes 120 tisíc Kč. A jaká je konkrétní situace v ulicích? Bylo 

zdůrazněno, že odpovědní pracovníci radnice a Technických služeb vše prověřovali na místě a že je to opti-

mální. Noční zhasínání vůbec nevadí velitelům městské ani státní policie, takže by vlastně mělo být vše v  

pořádku.  Až  tedy  na  naštvané  občany  města.  Zvláště  ti  ze  sídliště  Výšinka  projevují  hodně  nelibosti,  

zhasnutých lamp je tu prý víc než je zdrávo. Navíc nikdo odpovědný na změnu režimu osvětlení v nočních  

ulicích občany neupozornil,  většina lidí  se  o  tom dozvěděla  náhodou,  když šli  třeba v  noci  na toaletu. 

Abychom jen obecně nemlátili prázdnou slámu, protože tohle všechno už proběhlo sdělovacími prostředky ,  

nasedli jsme 11. září těsně po půlnoci spolu s radním města Ondřejem Halamou do auta a udělali si  

devadesátiminutový výlet ztichlými ulicemi.  Nejsme žádní bezpečnostní ani osvětlovací odborníci, jen  

laici a jako takoví jsme noční osvětlení Turnova posuzovali. 

Začínáme v horní části Nádražní ulice. V pozadí svítí Ohrazenice, kde v noci nezhasínají, nad Koloniálem 

Roubíček nesvítí dvě (tři?) lampy vedle sebe, na to, že je Nádražní stále ještě hlavní ulicí, je tu dost tma. 

Také boční ulice Svatopluka Čecha je celá po tmě. Tma je i na vjezdu do další postranní ulice Nerudovy, 
světlo svítí až na křižovatce ulic Nerudovy a B. Němcové. Sjíždíme do Fučíkovy ulice. Osvětlení je zapnuto 

ob dvě až tři lampy, ulice je ztemnělá, ale docela to jde. Zato první část Vrchlického ulice je úplně po tmě. 

Zajíždíme do ulice B. Smetany s řadovými domy. V celé ulici svítí tři lampy, nic moc, chce to baterku. Po-

tom ještě projedeme zdejší vilovou čtvrtí, nejhorší je to asi v ulici 1. máje, když zhasneme reflektory auta, je  

tu tma, a když byste náhodou chtěli projít Šlikovou ulicí cestou pro pěší ke škole a večerce, bez baterky se 

na cestu nevydávejte, tady nesvítí z veřejného osvětlení vůbec nic. Přepeřská ulice. Zde je to vizuálně bez 

problémů, také ve zdejším sídlišti jsme nezaznamenali snad ani jednu zhasnutou lampu veřejného osvět-

lení. Vracíme se tedy do dolení části Nádražní ulice. Zde „vzorně“ nesvítí každá druhá lampa, je jich tu ale  

hodně v krátké vzdálenosti za sebou, takže se dá napsat, že je to v pořádku. Zato vjezd do Bezručovy uli-

ce od kruháku je  hodně potemnělý,  kolem Šroubáren a  dál  už je  zase  vše  v  pořádku,  pokud tedy „v  

pořádku“ znamená, že nesvítí každá druhá nebo třetí lampa. Otáčíme na parkovišti u hruborohozeckého 

zámku. Tady nesvítí vůbec nic. Kdo by taky ale jezdil v noci k zámku, že? Další cesta nás zavádí do vilové 
čtvrti na Daliměřicích. Projíždíme Hruborohozeckou ulicí a nahlížíme do postranních uliček. Už samotná 

Hruborohozecká je hodně potemnělá, ale postranní uličky -  Mírová, Na osadě, Solidarity, Achátová a 
Čistá, tady je tma, jen občas záblesk vzdálené pouliční lampy. Na to, že se v poslední době množí trestná  

činnost spojená s vykrádáním rodinných domků, jejichž obyvatelé klidně spí, je to skoro na to, aby si občané 

nainstalovali osvětlení vlastní. Cestou na sídliště na Daliměřicích potkáváme již podruhé hlídkový vůz stát-

ní policie a je jasné, že jsme svým chováním podezřelí. Projedeme ještě samotné sídliště, kde osvětlení pů-
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sobí, že snad ani žádná lampa není zhasnuta, sjíždíme Bezručovou dolů a pod Šroubárnou přichází to, co  

přijít  muselo. Za námi se vynořila rychlá světla a za chvíli nás zastavuje policejní vozidlo. Následuje dů-

kladná prohlídka dokladů a auta, doklady musí předložit i spolujezdec. Když své noční putování městem vy-

světlíme, ještě od hlídky dostáváme tipy, kde je to s osvětlením špatné. Třeba v sídlišti u nádraží, které 

jinak docela „svítí“, je problematický úsek mezi bloky domů „A“ a „B“, kde silnice zahýbá na okruh kolem síd-

liště. Ta nejdůležitější lampa, která osvětluje celý prostor, nesvítí. Asi měla smůlu, byla druhá nebo třetí v  

pořadí a tak přednost dostaly její méně důležité kolegyně! Projíždíme ulicemi  Palackého, Soboteckou a 

Hlubokou, občas nějaká lampa nesvítí, ale pro laika je světla dost. Pokračujeme ulicí A. Dvořáka. Při cestě 

z náměstí svítí první veřejné osvětlení až za autobusovou zastávkou, na to, že jsme v centru města, je to  

špatné (třeba u paneláku za lékárnou je naprostá tma!). Ještě, že v ulici je obchod se spodním prádlem, kte-

rý do dálky svítí svojí zářivě žlutou reklamou, která vydatně veřejnému osvětlení pomáhá. Na cestě nahoru  

ke gymnáziu to docela jde, až tedy na prostor u hospody na Výšince, tady je tma. Naštěstí ale zavírají před 

půlnocí, štamgasti už jsou v postelích.  Křižovatka nad gymnáziem.  Světla je tu dostatečně, bude to asi  

tím, že je tu instalována bezpečnostní kamera a policisté dbali na to, aby bylo tolik světla, aby kamera „vidě-

la“. Zahýbáme nahoru k sídlišti na Výšince. První část je v pořádku, světla víc než dost. Až nad cukrárnou  

u poslední garáže je tma. Lampa, která by jistojistě měla svítit, měla zase „smůlu“. A ještě horší je to o kus  

dál. Přímo nepochopitelně nesvítí ani ta nejhlavnější lampa na vjezdu na parkoviště mezi bloky domů v Dia-

mantové ulici. Tma, desítky zaparkovaných aut. Samotné parkoviště mezi bloky domů je osvětleno ale na  

poměry docela dobře. Při cestě do horní části sídliště si všímáme, že vnitřní plocha sídliště, kde jsou „jen“  

chodníky pro pěší, je úplně potmě, a podobné je to také v Rubínové ulici. Tady snad ani svítivost veřejného 

osvětlení nikdo nemohl kontrolovat, desítky aut tu stojí pod zhasnutými lampami, v zadní části ulice u po-

sledního paneláku je tma tmoucí (??!). Ze tří turnovských sídlišť je situace na Výšince jednoznačně nejhorší.  

Nejenže tu chybí desítky parkovacích míst, ale auta a jejich vybavení jsou v současnosti nenechavcům na-

bízena opravdu na zlatém podnose... Vracíme se do centra města. Nahlížíme do čtvrti Durychov. Nevěříme  

svým očím. V celé Hruboskalské ulici nesvítí jediné světlo! Přitom je to hlavní pěší trasa do sídliště na Vý-

šince. Tohle je snad nějaká porucha nebo prasklá žárovka, tohle přece nikdo nemohl schválit, říkáme si...  

Potom už jen zaznamenáváme, že v Markově ulici svítí pouze jediná lampa pouličního osvětlení, zahýbá-

me do úplně ztemnělého Mariánského náměstí (první světlo svítí až před kostelem!). Pokračujeme ulicí  

28. října, kde „vzorně“ svítí každá druhá nebo třetí lampa. Zahýbáme do Kinského ulice, kde zase „vzorně“  

nesvítí vůbec nic! Křižovatka  u Borovičků je osvětlena v pořádku, vjezd do  Husovy ulice je ale úplně 

tmavý (večerka u Klausů už má zavřeno...). Cestou Žižkovou ulicí a Alejí legií nahlížíme do postranních 

ulic. Jsou ztemnělé, ale není to tak hrozné jako na Výšince nebo na Daliměřicích. Lidickou ulicí vjíždíme 

do vilové čtvrti. Ulice Františka Kavána a hlavně Zdeňka Nejedlého jsou temnější než je zdrávo, jediným 

osvětlením jsou mnohdy pouze reflektory našeho auta. V horních částech ulic Zborovská, Koněvova a Je-
ronýmova lze osvětlení ze současného pohledu považovat za skoro dostačující, Opletalova a Komenské-

ho ulice jsou ale skoro potmě. Vyjíždíme na Zelenou cestu. U kostela na Hruštici je tma jako v pytli, až v  

dolení části úzké uličky, vedoucí k hlavní výpadovce na Semily (5. května), svítí jedna lampa veřejného 

osvětlení. Paradoxně ale přímo na křižovatce při vjezdu do ulice 5. května je naprostá tma! 

