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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 a 

2008 je 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, Mgr. Dalibor Sehnoutka, Mgr. René Brož
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I.

PRŮVODCE ROKEM 2008 VE SVĚTĚ, 

V     ČESKÉ REPUBLICE A V TURNOVĚ   

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející 

na Turnovsku, zejména Turnovsko v akci a Hlasy a ohlasy Turnovska, vlastní záznamy kronikáře, 

zprávy o činnosti spolků, institucí a úřadů ad.
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Česká republika, Evropa a svět v     roce 2008 v     heslech:  

► 1. ledna 2008 jsme vzpomněli 15. výročí rozdělení Československa a vzniku České republiky v dnešní 

podobě.

► Od 1. ledna se zcela změnil systém financování zdravotnictví. Lidé nově platí poplatek za návštěvu lé-

kaře, pohotovost, připlácí si v lékárnách a za pobyt v nemocnici.

► 4. ledna 2008, den před startem, byla zrušena Rallye Paříž - Dakar z důvodu nebezpečí teroristických 

útoků. Pořadatelé rozhodli na základě přepadení francouzské rodiny v Mauretánii.

► 4. ledna byla v Praze vydána faksimile Velislavovy bible, zvané "první český komiks". Jde o ilustrované 

scény z bible a života českých světců.

► 24 ledna se náš reprezentant v krasobruslení  Tomáš Verner stal mistrem Evropy.

► 7. února jednala centrální banka o výši úrokových sazeb vzhledem k rekordní inflaci - po devíti letech do-

sáhla maxima 7,5 %. Úrokové sazby byla zvýšeny na 3,75 %.

► 15. února byl zvolen Václav Klaus novým prezidentem České republiky. Hlasovalo se veřejně mezi kandi-

dáty Václavem Klusem, Janem Švejnarem a Janou Bobošíkovou, která po prvním kole odstoupila.

► 16. února utrpěl Liberec ostudu při pořádání Světového poháru běžců a sdruženářů. Sníh se musel navá-

žet z Jizerských hor, s čímž zase nesouhlasili ochranáři.

► 17. února přibyl nový stát na mapě Evropy - Kosovo vyhlásilo svou nezávislost na Srbsku.

► 21. února byl odsouzen na doživotí "heparinový vrah" Petr Zelenka. Jeho oběťmi bylo 7 pacientů havlíč-

kobrodské nemocnice a dále mu bylo prokázáno 10 pokusů o vraždu.

► Počátkem března se Evropou přehnala vichřice Emma. Zanechala po sobě 14 obětí,  z toho v České 

republice byli dva mrtví. Vichřice zkosila asi 1700 kubíků dřeva, tedy asi třetinu toho, co loňský Kyrill.

► Čeští lyžaři slaví tři zlaté medaile ve Světovém poháru: Lukáš Bauer na běžkách, dále skokan Jakub Jan-

da a skikrosař Tomáš Kraus.

► 8. března získala rychlobruslařka Martina Sáblíková titul mistryně světa v japonském Naganu..

►14. března propukly v Tibetu největší nepokoje za posledních 20 let. Povstání proti čínské nadvládě si vy-

žádalo 140 obětí.

► 14. března bylo na trati poblíž Břeclavi nalezeno 71 pytlů nedoručené pošty z let 2001 až 2006.

► 17. března zemřel v Afganistanu český voják. Spolu s ním zahynuli dva Dánové a místní tlumočník.

► 20. března se stala největší hromadná dopravní nehoda na dálnici D1 Praha Brno. Srazilo se tu přes sto 

aut a kamionů a na silnici zůstalo uvězněno dvacet tisíc lidí.

►19. dubna se v Ostravě čelně srazily dvě tramvaje, nehodu nepřežili tři cestující, čtyřicet lidí bylo zraněno.

► 8. května byla otevřena další část trasy C pražského metra. Přibyly na ní tři stanice a trasa se prodloužila 

o 4602 metrů.

► 14. května byli naši hokejisté vyřazeni už ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Švédsku.

► 24. června stávkovalo proti vládním reformám přes 900 tisíc lidí, zejména z resortů dopravy, zdravotnictví 

a stávkovali i někteří úředníci. Stávku vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů.

► 25. června schválili poslanci důchodovou reformu, odchod do důchodu bude ve věku 65 let.

►V červenci byla v Liberci na Františkově otevřena nová poradna s odbornou, bezplatnou a diskrétní pomo-
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cí obětem trestných činů - Bílý kruh bezpečí.

► 8. července podepsala Česká republika se Spojenými státy hlavní smlouvu o stavbě protiraketového ra-

daru v Brdech.

► 18. července stále posilující koruna prolomila hranici 23 korun vůči euru.

► 21. července byl v Srbsku zatčen jeden z nejhledanějších mužů světa Radovan Karadžič.

► 8. srpna se na vlak Eurocity zřítil most na Novojičínsku. Šest lidí zemřelo na místě, sedmý v nemocnici, 

ošetřeno bylo 170 zraněných. 

► Letní olympijské hry proběhly 8. až 24. srpna 2008 v Pekingu. Největší sportovní svátek byl doprovázen 

protesty proti okupaci Tibetu a porušování lidských práv v Číně, samotný průběh her však byl klidný a korekt-

ní. Česká republika uspěla šesti medailemi, z toho byly 3 zlaté a  3 stříbrné a umístila se tak na 24. místě z 

204 reprezentací.

► 9. srpna vypukla válka mezi Gruzií a Ruskem o oblast Jižní Osetie. Gruzie vyhlásila Rusku válku, Rusko 

odpovědělo bombardováním. K bojům se přidali i Abcházci. Jedná se o nebezpečné ohnisko na území býva-

lých sovětských republik.

► 13. srpna Česko prohrálo arbitráž o obchod s krevní plasmou a musí zaplatit 8,8 miliardy korun.

► 1. září zemřel v Torontu Tomáš Baťa mladší, jeden ze vzorů průmyslových magnátů 20. století.

► 9. září padl rozsudek za justiční vraždu Milady Horákové v roce 1950. Šestaosmdesátiletá soudkyně 

dostala 6 let nepodmíněně.

► 20. září došlo k velkému atentátu v Islamabádu, při němž zahynulo 60 lidí, včetně našeho velvyslance Ivo 

Žďárka (48 let).

► 30. září skončilo v Praze a okolí analogové vysílání České televize a tato oblast přešla na modernější sys-

tém digitálního vysílání.

► 9. října byl v restauraci Monarch v centru Prahy zastřelen Václav Kočka, a to na křtu Paroubkovy knihy . 

Vrah Bohumír Ďurička byl politicky spojován právě s politikou ČSSD, proto měla kauza dopad i do místní po-

litické scény.

► 16. října zničil velký požár Průmyslový palác na pražském výstavišti. Oheň zcela zničil levé křídlo histo-

rické budovy a zřítila se střecha. Byli ošetření dva zranění.

► 17. a 18. října proběhly volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu, v nichž ODS utrpěla drtivou 

porážku. V krajích ztratila  všech 12 hejtmanů a v Senátu získala ČSSD 23 ze 27 křesel.

► 24. října byla soudně uzavřena kauza týrání dětí v Kuřimi, která vyšla najevo v loňském roce. Hlavní viníci 

dostali 10 a 9 let nepodmíněně, další tresty padly ve výši 7 a 5 let nepodmíněně. 

► 28. října bylo vzpomenuto 90. výročí vzniku Československa. V Praze se konala po více než 20 letech 

vojenská přehlídka, představily se i záchranné sbory.

► Počátek listopadu přešel v otevřenou krizi, padly zahraniční burzy, uzavřena byla na několik dní i naše. Fi-

nanční  krize  se  rozlévá  jako  vlna  do  bank,  automobilového  a  dalšího  průmyslu,  stoupá  počet  ne-

zaměstnaných. Banky se snaží získat pomoc státu, ekonomové však varují před zvýhodněním tohoto sekto-

ru. Čekají nás horší ekonomické časy.

► 5. listopadu skončily volby v USA  jasným vítězstvím Baracka Obamy. Největší velmoc má tedy prvního 

černého prezidenta v historii. Zároveň se čeká zásadní obrat v politice Spojených států.

► 17. listopad přinesl největší střet radikálů s policií za poslední léta. Stalo se v severočeském Litvínově, 
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několik set  členů a příznivců Dělnické strany se pokusilo zaútočit  na romské sídliště Janov.  Bilance:  14 

zraněných, 15 zadržených.

► 17. listopadu byla zrušena vízová povinnost mezi naší republikou a Spojenými státy americkými.

► 26. listopadu zažila indická Bombaj krvavý masakr. Teroristé zaútočili na 6 místech centra města, postiže-

ny byly hotely, kavárny... 170 lidí zemřelo na místě, dalších 240 bylo zraněno.

► V pátek 28. listopadu se i Liberecký kraj jako poslední v zemi dočkal svého hejtmana. Historicky třetím 

hejtmanem Libereckého kraje se stal podle očekávání lídr ČSSD Stanislav Eichler.  Statutární náměstkyní 

hejtmana se stala  Lidie Vajnerová (SOS), pověřená zároveň vedením resortu kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu.

► 7. prosince potvrdil kongres ODS ve vedení strany Mirka Topolánka, prvního místopředsedu Pavla Béma 

nahradil starosta Prahy 13 David Vodrážka.

► 7.  prosince  vypukly  zuřivé  nepokoje  v  Řecku.  Rozbuškou  bylo  zastřelení  chlapce  policistou  při  vý-

tržnostech v Athénách. Lidé v ulicích požadovali změnu vlády, zranění se počítají na stovky, hmotné škody 

na miliardy.

► 10. prosince byl schválen státní rozpočet na rok 2009 se schodkem 38 miliard korun.

► 11.prosince automobilka Škoda omezila výrobu. Toto opatření se dotkne dalších podniků, zejména subdo-

davatelů.

► 27. prosince vojensky zaútočil Izrael na pásmo Gazy poté, co palestinské hnutí Hamas odmítlo prodloužit 

půlroční příměří.
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LEDEN 2008 * LEDEN 2008 * LEDEN 2008 * LEDEN 2008 
► Hned prvního ledna bylo v turnovské porodnici rušno. Narodili se dva chlapci, Marek a Martin, dokon-

ce z jedné vesnice – z Vyskře. Na prvního turnovského občánka jsme si museli počkat na druhý den. Přišel 
na svět  2. ledna v 9.35, jmenuje se Jakub Otmar a vážil 1,9 kg, takže musel nejprve do inkubátoru. Ma-

minka Jana i syn jsou ale v pořádku a přišla jim pogratulovat starostka města, jako obvykle s kyticí a drobný-

mi dárky. Jak je v Turnově již tradicí, malý Otmar dostal od města na památku zlatý přívěsek se znamením 

Kozoroha, který v lednu vládne.

► Počet obyvatel Turnova k 1.1.2008 byl 14 680 a průměrný věk byl 38,3 let. Počet obyvatel tedy mírně 

stoupl a věk se naopak začíná snižovat. Srovnání s minulými lety:

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

K 1.1. 2008 14 680 38,3

► Od Nového roku došlo opět k řadě změn v právním systému. Občany zasáhne především reforma 
zdravotnictví, platná od  1.1.2008, a s ní zavedené platby za lékařskou péči. Jedná se o následující 

částky:

- návštěva u lékaře - 30 Kč

- výdej léku na předpis - 30 Kč

- den pobytu v nemocnici - 60 Kč

- návštěva na pohotovosti - 90 Kč

Tyto poplatky se neplatí pouze v případě, že nebylo provedeno klinické vyšetření, když jde o preventivní pro-

hlídku, nebo laboratorní vyšetření a při zvláštních úkonech, jako je například dárcovství krve. Na ochranu se-

niorů a chronicky nemocných občanů byla ustanovena maximální výše poplatků 5000,- Kč za rok. Osvobo-

zení od poplatků se ale netýká například porodnic, dětských pacientů vůbec, invalidních i starobních důchod-

ců.  O těchto  skupinách obyvatel  bylo  také během roku v  politických kruzích mnohokrát  diskutováno.  V 

turnovské Panochově nemocnici byl od začátku roku nainstalován upravený parkovací automat, kde pacient 

zaplatí 30 Kč a lístek o zaplacení předloží pak spolu s pojištěneckým průkazem v ordinaci. Proti lékárně v 

přízemí hlavní budovy byla zřízena pokladna, kde mohou být vráceny například mylné platby. Poplatky za 

hospitalizaci lze platit buď v hotovosti, nebo také v automatu formou lístků s potvrzením platby.  Ambulantní 

provoz je v Panochově nemocnici od 7 do 17 hodin (tedy za 30,- Kč), od 17 do 7 hodin ráno je služba poho-

tovostní, tedy zaplatíme zvýšený poplatek 90 korun.

Daňová reforma se promítne do cen v řadě odvětví, neboť dochází ke sbližování daňových pásem. 
Místo dosavadních 5% a 19 % bude od Nového roku sazba 9% a 19%. To se promítne zejména v cenách 
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potravin a energií. Do těchto komodit bude započítána zvýšená daň, takže zejména cena energie ovlivní 
ceny i dalšího zboží a služeb.
Od 1.1.2008 zdraží také Česká pošta. U nejčastěji používaných zásilek je to :

- obyčejný dopis nebo pohlednice do 20 g - ze 7,50 na 10 Kč, tj. o třetinu

- doporučený dopis do 20 g - z 19 na 26,- Kč, tj. o 36,8 %.

Od roku 2002 jsme se tedy dočkali téměř dvojnásobného poštovného (z 5,40 na 10 Kč) a sjednocení ceny 

za pohled s cenou za uzavřenou zásilku.

Doprava všeobecně zdražila už od prosince 2007, zejména železnice a hromadná doprava ve městech. 

Cena dálničních známek vzrostla o 10%.

S dopravou souvisí i stále dražší parkování a rozšiřování míst, kde se za něj platí.  Také v Turnově bylo 

od 1.1.2008 upraveno zpoplatnění parkovacích ploch takto:

● Náměstí Českého ráje - 20 Kč za první hodinu, za další pak 50 Kč, a to  všední dny od 6 do 18 hodin, v 

sobotu od 8 do 15 hodin ( dosud to bylo 5 Kč za první půlhodinu, 20 za první hodinu a za další po 30 ko-

runách).

● Parkoviště u nemocnice - 5 Kč za hodinu za první čtyři hodiny (dosud bylo za 3), dále pak 20 Kč za hodi-

nu.

● Nádražní ulice u Delvity - od ledna je parkování dražší, a sice 5 Kč za prvních 30 minut, do 1 hodiny 20 

Kč a za každou další hodinu rovněž 20 Kč. Placené stání je rozšířeno po celou otevírací dobu supermar-

ketu, to znamená od pondělí do pátku 6 - 18 hodin, v sobotu 6 - 12 hodin a v neděli 12 - 18 hodin.

● Havlíčkovo náměstí - 10 Kč za první hodinu, za každou další 20 Kč, a to všední dny od 6 do 18 hodin, v 

sobotu od 6 do 12 hodin.

● Koňský trh - zde se cena nemění, za první hodinu se platí 5 Kč, do dvou hodin 15 Kč a za každou další 

20 Kč, a to všední dny od 6 do 18 hodin, v sobotu od 6 do 12 hodin.

● Trávnice - 10 Kč za první hodinu, za každou další 20 Kč, zpoplatněno od pondělí do pátku 6 - 18 hodin, v 

sobotu 6 - 12 hodin.

● U Raka - platí se pouze ve všední dny 5 Kč za den.

● Sobotecká naproti "baťovně" - parkovné činí 20 Kč za každou započatou hodinu v době od 8 do 17 

hodin ve všední dny, v sobotu od 8 do 12 hodin.

● Odstavné parkoviště u autobusového nádraží - parkování zůstává zdarma

● Další plochy budou zpoplatněny během roku po vyřešení umístění automatů, vyřešení pozemkových 

práv a podobně. Jedná se zejména o lokality kolem Nádražní ulice a ulice 28. října.

Cena vodného a stočného byla v Turnově pro rok 2008 stanovena takto: vodné 30,44 Kč, stočné 20,99 Kč 

- v součtu 51,43 Kč včetně DPH, což je o 8, 7 % víc, než v roce předcházejícím. 

Cena elektrické energie pro domácnosti v České republice od ledna 2008 vzrostla průměrně o 9,1 %. 
Za likvidaci komunálního odpadu v roce 2008 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. V minulém roce byl zrušen další sběrný dvůr, takže v Turnově zůstal pouze jeden, a to na Vesecku. 

Město naopak plánuje pro rok 2008 rozšíření sběrných míst separovaného odpadu, tak zvaných hnízd ba-

revných kontejnerů. Třídění odpadů je je ale v tomto systému jen otázka morální, není nijak zvýhodněno na 

poplatcích..
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Kromě výše uvedených poplatků a daní občanů státu, případně městu, se od Nového roku mění systém so-
ciálních dávek občanům, a to v následujících oblastech:

● DAŇOVÉ SLEVY

Základní sleva: zvýšení z 7 200 na 24 840 Kč

U druhého z manželů, který je bez příjmů: zvýšení z 4 200 Kč na 24 840 Kč

U dítěte: zvýšení z 6000 Kč na 10 680 Kč

U pracujících důchodců: 24 840 Kč (dosud sleva nebyla), důchody navíc nebudou zdaňovány až do výše 

364 000 Kč

● MATEŘSKÁ

Matka si má zvolit, jak dlouho chce zůstat s potomkem doma. Podle toho se jí vypočte mateřská:

- zvýšené (2 roky) - 11 400 Kč, celkový objem čerpání je 216 600 Kč

- základní (3 roky) - 7600 Kč, celkový objem je 235 600 Kč

- snížené (4 roky) - prvních 21 měsíců 7600 Kč, poté 3800 Kč, objem čerpání 224 200 Kč

● NEMOCENSKÁ

Za první tři kalendářní (pracovní) dny pracovní neschopnosti se tzv. nemocenská nevyplácí.

● POHŘEBNÉ

Stanoveno pevnou částkou 5000 Kč. Zužuje se ale okruh osob, které na ni mají nárok. Vyplácí se v pří-

padě, že zemřelým je nezaopatřené dítě, nebo rodič nezaopatřeného dítěte.