Tady naše cesta končí, jdeme spát... Za devadesát minut jsme projeli podstatnou část města, nestihli jsme  

okrajové části jako Mašov nebo Malý Rohozec ani třeba vilovou čtvrť Na Kamenci a další. Z toho, co jsme  
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viděli, jsme opravdu velkou radost neměli. Alespoň sám za sebe musím konstatovat, že bych tedy rozhodně 

hledal úsporu v městském rozpočtu jinde. Ale jsem jen laik..                                                                             

(Převzato z Turnovska v akci 1.10.2007)

Pro objektivitu uvádíme ještě, co na radikální omezení veřejného osvětlení v ulicích města odpověděli 

občané v anketě TvA v září 2007:

● je to v pořádku, souhlasím – 78 hlasů, tj. 19,4 %

● je to chyba – 279 hlasů ( 69,4 %)

● je mi to jedno -  45 hlasů (11,2 %)

► ODPADY - KAM S NIMI ?
V polovině května město získalo Zlatou popelnici. Tento název nese krajská soutěž na téma, kde nejlépe tří-

dí odpady. V roce 2007 ji už podruhé vyhrál Turnov. Ke konci května měl Turnov 67 stanovišť s celkem 244 

nádobami na separovaný odpad a podle statistiky Technických služeb Turnov bylo v loňském roce zpra-

cováno celkem 14 474 tun všech odpadů a na sběrných dvorech se vystřídalo včetně podnikatelů a firem víc 

než 35 tisíc lidí. 

Přesto panují mezi Turnováky výhrady. Proč platím nejvyšší možné poplatky ať třídím nebo netřídím? K 

tomu snad jen pohled druhé strany, tedy statistika Technických služeb Turnov. Za likvidaci odpadů zaplatí 

ročně  8.752.000,- Kč. Konkrétně se jedná o svoz komunálního odpadu v Turnově, Jenišovicích, Ohrazeni-

cích a Rakousích. Celkem to bylo v roce 2007 o 297 ks nádob 1100 l , 150 nádob 240 l, 3.700 nádob 110 l a 

3000 ks odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.831 tun komunálních odpadů a ob-

jemných  odpadů.  Dále  TST  zajišťovaly  vyvážení  cca  250  ks  odpadkových  košů  na  katastru  města 

v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťovaly TST svoz směsných plastů, papíru a 

skla. Po městě je vybudována síť 67 separačních stanovišť. Zde bylo letos rozmístěno celkem 270 nádob, u 

ostatních subjektů je rozmístěno dalších 82 ks nádob, celkem tedy svoz 352 ks separačních nádob. Za sle-

dované období bylo vyseparováno celkem 823 tun druhotných surovin, v roce 2006 to bylo pouze 778 tun, 

tedy jsme se skoro o 6% zlepšili. 

Dalším horkým tématem je rušení sběrných dvorů. Začalo se zrušením sběrného dvora v Pacltově ulici u ná-

draží,  pak skoro dva roky fungovaly dva sběrné dvory, a sice v Sobotecké ulici, kde je také sídlo Tech-

nických služeb, a na Vesecku. Dalším krokem bylo snížení „sortimentu“ odpadů v Sobotecké ulici a změna 

provozní doby od 1. dubna 2007. To byl však pouze postupný krok. Rada města rozhodla na svém říjnovém 

zasedání o uzavření sběrného dvora v Sobotecké ulici, a to od 1.1. 2008. Vzhledem k nutným úsporám v 

oblasti odpadového hospodářství tak budou moci občané využívat pouze sběrný dvůr na Vesecku, kde se 

provoz nemění včetně toho, že zde berou prakticky vše. Škoda jen, že je, zejména pro starší občany bez 

auta, "trochu z ruky". Ekonomika sběrných dvorů a likvidaci odpadů vůbec za minulý rok ( i dřívější období ) 

je bohužel neúprosná. Náklady na provoz sběrných dvorů a likvidace odpadů v Turnově jsou následující:

SD Pacltova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      336 077,49 Kč

SD Sobotecká . . . . . . . . . . . . . . . . .      1 736.729,83 Kč

SD Vesecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1 559.842,35 Kč

259



Celkové náklady na likvidaci odpadů . .10 900 000,- Kč

Vybrané poplatky od občanů . . . . . . . .   6 976.805,- Kč

Doplatek z rozpočtu Města . . . . . . . . .    3 923.195,- Kč             

Doufejme jen, že se nezačne množit "odkládání" odpadů v místech, kam vůbec nepatří, to jest na meze, do 

parků, lesíků a podobně.
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XIII.
SUBJEKTIVNÍ OHLÉDNUTÍ KRONIKÁŘE 

ZA ROKEM 2007
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Tento zápis je prvním samostatným zápisem, který mi bylo dáno realizovat. Mojí snahou je plynule navázat  

na své předchůdce, pana Pavla Charouska a paní PhDr. Hanu Maierovou, kteří se kronikářské činnosti léta 

poctivě a erudovaně věnovali a jak se říká, nastavili kronikářské práci ve městě laťku hodně vysoko. 

V tomto roce jsem především chtěla podat co nejvíce objektivních informací a zachovat jejich přehledné  

uspořádání. Podařilo se mi získat  informace o některých subjektech, které dříve tvrdošíjně odmítaly spolu-

práci (například Městská teplárenská), nový, konkrétnější pohled na domy sociální péče a několik dalších  

drobností, které mi udělaly radost. Naproti tomu mi jistě bude chybět novinářská intuice Pavla Charouska a 

historicko-společenský nadhled PhDr. Hany Maierové, ale budu se snažit. Pokud se mi podaří sehnat více  

informací a navázat kontakty s kolegy v jiných městech, bude snad možné další ročníky  rozšířit a vylepšit.  

Například pokud by se povedlo nahlédnout konkrétněji do výrobní a podnikatelské sféry. Je totiž s podivem,  

že se firmy nechtějí pochlubit úspěchy a počtem zaměstnanců. Stejně jako pro Pavla Charouska je i  pro mě  

stěžejní shrnující oddíl událostí v daném roce  - kapitola I. Průvodce rokem 2007. V úvodu jsem se snažila  

zachovat rámec celosvětového a republikového dění jako  kontext událostí místních.

Rok 2007 byl pro Českou republiku na první pohled (nebo zdánlivě) úspěšný ekonomicky, avšak plný udá-

lostí tradičně hlásících krizi - stávky, pochody neonacistů, násilí včetně domácího. Podařila se řada pozi-

tivních kroků - především vstup do Shengenského prostoru, naši vědci i sportovci se zapsali do celosvětové-

ho povědomí. Snaha současné vlády o dobré vztahy se Spojenými státy americkými včetně umístění jejich  

základny na území České republiky vyvolává nevoli, rozpaky a především strach. Je to pochopitelné, už 

jsme si užili cizích vojsk dostatečně a studená válka jako oboustranná reakce už tu taky byla. Občané se  

snaží orientovat se v množství nových zákonů, jejichž uvedení do praxe postupně probíhá, včetně ekono-

mického  balíčku vlády.  Nedostatek financí  ve školství  a  naproti  tomu úbytek  žáků  se  nejspíš  dotkne i 

turnovských škol.

Ostatní znepokojující události se naštěstí přímo nedotýkají Turnova. Ve městě samotném je hodně novinek 

a spíše pozitivních. Nově zvolení zastupitelé a vedení Města se ujalo svých funkcí. V roce 2007 se podařilo  

završit nebo dokonce otevřít řadu dlouhodobých staveb. Je to kulturní centrum Střelnice, jehož otevření nás 

čeká v příštím roce. Dále rekonstrukce městských ulic včetně inženýrských sítí - to jsou počiny, které plně  

zhodnotí čas. Ale už dnes se dá říci, že město zkrásnělo. Také v propagaci Turnova v oblasti kultury, sportu  

i mezinárodních vztahů se v uplynulém roce udělalo hodně. V oblibě nejsou pochopitelně úsporná opatření,  

jako je omezení veřejného osvětlení a sběrných dvorů. Objektivně nutno říci, že do každodenního života ob-

čanů zasahují sice negativně, ale nikoliv zásadně.

Jana Zajícová

kronikářka města
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Leden 2007
OBRAZOVÉ PORTFÓLIO MĚSTSKÉ KRONIKY, Autor: Pavel Charousek

______________________________________________________________

01 - 05) První minuty nového roku jsou v Turnově již neodmyslitelně spojeny s velkým ohňostrojem. Ještě 
před půlnocí pořadatelé z firmy BMart a Ohňostroje Pohl pro příchozí připravili jedno velké překvapení, když 
se uskutečnil živý koncert kapely DE BILL HEADS (č. 02). Nový rok na náměstí přivítalo víc než 1500 lidí.
06 - 08) Snímky se ještě ve fotokronice vracíme ke svátečně vyzdobeným ulicím města (Nádražní, 
Sobotecká a Hluboká ulice).
09 - 11) Letošní zima se patrně zapíše do všech historických tabulek. Dny, kdy v ulicích města ležel sníh, se 
daly spočítat na prstech. Snímky zachycují nové zálivy v Nádražní ulici, jak je vidět, v případě, že by bylo 
hodně sněhu, byl by to asi s jejich údržbou problém...
12 - 16) Ve středu 17. ledna byla slavnostně uvedena do provozu nová sterilizace v městské nemocnici, na 
jejíž realizaci největší měrou přispělo Město Turnov (stavba přišla na 30 milionů Kč). Na snímku č. 12 je 
ředitel nemocnice Tomáš Sláma se starostkou města Hanou Maierovou, zbylé snímky jsou z provozu 
sterilizace, která výrazně zlepší úroveň a kvalitu práce v nemocnici.
17 - 18) V pondělí 15. ledna se konal slavnostní zápis dětí do prvních tříd základních škol. Snímky jsou ze 
ZŠ v Prouskově ulici u nádraží.
19 - 21) V lednu bylo otevřeno druhé kontaktní místo občanského sdružení Náruč. Hlavní sídlo zůstává i 
nadále ve Žluté ponorce v Husově ulici, maminky s malými dětmi ale nově mohou přicházet každou středu 
dopoledne také do Hasičárny na Daliměřicích, kde má sdružení nově pronajaty prostory.
22 - 29) Ve čtvrtek 18. ledna řádil na území celé České republiky nebývale silný orkán, který vyvracel stromy 
a ničil stavby. Hlavně v Krkonoších mu padly za oběť tisíce vzrostlých stromů, škody byly v řádu desítek 
milionů korun. Orkán, který dostal název Kyrill, v turnovském parku na Šetřilovsku vyvrátil na 80 stromů a 
ještě nejméně polovinu z tohoto počtu poškodil natolik, že musely být pokáceny (snímky č. 22 - 26), za oběť 
vichru padl také velký smrk před gymnáziem (č. 27) a stromy před budovou Střední uměleckoprůmyslové 
školy (č. 28 a 29).
30 - 35) Mírná zima dovolila stavebním firmám prakticky nepřerušit práci. Na území města na počátku roku 
2007 probíhaly dvě velké stavby. Tou první je nové logistické centrum firmy Ontex na Vesecku.
36 - 40) Žáci prvních tříd turnovských základních škol postupně prošli symbolickým pasováním na rytíře 
Řádu čtenářského. Jde o akci knihovnice Evy Kordové (č. 37), která má děti přivést do knihovny a ke 
knížkám.
40 - 46) Další stavbou, která po celou zimu nepřestala růst lidem přímo před očima, je kulturní dům 
Střelnice. Koncem ledna byla hrubá stavba, co do objemu, prakticky hotova, rozdíl se snímky pořízenými na 
konci listopadu (č. 45 a 46) je podstatný.
47 - 51) Nově zvolený senátor Jaromír Jermář splnil slib: V úterý 30. ledna 2007 otevřel svoji senátorskou 
kancelář. Slavnostní setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti CHKO Český ráj, příchozí byli přivítáni 
chlebem a solí (na č. 48 je radní Kordová, č. 50 starostka Maierová), vlastní kancelář bude v domě vedle 
budovy Správy CHKO, kde byla dosud čajovna. Senátor nebo jeho asistent tu bude přítomen každé úterý 
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.
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52) Vernisáž výstavy fotografií Břetislava Jansy z cesty po Norsku, se konala v pátek 2. února v Galerii 
Granát na náměstí.
53 - 54) Ve čtvrtek 8. února jsme se ve smuteční síni naposledy rozloučili s jednou z největších osobností 
Turnova druhé poloviny 20. století, profesorem Jaromírem Horáčkem. Ten zemřel v sobotu 3. února. Viz 
také fotografie v závěru shrnutí tohoto měsíce (č. 107 – 110).
55 - 56) Vernisáž výstavy fotografií čtenářů Hlasů a ohlasů Turnovska se uskutečnila ve středu 
7. února ve vestibulu městského kina. Své práce do soutěže zaslalo 68 autorů (657 fotografií!).
57 - 67) Stavbu kulturního domu Střelnice si v únoru prohlédli zastupitelé města. Mj. je na snímku 
č. 65 zástupce investora (Kulturní centrum Turnov) Václav Feštr (vpravo), spolu s ním potom starostka Hana 
Maierová a místostarosta Aleš Hozdecký.
68 - 70) Snímky přibližují expozici Českého ráje na pražském veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2007 
(čtvrtek 15. února). Na fotu č. 70 si stánek prohlíží starostka Turnova H. Maierová, veletrh navštívilo přes 30 
tisíc lidí.
71 - 72) Pamětní desku malíře Jana Dědiny, u příležitosti připomínky jeho výstavy v roce 1909, odhalili jeho 
vnučky pod patronací občanského sdružení Dědina z Tatobit ve vestibulu Základní umělecké školy na 
náměstí ve čtvrtek 15. února.
73 - 78) Únor je měsícem, kdy se konají maškarní dětské karnevaly. Asi nejnavštěvovanější je ten, který 
pořádá pravidelně Základní škola v ulici 28. října (č. 74, 75 a 78 - sobota 17. února), svůj karneval 
uspořádalo také sdružení ARA, pořadatel letních dětských táborů (č. 73 - 17. února, sál SUPŠ), třetí 
karneval se konal pod patronací Žluté ponorky - střediska pro volný čas (č. 76 a 77, neděle 18. února, sál 
SUPŠ).
79 - 83) Masopust na Dlaskově statku uspořádalo turnovské muzeum v sobotu 17. února. Mimořádně 
příznivé počasí přilákalo na dva tisíce lidí, s průvodem pomohli členové folklórního souboru Dykyta 
z Přerova nad Labem.
84 - 85) Mezinárodní setkání na téma přeshraniční spolupráce v oblasti sportu mezi Turnovem, polským 
Jaworem a německým Niesky se konalo ve sportovní hale TJ ve Skálově ulici v pondělí 26. února.
86 - 89) Umělci žijící v Euroregionu Nisa představili své práce v galerii muzea.
90 - 95) Ve výstavním sále ve třetím patře turnovského muzea se konala ve čtvrtek 22. února společná 