● PORODNÉ

V roce 2007 to bylo 17 760 Kč nově to má být 13 000 Kč na jedno dítě.

● PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

- do 6 let dítěte - 500 Kč

- 6 - 15 let - 610 Kč

- 15 - 26 let - 700 Kč

Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima rodiny. Například pro rodinu, kde jsou dva 

dospělí a dvě děti ve věku 8 a 16 let, je životní minimum 9 690 Kč.

● PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ POMŮCKY (PASTELKOVNÉ)

Příspěvek 1000 Kč je zrušen.

● SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK

Nárok má rodič, který se stará aspoň o jedno dítě. Snižuje se ale okruh rodin, které na něj mají nárok. 

Dříve to byly rodiny s příjmem ve výši 2,2 násobku životního minima. Nyní je to dvojnásobek.
Změny nastaly pro občany také v cestování. Vstup České republiky do Schengenu znamená ukončení 

hraničních kontrol na hranicích se sousedními státy, zrušení časových omezení v překročení hranic mimo 

oficiální přechody (např. oblast Krkonoš, Jizerských hor a Šumavy).  Při přejíždění hranic vozidly nebude 

nutné zastavovat  a  předkládat  cestovní  doklady.  Hraniční  kontroly  budou prováděny pouze  na vnějších 

hranicích  Schengenu  podle  náročných  pravidel  závazných  pro  všechny  členské  státy.  Vstupem  do 

Schengenu se nic nemění na povinnosti prokázat se v případě potřeby platným cestovním dokladem. Při 

překračování hranic proto musíte i nadále mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Povinnost 

cestovat s platným dokladem totožnosti se vztahuje rovněž na děti mladší 15 let. Tato podmínka nemusí být 

splněna pouze v případě, že je dítě zapsáno v cestovním dokladu rodiče, který ho na cestě doprovází (od 1. 

10



3. 2008 bude opět v ČR možné nechat zapsat dítě mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče či provést 

úpravu již zapsaných údajů). 

► Průměrná mzda v našem kraji dosáhla v roce 2007 20.054,- Kč, to je v rámci republiky 7. místo (ze 

14 krajů, jsme tedy v polovině).  Průměrná mzda v České republice byla za rok 2007 21.692,- Kč, nejvyšší 

byla pochopitelně v Praze, nejnižší v Karlovarském kraje. Celkem osciluje meziroční nárůst mezd kolem 7% 

(v Libereckém kraji 7,6%).

► Struktura finančního vydání domácností v Libereckém kraji v roce 2007: 

Druh výdajů % Položka %

Potraviny, nápoje 19,6 Potraviny 15,4

Nealkoholické nápoje 1,7

Alkoholické nápoje 1,4

Tabákové výrobky 1,1

Stravování a ubytování - služby 4,4 Stravování a ubytování 4,4

Bydlení - investice 18,1 Pořízení a rekonstrukce domu, bytu 9,5

Běžná údržba a opravy 2,4

Bytové vybavení, zařízení domácnosti 6,2

Bydlení - provoz 13,7 Nájemné z bytu 2,8

Elektrická energie, plyn, otop 9,3

Vodné, stočné a služby 1,6

Odívání, obuv 4,5 Odívání, obuv 4,5

Osobní výdaje 26,2 Vzdělávání 0,4

Rekreace, kultura 9,0

Zdraví 1,9

Doprava 10,9

Pošta, telekomunikace 4,0

Ostatní 13,5 Ostatní zboží a služby 9,0

Vydání jinde neuvedená 4,5

CELKEM 100 100

(podklady Český statistický úřad)

► V lednu byl vyhodnocen roční provoz jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Krajské 

operační středisko Libereckého kraje přijalo za rok 2007 neuvěřitelných 1 447 294 hovorů, z nichž pouze 15 

045 ohlašovalo skutečnou událost týkající se některé složky Jednotného záchranného systému, tedy hasičů, 

policistů nebo záchranářů zdravotnické služby. Zbytečně uskutečněné hovory jsou často plané, zlomyslné a 

dokonce i vulgární, dále hovory omylem vytočené dětmi a podobně. Zneužití linky je pochopitelně trestné, 

výše pokuty může být až 20 000 korun. Nejvíce hovorů bylo uskutečněno v lednu ( 1969, hlavně v souvislosti 

s následky po orkánu Kyrill), nejklidnější byl naopak únor ( 600 hovorů). Na lince 112 se v Libereckém kraji 

střídalo 10 operátorek ve dvanáctihodinových službách. 
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► Rok 2008 by měl být ve znamení vyhlášení dotací operačních programů Evropské unie. Pro nás 
jsou  zajímavé  programy  jednotlivých  ministerstev,  Evropských  fondů  a  granty  na  podporu 
přeshraniční spolupráce s Polskem a Německem. Turnov měl již počátkem roku připravenu řadu 
projektů a další se dokončovaly. Jedná se především o projekt na rekonstrukci plaveckého bazénu na Výšince 

v hodnotě 23 až 25 milionů korun, úpravu návsi a chodníků v Mašově za 5 až 10 milionů korun, rekonstrukci 

parku na u letního kina ( 30 milionů korun) a projekt na úpravu plochy před Střelnicí, kde vznikne Náměstí 

Bohuslava Jana Horáčka za 9 milionů korun.  K tomu je připraven také projekt na dovybavení Střelnice za 10 

miliónů korun. Dále je v pořadí druhá etapa rekonstrukce sídliště Jana Patočky v hodnotě 8,5 milionu korun, 

úprava parkoviště u nemocnice za 2 miliony, nové naučné stezky na území města v hodnotě 8 až 10 milionů 

a zateplení komplexu mateřské a speciální školy v ulici  Kosmonautů v Turnově. Připraveny jsou rovněž 

projekty dopravního terminálu u nádraží, což je největší plánovaná investice v hodnotě 120 až 160 milionů 

korun, projekt na revitalizaci rybníčků pod hruborohozeckým zámkem ( 2 až 3 miliony korun) nebo na par-

koviště pod Valdštejnem za 8 až 10 milionů. Celkový objem plánovaných grantů představuje hodnotu 350 mi-

lionů korun.

► Sdružení Český ráj si odvezlo z brněnského Regiontouru prestižní ocenění Grand Prix 2008.  17. 

ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech se uskutečnil ve dnech 10. až 13. ledna 

2008. Již čtvrtým rokem si Turnov odvezl některou z prestižních cen, tentokrát porotu zaujala "Nabídka turis-

tických programů".  Nabídkový katalog představuje turistické možnosti  regionu Český ráj,  je  v něm výčet 

jednotlivých atraktivit a služeb s hlavními informacemi. Dále jsou zde konkrétní nabídky pro cestovní kance-

láře, kolektivy i individuální turisty. Propagační materiál v češtině, němčině a angličtině doplňuje CD. Veletrh 

Regiontour navštívilo zhruba 40 tisíc návštěvníků.

► Ve dnech 29., 30. a 31. ledna proběhlo tradiční Pasování prvňáčků.  Slavnostní akt pasování dětí 

prvních tříd do Řádu rytířů čtenářů proběhlo postupně na turnovských základních školách. Nechyběl král a 

královna pohádkové říše a pohádka divadla Rolnička. Děti byly odměněny glejtem a průkazkou do Městské 

knihovny Antonína Marka.

► Od 31. ledna 2008 má město Turnov rozpočet pro tento rok. Lednové zasedání zastupitelstva schváli-

lo 20 hlasy ze 27 přítomných rozpočet, který počítá s příjmy ve výši 373 929 tisíc korun, výdaji 394 127 tisíc 

korun a financováním ve výši 20 198 tisíc korun, krytých úvěrem. V rámci výdajů jsou zahrnuty investice ve 

výši 120 milionů korun ( dostavba Střelnice, doplatky za již dokončené kanalizace a rekonstrukce ulic z mi-

nulého roku, dále nová okna a zateplení ZŠ 28. října ve výši 16 milionů korun a další stavby). Dlouhodobé 

zadlužení města se dostane na 128 milionů korun, což je o 14 milionů více než v roce předcházejícím. 

► O víkendu 13. ledna řešili turnovští záchranáři zvláštní případ. Skupina podnapilých mladíků si před-

váděla jakousi počítačovou hru, v jejímž rámci mladíci seskákali z velkého mostu na zamrzlou Jizeru. Led se 

s nimi pochopitelně prolomil, ale hochům se podařilo dostat se ke břehu. Po ošetření na místě turnovskými 

záchranáři byli dokonce schopni dostat se domů po svých.
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► Ve čtvrtek 17. ledna došlo ve Valdštejnsku na okraji Turnov k loupeži století. Asi ve čtvrt na dvanáct 

před polednem bylo podle tiskové mluvčí  semilských policistů  Soni  Šídové nedaleko benzínové čerpací 

stanice na Valdštejnsku,  resp.  u  autobusové zastávky na příjezdu  do Turnova,  přepadeno vozidlo  bez-

pečnostní agentury Agency of Security Fenix. Jeden z mužů posádky si zde prý musel odskočit na toaletu. V 

tom okamžiku byl druhý zaměstnanec agentury přepaden ozbrojeným pachatelem. Zaměstnanec ochranky 

mu vydal finanční hotovost ve výši asi 75 milionů korun! Ke zranění nedošlo. Zvláštní okolnosti činu (proč za-

stavili mimo benzínku?, znala posádka pachatele? a  podobně) vedly k rozsáhlému pátrání. Nakonec byl čin 

překvalifikován jako krádež a pracovník agentury skončil ve vazbě.

ÚNOR 2008 * ÚNOR 2008 * ÚNOR 2008 * ÚNOR 2008
► Ve středu 6. února se u semilského okresního soudu konalo další stání patnáctiletého restitučního 
sporu s dědici hraběte Karla des Fours Walderode, především Janou Kammerlanderovou, o vydání 
zámku Hrubý Rohozec.  Podle výroku soudu paní Kammerlanderová dostatečně neprokázala, že hrabě 

Walderode se za druhé světové války neprovinil vůči československému státu a zámek nebyl vydán.

► V úterý nato, 12. února, jednali na radnici zástupci rodu Aehrenthalů, v čele s hrabětem Johannem 
Aehrethalem, se starostkou města ohledně svých restitučních nároků na Turnovsku. Majetek rodu byl 

zkonfiskován tzv. Benešovými dekrety a patřily k němu Lázně Sedmihorky, zámek Hrubá Skála, hrad Vald-

štejn a rozsáhlé pozemky především v dnešní Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Už v polovině loňského 

roku požádalo Město Turnov prostřednictvím starostky PhDr. Maierové o vyjmutí hradu Valdštejn, který je 

nyní majetkem města, z těchto nároků. Důvodem jsou především mnohamilionové investice, které podstatně 

změnily hrad proti podobě z roku 1945 a byly zde prováděny i rozsáhlé archelogicko historické výzkumy. 

Hrabě Johann Aehrenthal, žijící nyní v Rakousku, přislíbil, že pokud bude jeho nárok shledán oprávněným a 

majetek se znovu dostane do rukou rodu Aehrethalů, chce žít v co největším souladu s místními lidmi a je 

ochoten se vzdát požadavků jak na hrad Valdštejn, tak na pozemky, které již slouží jiným účelům.

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

turnovských škol bylo zapsáno celkem 152 dětí, dalších ... dětí dostalo na žádost rodičů odklad. Zájem rodi-

čů o jednotlivé školy odráží i jejich „úspěšnost“. Následující tabulka nabízí porovnání s minulým rokem:

Škola Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009
Počet dětí do 1. třídy Počet tříd Počet dětí do 1. třídy

ZŠ Skálova čp.600, Turnov 50 2 56 3

ZŠ 28.října, čp. 18, Turnov 65 3 50 2

ZŠ Žižkova čp.518, Turnov 31 2 36 2
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Škola Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009
Počet dětí do 1. třídy Počet tříd Počet dětí do 1. třídy

ZŠ Mašov 14 1 10 1

Celkem 161 8 152 8

► Sdružení Český ráj přivezlo z pražského veletrhu Holiday World 2008 další významné ocenění. 17. 

ročník veletrhu cestovního ruchu se konal od 14. do 17. února na výstavišti Incheba Expo a naši zástupci 

prezentovali jako v minulých letech oblast severovýchodních Čech. Ve společném stánku tedy "sídlil" Libe-

recký, Královéhradecký a Středočeský kraj. Zájem o oblast Českého ráje byl letos nadprůměrný. Odbornou 

porotu však v obrovské konkurenci zaujal projekt Za pověstmi Českého ráje. Propagační materiál k této po-

znávací hře pro celou rodinu získal druhou cenu Incheby 2008.

► Město Turnov ve  spolupráci  s  firmou Dimatex  instalovalo  v  Turnově dne 22.  února 2008 bílé 
kontejnery na sběr nepotřebných oděvů, textilu a párovaných bot.  Kontejnery byly umístěny v těchto 

lokalitách: Plus – Sobotecká ulice – 2ks, Coop discount – Zahradní ulice, Bezručova –  u čp. 361, Hasičárna 

– Hruborohozecká u čp. 388, Mašov – U školy čp. 56, Delvita – Nádražní – 2ks, Výšinka – Diamantová u čp. 

1909, Výšinka – Perlová ul. u kotelny, Skálova ulice – za internátem OAHŠ, Žižkova ulice – u penzionu pro 

důchodce,  Sběrný dvůr  Vesecko-  2ks.  Do kontejneru  na textil  patří:  veškeré nepotřebné ošacení,  ložní 

prádlo, bytové textilie, záclony, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná obuv. Do kontejneru nepatří: koberce, mat-

race, molitan, netextilní a syntetické materiály, silně znečištěné a mokré textilie, kůže, plasty, impregnované 

textilie. Vybrané oděvy a textilní materiály se dále třídí. Ošacení vhodné pro další nošení se použije jako po-

moc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích (od nás se předává broumovské diakonii), ostatní 

textilie se recyklují a používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, 

geotextilií, hadrových lepenek apod. Současně byla uzavřena pobočka ADRY ve Skálově ulici.

► 21. až 24. února 2008 proběhl každoroční divadelní svátek - přehlídka Modrý kocour. Hosty letošní-

ho 13. ročníku bylo celkem 19 souborů, to je asi 250 účinkujících. Turnováky reprezentovala nejnavštívenější 

hra loňského roku - Naštěkaná souboru Nakafráno.  Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kul-

tura.

► V neděli 24. února padl dlouhodobý teplotní rekord v Turnově  i v rámci České republiky.  Například 

v Českých Budějovicích bylo naměřeno 20,4 stupně Celsia, v Turnově naměřili 16,1 stupně Celsia, což je 

nejtepleji za celou jedenatřicetiletou historii sledování počasí v Amatérském pozorovacím centru.

► V úterý 26. února na slavnostním setkání sportovců v sále SUPŠ ve Skálově ulici byla opět vy-
hodnocena anketa Nejlepší sportovec roku 2008, tentokrát už její 16. ročník. Anketu pořádá Žlutá po-

norka a Sportovní rada Města Turnova, a to tradičně v pěti kategoriích. Dále jsou zde vyhlášeni sportovci vy-

braní na zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu. Za rok 2007 byli vyhodnoceni:

Zápis do zlaté knihy osobností turnovského sportu za rok 2007:
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1. Zdeněk DROBNÍK, AC SYNER Turnov, dlouholetý úspěšný trenér běžců.

2. Dr. Miroslav NOVÁK, Klub lyžařů Turnov, 

3. Zdeněk PERNICA ml., Klub lyžařů Turnov, vedoucí veřejné lyžařské školy

4. Vladimír JANATA, Klub lyžařů Turnov

Nejlepší sportovec roku 2007:
1.kategorie – JEDNOTLIVCI

1.  Petr KAZDA  -  IMPACT Kickboxing Turnov, reprezentant ČR, vicemistr světa a mistr Evropy

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

3. Dušan KRÁL ml. – AC SYNER Turnov, třetí na Mistrovství ČR v hodu kladivem 

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

5. Jan KAZDA - IMPACT Kickboxing Turnov

6. Ing. Jakub OMA,  TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu

2. kategorie – DRUŽSTVA – A – žactvo a dorost

1. TJ Turnov, oddíl basketbalu – družstvo mladších dorostenců

2. AC SYNER Turnov – družstvo dorostenců

3. ZŠ Skálova, atletika – družstvo starších žáků pro Pohár rozhlasu

4. FK Pěnčín – Turnov – družstvo dorostenců

5. AC SYNER Turnov - štafeta starších žáků 3 x 300 metrů

6. TJ Turnov, oddíl házené - družstvo starších žákyň

2. kategorie – DRUŽSTVA – B – junioři a dospělí

1. AC SYNER Turnov – extraligové družstvo mužů

2. TJ  Turnov, oddíl MTBO -  štafeta 

3. TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu – družstvo mužů

4. Šachový klub ZIKUDA Turnov - družstvo "A"

5. FK Pěnčín - Turnov - družstvo mužů "A"

6. TSC Turnov, oddíl judo - družstvo mužů

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

1. Dominik PETŘIVÝ  -  TJ  Turnov, oddíl basketbalu

2. Jaromír MAZGAL  -  AC SYNER Turnov 

3. David SYROTIUK  -  Klub lyžařů Turnov, in-line slalom

4. Naďa LONGINOVÁ – TSC Turnov, oddíl judo 

5. Patrik HORÁK – TJ Turnov, oddíl SOK

6. Josef PŘÍHONSKÝ - TJ Turnov, oddíl basketbalu

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

1. Kateřina KLAUSOVÁ -  AC SYNER Turnov, hod diskem

2. Vít BÍLEK  -  AC SYNER Turnov 

3. Jan MÖLLER -  Klub lyžařů Turnov, in-line slalom 

4. Radovan SYROTIUK - Klub lyžařů Turnov

5. Michal BROŽ - AC SYNER Turnov 
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6. Jan  JIŘÍČEK -  TJ Turnov, oddíl basketbalu

4. kategorie – TRENÉR ROKU

1. Tomáš MAREŠ -  TJ Turnov, oddíl basketbalu

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

3. Miroslav REICHEL – AC SYNER Turnov 

5. kategorie – SPORTOVNÍ AKCE ROKU

1. MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA 2007 -  AC SYNER Turnov, atletický klub

2. ALPINE EUROPACUP, závody in-line slalomu – Klub lyžařů Turnov

3. VEŘEJNÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA, 37. ročník – Klub lyžařů Turnov

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

5. BASKETBALOVÝ KEMP PRO DĚTI - TJ Turnov, oddíl basketbalu

6. Turnaj O SAMURAJSKOU KATANU - TSC Turnov, oddíl judo

► Únorové zasedání zastupitelstva dne 28.  2.  odsouhlasilo těsnou většinou rozsah rekonstrukce 
městského parku za  letním kinem.   Hlavním "jablkem sváru"  bylo  oplocení  parku a  jeho uzavírání  v 

nočních hodinách (podle návrhu od 23 do 4.30 hodin).  Důvodem uzavírání parku je návrh lepšího, tedy 

dražšího vybavení včetně uměleckých děl a vybavení hřiště celkem za 30 miliónů korun. Přičemž je pravda, 

že už dnes je park často terčem vandalů (vysazený Strom přátelství byl zničen i s informační tabulkou bě-

hem několika dnů, respektive nocí). Oplocení rozporovali především opoziční poslanci, ozdobný plot bude 

stát zhruba 2 milióny korun a podle RNDr. Jarolímka snižuje hodnotu parku pro veřejnost. Návrh byl tedy 

schválen, bude se stavět i s plotem, snad se projekt osvědčí a bude plně sloužit ke spokojenosti veřejnosti.