vernisáž dvou turnovských výtvarníků: uměleckého kováře Davida Szalaye a řezbáře Jana Vybírala. Bylo na 
co se dívat.
96 - 101) Divadelní přehlídka Modrý kocour 2007. Od čtvrtka 22. do neděle 25. února se v divadle, v budově 
kina a v sálku ZUŠ na náměstí uskutečnilo víc než dvacet divadelních představení. Na snímku č. 96 jsou 
herci divadla Stopa Liberec (představení Dokud máš nohy...), na fotu č. 97 a 100 Černí šviháci z Kostelce 
nad Orlicí (Cechy krásné, cechy mé), č. 98 - oficiální zahájení (dramaturg přehlídky Petr Haken a 
místostarosta Turnova Aleš Hozdecký - vpravo), č. 101 – Oldstars Praha (představení Před oponou, za 
oponou...), foto č. 99 patří domácímu Turnovskému divadelnímu studiu (Vlakem války).
102 – 106) Turnovský štěk 2007, přehlídka školních dětských divadélek okresu Semily. Dramaturgyně 
přehlídky Lada Capoušková na fotu č. 102, foto č. 103 – V začarovaném lese (ZUŠ Semily - Libštát), č. 104 
– Pověst o loupežnících a statečné Kristýnce (ZŠ Turnov, ul. 28. října), č. 105 – Co ze mě bude (ZUŠ 
Turnov) a č. 106 – Kristýnčina televize (divadelní kroužek Žluté ponorky Turnov).
107 – 110) Ohlédnutí za legendou. Snímky z posledního veřejného vystoupení profesora Jaromíra Horáčka, 
které se konalo v domě Na Sboře u příležitosti vydání reedice jeho básnické sbírky Stopy v písku 4. května 
2006. Pan profesor zemřel 3. února.
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111 – 113) Slavnostní předání Turnovské pecky za největší kulturní počin v amatérské a profesionální 
kategorii v roce 2006 proběhlo v sobotu 3. března. Na snímku č. 111 je Dana Feštrová z Kulturního centra 
Turnov, která převzala cenu za pořadatelství akce „Domácí scéna“, kdy se v divadle po celou loňskou 
sezonu představovaly místní soubory, foto č. 113 patří turnovským dámám, které připravily divadelní hru 
Naštěkaná, která se setkala s velmi kladným hodnocením. Slavnostní večer proběhl v salonku restaurace 
Kleopatra v ulici 5. května (č. 112).
114 – 117) Fotografie jsou z oslav 85. narozenin malíře a básníka Jana Solovjeva. Konalo se v domě Na 
Sboře v úterý 6. března.
118 – 120) Výtvarnou dílnu na téma „Afrika“ uspořádali o jarních prázdninách pro děti ve Žluté ponorce 
v úterý 6. března.
121 – 125) Letošní první vítání nových občánků Turnova se konalo v galerii muzea v sobotu 10. března. 
Každé děťátko dostalo pamětní list, medaili Turnova a soupravičku s výšivkou svého křestního jména. 
Kromě zástupce radnice (starostka H. Maierová na snímku č. 125) se každého „vítání“ účastní i někdo ze 
Spolku rodáků a Centra pro rodinu Náruč. V turnovské porodnici se v roce 2006 narodilo celkem 431 dětí.
126 – 131) Snímky ilustrují průběh rekonstručních prací v průběhu měsíce března v Palackého ulici...
132 – 137) ... v Bezručově ulici.
138 – 140) Letos poprvé se Turnov rozhodnutím zastupitelů připojil k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“, na 
radnici vlajku porobeného tibetského národa vyvěsil místostarosta Aleš Hozdecký (9.-10. března).
141 – 142) ... ten je též na snímcích z valné hromady Sdružení Český ráj, jehož je předsedou (posluchárna 
Obchodní akademie a hotelové školy 22. března).
143 – 148) Přehlídka Turnovská Mateřinka 2007 se konala v kině v sobotu 24. března. Vystoupily děti ze 
všech turnovských mateřských škol, MŠ v Přepeřích a prvního ročníku ZŠ v Prouskově ulici.
149 – 154) Ilustrační foto z průběhu dokončovacích prací v Nádražní ulici.
155 – 156) V předvečer svátku Dne učitelů (28. března) se na radnici konalo poprvé setkání starostky města 
s nejlepšími učiteli zdejších základních škol. Ředitelé na setkání vyslali čtyři učitelky (zleva na fotu č. 156): 
Jolana Fibrichová ze ZŠ v ulici 28. října, Iva Vávrová ze ZŠ ve Skálově ulici, starostka města Hana 
Maierová, Lenka Škrlíková ze ZŠ v Žižkově ulici, Ladislava Grundová ze ZUŠ a vedoucí odboru školství a 
kultury MěÚ René Brož
157 – 160) Ve čtvrtek 29. března se ve výstavních prostorách Muzea Českého ráje konala vernisáž výstavy 
glyptika Josefa Drahoňovského a jeho žáků u příležitosti 130. výročí Mistrova narození. Na snímku č. 159 je 
ředitelka muzea V. Jakouběová s rodinnými příslušníky J. Drahoňovského.
161 – 168) Noc s Andersenem. I letos se díky zdejší knihovně turnovské děti zapojily do této 
celorepublikové akce. Průvod pohádkových postav šel městem od knihovny do muzea a potom se děti 
rozešly do knihovny a knihoven při základních školách, kde byl pro ně připraven noční program.
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169 – 174) Aktuální snímky z postupu prací na kulturním domě Střelnice. V některých místech se v dubnu 
dělaly už i vnitřní omítky.
175 – 183) Také v Nádražní ulici se pilně pracovalo, hotovo zde má být do konce května.
184 – 185) Dokončovací práce v dubnu pokračovaly také v Palackého ulici.
186 – 194) Velikonoce na Dlaskově statku (sobota 7. dubna) znamenaly pro pořadatele z místního muzea 
návštěvnický rekord, když akci navštívilo na tři tisíce lidí. Svoji premiéru měla nová expozice s názvem 
„Devatero řemesel“ která přibližuje tradiční zaměstnání našich předků, na pódiu na dvoře vystoupili děti a 
dospělí z folklórního souboru Nisanka, odpoledne potom děti soutěžily, ochotníci z Olešnice zahráli „Čerta 
na zemi“ a Magda Brožková vystoupila s Bandem.
195 – 196) V úterý 10. dubna byl v obřadní síni radnice předán výtěžek 46 500 Kč ze 4. ročníku veřejné 
sbírky „Pozvedněte slabé!“, kterou pořádá Nadace EURONISA. Výtěžek obdržely dvě předem vybrané 
turnovské neziskové organizace, a sice občanské sdružení Slunce všem - 28 500 Kč a Centrum zdravotně 
postižených Libereckého kraje, pobočka Turnov - 18 000 Kč. Na společném snímku jsou zástupci obou 
organizací, senátor Jaromír Jermář, starostka Turnova Hana Maierová a ředitel nadace Aleš Rozkovec.
197 – 198) Den otevřených dveří uspořádali v pátek 13. dubna profesionální hasiči. Požární stanice se 
otevírají každoročně vždy první pátek třináctého na Den požární bezpečnosti. Podívat se přišly hlavně školní 