► V týdnu po 20. únoru došlo na Turnovsku ke dvěma loupežným přepadením se zbraní v rukou lupi-
čů. Po benzínové čerpací stanici v Tatobitech, která byla přepadena ve čtvrtek 21. února, došlo k ozbrojené-

mu přepadení herny Slávie v turnovské Hluboké ulici, a to v noci v úterý 26. února kolem půl čtvrté ranní. 

Dva maskovaní lupiči přiložili obsluze pistoli ke spánku a žádali hotovost. Po akci utekli do protější Tázlerovy 

ulice, kde na ně čekalo auto. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Dále je potěšující, že zločinci byli poměrně 

brzy dopadeni v Mladé Boleslavi, kde se odehrála většina jejich trestné činnosti.
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BŘEZEN 2008* BŘEZEN 2008 * BŘEZEN 2008 * BŘEZEN 

►  V sobotu 1. března se přehnal Turnovskem orkán Emma, jeho síla přetrvala na některých místech 
až do druhého dne.  Vichr byl doprovázel kroupami, bouřkou a přívalovými dešti. Odpoledne mezi 13. a 15. 

hodinou musel  být  vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity na Jizeře,  Stebénce i  Libuňce.  V různých 

místech byly zaznamenány i několikahodinové výpadky elektrické energie a ztížena byla doprava. Orkán ni-

čil vzrostlé stromy i sloupy elektrického vedení a jeho následky jsou podobné loňskému "staršímu bratrovi" 

orkánu Kyrill.  Padlé stromy zatarasily silnici zejména na Šetřilovsku, v Pelešanech, Klokočí a v nedaleké 

Všeni. V neděli ráno 2. března byla situace nejhorší na Bukovině, v Kobylce a v Dolánkách, kde orkán a 

spadlé stromy velmi poničily elektrické vedení. Skoro zázrakem na Turnovsku nedošlo ke ztrátám na živo-

tech ani ke zraněním. Hmotné škody dosáhly......... Škody na zeleni byly nejhorší v lokalitách Šetřilovských 

parků, u cyklostezky Turnov – Dolánky, ale i v centru města, podle odhadů celkem asi  60 až 100 kubíků 

dřevní hmoty. Padlo 108 vzrostlých stromů a další stromy byly poškozeny natolik, že se musely být z bez-

pečnostních důvodů pokáceny. Škody na vzrostlé zeleni byly tedy o něco vyšší než při loňském řádění orkán 

Kyrill, kdy bylo vyvráceno a poškozeno 73 stromů.  Lidé, jimž vichřice poničila domov, mohli žádat o mimo-

řádné dávky. Mimořádná okamžitá pomoc mohla v tomto případě dosáhnout až patnáctinásobku životního 

minima, tedy 46.890 korun.  Na pořízení  nezbytného vybavení domácnosti  byla  dána možnost  žádat  až 

31.260  korun,  tedy  desetinásobek minima.  V Turnově  bylo  občanům v  souvislosti  s  vichřicí  poskytnuto 

54.680 korun.

► V březnu 2008 byl vypsán nový program na podporu obnovy památek. Ministerstvo kultury ČR zalo-

žilo pro rok 2008 nový dotační titul „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností“.  Pro správní obvod ORP Turnov byla ministerstvem kultury vyčleněna částka 1.304.000 
Kč. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, 

které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou 

ve vlastnictví České republiky. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, což je zdaleka nejméně z dosud 

známých dotačních programů. Na Turnovsku se přihlásili tři žadatelé a všichni podporu obdrželi. Takže se 

bude opravovat střecha na dvorci Valdštejnsko, kamenný kříž na Malé Skále a proběhne rekonstrukce Pacl-

tovy huti ve Skálově ulici. Škoda, že na zpracování návrhu byl necelý 1 měsíc (od 5. do 31.3.), podobnou po-

moc by jistě potřebovalo víc turnovských památkových objektů.

Březnové zasedání zastupitelstva zároveň schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regene-
race Městské památkové zóny takto:

- historická budova SUPŠ (vlastník Město Turnov) - 1. etapa opravy oken v celkové hodnotě 1,4 mil. Kč, z 

toho bude polovina hrazena z Programu regenerace MPZ, polovinu hradí Město

- kostel Narození Panny Marie (vlastník Římskokatolická farnost - děkanství Turnov) - 4. etapa restaurování 

vitrážových oken v celkové hodnotě 250 tisíc korun, z toho 175 tisíc je hrazeno z Programu regenerace 

MPZ, 50 tisíc hradí vlastník a 25 tisíc je z prostředků Města.                 

►  Od  začátku  března  byly  spuštěny  nové  internetové  stránky  Města  Turnov,  jejichž  vzhled  a 
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funkčnost by měly odpovídat současným potřebám a trendům.  Stránky byly například doplněny o lištu 

rychlých vyhledávačů a o řadu odkazů k lepší orientaci návštěvníka, byly rozšířeny o některé rubriky a fo-

togalerie  a  o  pružnější  soubor  aktualit,  který  je  stále  doplňován  a  aktualizován.  Stránky  obsahují  také 

možnost registrace e-mailu pro zasílání novinek.

► V neděli 2. března v podvečer byla neobyčejně hrubě fyzicky napadena žena na Koňském trhu u 
Stebénky (v místech zvaných "U Shořáku"). Policie sestavila pravděpodobný portrét násilníka a doporuči-

la zejména ženám a osamělým osobám, aby se nepohybovaly na odlehlých místech, zvláště po setmění. 

Paniku vyvolal další případ, pravděpodobně s tímto nesouvisející, kdy ženu obtěžoval opilý muž v ulici Na 

Perchtě, ta naštěstí stačila utéct do auta. Aby se zamezilo fámám, vydala policie prohlášení o prvním přípa-

du s tím, že další "zprávy" jsou nepodložené.

►  V pátek 7. března v podvečer se na turnovském Mariánském hřbitově uskutečnila vzpomínka ke 
110. výročí narození Mistra houslaře Františka Xavera Drozena. Mistr se narodil v nedalekých Tatobi-

tech, ale většinu života prožil zde, v Turnově. Vyrobil více než 700 nástrojů ( převážně housle, ale i violy a vi-

oloncella), které dnes hrají po celém světě.

► 10. března je den, kdy si celá planeta připomíná povstání desetitisíců Tibeťanů proti vpádu čín-
ských vojsk do Lhasy.  Za město Turnov na radnici  vlajku vyvěsil  místostarosta Aleš Hozdecký v  do-

poledních hodinách.  Tímto gestem se již  druhým rokem město Turnov připojuje ke kampani „Vlajka pro 

Tibet“, které schválili v loňském roce zastupitelé města Turnova.  

► Ve čtvrtek 13. března se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnil první kontrolní 
den zaměřený na vypracování Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu silnice R 35, tedy rychlost-
ní silnici v úseku mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi.  Tento zhruba třicetikilometrový úsek přes nebo okolo 

Českého ráje vyvolává již několik let spory a vášně u všech, kterých se týká. Zrekapituluji, že nyní jsou ve 

hře 3 hlavní varianty řešení: 

1. silnice povede koridorem pod hradem Trosky s variantním obchvatem Rovenska pod Troskami

2. silnice se Českému ráji vyhne po trase Mnichovo Hradiště - Kněžmost - Sobotka - Jičín

3. "superseverní varianta" je nejmladší a vedla by přes Železný Brod a Semily

Přes všechny rozpory a protestní akce je pozitivní posun letošního jara v tom, že všechny strany cítí a již i 

vyslovují, že je nutné se dohodnout.

► Od pátku 14. do neděle 16. března hostilo turnovské divadlo 18. ročník postupové loutkářské pře-
hlídky Turnovský drahokam.  Pohádkové klání vyhrálo představen Kamenný most v podání Závěsného 

divadla Jičín, které porota nominovala na postup do celostátního kola. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 

VII. Kultura.

► Již druhým rokem se na radnici konalo  setkání s nejlepšími učiteli čtyř turnovských základních 

škol u příležitosti Dne učitelů.  Osloveni byli ředitelé tří největších zdejších základních škol a ředitel Zá-
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kladní umělecké školy, aby nominovali své nejlepší učitele.  Setkání se konalo v pondělí 17. března  od-

poledne, starostka Hana Maierová a vedoucí odboru školství René Brož kytičkou a malým dárkem podě-

kovali paní učitelce Jaroslavě Krbečkové ze ZŠ v ulici 28. října, Vladimíře Martínkové ze ZŠ ve Skálově ulici, 

Zdeňce Chmelíkové ze ZŠ v Žižkově ulici a Jarmile Haniskové ze Základní umělecké školy. Na setkání byli 

přítomni i ředitelé těchto škol. Na setkání došlo i na diskusi o problémech současného školství. Součástí 

dárku pro všechny pozvané byly i vstupenky na koncert ke Dni učitelů, konaný ve čtvrtek 20. března v diva-

dle, na němž mimo jiné vystoupila členka Vídeňské opery Luisa Albrechtová.

► Zhruba po měsíci fungování sběrných kontejnerů na textil  proběhlo vyhodnocení dosavadních 
svozů. Kromě některých chyb (špatně zabalený textil a podobně), byla akce hodnocena kladně. Sběr textilu 

pro další použití má jistě smysl. Jednotlivé svozy dopadly takto:

- 29. února -  váha vybraného textilu 1 740 kg

-  5. března - váha vybraného textilu 1 110 kg

- 14. března - váha vybraného textilu 1 740 kg

- 17. března - váha vybraného textilu 1 320 kg

► Letošní Velikonoce vyšly na nejranější možné datum - 22. až 24. března.  Na Bílou sobotu byl na 

Dlaskově statku připraven bohatý program včetně přehlídky 12 folklorních souborů, avšak počasí bylo natolik 

nepříznivé, že akce musela být o týden posunuta. Ještě hůř dopadly Veselé hradní Velikonoce na nedalekém 

hradě Rotštejně, které byly pro nepřízeň počasí zrušeny.

► Březnové zasedání zastupitelstva schválilo novou vyhlášku o užívání veřejných prostranství.
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den za:

a) Stavební zařízení a skládky jakéhokoliv druhu materiálu, odpadu nebo jiný zábor veřejného

prostranství za účelem překopu, výkopu, lešení, kontejner apod.: 5,- Kč/m2/den

b) Jednodenní stánkový prodej, včetně prodejního zařízení apod.: 50,- Kč/m2/den

c) Prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení:

100,- Kč/m2/den na náměstí Českého ráje

100,- Kč/m2/den na Havlíčkově náměstí

100,- Kč/m2/den na parkovišti u Delvity a přilehlém chodníku

10,- Kč/m2/den na ostatních plochách

d) Reklamní zařízení přenosné do 1 m2 - typ „A“, obchody trvalého charakteru – roční paušální

částka: 1.000,- Kč/rok

e) Reklamní zařízení včetně přenosných: 20,- Kč/m2/den

f) Zařízení k prodeji, tj. prodejní regály (zelenina, květinářské produkty apod.): 20,- Kč/m2/den

g) Kulturní akce se vstupným, provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí:

3,- Kč/m2/den

V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se

platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou nadále osvobozeni:
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a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akce bez vstupného nebo akce neziskového

charakteru,

b) uživatelé tohoto prostranství při umístění stojanu na jízdní kola bez reklamního označení,

určeného výhradně pro veřejnost,

c) uživatelé tohoto prostranství, kteří provádějí stavební práce týkající se úpravy zevnějšku budov

na dobu 30 dní v kalendářním roce,

d) Město Turnov.

► 28. a 29. března proběhla tradiční Noc s Andersenem.   V Turnově byl program této celostátní akce 

jako vždy velmi bohatý, věnovaný tentokrát 100. výročí základní školy ve Skálově ulici a "čertování". Po-

drobnosti o této oblíbené a rozsáhlé akci jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

► Do policejního bloku přibyl v březnu záznam o neobvyklé dopravní nehodě - srážce sanitky s ná-
kladním automobilem.   K nehodě došlo 5. března  v ulici Přepeřská. Na místo nehody dorazili turnovští 

hasiči, kteří dopravili zraněného řidiče sanitky a pacienta do nemocnice.
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DUBEN 2008* DUBEN 2008 * DUBEN 2008 * DUBEN 
► Od 1. dubna rozšířil matriční úřad v Turnově nabídku obřadních míst ke svatbám o další zajímavé 
místo - Dlaskův statek v Dolánkách.  Areál statku je jedním z nejzachovalejších a nejtypičtějších míst ven-

kovské architektury Pojizeří. Svatby je možno konat buď v selské jizbě (cca pro 10 osob), nebo venku v 

uzavřeném areálu selského dvora. S ohledem k památkovému objektu se zde mohou obřady konat od dub-

na do konce září. Obřadní místa pro náš matriční úřad jsou:

- svatební síň radnice v Turnově

- státní zámek Hrubý Rohozec (kaple, zahrady)

- hrad Valdštejn (kaple, venkovní terasy)

- Malá Skála (kaple sv. Vavřince, zřícenina hradu Vranov)

- Dlaskův statek ( selská jizba, selský dvůr)

► Od 1. dubna byl omezen provoz v ulici Ladislava Petrnouška (za divadlem mezi Trávnicemi a Jirás-
kovou ulicí), a to od sedmi do osmi hodin ráno. Důvodem je, že v tuto dobu ulicí procházejí děti od auto-

busového nádraží ke školám ve Skálově a Žižkově ulici. Důvod logický, hlavně pro náhodné nakupující, kteří 

tu v centru odstaví svoje auto. Omezení se nelíbilo hlavně majitelům obchodů v Hluboké ulici, které jsou z 

této uličky zásobovány. Jistě ale lze domluvit s dodavateli jiný čas zásobování než tuto konkrétní 1 hodinu 

denně.

► Ve středu 2. dubna se fotografie turnovských mladých autorů ocitly mezi nejlepšími studentskými 
fotografiemi v České republice.   V tomto termínu byla zahájena výstava Lumix Foto Akademie na Sta-

roměstské radnici.  Soubor 75 vítězných snímků v kategoriích  Přátelé,  Kouzlo  hor,  Zvířata z  očí  do očí, 

Kontrasty a Okna, okénka obsahuje i dvě fotografie z Turnova - snímek Martiny Brožkové zvítězil v kategorii 

Kontrasty a Radka Staňková získala 2. místo v kategorii Okna, okénka. Obě jsou členkami fotokroužku při 

Žluté ponorce.

► S pomocí Ministerstva kultury ČR a Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie se 
pracovníkům KCT podařilo získat finanční podporu ve výši 355 tisíc korun na kvalitní projektor pro 
budovu Střelnice.  Projektor včetně vybavení byl umístěn v Malém sále, kde se nyní dají promítat snímky i 

z DVD. Kvalitní obraz i zvuk, který nabízí stávající Bio Ráj pochopitelně zůstane také funkční a bude sloužit k 

promítání klasických filmů.

► V týdnu od 5. do 12. dubna pobývalo v Turnově 180 dětí amerických vojáků ze základen NATO v 
Evropě v rámci Service Projektu 2008. Projekt běží už od roku 1999, v České republice už podobná akce 

proběhla v Liberci  a Hradci Králové. Letošní pobyt v Turnově zahrnoval výuku angličtiny na Integrované 

střední škole a některých základních školách, ale i úklid a drobné opravy po městě (natírání prolézaček pro 

děti, plotů a zábradlí, stavění dřevěných laviček...). Během pobytu také sehráli s našimi dětmi několik spor-

tovních utkání , konaly se přednášky na téma drog a partnerských vztahů. Vyvrcholením byla pouliční dětská 

slavnost Bouda na ulici aneb Jak Titanic ztroskotal v Turnově. Akce se konala v ulici 28. října, kde byly in-

21



stalovány dětské  atrakce  a  zábavná  stanoviště,  ploše  vévodila  desetimetrová  skluzavka  ve  tvaru  lodi  - 

Titanic. Akci zajišťoval Sbor Jednoty bratrské v Turnově pod vedením Mgr. Petra Boudného.