děti.
199 – 200) K nebezpečné krádeži litinových krytů odvodňovacích kanálů došlo v parcích na Šetřilovsku 
uprostřed měsíce. Po dvou dnech policie pachatele dopadla. Měl za sebou více drobných krádeží.
201 – 202) V pátek 6. dubna se konalo první setkání v pobočce o.s. Náruč v hasičárně na Daliměřicích. Nyní 
se tu maminky s malými dětmi mohou scházet pravidelně ve středu a v pátek dopoledne.
203 – 207) V sobotu 14. dubna se v hale TJ ve Skálově ulici uskutečnil II. ročník Turnovské halovky – 
Potensky cup. Sjeli se sem letečtí modeláři z celé republiky. Diváci sledovali atraktivní soutěže v létání na 
čas a přesnost, nejhezčí bylo asi létání na hudbu.
208 – 209) Zajímavou, bohužel pouze třídenní, výstavu svých prací připravili studenti Střední umělecko 
průmyslové školy v sálku Žluté ponorky v Husově ulici. Vernisáž se konala ve středu 11. dubna.
210 – 213) Úplně poprvé si v Turnově na Skautském ostrově dali v sobotu 21. dubna dostaveníčko 
automodeláři, kteří pořádají své závody v rámci republiky. V Turnově se jela „Rallye Korsika“. Závodní týmy, 
auta, depo, vše bylo jako ve skutečnosti. Pouze v jiném měřítku...
214 – 218) V úterý 24. dubna se na Valdštejně uskutečnilo setkání knihoven, knihovníků, dětí a 
dramatických literárních kroužků z Libereckého kraje. Došlo zde i na slavnostní pasování na Rytíře krásného 
slova. Po celou sezonu bude v biliárdním sále probíhat výstava dětských prací.
219 – 220) Po celý duben a květen probíhá v muzeu výstava „Umělci Turnovu a Českému ráji“. Jde o 
výstavu složenou z darů výtvarníků. Na snímku č. 220 je s kurátorem výstavy M. Coganem malíř Jan 
Solovjev. Ten spolu s manželkou Jaroslavou v poslední době přispěl do sbírky celkem 14 obrazy!
221 – 224) V úterý 24. dubna bez většího předchozího projednání odsouhlasilo krajské zastupitelstvo 
Libereckého kraje sloučení turnovské Obchodní akademie a hotelové školy a Integrované střední školy. 
Proti záměru se zvedla velká vlna nesouhlasu, v květnu zejména studenti a rodiče uspořádali několik 
protestních akcí. Na snímcích jsou školní budovy.
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225 – 226) Tradiční zahájení turistické sezony v Českém ráji proběhlo podruhé za sebou v areálu Panta 
Skala na Malé Skále. Akci organizoval Odbor cestovního ruchu MěÚ v Turnově.
227) Polibek patří k 1. máji pod rozkvetlý strom. Na snímku líbající se rodinka pod „speciálně“ upraveným 
stromem v areálu Šťastné země v Radvánovicích, kde také oficiálně na rozhraní dubna a května otvírali 
novou návštěvnickou sezonu.
228 – 229) K 1. květnu došlo k výměně vedoucích CHKO Český ráj. K tomuto datu skončila dr. Lenka 
Šoltysová a nastoupil dr. Jan Mocek. Ten je na snímku úplně vpravo, uprostřed je při oficiálním přijetí na 
radnici starostka Turnova Hana Maierová a vlevo dr. Jan Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody.
235 – 237) Slovácká princezna, to je název představení, které pro tuto sezonu nastudovali ochotníci 
z Přepeř. A hráli také na Valdštejně, a sice v sobotu 5. května.
238 – 239) Nádražní ulice, rekonstrukce vrcholí...
240 – 251) Po celý květen žilo město rozhodnutím kraje o sloučení Obchodní akademie a hotelové školy a 
Integrované střední školy. Protestovali hlavně studenti a rodiče žáků. V pondělí 7. května chodily dvojice 
studentů s pozvánkami na demonstraci proti slučování, která se konala 10. května v areálu OAHŠ. Poté 
vedení školy uspořádalo tiskovou besedu (248) pro novináře. V úterý 15. května se potom konalo setkání 
v kině, kde byl i zástupce krajského úřadu Robert Gamba (na fotu č. 250 druhý zleva), též přítomní 
podepisovali petici proti sloučení.
252 – 253) V neděli 13. května byla v knihovně výtvarná dílna, která se jmenovala „Malování v dialogu“. 
Rodiče s dětmi na plátna malovali každý na jedné straně.
254 – 255) Na 120 vozů značky Trabant v různých úpravách projelo v sobotu 12. května Českým rájem.
256 – 257) Další ročník pěvecké přehlídky Turnovský kos se konal ve Žluté ponorce v úterý 16. května.
258 – 259) Na Koňském trhu vyrostla malá, ale nádherná stavba komerčního objektu. V přízemí je prodejna 
s dárkovými předměty, v patře kanceláře.
260 – 261) Technické služby koupily dva nové vozy na likvidaci komunálních odpadů za celkem 5,5 milionu 
Kč.
262 – 263) Turnovští profesionální hasiči dostali nový třicetimetrový žebřík v ceně 14 milionů Kč.
264 – 269) Den muzeí byl v tom turnovském slaven ve čtvrtek 18. května. Konalo se setkání s dárci 
výtvarných děl muzeu, na snímku č. 264 je manželka sochaře Korce a vpravo malířka Jaroslava 
Solovjevová, foto č. 265 až 267 jsou z výstavy ze sbírky muzea a poslední dva obrázky patří kurátorce 
sbírky starých tisků Alžbětě Kulíškové, která o starých knihách umí báječně vyprávět.
270 – 273) Týden rodiny uspořádalo zdejší mateřské centrum Náruč. Akce vyvrcholila na náměstí ve čtvrtek 
18. května pouštěním balónků se vzkazy.
274 – 277) Ve úterý se na Městském stadionu Ludvíka Daňka konal další atletický memoriál. Přijeli diskaři 
ze světové špičky, největší pozornost na sebe poutal desetibojař Roman Šebrle (277).
278 – 279) V pátek 25. května se konala přehlídka Neformjazzfest 2007. Hráli mj. místní Lédl jazz kvartet 
(278) a spíše rockový Nothingham.
280 – 286) Staročeské trhy. Tradiční turnovská akce tentokrát proběhla o víkendu 26. a 27. května. Poprvé 
šel průvod v čele se starostkou města z náměstí do areálu parku u letního kina, poprvé byly oceněni nejlepší 
výrobci tradičního zboží z regionu Českého ráje, kteří slavnostně obdrželi značku kvality, kterou mohou na 
svých výrobcích používat (280).
287 – 288) V úterý 29. května se v muzeu konala malá slavnost u příležitosti křtu nové knížky o Českém ráji 
autorů Romana Karpaše a etnografky Jany Scheybalové.
289 – 291) V úterý 29. května dopoledne navštívil Turnov, resp. turnovskou nemocnici premiér České 
republiky Mirek Topolánek, mj. s vedením ústavu jednal o reformě českého zdravotnictví.