► Ve dnech 14. až 18. dubna proběhlo přijímací řízení dětí do mateřských škol pro školní rok 2008/09. 
Přihlášku si mohli vyzvednout rodiče dítěte, které v tomto školním roce dosáhne tří let, a podat ji přímo ředi-

telce příslušné mateřské školy, kam by chtěli dítě přihlásit. Přijímání dětí každoročně probíhá podle kritérií, 

které  jsou v  kompetenci  ředitele  školy,  např.  přednostní  přijetí  dítěte  s  trvalým pobytem v Turnově,  za-

městnání matky a podobně. Do 30 dnů od podání přihlášky pak rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání.  Město zřizuje osm mateřských škol a jejich obsazenost je v posledních letech 

velká:

Kapacita 
2007 /08

Naplnění
 2007/08

% Kapacita 
2006 /07

Naplnění
 2006/07

% Kapacita 
2005 /06

Naplnění
 2005/06

%

MŠ 28. října 70 72 103 70 72 103

MŠ Alešova 50 50 100 50 47 94

MŠ Bezručova 65 50 77 65 62 95

MŠ Zborovská 90 90 100 90 90 100

MŠ Kosmonautů 100 100 100 100 100 100

MŠ Jana Palacha 58 54 93 58 54 93

MŠ Mašov 45 45 100 45 41 91

Waldorfská MŠ 50 50 100 50 50 100

► V rámci  Mezinárodního dne památek a historických sídel  18.  dubna si  mohli  návštěvníci  pro-
hlédnout kostel Narození Panny Marie a historickou budovu radnice. Prostory radnice byly s výkladem 

otevřeny veřejnosti  vůbec poprvé.  Zájemci navštívili  také zasedací místnost a kancelář starostky,  kde si 

mohli  prohlédnout  například starostenský řetěz a  další  insignie,  symbolický  klíč  s  polodrahokamy,  který 

dostávají čestní občané města, a další zajímavosti. Výtvarná výzdoba z rukou převážně turnovských autorů 

také sklidila zájem.

► V pondělí 21. dubna byl slavnostně předán výtěžek veřejné sbírky s názvem Pozvedněte slabé ve 
výši 60 tisíc korun.  Sbírku již pátým rokem pořádá Nadace EURONISA. V Turnově se do ní zapojili studen-

ti zdejšího gymnázia a částka je určena hendikepovaným dětem v Dětském centru Sluníčko. Podle ředitele 

Nadace Aleše Rozkovce je částka vybraná v Turnově v přepočtu na jednoho obyvatele nejvyšší v Libe-

reckém kraji. Z jeho rukou převzala symbolický šek ředitelka Sluníčka Marie Macháčková. Slavnostního se-

tkání v objektu Centra Sluníčko se zúčastnila starostka města PhDr. Hana Maierová a senátor PhDr. Jaromír 

Jermář.

► Na 22. dubna připadá mezinárodní Den Země.  K tomuto dni uspořádali žáci Základní školy ve Ská-
lově ulici anketu o třídění odpadu.  Ze 115 oslovených bylo ochotno odpovídat 95 respondentů a z jejich 

odpovědí vyplývá, že to s povědomím o třídění a vůbec ukládání odpadů není zase tak strašné:
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1. Třídíte odpad?     Ano 72 hlasů,  Ne 23

2. Proč netřídíte?  

    - V okolí nejsou kontejnery na tříděný odpad - 6 odpovědí

    - považuji to za zbytečné - 4 odpovědi

    - nevím, jak třídit - 3 odpovědi

    - bydlím v rodinném domku a máme jen popelnici - 10 odpovědí

3. Co by vás motivovalo k třídění odpadu?

    - umístit kontejnery v okolí bydliště - 7 odpovědí

    - dostat informační letáky o třídění odpadu - 7 odpovědí

    - snížit poplatek za odpady - 16 odpovědí

4. Víte, jak třídit odpad?      Ano 89 hlasů, Ne 6

5. Jsou kontejnery na tříděný odpad umístěny v okolí vašeho bydliště?    Ano 78 hlasů, Ne 16

6. Jste spokojeni s rozmístěním kontejnerů na tříděný odpad?   Ano 70 hlasů, Ne 25

7. Víte o "černé skládce" ve vašem okolí?    Ano 29 hlasů, Ne 66

Už samotná iniciativa žáků je jistě chvályhodná.

► V sobotu 26. dubna se uskutečnilo v pořadí páté oficiální zahájení turistické sezóny v Českém ráji, 
kterého se zúčastnilo rekordních pět tisíc návštěvníků.  Podrobnosti o akci jsou uvedeny v kapitole VII. 

Kultura. Ke stejnému datu vyšly i letošní  Sezonní turistické  noviny Český ráj 2008, se spoustou zají-

mavostí a námětů na letní výlety a další aktivity včetně podrobného jízdního řádu turistických autobusů.

► Rovněž 26. dubna se uskutečnily první turnovské skateové závody s názvem Street Jam. Akce se 

konala na parkovišti u Hotelové školy s velkým nasazením organizátorů Svatopluka Vorla a nově založeného 

samostatného klubu Extreme club. Závodů se zúčastnilo asi 25 borců nejen z Turnovska, ale i Liberce, Jab-

lonce nad Nisou a Prahy. Zvítězil čtrnáctiletý Tomáš Barták z Prahy. Akce byla doplněna reprodukovanou 

hudbou, taneční kreací skupiny B-Boys a koncertem kacanovské skupiny Ovcie Kiahne v atriu muzea.

► V úterý 29. dubna zažil Turnov šokující událost - záchranu vozu Škoda Fabia z náhonu Jizery po-
blíž malého mostu.  V osm hodin ráno při parkování vozu za pobočkou Komerční banky došlo k chybné 

manipulaci a vůz se rozjel přímo do Jizery. Nutno podotknout, že u parkoviště pro zaměstnance banky není 

zábradlí ani jiná zábrana. Řidička naštěstí stihla z vozu vyskočit do vody a doplavat ke schůdkům. Vůz  zů-

stal vězet ve vodě až po střechu, a to navíc v silném proudu. O vyproštění se pokusili naši hasiči společně 

se semilskými a jejich jeřábem, povoláni byli byli i potápěči z Prahy. Vzhledem k silnému proudu však i pro 

ně musela být snížena hladina náhonu, aby mohli vůz přikurtovat. Záchranná akce se nakonec podařila asi 

ve čtvrt na dvanáct. Nikdo nebyl zraněn.

► Ve středu 30. dubna patřil večer tradičním čarodějnicím. Pálilo se jako obvykle na Lukách u hasičské 

zbrojnice a na Vrchhůře u hvězdárny. Obě místa poskytla hlavně dětem zábavu i opečené buřty. Akce se po-

vedly bez nepředvídaných událostí a nehod.
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KVĚTEN 2008* KVĚTEN 2008 * KVĚTEN 2008 * KVĚTEN 
► V průběhu měsíce května ožila téměř po roce jednání o stavbě severozápadní odlehčovací komu-
nikace v Turnově.  Počátky jednání ve stadiu plánů proběhly v loňském červnu a vzbudily rozporné reakce. 

Přesto zastupitelstvo města schválilo vypracování studie a další podrobnější dokumentace, aby mohl být zá-

měr konkrétně představen. Vypracování dokumentace pro územní a veřejné projednání trvalo téměř rok a v 

květnu 2008 bylo na světě. Komunikace by měla odlehčit dopravu v centru města, zejména Hluboké ulici a 

náměstí, části ulice Palackého a dolní části ulice 5. května. Navrhovaná trasa nové komunikace vede od 

kruhového objezdu v Sobotecké ulici přes Koňský trh, tedy zadem, do Palackého ulice, kde by ústila před 

velkým mostem (jeden obytný dům při vjezdu na hřiště házené by byl zbourán). Dále by pokračovala přes 

dnešní autobusové nádraží a Luka, přes náhon pod atletickým stadionem a ústila by do Žižkovy ulice na ná-

roží s Koněvovou ulicí (proti B&B klubu). Potom by navazovala na Husovu ulici a připojila by se do ulice 5. 

května. V letošním roce je plánováno začít stavebními pracemi na vybudování sklopného jezu a úpravě kory-

ta Jizery u Juty. Letošní náklady na stavbu jezu by měly být 40 miliónů korun, po dokončení v příštím roce se 

celkové náklady budou pohybovat ve výši 70 miliónů korun.

● V úterý 6. května se konalo v sále SUPŠ ve Skálově ulici veřejnoprávní projednání konceptu změ-
ny územního plánu, týkající se právě odlehčovací komunikace.  Přítomni byli kromě paní starostky 

pracovníci jabloneckého Atelieru 4 dr. Jiřina Vargová a Ing. Roman Maršík, kteří návrh zpracovali a před-

stavili veřejnosti. Z Turnova přišlo asi 80 občanů, vesměs těch, kterých se bude změna bezprostředně 

týkat a kteří jsou proti záměru této objízdné trasy. Samotné jednání trvalo více než pět hodin. Veřejnost 

má dále možnost se k záměru vyjádřit písemně až do konce května.

● Ve čtvrtek 15. května se uskutečnilo druhé veřejné projednání změny územního plánu, respektive 
záměru stavby odlehčovací komunikace ze Sobotecké do Žižkovy ulice. Do sálu SUPŠ přišlo opět 

asi 80 občanů. Kromě turnovských zastupitelů a Ing. Maršíka se účastnil projednávání také Ing. Petr Ji-

řenec z DHI Praha, která zpracovala model povodňové situace v souvislosti s úpravami jezu a koryta 

Jizery. V jednání bylo také zdůrazněno, že při této úpravě dopravy v Turnově je důležité zároveň rea-

lizovat obchvat města ve směru na Lomnici nad Popelkou a Semily.

Další projednání návrhu i připomínek občanů proběhlo na červnovém zasedání zastupitelstva.

► Ve středu 7. května dopoledne se u pomníku Padlých ve Skálově ulici konala pietní vzpomínka u 
příležitosti 63. výročí ukončení druhé světové války.  Za přítomnosti vedení radnice, žáků turnovských 

škol a veřejnosti zazněla státní hymna a starostka města PhDr. Hana Maierová v projevu připomněla lidský 

rozměr pro mládež již vzdálených událostí. Poté žáci turnovské ZUŠ zazpívali několik národních písní.

► Turnovská Integrovaná střední škola se s úspěchem zapojila do celostátní humanitární akce Brýle 
pro Afriku.  Projekt byl zahájen už na podzim loňského roku v Praze a jeho cílem je dodávka pomoci  do 

Středoafrické republiky v podobě optických pomůcek, které jsou pro tamní obyvatele nedostupné. Letos v 

únoru se do sbírky zapojila i Zoologická zahrada Liberec s výchovným Střediskem Divizna, takže během 

dvou měsíců dorazilo neuvěřitelných patnáct tisíc brýlí. Turnovská ISŠ nabídla cennou odbornou pomoc při 

jejich nezbytné úpravě a odbavení k cestě k novým majitelům do Afriky. Poděkováním a milým překvapením 
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byl pro žáky i učitele vlastnoručně vyrobený dárek od afrických dětí - obrázek ptáka složený z motýlích kří-

del. Dar byl předán zástupcům školy při slavnostním ukončení sbírky v Liberci k novým majitelům.

► V sobotu 10. května se konalo tradiční setkání majitelů historických motocyklů v Českém ráji.   Se-

tkání se účastní pouze stroje československé výroby o obsahu nad 80 kubických centimetrů. Sraz proběhl 

na parkovišti u Dlaskova statku a přijelo na něj rekordních 180 motocyklů. Poté se účastníci vydali na spani-

lou jízdu Českým rájem.

► Ve čtvrtek 15. května se v turnovském gymnáziu uskutečnila akce místním tiskem nazvaná "Stu-
denti studentům aneb Gympl sobě". Školní parlament na ní ocenil studenty, tedy své spolužáky, za dosa-

žené úspěchy Oceněním generála Aloise Lišky.  Toto prestižní vyznamenání získali: Michal Vališka za repre-

zentaci školy v celostátní olympiádě ve fyzice a rocker Jan Hlubuček za mimořádný úspěch v dějinách gym-

názia – zvítězil v ústředním kole konverzační soutěže v německém jazyce. Školní parlament se již delší dobu 

zaobírá myšlenkou pojmenovat turnovské gymnázium po tomto slavném rodákovi a absolventu gymnázia v 

Turnově  armádním generálovi  Aloisi  Liškovi.  Alois  Liška  se  narodil  v  Záborčí  u  Malé  Skály,  absolvoval 

turnovské gymnázium a po okupaci Československa v roce 1939 emigroval a bojoval za svobodu své země 

v zahraniční armádě. Dnes je trochu neprávem opomíjeným hrdinou II. světové války. Komunisté mu po roce 

1948 dokonce odebrali čestné občanství města. To mu však bylo rozhodnutím zastupitelstva nedávno vrá-

ceno.  Je chvályhodné, že právě mladá generace na počátku 21. století ctí hrdiny z doby před 60 lety.

► Základní škola ve Skálově ulici zvaná chlapecká oslavila 100 let trvání.   Škola byla v roce 1908 

otevřena skutečně jako chlapecká, ale už o několik let později do ní chodily i dívky . Budova architekta Jaro-

slava Valečka  v secesních stylu je dodnes jednou z nejvýstavnějších budov ve městě a byla také zapsána 

do seznamu kulturních památek. Školou prošlo několik tisíc dětí a i dnes snad není turnovské rodiny, kde by 

některý  člen tuto  budovu nenavštěvoval.  Hlavní  část  oslav se soustředila  na  pátek  16.  května,  kdy 
proběhl dlouho a pečlivě připravovaný slavnostní večer v Městském divadle v Turnově, a  sobotu 17. 
května, kdy oslavy pokračovaly dnem otevřených dveří. Slavnostního večera se účastnili hosté z Města 

Turnova, z Krajského úřadu v Liberci, České školní inspekce a zástupci sponzorských společností.  Večerem 

se prolínalo představení dramatického kroužku paní učitelky Kepkové, která autorsky zpracovala téma osu-

dových osmiček v dějinách školy i Turnově (1908, 1938, 1948, 1968,..) a se žáky toto vystoupení nacvičila. 

Večer byl orámován hudbou - na úvod vystoupil Daniel Balatka, učitel hudební výchovy, s áriemi Bedřicha 

Smetany a Antonína Dvořáka, na závěr se představili ti nejmenší žáci a pod vedením Venduly Bičíkové za-

hráli na flétničky. Den otevřených dveří začal tradičně v osm hodin ráno. Po celý den do školy proudilo množ-

ství lidí,v prostorách školy probíhala setkání a vzpomínání. Od 10 a 14 hodin bylo v jídelně školy připraveno 

divadelní představení,  škola byla vyzdobena dobovými fotografie, běžel tu film o současnosti školy , vysta-

veny byly žákovské práce a pomůcky historické i současné... Podle odhadu vítajících žáků školu navštívilo 

asi 700 až 800 zájemců. 

Ve spolupráci a kronikářem školy Ing. Lubomírem Krskem byla vydána šestidílná brožura o historii a sou-

časnosti školy. Pro pamětníky i budoucí sběratele bude jistě zajímavá zvláštní edice příležitostné zmánky, 

razítka a dopisnice podle litografie akademického malíře Jiřího Boudy. Oslavy stého výročí nejstarší a jedné 
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z největších turnovských škol byly jistě důstojnou a významnou akcí regionu v roce 2008.

► V úterý 20. května proběhl na atletickém stadionu jubilejní 10. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka. 
Turnovský mítink se stal třetím největším atletickým závodem v České republice a koná se na počest diskaře 

Ludvíka Daňka, který tu v roce 1964 poprvé překonal světový rekord. Také desátý ročník se mohl pyšnit 

hvězdným obsazením z řad světových atletů i špičkových českých reprezentantů. Prestižně obsazena byla 

tradičně soutěž v hodu diskem - přijel loňský mistr světa Gerd Kanter (Estonsko), stříbrný německý závodník 

Robert Harting,  dvojnásobný olympijský vítěz a suverén předchozích sezon Virgilius Alekna (Litva),  dále 

Aleksander Tammert (Estonsko) a Maďaři Gábor Maté a Zoltán Kövágó. Soutěž v hodu oštěpem zdobila 

česká reprezentantka, mistryně světa Barbora Špotáková, vrhu koulí se zúčastnil olympijský vítěz a světový 

rekordman Roman Šebrle.

Na pořadu hlavního závodu byly memoárové disciplíny:

- hod diskem - Memoriál Ludvíka Daňka

- běh na  800 m - Memoriál Antonína Lederera a Jaroslava Kašpárka

- běh 400 m překážek - Memoriál Michala Kobosila

- skok o tyči - Memoriál Františka Svobody

- hod oštěpem - Memoriál Antonína Koška

- dále běh na 100 m, skok do výšky, hod koulí a pro českou reprezentaci 4 x 100 m

Nejzajímavější a dramatický průběh měl zejména hod diskem, který se nakonec změnily v souboj dvou borců 

-Gerda Kantera a Virgilia  Alekny.  Na sedmdesátimetrovou hranici  zaútočil  Kanter v druhém kole hodem 

69,62 metru.  Alekna ho překonal v posledním, šestém kole hodem 70,25 metru. To je Aleknův osobní re-

kord, rekord na území České republiky a druhý nejdelší hod diskem na světě. Podrobné výsledky jsou uve-

deny v kapitole IX. Sport.

► O víkendu 31. května a 1. června se konal letošní, již 14 ročník Staročeských řemeslnických trhů. 
Do Turnova se sjelo 160 řemeslníků různého zaměření. Počasí tentokrát pořadatelům přálo, takže tradiční 

akci, jednu z největších v Turnově, navštívilo zhruba sedm tisíc diváků. Úspěšný byl také kulturní program, 

který je podrobněji popsán v kulturním přehledu měsíce. Letos potřetí bylo uděleno prestižní ocenění Pro-

dukt Českého ráje:

Jana Řeháková (Nová Paka) – výroba batikovaného a malovaného textilu

Kamila Parsi Žďárská (Rohliny) – výrobky ze skla

Moštovna Lažany, výrobna nápojů, s.r.o. – nealkoholické ovocné nápoje

Tomovy parky, s.r.o. (Radvánovice) – výroba dřevěných prolézaček pro děti

► V sobotu 31. května se v blízkosti Valdštejna zřítil turista ze skály. Turistická sezona se teprve začala 

rozbíhat a už je tu u nás klasický úraz: z vyhlídky U Lvíčka, která je první na cestě z Valdštejna ke Hrubé 

Skále, se zřítil muž do hloubky přibližně dvaceti metrů, při pádu došlo ke zranění hlavy. Lezecké skupině 

hasičů se podařilo muže vyprostit, poskytnout mu první pomoc a dopravit ho na turistickou cestu. Dále byl 

dopraven pomocí vrtulníku do nemocnice v Liberci.
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► V posledním květnovém týdnu přibyl do policejního bloku jeden kuriózní přestupek.  Občané ozná-

mili  na služebnu, že se po Turnově pohybuje podezřelý policista.  Šetřením vyšlo najevo,  že se jedná o 

chovance jednoho ústavu a že je zde spolu s ostatními na výměnném pobytu. Muž měl skutečně pravou poli-

cejní uniformu, lišící je pouze krátkými kalhotami. Ani personálu ústavu to divné nepřišlo, protože zmíněný 

pacient tak chodí stále. Případ bude odložen pro nesvéprávnost "pachatele". S podivem je, že policisté kon-

čící službu ve sboru, nemusejí uniformy vracet a lze je tedy zneužít. Naštěstí v tomto případě nebyl zlý úmy-

sl.

ČERVEN 2008* ČERVEN 2008 * ČERVEN 2008 * ČERVEN 
► Událostí  měsíce června byla  pro Turnov důležitá  zpráva  o zrušení  dvou oddělení Panochovy 
nemocnice a dalších krocích pojišťovny vůči nemocnici v Turnově i v okolních městech. Ředitelství 

Panochovy nemocnice v Turnově, s.r.o., k tomu vydalo následující zprávu:

"  Město Turnov jako vlastník  a zřizovatel  Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.  se  vždy spolu  s vedením 

nemocnice snažilo o poskytování co nejširší základní péče pro obyvatele spádové oblasti. 

Demografický  vývoj  v posledních  letech,  charakterizovaný  nízkou  porodností  na  jedné  straně  a  prodlu-

žováním průměrného věku na straně druhé však vede ke změně nároků na poskytovanou péči. Zejména sni-

žující se potřeby hospitalizací dětských pacientů v důsledku přesunu léčby řady onemocnění do ambulantní 

sféry vede k situaci, kdy provoz dětského oddělení byl shledán odbornou pediatrickou společností jako málo 

efektivní a komise Ministerstva zdravotnictví nedoporučila pojišťovnám dále péči na tomto oddělení nasmlou-

vat. Na počátku května 2008 potom oznámila krajská pobočka VZP svůj záměr v duchu tohoto doporučení 

ukončit smlouvu na lůžkovou péči v oboru pediatrie k 31.12.2008. 

Současně s tímto rozhodnutím byla nemocnici učiněna nabídka na rozšíření péče v jiných oborech, zejména 

rehabilitace,  které  jsou  v liberecké  oblasti  nedostatečně  rozvinuté.  Ostatní  základní  obory,  tedy  interna, 

chirurgie a porodnice budou poskytovat služby v nezměněném rozsahu. Rovněž tak oddělení následné ošet-

řovatelské péče. Zcela nově bude zřízena jednotka tzv. „jednodenní chirurgie“, kde se budou pacienti podro-

bovat určitým chirurgickým,resp. gynekologickým zákrokům bez nutnosti hospitalizace, tedy budou ihned po 

výkonu propuštěni do domácí péče. V duchu dopisu ředitele krajské pobočky VZP Ing. Benedikta podává 

dále nemocnice nabídku na nasmlouvání lůžkového ortopedického oddělení, které bude vhodným způsobem 

doplňovat operativu liberecké a jablonecké nemocnice v tzv. malých ortopedických výkonech. 

Vznikající struktura poskytované péče tak bude lépe vyhovovat potřebám zdravotnictví v libereckém kraji, 

umožní užší prospěšnou spolupráci mezi nemocnicemi v rámci kraje v oboru rehabilitace zejména ortope-

dických  pacientů.  Celá  struktura  nemocnice  potom  bude  lépe  odpovídat  současným  požadavkům  na 

moderní ústavní péče při efektivním využití veškeré infrastruktury nemocnice, vybudované v posledních le-

tech.  

Konkrétní počet lůžek a konečná podoba jednotlivých odborností je v tuto chvíli předmětem jednání s VZP. 

Za Panochovu nemocnici, s.r.o., Ing. Tomáš Sláma, ředitel
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MUDr. Martin Hrubý, náměstek LPP"

Kromě zpráv o zeštíhlení turnovské nemocnice se objevily také náznaky o stěhování vyhlášené semilské or-

topedie. Pravda je, že toto oddělení v Semilech končí, stejně jako uvedená dvě oddělení u nás, tím, že pojiš-

ťovna s nimi neprodloužila smlouvu. Turnov o toto oddělení projevil zájem.

Všechna opatření si samozřejmě vyžádají změny v organizaci a dispozici jednotlivých oddělení v Panochově 

nemocnici.

► Dalším horkým tématem letního Turnovska bylo oživení jednání o trase dálnice R 35. V neděli 15. 
června uspořádal senátor Jaromír Jermář, náměstek ministra dopravy Petr Šlégr, poslanec Pavel Ploc a ve-

doucí CHKO Český ráj Jan Mocek spolu s dalšími asi 30 jezdci cyklojízdu z Turnova do Rovenska pod Tros-

kami s diskusním setkáním v Karlovicích. Přítomní podpořili jednoznačně jižní variantu dálnice od Mnichova 

Hradiště na Jičín, která by se vyhnula centru Českého ráje. Pro úplnost - varianty v té době byly stále tři:

1. silnice povede koridorem pod hradem Trosky s variantním obchvatem Rovenska pod Troskami

    (severní varianta)

2. silnice se Českému ráji vyhne po trase Mnichovo Hradiště - Kněžmost - Sobotka - Jičín (jižní varianta)

3. "superseverní varianta" je nejmladší a vedla by přes Železný Brod a Semily

Zhruba týden nato, v pondělí 23. června diskutoval ministr životního prostředí Martin Bursík na toto téma v 

turnovském muzeu. Galerie byla zaplněna do posledního místečka a ministr čelil řadě nepříjemných otázek. 

Například zazněly připomínky k úloze Libereckého kraje v této otázce. Za velký úspěch považují místní fakt, 

že se ministr Bursík veřejně přihlásil k zodpovědnosti a ministerskému dozoru nad touto zásadní stavbou. 

Dále bylo vyjasněno, že nejde jen o čtyři pruhy silnice, ale i o pás tak zvané rozvojové oblasti kolem dálnice, 

což by oblast Českého ráje výrazně narušilo.

Další novou informací bylo, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje zásadní dokument "Politika územní-

ho rozvoje", což bude jakýsi celorepublikový územní plán. Také tento dokument by měl vyřešit trasy dálnic v 

České republice a jejich vzájemnou návaznost.

► Na přelomu května a června, konkrétně v noci z 31. května na 1. června a z 2. na 3. června se nad 
Turnovskem přehnaly dvě velké bouřky s průtržemi mračen, které přinesly dohromady přes 100 mililitrů 

srážek. To je víc, než běžně za celý červen. Přímo v Turnově nedošlo k výjimečným situacím, turnovští hasiči 

zasahovali hlavně v Karlovicích a Kacanovech, kde odstraňovali z komunikací spadlé stromy, a v Olešnici 

čerpali vodu ze zaplavených sklepů.

► V červnu učinila turnovská radnice další krok ke správnému a pohodlnému třídění odpadu ve 
městě - ve spolupráci s firmou ASEKOL byly v budovách městského úřadu rozmístěny šedé nádoby 
na drobný elekroodpad, tzv. e-boxy.  Sem mohou občané bezplatně odkládat například staré kalkulačky, 

mobily, MP3 přehrávače a další drobné elektrospotřebiče, které dosloužily. Elektroodpad větších rozměrů je 

nutné nadále nosit do sběrného dvora na Vesecku, kde je přijímán zdarma.

► V oblasti kultury byl červen doslova měsícem hudebních festivalů a přehlídek, konaly se hned tři: 
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Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov, Funkin Turnov a Hudební festival Bohuslava Martinů a 
Leoše Janáčka 2008. O všech je podrobněji psáno v rubrice přehledu událostí kapitoly VII. Kultura. 

► V polovině června vzniklo na louce pod Hlavaticí sedm dřevěných plastik, situovaných do kruhu. 
Dílo má název Brána do duše Českého ráje a vytvořili ji žáci Waldorfské školy v Semilech pod ve-
dením výtvarnice Ivety Sadecké.  Jako materiál posloužily skutečné vzrostlé stromy, které měly být vyká-

ceny, takže sochy jsou kořeny upevněny v zemi. Stromy zároveň symbolizují ochranná božstva - jasan je 

spojen se Sluncem, třešeň s Měsícem, dub byl zasvěcen Marsu, jilm Merkuru, javor Jupiteru, bříza Venuši a 

buk Saturnu. V každém případě jde o zajímavý počin v turistické oblasti centrální části Českého ráje.

► K 30. červnu ukončil provoz krytý bazén na Výšince pro neudržitelný technický stav. Závady byly 

známy již delší dobu, proto Město připravovalo projekt na jeho rekonstrukci, která by s pomocí evropských 

peněz měla začít ( a začala) na podzim. Zásadní opravou projde vlastní technologie úpravy vody tak, aby vy-

hovovala hygienickým normám, stávající železobetonová vana bude nahrazena nerezovou v původním roz-

měru, tj. 16 metrů. Dále dojde k výměně všech rozvodů elektřiny, topení a vzduchotechniky. Po roce by měl 

bazén znovu sloužit jednak k výuce plavání na školách, ale i pro veřejnost, jak tomu bylo dosud. Z Evropské 

unie dostalo město dotaci 23 milionů korun, celková výše nákladů na rekonstrukci je předpokládaná 25 milio-

nů.

V období před prázdninami je to zpráva dvojnásob špatná, protože Turnov stále nemá venkovní koupaliště.

► Počínaje posledním červnovým víkendem začala platit trvalá prázdninová nabídka pro turisty i 
místní zájemce:
Pondělí

 - 10 - 14 hodin - ukázky broušení drahých kamenů s výkladem v Galerii u Zlatého beránka

 - od 14 hodin - prohlídka centra města a interiéru turnovských kostelů s kostýmovaným průvodcem

Středa 

- Kámen a šperk v Turnově - exkurze s výkladem do zákaznického centra DUV Granát, brusírny drahých ka-

menů a Muzea Českého ráje

Čtvrtek

- 10 - 12 a 13 - 16 hodin - ukázky broušení drahých kamenů s výkladem v Galerii u Zlatého beránka

Neděle

- 9 - 12 hodin - prohlídky s výkladem kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
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ČERVENEC 2008 * ČERVENEC 2008 * ČERVENEC 2008 * 
► Po zasedání zastupitelstva na sklonku června se znovu rozpoutaly diskuse o umístění (či neu-
místění) plastiky Davida Černého na průčelí Kulturního centra Střelnice.  O díle se mluví pod lidově-

pracovním názvem "růžová housenka", na KCT ho důvěrně nazývají Hugo. Dílo známého pražského so-

chaře je kontroverzní velmi neotřelou moderností a barevností, kontrastující se strohou stavbou Střelnice. 

Má také tábor zapřisáhlých odpůrců zrovna jako příznivců a také řada Turnováků soudí, že dílu sice nerozu-

mí, ale k moderní budově nelze dát "nějaké baroko".  Návrh sám věnoval autor zdarma, realizace díla byla 

původně odhadována na  3 miliony korun, nyní se návrh vyšplhal na 5 milionů. Přesto zastupitelstvo města 

doporučilo pokračovat v jednáních o instalaci díla s tím, že prioritu má dořešení vnitřního vybavení budovy. 

Slavnostní zahájení provozu Kulturního centra Střelnice v říjnu tohoto roku bude tedy bez Huga. A co na to 

turnovští obyvatelé (anketa TvA):

● jsem pro - 85 hlasů, tj. 19,63 %

● jsem proti  - 137 hlasů, tj. 31,64 %

● je mi to jedno -  46 hlasů, tj. 10,62 %

● umělecké dílo ano, ale předložte více alternativ - 165  hlasů, tj. 38,11 %

► Počátkem července byly oznámeny první výsledky žádostí o dotace z evropských fondů a Turnov 
nedopadl špatně. V regionu tří krajů, na jejichž pomezí se Turnov nachází, bylo podáno celkem 336 projek-

tů v požadované hodnotě 8,7 miliardy korun. Z programů "ROP" bylo schváleno 127 projektů za 3 miliardy 

korun. Pro Turnov byl přijat projekt rekonstrukce plaveckého bazénu na Výšince - 23 milionů korun. Dále byly 

podány žádosti na následující dotace:

1. Dotace na vybavení Kulturního centra Střelnice - Operační program příhraniční spolupráce Česko - Pol-

sko

2. Rekonstrukce mateřské školy v ul. Kosmonautů (zateplení, výměna oken) - Operační program životního 

prostředí

3. Výstavba dopravního terminálu integrované hromadné dopravy u nádraží Českých drah - program POR 

NUTS II Severovýchod

4. Bezbariérová opatření v Základní umělecké škole v Turnově - Národní rozvojový program mobilita pro 

všechny. Celkové náklady na vybudování výtahu a úpravy sociálních zařízení činí 2 miliony korun, zís-

káno 900 tisíc korun.

5. Výměna oken na Střední umělecko průmyslové škole (historická budova) - Program regenerace měst-

ských památkových zón. Náklady činí 1,4 milionu korun, přiznáno 700 tisíc korun.

6. Další etapa rekonstrukce hradu Valdštejn (sklepení, gotické torzo) - Program záchrany architektonického 

dědictví. Dotace činí 1,6 miliónu korun, akce by měla skončit v listopadu tohoto roku.

7. Místní Agenda 21 (program věnovaný komunikaci s občany) - Revolvingový fond Phare Ministerstva 

životního prostředí. Celkem přiznáno 450 tisíc korun, podporu lze získat pouze na jeden rok.

Kromě státních peněz byla radnice úspěšná i při získávání dotací z Libereckého kraje:

1. Dostavba a vybavení Kulturního centra Střelnice - 4 miliony korun

2. Zahrada Dětského centra Sluníčko - 400 tisíc korun ( z celkových nákladů půl miliónu)
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3. Dokončení komunikace v Panochově nemocnici - 500 tisíc korun

Dále byly získávány drobné dílčí částky na jednotlivé akce např. Městské knihovny Antonína Marka, Dny 

evropského historického dědictví a podobně v řádu desetitisíců korun.

► Prázdninový ruch ve městě tradičně zahájila akce Kámen a šperk o víkendu 5. a 6. července. 
Turnovské náměstí se proměnilo na dva dny ve středověké tržiště, po náměstí kráčel  vévoda Albrecht z 

Valdštejna spolu s paní starostkou dr. Maierovou a starostou partnerského kamenářského města Idar - Ober-

stein Bruno Zimmerem. O dvoudenním programu je psáno více v kapitole VII. Kultura. Na další tři týdny žilo 

město ve znamení kamenářské tradice.  Samostatným počinem je  jubilejní XX. šperkařské sympozium, 
pořádané Muzeem Českého ráje v Turnově.  Letošního ročníku se zúčastnilo 10 výtvarníků, z toho dva 

Češi - Kristýna Španihelová a René Hora (již potřetí). Dále tu byli hosté ze  Španělska - Estella Saez a To-

mas Palos,  Australanka Hellen Britton,  Izraelka Adi Toch, Angličanka Rebecca Gilbert, Němka Simone Ten 

Hompel, Beverley Price z  Jihoafrické republiky a Ariel Kupfer z Argentiny. Letošní účastníci byli velmi pra-

covití, někteří vytvořili i několik uměleckých předmětů. V průběhu 20 sympozií,  jejichž počátek sahá až do 

roku 1963, se v Turnově vystřídalo 150 výtvarníků a kolekce děl, vytvořených na těchto akcích, čítá přes 650 

kusů. Výstava šperků a uměleckých předmětů ze sympozií proběhla v Muzeu Českého ráje. K  20. jubileu 

vzniklo také multimediální CD.

► V sobotu 12. července začaly prázdninové spanilé jízdy historické lokomotivy řady 310, zvané Ba-
bička.  Trasa vedla z Turnova do Semil nebo z Turnova do Rovenska pod Troskami, denně uskutečnila Ba-

bička celkem čtyři  jízdy. Další pokračování čekalo na  26. července, potom ještě 9. srpna a 23. srpna. 

Mašinka byla vyrobena v roce 1913, do Turnova se dostala z  Kořenova v roce 1993 a péčí turnovských 

nadšenců byla schopna první jízdy mezi Turnovem a Jičínem v létě 2003.

► 19. července se konala Folková noc nikoli na Frýdštejně, ale u Dlaskova statku v Dolánkách.  Nové 

místo a nový pořadatel staré a úspěšné události pro všechny milovníky folku, ale i romantiky letních nocí. 

Špatné počasí letošního rozmarného léta se bohužel nevyhnulo ani Turnovsku, přesto 1500 diváků si nedalo 

zkazit zážitek a odcházelo spokojeno. Na krytém pódiu se vystřídal Robert Křesťan, Irena Budweisserová, 

František Nedvěd, Žalman a spol., Naďa Urbánková, Kamelot a další známé tváře a hlasy. Počasí, v jehož 

důsledku padaly stromy, bohužel znemožnilo příjezd Banjo Bandu Ivana Mládka - snad příště.

► Ve druhé polovině července a v srpnu se konalo několik akcí "malého kulturního léta", které ten-

tokrát nebylo finančně podpořeno z městské kasy.  Byl uskutečněn jeden koncert dechové hudby u restaura-

ce Skalák v sídlišti u nádraží, dva koncerty na malé scéně letního kina a na závěr prázdnin rockový koncert 

na velké scéně v letním kině. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

► Krásná tradice letních pohádek Loutkáři dětem pokračovala i o letošních prázdninách. Na zámku 

Hrubý Rohozec zaznělo celkem sedm pohádkových představení,  tři  v červenci a čtyři  v srpnu. Podrobný 

program je uveden v kapitole VII. Kultura.
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►  V  červenci  byl  zaveden  svoz  odpadu  pro  obyvatele,  kteří  nemají  v  docházkové  vzdálenosti 
kontejnery na tříděný odpad.  Tříděný papír, plast a tetrapak lze uložit do pytlů a vždy první středu v měsíci 

umístit k popelnicím. Pytle s visačkami jsou k dostání na odboru životního prostředí městského úřadu zdar-

ma, vždy 3 kusy od každého druhu. První sběr proběhl 2. července a bylo sebráno řádově 500 kg odpadu, 

především papíru (asi 400 kg). k tomuto sběru se přihlásilo 137 domácností hlavně z okrajových částí města.