267



Červen 2007
OBRAZOVÉ PORTFÓLIO MĚSTSKÉ KRONIKY, Autor: Pavel Charousek

___________________________________________________________________

292 – 297) Závěr května a první červnové dny patřily v Turnově a ve Vysokém nad Jizerou připomenutí 
dvojího výročí významného rodáka, filozofa Jana Patočky. Ten se před 100 lety právě v Turnově narodil a 
před 30 lety po krutých výsleších na Státní bezpečnosti (Patočka byl prvním mluvčím Charty 77) zemřel. Ve 
středu 30. května se v atriu muzea konal koncert legendárních Plastic People of the Universe (292-294), ve 
čtvrtek 31. května se konalo vzpomínkové setkání v galerii muzea (297), přítomna byla mj. i Patočkova 
dcera s manželem Janem Sokolem (295), ve výstavním sále pracovníci muzea připravili o životě a díle Jana 
Patočky malou výstavu (296).
298) Dar ve výši 200 tisíc korun předali jako pomoc po lednovém řádění orkánu Kyrill turnovské starostce 
Haně Maierové zástupci České spořitelny ve středu 6. června.
299 – 300) Celý den her připravila ke Dni dětí městská knihovna v pondělí 4. června. Mj. se venku před 
knihovnou konala řezbářská dílna.
301 – 303) Snímky představují dokončený areál nového logistického centra firmy Ontex na Vesecku. 
Výrobní závod s logistickým centrem je propojen nadzemní lávkou.
304 – 309) Snímky ilustrují vrcholící práce na rekonstrukci Bezručovy ulice.
310 – 312) Dvě premiéry v červnu připravili turnovští divadelníci. První byla v pátek 8. června, představení 
připravila „Společnost bloumající veřejnosti“ a hra se jmenovala Vařený hlavy. 
313 – 315) Druhé představení připravilo Turnovské divadelní studio a Dětský soubor gymnázia, šlo o 
obnovenou premiéru hry Bylo nás pět.
316 – 323) Snímky představují dokončenou rekonstrukci Palackého ulice.
324 – 325) Štěstí je pěkně tlustá masařka, to je název nové knihy turnovské spisovatelky Dáši Landrové. 
Slavnostní křest se konal v divadle ve středu 13. června, přítomna byla i ilustrátorka knihy Víťa Klimtová 
(325).
326 – 327) Snímky z vernisáže výstavy dětských prací z Euroregionu Nisa na téma Za pověstmi Českého 
ráje, která se konala v muzeu v úterý 12. června.
328 – 329) Jánský jarmark, na kterém se prodávají výrobky dětí, je tradiční akcí, kterou pořádá Waldorfská 
mateřská škola na Daliměřicích v zahradě v okolí školy. Akce se konala ve čtvrtek 14. června.
330 – 332) V úterý 12. června uspořádali v prostorách Základní školy v Žižkově ulici setkání rodičů, učitelů a 
vedení města na téma možného stěhování této školy do budovy Integrované střední školy k nádraží.
333 – 335) Ilustrační snímky z průběhu prací na stavbě Střelnice.
336 – 338) V týdnu od 9. do 16. června se uskutečnil již 52. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a 
Sychrov. Konaly se také tradiční mezinárodní hudební dílny pro děti. Z Čech a Německa jich přijelo 55.
339 – 341) Řezbářská sobota na závěr řezbářského sympozia se konala na Dlaskově statku v Dolánkách 
v sobotu 16. června.
342) Služebna obvodního oddělení Policie České republiky v Žižkově ulici má nový, bezbariérový vstup.
343) Vloni při povodni uplavala lávka na ostrov v Dolánkách. V pátek 15. června byla na její místo postavena 
lávka nová.
344 – 345) Historicky první muzejní noc proběhla v Muzeu Českého ráje večer 16. června.
346 – 347) Jeden velký fotbalový sen se splnil. Po krachu turnovského fotbalu trvalo přes deset let, než se 
klub vrátil, kam patří. Od podzimní sezony se v Turnově bude hrát divize. Hráči děkovali fanouškům za 
podporu při posledním utkání 16. června, kdy na domácím hřišti porazili v krajském přeboru Železný Brod 
2:1.
348 – 351) Pomyslnou třešničkou na dortu krásně opraveného areálu hradu Valdštejn je instalace 
koncertního křídla do prvního patra klasicistního objektu. První koncert se tu konal v neděli 24. června. Pro 
Valdštejn platí to, co platí i pro ostatní památky: práce skončily, aby mohly začít tam, kde se před lety 
začalo. A tak nyní v zadní části hradu dochází ke zpevňování zdiva hradeb.
352 – 353) Nebývá pravidlem, aby na zasedání turnovského zastupitelstva dorazil vrcholný představitel 
Libereckého kraje. Na zasedání 28. června nicméně dorazil náměstek hejtmana pro školství Petr Doležal, 
aby prezentoval nejnovější postoj kraje ke kauze slučování středních škol. 
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354 – 359) Nová Nádražní ulice. I přes některé nedostatky, které lidé kritizují (chybí cyklostezka, chodníky 
z drobné dlažby jsou náročné pro maminky s kočárky a vozíčkáře), vyrostla do krásy. Slavnostního stříhání 
pásky se na konci června zúčastnila kompletní „elita“ krajského úřadu v čele s hejtmanem Petrem 
Skokanem, přítomna byla i starostka Turnova Hana Maierová. V ulici jsou na lampách s osvětlením 
instalovány i nádoby s okrasnými květinami, jako je to v centru města.
360 – 367) Stejně jako Nádražní, byla dokončena i rekonstrukce Bezručovy ulice. Po téměř dvou letech 
prací na nové kanalizaci jsou tu nové povrchy, osvětlení, chodníky a další mobiliář. Slavnostní zprovoznění 
se uskutečnilo ve čtvrtek 19. července za přítomnosti investora – Vodohospodářské sdružení Turnov, 
stavební firmy, Libereckého kraje a Města Turnov (367).
368 – 372) Strážci stromu – tak se jmenuje skulptura, kterou vytvořil místní výtvarník David Szalay a která je 
instalována na kruhovém objezdu v Bezručově ulici. Strážci dohlížejí na růst stromu, jeden sleduje kořeny 
(zázemí města), druhý růst (rozvoj Turnova) a třetí se dívá do koruny (budoucnost města).
373 – 383) O prvním prázdninovém víkendu se uskutečnila dnes již tradiční zahajovací akce hlavní turistické 
sezony v Turnově – Kámen a šperk v Českém ráji. Náměstí se proměnilo v tržnici, přijela Johanka z Krajku, 
šperkaři a brusiči předváděli své umění ve zvláštním stanu.
384 – 394) Výjimečná byla módní přehlídka, která se uskutečnila v muzeu v úterý 10. července na zahájení 
v pořadí už 19. mezinárodního šperkařského sympozia. Toho se účastnili umělci z celého světa, poprvé 
přijeli i zástupci afrického kontinentu. Součástí sympozia byla i výstava Jihoafrického šperku, kterou 
zahajovala osobně jeho excelence Wouter Zaayman, rada velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze (na 
snímku 385 úplně vpravo).
395 – 398) Oslavy dvacetiletí pěveckého sboru Musica Fortuna se uskutečnily na počátku července ve 
velkém stylu. Podořit své kolegy přijeli zpěváci ze sborů ze Slovenska, Itálie, Francie, Anglie a Švédska. 
Závěrečný společný koncert všech sborů se konal v turnovském kině v sobotu 7. července.
399 – 400) V pátek 13. července se již po třetí během tohoto volebního období vydal hejtman Libereckého 
kraje Petr Skokan kvůli protipovodňovým opatřením na kontrolní plavbu po Jizeře, kde ho tentokrát 
doprovázel další člen rady kraje, náměstek hejtmana Antonín Schäfer. Spolu s hejtmanem do kánoe opět 
usedl starosta Malé Skály Jiří Nejedlo. Členem posádky další lodě byla také starostka Turnova Hana 
Maierová. Plulo se z Dolánek do Svijan.
401 – 403) Rekordních 20 tisíc lidí přijelo o posledním červencovém víkendu na Malou Skálu, kde se konal 
v pořadí 15. ročník Benátské noci. Mezi vystupujícími byl i exTurnovák Michal Hrůza (dříve Ready Kirken) - 
foto č. 401, přijela sem i jedna z legend světové hudební scény, britská rockerka Suzi Quatro (402).
404 – 405) Širokou nabídku akcí pro návštěvníky připravili také ve Šťastné zemi v Radvánovicích. Například 
v sobotu 7. července se tu konaly Hasičské slavnosti (hasiči dětem pro zpestření nastříkali pěnu – 404), 
večer se potom na rybníku Roudný konalo výjimečné představení v podobě fontány na Smetanovu Mou 
vlast. Fontánu připravili hasiči z Jablonného v Podještědí, Ktové, Karlovic a Hnanic.
406 – 409) V úterý 24. července zavítal na návštěvu Libereckého kraje ministr zemědělství České republiky 
Petr Gandalovič. Mj. přijel do Radvánovic, resp. na Roudný, na ukázkovou farmu ZEA (ministra doprovázel 
místostarosta Turnova Aleš Hozdecký – č. 409).
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410 – 413) Jako každé prázdniny, i v roce 2007 se konalo Turnovské kulturní léto pod patronací Kulturního 
centra Turnov. Při první akci (pohádkové odpoledne pro děti) v pátek 3. srpna byla otevřena  inovovaná 