► Byla vydána malá bilance výherních hracích automatů na území města za 1. pololetí 2008.  Bylo zde 

umístěno celkem 106 automatů v 16 provozovnách, tedy hernách nebo restauracích. Za umístění výherního 

hracího automatu zaplatil provozovatel správní poplatek, místní poplatek a po skončení účetního období část 

výtěžku. Za první polovinu roku byly odevzdány správní poplatky ve výši 1 686 tisíc korun (z toho polovina 

jde do státní pokladny), místní poplatky ve výši zhruba 1 005 tisíc korun. V roce 2007 pak ještě přibylo 1,4 

miliónu korun z výtěžku. Dosud nedošlo k regulaci provozování automatů formou vyhlášky.

► V posledních měsících se opakovaly případy okradení starých lidí na Turnovsku a Semilsku pod 
záminkou vykonání průzkumu pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. V polovině července vydala VZP 

prohlášení, v němž se uvádí, že nevysílá žádné pracovníky do terénu za účelem průzkumu ani jiné pracovní 

návštěvy klientů. Pachatelé nebyli dosud dopadeni, snad varování poslouží aspoň budoucím obětem.
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SRPEN 2008 * SRPEN 2008* SRPEN 2008 * SRPEN 2008
► V sobotu 2. srpna se na turnovském atletickém stadionu uskutečnily hasičské závody Pohár Čes-
kého ráje.

► V sobotu 9. srpna se konal protestní pochod proti dálnici, pořádaný občanským sdružením SOS 
Český ráj.  Akce odstartovala pod hradem Trosky, kde se sešlo asi 150 lidí, nesouhlasících s dálnicí napříč 

Českým rájem. Pochod pokračoval po trase předpokládané dálnice, tedy Borek, Doubravice, Sedmihorky. V 

kempu byl pro účastníky připraven odpolední program. S projevem vystoupil senátor Jaromír Jermář, děti se 

mohly účastnit přírodovědných soutěží o ceny, hudbu obstarala skupina Brzdaři. Občanské sdružení SOS 

Český ráj zřídilo také internetové stránky s veškerými dostupnými informacemi o plánované dálnici.

Překvapující je reakce veřejnosti na otázku trasy dálnice R 35, uvedená v anketě TvA:

- jsem pro variantu pod Troskami - 477 hlasů, to jest 50.37 %

- jsem pro jižní variantu z Mnichova Hradiště - 277 hlasů, to jest 29,25 %

- jsem pro superseverní variantu přes Železný Brod a Semily - 96 hlasů, to jest 10,14 % 

- nejsem ani pro jednu variantu - 63 hlasů, to jest 6,65 %

- toto téma mě nezajímá - 34 hlasy, to jest 3,59%

Pravda je, že téma zaujalo nejvíce respondentů z anket v roce 2008 - 947 hlasujících.

► V sobotu 9. srpna se konala ještě jedna odlišná akce - tuningový sraz v Turnově.  Druhý sraz po-

měrně nového klubu Every Days Tuning (EDT), tentokrát hlavně pro majitele a fandy značky Škoda. Sešlo 

se 46 vozů z území od Ústí nad Labem po východní Slovensko. Vzácné pochopení a ochota ostatních řidičů 

ještě zvýšila požitek ze spanilé jízdy Českým rájem přes Kozákov a Hrubou Skálu na Vyskeř.

►  19. - 23. srpna se v Olomouci konalo mistrovství světa v kickboxu za účasti našich borců - bratrů 
Jana a Petra Kazdových a turnovské rodačky Ireny Kobosilové. Dvojčata Kazdovi z TJ IMPACT Turnov 

se účastnili již jedenáctého mistrovství a řady dalších vrcholných šampionátů po celém světě a přivezli me-

daile i tituly. Letos se jim tolik nedařilo, přesto Petr Kazda získal bronzovou medaili a Jan Kazda stříbrnou, 

když musel z finálového boje pro zranění odstoupit. Irena Kobosilová vybojovala hned dvě zlata - v kategori-

ích Semi a Light Contact.

► 21. srpna jsme si připomněli 40 výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 
1968. Přes prázdninový a dovolenkový čas nezapomněly ani místní noviny a časopisy. Vyšly zejména vzpo-

mínky na místní události a hrdiny tehdejšího odboje. Články jsou v příloze tiskovin.

Muzeum Českého ráje uspořádalo výstavu dokumentů a dobových fotografií Turnovsko 1968.

► Uprostřed prázdnin již politické strany začínaly dolaďovat kandidátní listiny a mluvilo se o volbách 
do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu (ty se nás tentokrát netýkaly), které prezident republiky 
vyhlásil na 17. a 18. října 2008.  Kdo bude hájit zájmy Turnova, čtvrtého největšího města v kraji? Volební 

uskupení Starostové pro Liberecký kraj mělo od počátku řadu příznivců, starostka Turnova PhDr. Hana Maie-
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rová však včas oznámila, že kandidovat nehodlá. Také za lidoveckou koalici nikdo z Turnova nekandiduje. 

Kandidátka ODS obsahovala hned dva Turnováky - ředitele nemocnice Ing. Tomáše Slámu na osmém místě 

a místostarostu Aleše Hozdeckého na 36. místě. Za ČSSD kandidoval z Turnova Jiří Rezler, za koalici SOS, 

Volby pro město a Unii svobody, kandidovali také dva Turnováci - Ivan Kunetka a Břetislav Jansa. Na kandi-

dátce Strany zelených se objevilo jméno Zdeňka Fišera z turnovského městského úřadu a kandidátka Unie 

pro sport a zdraví měla na předních místech dva horké kandidáty - RNDr. Otto Jarolímka na 2. místě a Ing. 

Milana Hejduka na 6. místě. Za KSČM se zúčastnil volebního boje současný krajský zastupitel Mirek Beran.

Dosud měl Turnov v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu kraje čtyři zastupitele (Ing. Tomáše Slámu v koalici a 

Mgr. Karla Bártu, Mirka Berana a Martinu Pokornou v opozici).

Ještě zajímavost - co takové volby stojí. ODS dává v Libereckém kraji do voleb nejvíc finančních prostředků 

- 2 miliony korun, ostatní strany přibližně polovinu, Strana zelených počítala asi s 600 tisíci korun.

► Během prázdnin ožila jednání o záměru výstavby sportovního areálu Maškovka. Několik poznámek 

o výchozímh stavu: 

- v roce 2000 vykoupilo Město pozemky v Maškově zahradě pro výstavbu sportovně rekreačního areálu. 

Kupní cena 34 miliónů korun byla hrazena sponzorem záměru panem B. J. Horáčkem. Dále byl proveden ar-

cheologický průzkum a vyhotoveny studie pro přípravu realizace areálu.

- po smrti  mecenáše Bohuslava Jana Horáčka byl  záměr přehodnocen tak, aby byla možná realizace z 

prostředků Města, byla zpracována architektonická studie

- komplikace nastávají při jednání s majitelem sousedního pozemku Plus Diskont o přístupovou křižovatku 

do areálu

- v dubnu a září 2004 jednalo zastupitelstvo znovu o realizaci záměru výstavby sportovního areálu Maškovka 

a nakonec se shodlo na upřednostnění výstavby zimního stadionu a postupných krocích k realizaci areálu

- odhadovaný náklad na celý projekt byl v tuto dobu ve výši 350 - 500 milionů korun. V roce 2007 se ukázalo, 

že na tak velkou investici nyní Město peníze nemá.

- na jaře 2008 se přihlásilo několik zájemců o nákup pozemků v Maškovce, respektive sehnání investorů pro 

tuto akci. 

Vážný zájem včetně předložení záměrů měli do srpna 2008 3 zájemci, kteří se představili na červencovém 

jednání rady a veřejně se představí na poprázdninovém zastupitelstvu v září 2008. Projekt v tuto chvíli ob-

sahoval tři investiční části - sportovní, komerční a bytovou. Zájemci se mezi sebou liší množstvím investic a 

způsobem spolupráce s Městem. Akce si vyžádá ještě mnoho jednání a financí, ale je dobře, že snaha o ten-

to potřebný areál není odsouzena k nezdaru a nebude pozemek uprostřed města ležet ladem.

► Muzeum Českého ráje v Turnově bylo úspěšné v získání grantu z Evropské unie na výstavbu Ka-
menářského domu.   Dům bude replikou roubeného stavení,  které stálo na rohu Havlíčkova náměstí v 

Turnově.  V 70.  letech minulého století  měl být  rozebrán a přenesen,  avšak záměr se nezdařil.  Replika 

typické pojizerské architektury by měla vyrůst v areálu muzea za átriem a bude stát 6 milionů korun, dalších 

1,5 milionu dostalo muzeum, respektive obecně prospěšná společnost Geopark Český ráj na vybavení depo-

zitáře.  Na něm se bude pracovat  v průběhu letošního roku,  na jaře začne samotná výstavba a pro ná-

vštěvníky bude nová expozice otevřena v roce 2010.
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► V horkých letních dnech Turnováci opět řešili otázku kam k vodě. Koupání v řece Jizeře v oblasti ná-

honu nad jezem bylo pro obyvatele i turisty nejdostupnější, ačkoli nebyla zatím realizována plánovaná lávka, 

která by zpřístupnila ostrov mezi hlavním tokem a náhonem. Další možnosti jsou koupaliště v Sedmihorkách 

- přírodní nádrž, pískovna v Příšovicích nebo vzdálenější Branžež. Tyto vodní plochy však střídavě trpí řasa-

mi - někdy už od konce června. 11. srpna bylo znovu otevřeno koupaliště v Železném Brodě, další bod zájmu 

vodychtivých občanů.

► Ve víkendových dnech 23. a 24. srpna, 30 srpna a 6. a 7. září se uskutečnila Cyklojízda Greenway 
Jizera 2008.  Vloni 18. září byla podepsána dohoda o partnerství při stavbě cyklostezky podél celého toku 

Jizery od pramene po soutok s Labem. Výstavba má podporu 60 obcí včetně Turnova. Letošní cyklojízda, 

vlastně série cyklojízd, měla připomenout záměr, ke kterému jsme se přihlásili, a informovat obyvatele o sou-

časném stavu projektu. První den 23. srpna vedla trasa z Turnova do Semil a obsahovala i návštěvu elek-

trárny Pod Spálovem a výrobnu skleněných figurek v Železném Brodě. V neděli 24. srpna začala jízda u za-

stávky Turnov-Město směrem na Pěnčín a Sychrov s prohlídkou jinak nepřístupných prostor zámku, dále 

údolím Mohelky na Malý Rohozec. 30. srpna se jezdilo v okolí Mnichova Hradiště.  O víkendu 6. a 7. září 
byly k dispozici tři trasy - z Kořenova do Semil, dále jízda kolem Mladé Boleslavi a třetí na dolním toku řeky. 

Celá akce byla zakončena 10. září v okolí Svijan cyklojízdou za účasti zástupců krajů a dalších hostů.

► Poslední srpnový víkend 30. a 31. srpna se v ulici Jana Palacha na Výšince konal 4. ročník memo-
riálu Milana Kopala EUROPACUP. Závodu ve slalomu na kolečkových bruslích se zúčastnilo mnoho tuzem-

ských i zahraničních závodníků.

► Léto přineslo  řadu na Turnovsku tradičních nehod: 
-  pády rogalistů v okolí Kozákova (28. 8. a 3.9.), ale i např. u Všeně (11.6.), s lehkými i těžkými zraněními, 

kde byl nutný letecký převoz zraněného ve vakuových nosítkách, naštěstí aspoň bez ztráty života

- po pádu turisty ze skály v okolí vyhlídky U Lvíčka z května t. r. se zřítil v témže místě na Hruboskalsku pes 

(30. 7.)

- v Jizeře poblíž restaurace Zrcadlová koza se topila žena - opět naši hasiči přijeli včas

► Konec léta přináší také smutnou statistiku dopravních nehod. Od 1. července do 31. srpna 2008 do-

šlo v okrese Semily celkem ke 190 dopravním nehodám, což je o 14 méně než v roce předchozím. Těžká 

zranění utrpělo  6  jejich  účastníků (nárůst  o jednoho) a  lehké zranění  48 účastníků (pokles o jednoho). 

Hmotné škody byly odhadnuty na 6,926 milionu korun, což je o 590 tisíc méně než vloni. Vliv alkoholu byl 

zjištěn u 14 viníků dopravních nehod (nárůst o jednoho). Nejvíce nehod (105) bylo zaviněno nesprávným 

způsobem jízdy. 
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ZÁŘÍ 2008 * ZÁŘÍ 2008 * ZÁŘÍ 2008 * ZÁŘÍ 2008 * ZÁŘÍ
► V pondělí 1. září začal nový školní rok 2008/09.  Počet školských zařízení na Turnovsku se oproti loň-

skému roku nezměnil. Do základních škol v Turnově nastoupilo od září 1583 dětí, což představuje meziroční 

snížení o 8,8%. Ve správním obvodu Turnov je situace trochu příznivější, ačkoli ke snížení počtu žáků došlo 

také - od září chodí do školy celkem 2 444 žáků, což je o 1,9% méně než loni. Největší událostí byl samo-

zřejmě nástup prvňáčků, těch bylo letos v Turnově celkem 161, ve správním obvodu Turnov nastoupilo po-

prvé do školy celkem 296 žáků.

► Sourozenci Michaela a Jakub Omovi přivezli medaile z mistrovství světa v radiovém běhu, které se 
konalo 2. až 7. září v Jižní Korei. 14. světového šampionátu v tomto sportu se účastnilo 365 závodníků ze 

32 zemí.  Michaela Omová se již popáté stala mistryní světa a Jakub Oma v konkurenci 50 nejlepších mužů 

světa získal bronzovou medaili. Další informace je v kapitole IX. Sport.

► 13. září byly před semilským zámkem v rámci akce Semilský pecen rozdány další certifikáty "Regi-
onální produkt Českého ráje".  Stávající nositelé této značky mezi sebe přijali již třetí pivovar – Pivovar 

Nová Paka, a. s., Jatka Lomnice, a. s. - výrobce masných produktů, specialit a masných polotovarů,  Druž-

stvo umělecké výroby Granát Turnov – výrobce zlatých a stříbrných šperků s českými granáty a přírodními 

kameny, Jana Hoffmana z Bozkova – výrobce originálních dřevěných hraček a Martinu Baňasovou ze Želez-

ného Brodu, která vyrábí háčkované čepice a klobouky.  

► V sobotu 13. září byly otevřeny nové prostory Centra pro rodinu Náruč. Nové sídlo této prospěšné 

společnosti se nachází ve Skálově ulici 540, tedy v historické budově sokolovny. Návštěvníci si mohli pro-

hlédnout nové prostory, užít si pohoštění a grilování a zanechat na zdi ve vstupní chodbě otisk své ruky. 

► V týdnu od 13. do 20. září proběhly v Turnově Dny evropského kulturního dědictví.  Město Turnov 

jako člen Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska společně s Římskokatolickou farností - 

děkanství Turnov, uspořádalo za finanční podpory Krajského úřadu Libereckého kraje následující akce:

1. Zahajovací koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích, na historické varhany se třemi rejstříky 

hrál  regenschori  strahovského  kláštera  Vladimír  Roubal.  Zřejmě  premiéry  hry  na  tento  nástroj  se 

účastnilo asi 60 diváků, kteří měli poté možnost prohlídky kostela s výkladem.

2. Prohlídky turnovských kostelů, a sice kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích v termínu 13. 9. 2008, od 

18. - 19.00 hod a 14. 9. 2008, od 9.00 - 12.00 hod. Prohlídky kostela Narození Panny Marie se konaly v 

sobotu 20. září od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 19.00 hod. 

3. Prohlídka historické části radnice v Turnově s průvodcem se uskutečnila dne 16. 9. 2008 od 8.30 - 11.30 

a 13.30 - 16.30. Ve vestibulu radnice byla též od 13. 9. 2008 instalována výstava fotografií na téma 

"Krajina jako památka". 

4. Na zakončení slavnostního týdne se konal dne 20. 9. 2008 v 18.00 koncert Štěpána Raka a Alfréda 
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5. Strejčka - Biblické písně v kostele Narození Panny Marie. V Turnově známá a oblíbená dvojice účinkují-

cích přilákala asi 150 návštěvníků.

► V těchto dnech, 16. až 22. září,  také proběhl Evropský týden mobility 2008 a Evropský den bez aut 
2008. Ve spolupráci Města, Střediska pro volný čas dětí a mládeže, Městské knihovny a dalších institucí byl 

připraven zejména pro děti bohatý program:

● Úterý 16. září 

- Federal cars s.r.o. - prohlídky automobilu Toyota na alternativní pohon na náměstí Českého ráje

- Iditarod trail invitational 2007 - diashow J. Kopky o závodě psích spřežení napříč Aljaškou - knihovna a

● Středa 17. září

- Sčítání aut v ulicích - akce žáků základních škol

- Městská a státní policie v akci - kontrola nošení přileb při jízdě na kole

● Čtvrtek 18. září 

-  Čistý vzduch všem - celodenní program se soutěžemi pro školy,  představení kouzelníka a scénky 

Fokusu, ukázky první pomoci SZŠ Turnov, předvedení sanitního vozu, vybavení Městské policie Turnov, 

výtvarné, sportovní a ekologické soutěže. To vše bylo plánováno do uzavřené Skálovy ulice, avšak tu se 

nepovedlo uzavřít, takže část soutěží a pořadů byla na náměstí (za plného provozu) a zejména spor-

tovní část v parku u letního kina. Záměr dobrý, ale jednak bez dopravního efektu a se zmatky s pře-

cházením škol. Škoda. Odpoledne na náměstí vystoupila studentská kapela Rubbish.