malá scéna v letním kině, když pódium dostalo nové zastřešení – foto č. 410 a 411. Další dva snímky jsou 
z vystoupení kapely Bodlák na náměstí 8. srpna.
414 – 415) V neděli 12. srpna se hrála v Turnově poprvé vysněná divize. Fotbalisté FK Pěnčín – Turnov do 
této soutěže postoupili po jednoznačném vítězství krajského přeboru v minulé sezoně. První domácí utkání 
nedopadlo dobře, Turnovští prohráli s mužstvem ze Dvora Králové 2:3.
416 – 421) V sobotu 18. srpna se uskutečnil za účasti asi stovky lidí další pochod proti záměru Libereckého 
kraje vystavět rychlostní silnici R35 pod Troskami. Trasa pochodu vedla tentokrát z Turnova na Hlavatici (viz 
foto), Valdštejn a přes Hrubou Skálu do Sedmihorek, kde byl připraven kulturní program.
422 – 423) Další ze série koncertů Turnovského kulturního léta – ve středu 15. srpna hráli na náměstí 
Hottentot...
424 – 427) ... a v sobotu 25. srpna ve slušně zaplněném letní kině vystoupil Michal Nesvadba s „televizním“ 
pořadem Kouzelná školka.
428 – 435) Snímky zachycují postup prací na stavbě kulturního domu Střelnice v srpnu 2007.
436 – 437) V rámci Turnovského kulturního léta vystoupila také na náměstí 30. srpna dechovka Turnovanka.
438 – 439) Turnovské náměstí v létě 2007.
440 – 441) O posledním srpnovém týdnu se konala série kulturních akcí, v pondělí 27. srpna to byla 
například přehlídka rockových kapel.
442 – 449) Ilustrační snímky zachycující rekonstrukční práce na židovské synagoze v srpnu 2007.
450 – 455) V létě probíhala také obnova pomníků na židovském hřbitově...
456 – 457) Letní pohledy z Hlavatice...
458 – 459) V blízkých Kacanovech uspořádali v sobotu 25. srpna historicky první závody o železného muže 
a železnou ženu Českého ráje. Zvítězili Petr Pospíšil z Mladé Boleslavi a Jana Chocholoušková z Jablonce 
nad Nisou.
460 – 461) Konec srpna ve vyhlášeném kempu v Sedmihorkách u Turnova.
462 – 467) Největší přírodní dětský areál v Čechách je Šťastná země v Radvánovicích u Turnova. I jí patří 
místo v tomto letním přehledu. Například na Gotickou bitvu (č. 462 a 463) sem přišlo na 4500 lidí, plno bylo 
také na zápasech v kečupu a rajčatové bitvě (465) nebo na recesistických závodech na lyžích v rámci 
Slavností slámy 2007. V areálu je kolem stovky dětských dřevěných atrakcí, v letošním létě tu byly jako na 
prvním místě v Česku instalovány velkoplošné vzduchové trampolíny...
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468 – 470) Již desátý ročník hudební přehlídky Babí léto se konal v sobotu 1. září v atriu muzea. Vystoupili 
zde turnovští Pranic v čele s Ondřejem Halamou (č. 470) i například legenda pražské hanspaulské scény 
Petar Introvič a Bluesberry (468).
471 – 472) Instalace v podobě dialogu figur se objevily v září na několika místech ve městě. Jejich autory 
byli mladí výtvarníci kolem Josefa Čermáka.
473 – 478) Závody na kolečkových (in-line) bruslích se konaly v Palachově ulici o víkendu 1. a 2. září. 
Zúčastnila se jich například kompletní špička německé reprezentace, pro tento druh závodů jde prý o jednu 
z nejlepších lokalit v České republice.
479 – 483) V pondělí 3. září začal nový školní rok. Do prvních tříd v odloučené budově ZŠ Skálova u 
nádraží zavítala také starostka města Hana Maierová. Do školních lavic zde usedlo ve dvou třídách celkem 
49 prvňáčků, v ZŠ v ulici 28. října otevřeli tři třídy s celkem 67 žáky, do ZŠ v Žižkově ulici přišlo 32 prvňáčků 
(dvě třídy) a v Mašově začalo svoji pouť za vzděláním 15 dětí.
484 – 488) Zajímavá myšlenka došla první realizace ve čtvrtek 6. září. Pod Hlavaticí, kde bylo vloni 
vykáceno necelých 90 arů lesa, postupně vzniká přírodní chrám – mystická brána do Českého ráje. Děti do 
vyvrácených kořenů stromů instalovali vlastnoručně vyrobené lesní skřítky, ještě na podzim tu vznikne 
kamenný kruh se symboly mužské a ženské energie.
489 – 496) V sobotu 16. září proběhl den otevřených dveří u profesionální hasičské jednotky v Turnově Na 
Lukách. Lidé se mohli „svézt“ i na speciálním hasičském žebříku a podívat se na město z netradičního 
pohledu (viz snímky).
497 – 504) Od pátku 14. do neděle 16. září proběhly letošní Dny evropského architektonického dědictví. 
Hlavně děti z turnovských základních škol využily volný návštěvní den v dílnách Střední umělecko 
průmyslové školy (497 – 500), v neděli se potom obyvatelé Turnova mohli poprvé od 60. let minulého století 
podívat do prostor židovské synagogy v Krajířově ulici, kde nyní probíhá náročná rekonstrukce. Návštěvníky 
provázel vedoucí odboru školství a kultury René Brož (na fotu 503 úplně vpravo).
505 – 515) Cyklostezka Jizera. Záměr její výstavby měl opravdu velký den v úterý 18. září. Již den před tím 
vyjely dvě skupiny cyklistů – jedna od pramene řeky, druhá proti toku řeky od soutoku s Labem. Po trase 
starostové obcí a měst podepisovali memorandum přistoupení k záměru výstavby cyklostezky. Stalo se tak i 
dopoledne 18. září na Dlaskově statku, kde listiny slavnostně podepsala starostka Turnova Hana Maierová 
(505 a 506) i starosta Semil Jan Farský (507), ke skupině cyklistů se tu přidal i hejtman Petr Skokan (510). 
Vše probíhalo pod patronací Sdružení Český ráj – předseda sdružení Aleš Hozdecký mluví k novinářům ve 
Svijanech, kde se obě skupiny setkaly (512). V čele obou peletonů přijeli hejtmani Středočeského kraje Petr 
Bendl (513 uprostřed v oranžovém triku) a Libereckého kraje Petr Skokan (v zeleném). Další část setkání 
proběhla ve zdejší Pivovarské restauraci.
516 – 521) Evropský týden mobility. Ve čtvrtek 20. září se konal den bez aut, ulice 28. října byla pro provoz 
uzavřena, po celý den se tu hrálo divadlo, děti malovaly například nové dopravní značky, záchranáři a 
studentky zdravotnické školy seznamovali příchozí s první pomocí. V pátek 21. září uspořádalo dopoledne 
na náměstí akci občanské sdružení Náruč, byly tu připraveny různé soutěže pro děti, ČSAD Semily 
představilo nový nízkopodlažní autobus (520 – 521).
522 – 524) Ve čtvrtek 20. září se pod patronací Muzea Českého ráje uskutečnil den Geoparku Český ráj. 
V muzeu byly různé zajímavé dílny pro děti a přednášky pro školní mládež a studenty středních škol a pro 
veřejnost. Výstavě o Geoparku dominují modely valdštejnského kastelána Ladislava Kouckého (524 – Hrubý 
Rohozec).
525 – 531) Od čtvrtka 27. do soboty 29. září se konaly na Turnovsku Krajské dny. Ve čtvrtek bylo hlavní 
centrum dění na náměstí, byl tu i předseda senátu dr. Sobotka (525), ve čtvrtek v podvečer proběhl v muzeu 
křest publikace „Libereckým krajem – osobnosti“ (531). Zbylé dva dny se konaly pod záštitou Libereckého 
kraje různé doprovodné akce v okolí zámku Hrubá Skála. Krajské dny trpěly citelnou nepřízní počasí, byla 
zima a pršelo...
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532 – 535) Ilustrační snímky z instalací výstav v Muzeu Českého ráje. Snímky jsou z výstavy o Geoparku 
Český ráj...
536 – 537) ... tyto snímky jsou z výstavy o kriminalitě na Turnovsku v období tzv. První republiky...
538 – 543) ... a poslední obrázky ilustrují výstavu Individuality, na které svoji tvorbu představili profesoři 
turnovské Střední umělecko průmyslové školy.
544 – 546) Snímky jsou z podzimní realizace pod Hlavaticí, kde na místě vykáceného lesa vzniká díky 
učitelce semilské waldorfské školy a výtvarnici Ivetě Sadecké přírodní chrám – Brána do Českého ráje.
547 – 548) Současný stav křižovatky u hruborohozeckého zámku nevyhovuje, stále není jednoznačně 
fyzicky určeno, že bývalá komunikace už je pouze vedlejší a hlavní je silnice směrem k firmě Ontex, resp. na 
severní obchvat města. Proto bude křižovatka ještě do konce roku nově upravena.
549 – 558) Spolupráce Turnova s polským Jaworem dostala v říjnu další kvalitativní rozměr. Nejdříve byla 
v úterý 16. října slavnostně na turnovské radnici podepsána partnerská smlouva mezi naším městem a 
celým okresem Jawor. Podepsali ji starostka Hana Maierová a starosta polského okresu Stanislaw 
Laskowski. Přesně o týden později odjel autobus dětí z Turnova a okolí do Jaworu na vyhodnocení 
mezinárodní výtvarné soutěže na téma „Portréty – město, lidé, krajiny“. U předávání ocenění těm nejlepším 
byl opět starosta Laskowski. Děti se ještě stihly podívat do známého kostela Míru, který je na seznamu 
UNESCO 
(č. 558).
559 – 562) V průběhu října proběhla uzavírka silničního průtahu městem a pokládka nového asfaltového 
povrchu na něm...
563 – 566) ... a také se pilně pracovalo na revitalizaci Patočkova sídliště, na kterou Město Turnov obdrželo 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
567 – 568) Další významnou probíhající stavbou jsou nové depozitáře v Muzeu Českého ráje, které 
vzniknou přístavbou k těm stávajícím.
569 – 572) Snímky dokumentují finální práce na Střelnici. Stavební část má být dokončena na konci 
listopadu.
573 – 586) 28. říjen 2007 v Turnově. Ve čtvrtek 25. října se uskutečnilo u pomníku padlých ve Skálově ulici 
pietní setkání k výročí vzniku samostatné Československé republiky. V neděli 28. října v podvečer se potom 
konalo slavnostní zasedání zastupitelstva města v divadle. Vystoupily dívky z pěveckého sboru Carmina 
(575), starostka města Hana Maierová přednesla zprávu za rok činnosti nového zastupitelstva (576), konalo 
se předání čestného občanství města manželům Jaroslavě a Janu Solovjevových (577 – 579). Cenu obce 
obdržel sbormistr pěveckého sboru Musica Fortuna Vítězslav Čapek (582) a muzikant a sbormistr PS A. 
Dvořák Bohuslav Lédl (583). Na setkání byli přítomni i členové Obce legionářské v dobových uniformách 
(585). Na závěr se konal raut v prostorách restaurace Cleopatra.
587 – 589) K podzimu patří vítr a pouštění draků. Drakiádu s předchozí výtvarnou dílnou uspořádalo 
Středisko pro volný čas Žlutá ponorka v polovině října.
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590 – 593) Ve čtvrtek 1. listopadu se v Muzeu Českého ráje konal křest knihy z cyklu Nakladatelství Paseka 
Zmizelé Čechy – Zmizelé Turnovsko. Autory jsou pracovníci muzea Miroslav Cogan a Michal Babík (593).
594 – 595) Na přelomu října a listopadu byl oznámen konec soudních sporů mezi turnovským muzeem a 
potomky bývalé majitelky, kteří žádali o vydání domu u Bažanta, který je součástí muzea. Soud nakonec 
rozhodl, že se nároky na objekt dědicům prokázat nepodařilo a s konečnou platností dům patří Muzeu 
Českého ráje.
596 – 597) Sedmdesát dva běžců všech věkových kategorií obsahovala startovní listina v pořadí 34. ročníku silničního 
běhu Hruštice 2007, který se na trase Turnov - Malá Skála - Turnov běžel v neděli 4. listopadu dopoledne. Na snímku je 
trojlístek nejlepších. Časem 0:50:20,0 zvítězil se startovním číslem 12 Petr Losman z Prahy, druhý byl Pavel Brýdl z 
Nového Města nad Metují (17) a třetí Petr Klimeš (42) ze Staré Boleslavi. 
598 – 603) V pátek 9. listopadu se konala v prostorách Integrované střední školy u nádraží tradiční burza středních škol 
určená především žákům a rodičům nejvyšších ročníků základních škol.
604 – 605) Ve čtvrtek 15. listopadu se v divadle uskutečnila recitační část přehlídky Poetika 2007. Zúčastnili se děti a 
teenageři z Turnova a okolí.
606 – 609) Ve čtvrtek 15. listopadu se konala v muzeu vernisáž výstavy historických kočárků ze soukromé sbírky 
Miloslavy Šormové (609).
610 – 615) V pondělí 19. listopadu se v muzeu konala veřejná prezentace záměru výstavby termálních lázní na Všeni. 
Přítomen byl i duchovní otec stavby, pražský architekt Martin Kotík (612). Na Všeni už bylo předáno staveniště (613), 
poslední dva snímky představují vizualizaci projektu.
616 – 617) Výtvarné dílny v Muzeu Českého ráje. V předposledním listopadovém týdnu se konala dílna, ve které si děti 
udělaly panenky.
618 – 621) V sobotu 24. listopadu dopoledne bylo v galerii turnovského muzea oficiálně starostkou města přivítáno přes 
třicet nových občánků Turnova. V letošním roce tak bylo slavnostně přivítáno mezi nové obyvatele města 101 dětí, což 
je zhruba stejně jako vloni. Každý nový občánek Turnova dostane pamětní list, medaili, kojeneckou soupravičku a 
drobné dárky od sdružení Náruč. 
622 – 632) Ve čtvrtek 22. listopadu se konala prohlídka právě dokončované stavby kulturního domu Střelnice, na kterou 
starostka města Hana Maierová pozvala novináře (624).
633 – 634) V listopadu začala v bývalých Monokrystalech mezi mosty fungovat první turnovská chráněná dílna pro 
občany s hendikepem nebo částečným invalidním důchodem.
635 – 636) Snímky přibližují stav úpravy nové podoby křižovatky u hruborohozeckého zámku.
637 – 644) Na poměry velmi brzo začala zima. Sníh ve větším množství napadl v Turnově 11. a 12. listopadu a vydržel 
několik následujících dnů.
645 – 650) Ve čtvrtek 27. listopadu se v muzeu konala vernisáž prací sklářského výtvarníka Tomáše Málka (na fotu 646 
vlevo) a jeho spolupracovníků. V dílnách v Turnově a okolí vznikají skleněné plastiky světové úrovně!
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651 – 658) Vánoční strom na turnovském náměstí byl tentokrát přivezen ze sídliště v Přepeřské ulici, kde už 
jeho mohutnost mezi panelovými domy vadila. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným 
programem se uskutečnilo v neděli 2. prosince v podvečer. Svíčku na adventním věci zapalovala starostka 
Hana Maierová (658).
659 – 660) Na úterý 4. prosince vyhlásily školské odbory jednodenní výstražnou stávku. Učitelé protestovali 
proti snížení finančních prostředků do školství ze státního rozpočtu a také chtějí navýšit platy. Ze základních 
škol fungovala v běžném provozu ZŠ ve Skálově ulici a v Mašově, naopak dveře zůstaly zavřeny v  ZŠ v 
ulici 28. října a ZŠ v Žižkově ulici. Turnovské mateřské školy fungovaly všechny až na Waldorfskou MŠ v 
Hruborohozecké ulici a Dětský stacionář Sluníčko u nádraží. Ze středních škol se stávkovalo ve Střední 
zdravotnické škole a na Gymnáziu - zde zůstala v provozu studovna a také třeba členové divadelního 
kroužku Petra Hakena si na tento den udělali řádnou zkoušku nového divadla – viz snímky.
661 – 664) Velmi oblíbené jsou výtvarné dílny v Muzeu Českého ráje. Nabídka je vždy místními školami 
zaplněna během chvilky. Bylo tomu také tak při předvánoční výtvarné dílně.
665 – 668) Nové jízdní řády veřejné vlakové a autobusové dopravy platí od 9. prosince. Těsně před tím 
začal na turnovském nádraží fungovat nový informační systém, kdy u jednotlivých kolejí je elektronický 
ukazatel s cílovou stanicí a dobou odjezdu.
669 – 670) I na počátku prosince v některých dnech pořádně nasněžilo, na prvním snímku je ranní stav na 
náměstí, na druhém komplikovaná situace u MŠ v Bezručově ulici, kde při rekonstrukci nevznikly parkovací 
zálivy a rodiče dětí musí zastavovat přímo na ulici, což je hlavně v zimě hodně problematické,
671 – 672) Ve druhé polovině prosince prakticky nebyl žádný sníh. Těsně před vánočními svátky začalo 
mrznout, a tak všechna tři sněhová děla na turnovské sjezdovce ve Struhách vytvořila během několika dnů 
dostatečnou zásobu umělého sněhu, aby se tu mohlo začít lyžovat. Letošní zimní provoz byl spuštěn v 
sobotu 22. prosince.
673 – 676) Snímky ilustrují podobu dokončené rekonstrukce křižovatky u hruborohozeckého zámku.
677 – 689) Vánoční trhy v Turnově proběhly ve dnech 7. až 9. prosince. Tradiční program na náměstí byl 
tentokrát doplněn nabídkou v muzeu.
690 – 693) V úterý 11. prosince se v podvečer v sále ZUŠ na náměstí uskutečnil slavnostní křest nového 
CD Zdeňka Mrkáčka s hlasy ptáků Českého ráje.
694 – 697) Snímky ilustrují vánoční výstavu na Dlaskově statku.
698 – 703) Ve středu 19. prosince se uskutečnil den otevřených dveří v právě dokončené stavbě Střelnice. 
V době od 9 do 16 hodin budovou prošlo přes tři tisíce lidí. Od 17 hodin tu byla prohlídka pro zastupitele a 
starosty okolních obcí. Při této příležitosti poděkovala turnovské radnici, resp. starostce Maierové, za 
odvahu kulturní dům postavit starostka Karlovic Vlasta Špačková (702). 
704 – 708) Ilustrační snímky zachycují akci skautů na náměstí v sobotu 22. prosince, kdy bylo příchozím 
rozdáváno Betlémské světlo.
709 – 713) Tradiční Silvestrovský běh sídlištěm u nádraží se konal tentokrát již po 34. Na trať se postupně 
vydalo 53 běžců všech věkových kategorií, v hlavní závodě na 5500 metrů zvítězil Dominik Šimůnek z AC 
Turnov (na snímku 713 vlevo).
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