● Pátek 19. září

- Výlet na kole - cyklovýlet po nově připravované trase kolem Turnova v délce asi 8 kilometrů

● Sobota 20. září

- Jezdíme podle předpisů - dopravní výuka na hřišti na Skautském ostrově

- Představují se hasiči - oblíbená akce pro veřejnost - prohlídka areálu a techniky u autobusového ná-

draží Na Lukách

● Neděle 21. září - Vycházka na Valdštejn spojená s výkladem o historických zajímavostech a o přírodě

● Pondělí 22. září - Evropský den bez aut - kontroly na přechodech pro chodce, představení nízkopod-

lažního ekobusu a nové liberecké karty opencard

► 18. - 20. září proběhlo v Turnově zasedání Geoparků UNESCO.  Třídenní zasedání, které začalo ve 
čtvrtek 18. září v turnovské Obchodní akademii a Hotelové škole, pokračovalo pátečním výjezdem na 
Novopacko, sobotním uzavřeným jednáním opět v turnovské škole a večerní vernisáží v Muzeu Čes-
kého ráje.  Účastníci zasedání se shodli na tom, že za tři roky trvání Geoparku Český ráj bylo vykonáno 

mnoho záslužné práce. Zůstávají však i témata k řešení. Velmi kontroverzní otázkou je ochrana geologické-

ho dědictví - to se týká nejen v Českého ráje, ale i jiných kamenářských a šperkařských lokalit, kde dochází k 

upřednostnění výroby nebo přímého prodeje geologického materiálu (sbírkových kamenů a podobně).  Za 

osm let existence sítě geoparků se tuto ožehavou otázku nepodařilo vyřešit. Geopark Český ráj má nyní dva 

roky na vyřešení dílčích problémů a potom se bude opět jednat, zda Geopark Český ráj v síti zůstane nebo 

nikoliv.
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► V pátek 19. září dopoledne byli v pohotovosti turnovští hasiči i další dobrovolné jednoty z okolí - 
ve Ktové zachvátil požár sklad bavlny v provozovně na netkané textilie, který se začal šířit i na provozní 

budovu.  Byl zraněn jeden zaměstnanec a dva hasiči. Škoda byla odhadnuta na 1,5 milionu korun, štítové zdi 

skladu musely být strženy.

► V druhé polovině září začaly práce na stavbě sklopného vakového jezu v centru města (u Juty). 
Podle  mluvčího Povodí Labe Václava Jiránka bude vakový jez podobný tomu,  který  Turnované znají  z 

Dolánek, jen bude výrazně větší. Na jezu v centru města, který byl postaven v roce 1890, budou instalovány 

vedle sebe  dva vaky, každý o rozměrech skoro 40 metrů. Bude zde i tzv. komůrkový rybí přechod. Starý jez 

prakticky zmizí. Stavba má být dokončena na podzim 2009, přijde na 63 milionů korun, poskytnutých ze spe-

ciálního fondu Ministerstva zemědělství ČR. V posledních čtyřech letech, od povodně v roce 2002, prošla 

část koryta Jizery výraznou změnou k lepšímu, hlavně prostor pod jezem v Dolánkách byl vybagrován a byly 

odtud odvezeny stovky tun kamení, vyčištěny byly také břehy.

► Na závěr turistické sezony byla vydána malá statistika letošní návštěvnosti. Návštěvnost Městského 

informačního střediska je vyhodnocována od roku 2004 s těmito výsledky:

Měsíc/rok 2004 2005 2006 2007 2008

Červen 2402 1926 2186 2242 3106

Červenec 5304 4919 5684 6366 7094

Srpen 4990 5102 7100 6416 5884

Září 2042 1768 2452 1905 2357

Celkem 14738 13715 17422 16929 18441

Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v letošním roce, a to 18441 klientů.  V roce 2008 navštívilo středis-

ko 2991 cizinců, což představuje asi 16%. Zajímavá je skladba národností, které Český ráj navštěvují. V 

první řadě jsou to Němci, Poláci a Holanďané, ale jsou tu i turisté z exotičtějších zemí, jako je Chile, Mexiko, 

Brazílie, Čína a Japonsko.. Poměr zahraničních návštěvníků opět představuje tabulka:

Země Počet návštěvníků %

Česká republika 15450 83,9

Holandsko 1120 6

Německo 774 4,2

Polsko 210 1,2

Francie 191 1

Slovensko 137 0,7

Rusko 92 0,5

Belgie 68 0,4

Velká Británie 59 0,3

USA 50 0,2

Ostatní 290 1,6

Celkem 18441 100
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V minulých letech byl poměr obvykle 80% Čechů a 20% cizinců, takže došlo k mírnému poklesu počtu ná-

vštěvníků ze zahraničí. Bohužel tento jev byl  v roce 2008 celorepublikový.

ŘÍJEN 2008 * ŘÍJEN 2008 * ŘÍJEN 2008 * ŘÍJEN 2008 * 

► V sobotu 4. října zazářili turnovští dorostenci z AC SYNER na mistrovství republiky v Břeclavi a vy-
bojovali historicky první zlatou medaili z republikového šampionátu soutěže družstev. Turnovští atleti 

získali při konečném zúčtování 245,5 bodu a druhý klub v pořadí porazili o 41,5 bodu.  Podrobnější informa-

ce jsou uvedeny v kapitole IX. Sport.

► 13. října získalo Kulturní centrum Turnov, s.r.o. nového šéfa.  Sedm radních z devíti hlasovalo pro 
Mgr. Evu Blažkovou, dosavadní dramaturgyni KCT, s.r.o., jako nástupkyni jednatele Václava Feštra. K 

předání funkce dojde k 1.1.2009, do konce března bude pan Feštr pracovat na KCT, s.r.o., jako investiční 

technik.

 
► 15. října zažili turnovští hasiči jeden z nejrušnějších a zároveň tragických dnů. V dopoledních hodi-

nách zasahovali u dopravní nehody u benzínové čerpací stanice na Kyselovsku, v zavazadlovém prostoru 

shořelého Fordu byla nalezena mrtvá osoba.  Povolaní kynologové se psy další cestující nenašli. Kriminalis-

té vyšetřovali několik verzí této tragické události, nakonec nebylo prokázáno cizí zavinění, při rekonstrukci 

události zněl závěr tak, že nárazem byl řidič vymrštěn do zadní části vozu. Zhruba o 12 hodin později došlo k 

požáru osobního vozu Audi v Nádražní ulici. Vůz se vzňal od prázdné pneumatiky, která za jízdy začala ho-

řet.

► Ve dnech 17. a 18. října proběhly volby do krajských zastupitelstev. Účast na volbách byla nižší než 

obvykle - dostavilo se ??? % oprávněných voličů. Přestože Turnov volil spíše pravicově, výsledky v Libe-

reckém kraji dopadly takto:

 - Česká strana sociálně demokratická                  - 15 mandátů, tj. 33.33 %

-  Občanská demokratická strana                          - 12 mandátů,     26,67 %

-  Komunistická strana Čech a Moravy                  -   8 mandátů,     17,78 %

-  Starostové pro Liberecký kraj                             -   7 mandátů,     15,56 %

-  Strana pro otevřenou společnost                       -   3 mandáty,        6,67 %

Na konkrétní personální obsazení včetně hejtmana jsme si však museli počkat více než měsíc, do 28. lis-

topadu. Celostátním problémem totiž je, že i když kandidát svolí s umístěním na předních místech kandidátní 

listiny, nemusí pak funkci přijmout. To se ve zvýšené míře stalo např. u strany Starostové pro Liberecký kraj. 

Konečné složení krajského zastupitelstva dopadlo takto:

Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje, ČSSD

39



Další zastupitelé za ČSSD: Pavel Ploc, Martin Sepp, Radek Cikl, Vít Příkaský, Stanislav Valdman, Bohumil 

Kašpar, Pavel Novák, Zdeněk Bursa, Karel Kapoun, Pavel Petráček, Ivo Palouš, Jaroslav Podzimek, Ota 

Raiter, Milan Šír

Zastupitelé za ODS: Radim Zika, Hana Moudrá, Petr Doležal, Karel Dlouhý, Petr Polák, Vladimír Malena, Ja-

roslav Švehla, Tomáš Sláma, Jiří Kittner, Stanislav Pěnička, Luboš Kalous, Petr Beitl

Zastupitelé za KSČM: Miloš Tita, Josef Souček, Pavlína Hrabálková, Věra Picková, Taťjana Nováková, Stani-

slav Mackovík, Kateřina Klikarová, Miroslav Beran

Zastupitelé za SLK: Martin Půta, Stanislava Silná, Jiří Drda, Václav Horáček,Jan Farský, Marek Pieter, Pavel 

Žur

Zastupitelé za SOS: Lidie Vajnerová, Lukáš Pleticha, Jaromír Dvořák

► Největší událostí měsíce října, ne-li celého roku, bylo otevření Kulturního centra Střelnice 24. října 
2008.  Celý  týden  až  do  2.  listopadu  probíhaly  akce  různého typu  a  různých  žánrů  pod  názvem 
Festival Střelnice, takže se nová budova předvedla se vším zařízením pro různé typy akcí.  Základní 

informace o novém kulturním stánku v Turnově:

● 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 sezení, sousedící salonek dalších 25

● Konečná částka za výstavbu Střelnice je 118 milionů 835 378 korun, včetně vybavení ke dni otevření 

126.310.093,-  Kč ,  následovaly terénní  úpravy náměstí  B.  J.  Horáčka a další  dovybavení -  celková 

částka se tedy vyšplhala ke 150 milionům.

● Realizace stavby: duben  2006 až září 2008 

● Dodavatel: Bak, a. s., Trutnov 

● Projektant: Němec -  Polák, spol. s r. o., Praha 3 

● Architekt: Atelier 6, s. r. o., Praha 7 , Ing. arch. Radek Šíma

● TDI: Profes projekt, spol. s r. o., Turnov 

Během výstavby se zapojili do financování a propagace Střelnice i místní obyvatelé. V sezoně 2005/2006 

proběhl cyklus benefičních vystoupení turnovských souborů - celkem 11 večerů, zapojilo se 24 souborů, 

výtěžek činil 32 tisíc korun. Na vybavení kulturního domu byla vypsána veřejná sbírka Podpořte svoji 

Střelnici, celkem se zapojilo 57 subjektů (osob i firem), výtěžek 328 tisíc korun.

V pátek 24. října se konalo slavnostní otevření Kulturního centra Střelnice za účasti významných hos-
tů z české i krajské politické scény, delegací z partnerských měst a samozřejmě realizátorů stavby i 
budoucích uživatelů.  Program zahajovacího večera vypadal takto:

17:30 - 18:00 Příjezd oficiálních hostů
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18.00 - 18.30 Slavnostní zahájení před budovou

- Žesťový soubor ZUŠ pod vedením Jiřího Richtra přednesl úvodní fanfáru

- Eva Kordová přivítala přítomné a vyzvala starostku města PhDr. Hanu  Maierovou k úvodnímu slovu

- Slavnostní přestřižení pásky - zdravici přednesli MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR, a PhDr. 

Hana Maierová, samotný akt přestřižení pásky provedli zástupci hostů a budoucích uživatelů Střelnice, a to 

najednou: 

● MUDr. Přemysl Sobotka– předseda senátu

● PhDr. Hana Maierová- starostka města

● Ing. Milan Hejduk, bývalý starosta a iniciátor spojení s mecenášem B. J. Horáčkem

● Maria Piwko- místostarostka města Jawor 

● Zástupci občanských aktivit a organizací:

- Mgr. Bohuslav Lédl (Turnovská Bohéma)

- Martin  Mareš ( TJ Trnov)

- Mgr. Roman Mareš, ředitel ZŠ Skálova

-    František Zikuda  za turnovské podnikatele a dárce

- Eva Pleslová za Centrum pro rodinu Náruč

-    Božena Zajíčková, předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami za seniory

- Otakar Grund za Spolek rodáků a přátel Turnova

-    Luďka Kanclířová za FOKUS Turnov a další organizace pro postižené občany

-    Vlasta Špačková, starostka Karlovic, jako zástupce okolních obcí

-     Dana Feštrová, zástupce Kulturního centra Turnov, s.r.o.

Následoval ohňostroj a další fanfáry.

18.45 - 19.00 Zahájení výstavy o Střelnici ve foyeru před hlavním sálem v 1. patře, promluvil autor výstavy 

PhDr. Miroslav Cogan

19:15 -  21.00 Slavnostní program ve velkém sále

Večer moderoval profesionál p. Žmolík. Slavnostní projev přednesl Ing. Milan Hejduk (bývalý starosta) a 

PhDr. Hana Maierová (starostka). Následovaly zdravice hostů a poděkování za podíl na realizaci a předání 

pamětních listů.

Slavnostní večer pokračoval koncertem  Hradecké filharmonie pod vedením šéfdirigenta Ondřeje Kukala. Na 

programu byly skladby Maurice Ravela - Pavana za mrtvou infantku,  W. A. Mozarta - Houslový koncert č. 5 

(sólo hrál Miroslav Vilímec) a vrcholem večera byla Dvořákova Novosvětská symfonie (bohužel ne celá, jen 

2. a 4. věta).

21:00 – 22.00 Přátelské setkání přítomných a raut v přilehlých prostorách foyeru a kluboven

Přes víkend 25. a 26. října byly ještě v Turnově přítomny delegace z Jaworu, Niesky, Idar-Obersteinu, 

Reeuwijku, Kesthely,  Alvesty...., pro něž byl organizován zvláštní program včetně prohlídky nové budovy 
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Střelnice a workshopu.

Následoval program festivalu, který je podrobně popsán v kapitole VII. Kultura:

25. 10. - Festival přátelství Turnov - Jawor -"Poznejme se navzájem"

            - Přehlídka filmů OFAS

            - Jazzový festival

26. 10. - Filmy pro děti 

           - Festival přátelství Turnov - Jawor - přehlídka dětských a mládežnických souborů

           - Koncert pěveckých sborů

           - Divadelní představení Naštěkaná

27.10. - Dílna pro děti

           - Hudební Turnov

           - Koncert Livores Mortis

28.10. - Keltské trhy

           - Slavnostní večer k 90. výročí založení Československa

29.10. - Vernisáž výstavy fotografií

           - Koncert skupiny Kryštof

30.10.- Sunshine - koncert

31.10. - 2.11. - Irský víkend

► Závěr října byl sice přeplněn událostmi kolem otevření Střelnice, přesto jsme nezapomněli oslavit 
kulaté, devadesáté výročí vzniku republiky v roce 1918. V sobotu 25. října byla u pomníku ve Skálově 
ulici uctěna památka padlých za přítomnosti zahraničních delegací a v úterý 28.  října se uskutečnil 
slavnostní večer ke vzniku samostatného československého státu. V rámci slavnostního večera byla 
tradičně udělena Cena obce. 
Na udělení Ceny obce za rok 2008 byli navrženi:

Pan Petr Boudný, B.Th., kazatel a správce sboru Jednoty bratrské v Turnově. Nominovaný se kromě své 

pracovní  činnosti  dlouhodobě  věnuje  práci  s  mládeží.  Na  Cenu  obce  za  rok  2007  je  navrhován  za 

uspořádání pracovního pobytu cca 250 dětí vojáků z amerických základen v Turnově v dubnu tohoto roku. 

Během pobytu byly uskutečněny obecně prospěšné aktivity ve prospěch Základní školy 28. října, Mateřské 

školy 28. října a ISŠ v Turnově. Tento projekt byl organizačně bezchybně připraven.

Paní Vlasta Matoušová, malířka a ilustrátorka.  Narodila se a trvale žije v Turnově, studovala na Sklářské 

škole v Železném Brodě, další umělecké vzdělání jí bylo zakázáno z politických důvodů. Její nejpoužívanější 

techniky jsou kresba, akvarel a grafika, věnuje se také vědecké ilustraci v oblasti botaniky. Cena obce je 

navrhována za trvalý umělecký přínos a reprezentaci města v celorepublikovém měřítku.

Pan Mgr. Roman Mareš, ředitel Základní  školy v ul. Skálova v Turnově. Nominace na Cenu obce je za 

přípravu a realizaci bohatého programu u příležitosti 100. výročí školy. Program byl rozdělen do několika 

vzájemně provázaných  aktivit  a  oslovil  nejen bývalé  i  současné  žáky a  učitele,  ale  i  širokou veřejnost. 

Příprava  akce  tohoto  rozsahu  byla  mimořádně  náročná  a  akce  přispěla  k  posílení  významu škol  před 

veřejností obecně.
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1. turnovská chráněná dílna zastoupená předsedou sdružení panem Ing. Františkem Štillerem. Cena 

obce je navrhována za založení občanského sdružení mimořádné prospěšnosti. Chráněná dílna je zařízením 

pro pomoc zdravotně postiženým ve společnosti, cíleně rozvíjí možnosti pro pracovní a sociální uplatnění 

zdravotně handicapovaných, obhajuje práva a zájmy těchto občanů na území Turnova a spádových obcí. V 

rámci komunitní péče má dále v programu rekvalifikaci a pracovní terapii pro problémové a těžko uplatnitelné 

skupiny na trhu práce.

                              

Na udělení čestného občanství žádné návrhy nedošly.

Předložené návrhy posoudila hodnotící komise ZM dne 18.9. a po schválení návrhu zastupitelstvem byla 

cena udělena 1. turnovské chráněné dílně.  Finanční odměna náležející k Ceně obce ve výši 100.000,- Kč 

tedy putovala na činnost této organizace.

V kulturním programu večera vystoupil dramatický kroužek ZŠ Skálova pod vedením paní učitelky Kepkové, 

která  autorsky zpracovala  téma osudových  osmiček v  dějinách Československa i  Turnova (1908,  1938, 

1948, 1968,..). Vystoupení byla propojeno tanečními výstupy na hudbu příslušných období v podání Taneční 

a pohybové školy ILMA Turnov. Snad i vystoupení turnovských dětí přivedlo do publika hodně diváků, takže 

malý sál Střelnice byl nejen plný, ale musely být přidány ještě dvě řady židlí.
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LISTOPAD 2008 * LISTOPAD 2008 * LISTOPAD 2008*

► 1. listopadu zahájila provoz kompostárna bioodpadu na Hrubém Rohozci.  Do kompostárny mohou 

občané Turnova zdarma vozit bioodpad ze svých zahrad a domácností. Jedná se např. o trávu, zbytky rost-

lin, větve, listí, spadané ovoce, zbytky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávovou sedlinu apod.  Kompostárna 

se nachází za rohozeckým pivovarem a bude fungovat vždy od 1. března do 30. listopadu. Současně se za-

hájením provozu kompostárny byl od listopadu 2008 ukončen sběr bioodpadu na sběrném dvoře na Ve-

secku, provozovaném Technickými službami Turnov, s. r. o.

► V pondělí 3. listopadu se v turnovské Základní škole v ulici 28. října konala malá slavnost - ofici-
álně byly zakončeny rekonstrukční práce.  Škola má vyměněna nová okna, nové zateplení a fasádu. 
Barva fasády byla vybrána tak, aby souhlasila s původní barevností z počátku 30. let minulého století, kdy 

byla  budova  postavena.  Rekonstrukce  školy  začala  v polovině  června,  největší  díl  prací  byl  odveden o 

prázdninách. Od září se pracovalo již jen na vnější fasádě, takže stavební práce omezily provoz minimálně. 

Celková částka za investici je 24 milionů korun, z toho 15 bylo hrazeno ze státní dotace, 9 miliónů platilo 

Město. Tato škola je nyní počtem žáků největší v Turnově, učí se zde  596 dětí (kapacita je 600 žáků). 

Slavnostního předání stavby se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR Zdeněk Mach.

► V letošním roce oslavilo 100. výročí založení také turnovské gymnázium.   Ředitelství školy a Na-

dační fond Gymnázia ve spolupráci s profesorským sborem připravili řadu akcí a kulturních pořadů k tomuto 

významnému jubileu, které probíhaly během roku,  hlavní oslava se konala v sobotu 8. listopadu,  kdy 

proběhlo setkání absolventů turnovského gymnázia. Od ranních hodin proudily davy absolventů do budovy 

turnovského gymnázia, kde probíhala prezence bezmála dvou tisíc přihlášených účastníků. Pro absolventy 

bylo připravena řada prezentací, výstavy fotografií od počátku školy až do dnešních dnů. Oslavy pokračovaly 

na turnovské Střelnici. Ve velkém sále  probíhal kulturní program, většina účinkujících byli absolventi, stu-

denti, případně učitelé  školy, v malém sále proběhlo divadelní představení Bylo nás pět. Odpolední čas byl 

vyhrazen individuálnímu setkávání absolventů v různých restauračních zařízeních celého Turnova a okolí. 

Další informace jsou uvedeny v kapitole VI. Školství.

► Ve středu 12. listopadu se v nové Střelnici uskutečnila historicky první přehlídka turnovských ma-
teřských škol.  Po vystoupení základních a středních škol a turnovských souborů se dostalo i na nejmenší 

účinkující, aby vyzkoušeli vybavení kulturního centra. Vystoupení se zúčastnily všechny mateřské školy, na 

jevišti se vystřídalo přes 120 dětí. Divácká návštěva předčila očekávání pořadatelů, takže lidé v obecenstvu i 

stáli. Dále se ukázalo nepraktickým řešení jeviště a zázemí, které není propojeno s hledištěm uvnitř budovy. 

Tato koncepce nevadí u akcí s profesionálními účinkujícími,  není vhodná pro akce přehlídkového typu s 

amatéry, kteří chtějí plynule přecházet zpět do hlediště. 

►  V pátek 14. listopadu se uskutečnil v Městském divadle v Turnově 9. ročník přehlídky poezie a 
hudby Poetika 2008. V letošním roce byla přehlídka pouze jednodenní, ale recitační soutěže zúčastnil re-
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kordní počet účinkujících - 72 sólistů a dva soubory (16 a 9 účinkujících)! Večer se pak konal galakoncert, v 

hudební části programu vystoupily skupiny Jananas a Xindl X, nechyběly stálice tohoto programu Vladimír 

Mišík a Radim Hladík. Podrobnosti o přehlídce jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

► Ve čtvrtek 20. listopadu byla slavnostně předána stavba zrekonstruované židovské synagogy v 
Krajířově ulici.  Malý hudební program přímo uvnitř synagogy připravili muzikanti kolem Jaroslava Kotka a 

byly to židovské písně a jejich úpravy. Od 17 hodin byl v Muzeu Českého ráje připraven program pro ve-

řejnost, a to přednášky Tomáše Hocke na téma stavební obnovy synagogy a Jana Prostředníka, který zá-

jemce seznámil s výsledky archeologického průzkumu synagogy.  Od pátku 21. do neděle 23. listopadu 
pak byla synagoga otevřena pro veřejnost, vždy každou celou hodinu se uskutečnil odborný výklad, 
v sobotu 22. listopadu si mohli od 15.00 hodin přítomní vyslechnout zpěv hebrejských písní za svitu 
svící na počest královny Šabat. Kamenná barokní stavba na tomto místě pochází z počátku 18.století, za-

knihování 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 nepo-

znání. Část inventáře se zachovala a je v péči Židovského muzea v Praze. Tato stavba byla později oceněna 

jako stavba roku Libereckého kraje.

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 průzkum 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 2007 byly zahájeny vlastní stavební a restaurátorské práce na budově : fixace stropu nad 2. podla-

žím, odstranění novodobých úprav (rampy, betonového  podlaží...), archeologický průzkum pod nepůvodní 

podlahou v interiéru budovy, odkrývání spodních vrstev omítky z roku 1907, statické zajištění, doplnění pís-

kovcových prvků, úprava oken, začaly práce na střeše, klempířské práce a příprava  k zajištění kopií jednot-

livých prvků. V letošním roce byly provedeny restaurátorské práce na nástěnných malbách, pokládka břidli-

cové střešní krytiny, úpravy podlah, elektroinstalace, osazení kovářsky zpracovaných prvků, úprava fasády a 

vybavení interiéru.

Z výše uvedených Norských fondů Město získalo na tuto investici 8,5 milionu korun,  celková částka činila 14 

milionů. Zato má město další architektonický skvost,  který bude pod vedením dr. Terezie Dubinové zají-

mavým místem pro turisty i pro konání kulturních akcí.

► Turnov má novou mistryni republiky, a to v judu. Ve dnech 22. a 23. listopadu se v Olomouci konalo 

mistrovství České republiky v judu a reprezentantka TSC Turnov Naďa Longinová zvítězila. Mistrovství se 

účastnilo  200 dorostenek a  dorostenců ze 60 oddílů.  Její  výkon je v roce 2008 nejlepším individuálním 

umístěním závodníka našeho oddílu Judo TSC Turnov. Více je psáno v kapitole IX. Sport.

► Listopadové zasedání zastupitelstva ( 27. 11.) rozhodlo o zřízení Kulturního fondu Města  Turnova. 
Jedná se o nový systém financování místní kultury, který má proti stávajícímu  rozpočtovému systému 

hospodaření výhodu v časové plynulosti (nemusí se nulovat ke konci kalendářního roku, a lze do něj přímo 

přijímat sponzorské dary na tuto činnost. Nad hospodařením má kontrolu Správní rada fondu a zastupitelstvo 
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města. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

.

► První adventní neděli, která letos vyšla na 30. listopadu, se na náměstí Českého  ráje konala tra-
diční akce Rozsvícení vánočního stromu.  Program zahájila fanfára a několik koled v podání Žesťového 

souboru ZUŠ pod vedením Jiřího Richtra. Úvodu se ujala moderátorka Eva Kordová a paní starostka dr. 

Hana Maierová, která rozsvítila první svíčku na adventním věnci. Poté se na jeviště postupně dostavily ad-

ventní postavy sv. Martin, sv. Kateřina, sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš a sv. Lucie a představily se. Také 

si zazpívaly spolu s dětmi pod vedením Aleše Resslera (zpěv a kytara) a nato se rozsvítil strom i adventní 

výzdoba. Za zpěvu dalších koled se adventní postavy vydaly s nadílkou mezi děti. Počasí akci přálo, takže 

návštěvnost odhadujeme na 1000 lidí - 450 dárečků bylo hned pryč. Asi hodinu před začátkem se začalo 

prodávat občerstvení, které připravila Obchodní akademie a hotelová škola V Turnově pod vedením pana 

učitele Drašnara. Podávaly se teplé nápoje včetně vánočního punče a domácí vánoční štoly. Akce byla zá-

roveň pojata jako prezentace školy a u stánků bylo stále rušno. Velký úspěch měly hlavně adventní postavy - 

novinka letošního programu, skvěle zahrané i nalíčené - účinkovaly děti ve věku 13 - 15 let z dramatického 

kroužku ZŠ Skálova pod vedením (a za vydatné asistence) paní učitelky Kepkové.
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PROSINEC 2008 * PROSINEC 2008 * PROSINEC 2008 *  

► Od 1. do 20. prosince byla otevřena tradiční Ježíškova pošta v Informačním centru na náměstí. 
Děti, ale i dospělí, mohli poslat dopis, případně obrázek doplněný adresou rodičů či prarodičů, a to vhozením 

do zlaté schránky.  Za to dostali potvrzení o přijetí zásilky a malý dárek. Služby Ježíškovy pošty využilo ... 

dětí.

 

► 1. prosince převzalo Sdružení Český ráj ve Veletržním paláci v Praze prestižní ocenění.  V rámci 7. 

ročníku soutěže Náš kraj 2008, kterou pořádá prestižní vydavatelství časopisu C.O.T., získalo Sdružení Čes-

ký ráj 3. místo v kategorii Nejlepší turistický produkt. Oceněna byla zpracovaná Turistická nabídka v Českém 

ráji, která byla složena z připravené Nabídky turistických  programů, katalogu Dovolená a CD. Soutěže se 

zúčastnilo  90 subjektů.

► 4. prosince byl v Tázlerově ulici otevřen BABY BAR s dětským koutkem jako nová služba pro ma-
minky s dětmi.  V rámci dětského koutku je zajištěno krátkodobé hlídání (až na 4 hodiny) pro děti ve věku 

1,5 až 12 let. Školená pracovnice má pro děti připraven program, jako malování na sklo,  modelování, promí-

tání pohádek. V baru mohou pochopitelně posedět maminky s dětmi i ostatní zájemci.

► 12. prosince začala třídenní návštěva zástupců dvou francouzských měst Andelot-Blancheville a Jo-
inville, která jsou dalšími možnými partnery Turnova.  Obě města se nacházejí v oblasti Champagne. Po 

prvním kontaktu letos na jaře, kdy se Francouzi zúčastnili Staročeských trhů a seznámili se s naším městem, 

začala spolupráce nabývat konkrétních obrysů: 

Na jaře 2009 se ve Francii uskuteční výstava fotografií a kolekce šperků a drahých kamenů, která bude do-

plněna o kulturní vystoupení. Do Francie se podívají některé turnovské soubory a muzikanti. Podobná pre-

zentace by se měla uskutečnit také z francouzské strany v Turnově. Hovořilo se zejména o spolupráci v ob-

lasti cestovního ruchu a výměně studentů v oblasti gastronomie.

Hosté navštívili právě výuku na Hotelové škole v Turnově, expozici a výuku ve šperkařské škole, navštívili 

muzeum, výrobu ve šperkařském družstvu Granát, okolí města a vánoční trhy. 

► Mírná zima stále nepřála zimním sportům, až v pátek 12. prosince bylo znovu otevřeno pro novou 
sezónu mobilní kluziště v Turnově II .  Byl stanoven běžný rozvrh využití kluziště i mimořádný vánoční. 

Ceny za návštěvu kluziště zůstaly stejné jako v loňském roce:

- permanentka na celou sezonu - 700,- Kč

- blok (jednotné vstupné) - 30,- Kč

- školy - jedna učební hodina - 300,- Kč

- družstvo dětí (BHK) - 300,- Kč za jednu hodinu

- ostatní organizace - 550,- Kč za jednu hodinu

Další informace o bruslení jsou uvedeny v kapitole IX. Sport.
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► V průběhu třetího adventního víkendu  12. až 14. prosince se konal jubilejní 10. ročník vánočních 
trhů. Na náměstí Českého ráje byly stánky 70 prodejců dárků a vánočního zboží – ozdoby, perníčky, kera-

mika, hračky, umělecké předměty, pletené zboží, ale i prodej vánočních stromků a bohatý výběr tradičního 

občerstvení. Na krytém jevišti bude probíhal bohatý kulturní program, který byl volen jako vyvážený z míst-

ních souborů a školních kroužků a z dovezené profesionální kultury - program je podrobně popsán v kapitole 

VII. Kultura. Počasí nepřálo zejména v pátek, kdy lilo jako z konve, v sobotu a neděli se naopak ukázalo i  

sluníčko, jen vítr zlobil zejména některé stánkaře a návštěvníky po celé tři dny. Letošní jubilejní ročník byl fi-

nančně podpořen 80 tisíci korun z grantu Místní agenda 21, takže celkové náklady činily 120 tisíc korun.

► Nové  vedení  Libereckého  kraje  nechalo  přezkoumat  splynutí  turnovských  středních  škol  Ob-
chodní akademie a Hotelové školy s Integrovanou střední školou v Turnově.  Dle platného školského 

zákona Rada Libereckého kraje odvolala z funkce ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov 

Otakara Špetlíka a ředitelku Integrované střední školy Turnov Milenu Lednejovou. Rada jmenovala do funkce 

ředitele příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zbo-

rovská 519 Otakara Špetlíka, a to s účinností od 1. ledna 2009. Tím bylo zpečetěno kontroverzní splynutí 

dvou škol v jednu. Nové vedení Libereckého kraje však chce přehodnotit celý projekt  optimalizace středních 

škol a uskutečnit audit,  na jehož základě bude rozhodnuto, jestli se některé školy znovu nerozdělí. Jako 

první projde auditem v první pololetí příštího roku Obchodní akademie a Hotelová škola a Střední odborná 

škola v Turnově. „Spojení škol na opačných stranách patnáctitisícového města nepovažuji za logické, přesto  

ho nemůžeme zvrátit, protože by to ohrozilo jejich financování," řekl ČTK hejtman Stanislav Eichler. Pokud 

audit potvrdí, že spojení není vyhovující, nevyloučil možnost, že od 1. července 2009 může být škola znovu 

rozdělena na dva samostatné subjekty. Takový malý Kocourkov.

► Poslední den roku 2008 se konal již pětatřicátý ročník Silvestrovského běhu sídlištěm.  Závod zalo-

žil v roce 1974 František Matějec, drogista z Nádražní ulice a dlouholetý funkcionář z bývalé TJ Lokomotivy 

Turnov.  Hlavní závod se běží na 6 okruhů a celková délka je 5 500 metrů, mladší kategorie mají trasu kratší. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 62 závodníků, z toho 37 v hlavním závodě. Průběh závodu byl rychlý a dra-

matický, rozhodlo až poslední kolo, vítězem hlavního závodu se stal Jiří Čivný ze Semil. Podrobnější infor-

mace jsou uvedeny v kapitole IX. Sport.

► Během měsíce prosince bylo jasné, že letošní silvestrovská show s ohňostrojem na náměstí nebu-
de. Důvodů bylo hned několik: v první řadě peníze - slavnost pořádaly ve spolupráci dva soukromé subjekty 

(Zdeněk Pohl Ohňostroje a BMM Art), které již několik let vkládaly do akce své peníze. Rovněž řada občanů 

si stěžovala na hluk, nepořádek a podobně. Kauza ohňostroj, která rozdělila Turnovany na dva tábory, však 

dostala nečekané rozuzlení. Pan Pohl se spojil s Městem a byl uspořádán Novoroční ohňostroj Na Lukách, a 

to na Nový rok od 18. hodiny. Účast lidí Na Lukách předčila očekávání, podle odhadů dorazilo 1500 – 2000 

lidí.  V úvodu byl krátký kulturní program, kde zahráli Trubači z Českého ráje, moderovala Eva Kordová. 

Ohňostroj byl skutečně velkolepý, neboť ve volném a bezpečně ohraničeném prostoru lze využít více pyro-

technických efektů než v zástavbě, např. na náměstí. Podrobnosti jsou popsány v kapitole VII. Kultura.
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► Rok 2008 byl v turnovské porodnici opět rušný, protože zájem o ni stále stoupal.  Narodilo se tu 504 
dětí, což je téměř maximální počet pro udržení kvality péče. Kromě turnovských maminek  tu byly i rodičky 

z Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Liberce, Hodkovic nad Mohelkou a Jablonce nad Nisou, které se po-

dílely na celkovém počtu porodů plnou polovinou.  A ještě obvyklá čísla: Z 504 dětí narozených v turnovské 

Panochově nemocnici  v roce 2008 bylo 244 děvčat a 260 chlapců, 74 dětí přišlo na svět císařským řezem a 

6 žen porodilo dvojčata. 

► K celoročním statistikám patří výše zadlužení Turnova. Ze zprávy vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. 

Drahomíry Staňkové: " Město Turnov využívá výhod kontokorentního úvěru na překlenutí časového nesoula-

du mezi přijatými příjmy a skutečnými výdaji z účtu města. Úročena je vždy jen aktuální částka čerpání toho-

to úvěru, tj. debet, který je povolen do maximální výše 20 milionů korun. Revolvingový úvěr, který byl přijat 

na financování obnovy židovské synagogy, je již splácen. Dlouhodobých úvěrů má Město Turnov celkem 

šest v celkové výši 127 997 tisíc korun. Dluh na 1 obyvatele Turnova tak činí  8.827 korun." Zadluženost 

města se od loňska zvýšila o 2 887 korun na jednoho obyvatele, to jest o 32,7 %.

► Statistika dopravních nehod v okrese Semily za rok 2008 dopadla ve většině ukazatelů výrazně 
lépe než v minulých letech. Celkem se stalo 1076 dopravních nehod,  což je nejméně od roku 1995 

(  dlouhodobý roční  průměr za existenci  okresu činí  808 dopravních nehod).  V roce 2008 byli  na území 

okresu usmrceni tři účastníci dopravních nehod, což je nejnižší od roku 1985 (dlouhodobý roční průměr činí 

9 usmrcených, tedy jeden usmrcený na 90 dopravních nehod). V roce 2008  lidský život vyhasl "až" u každé 

359. dopravní nehody. Počet zraněných byl v roce 2008 téměř stejný jako v předchozích dvou letech a opět 

patřil mezi nejnižší v historii okresu: těžce zraněno bylo 38 osob a lehce zraněno 191 osob (dlouhodobý 

roční průměr činí 55 těžce zraněných a 202 lehce zraněných). Výše hmotných škod zcela logicky výrazně 

stoupla  s výrobou nových,  kvalitnějších,  tím ale  i  výrazně dražších vozidel.  V roce 2008 hmotné škody 

dosáhly  výše  40,190  milionů  korun  a  představují  průměrnou  škodu  37,4  tisíc  korun  na  jednu  dopravní 

nehodu. (dlouhodobý roční průměr představuje částku 16,3 tisíc korun na jednu dopravní nehodu).  Nejvíce 

nehod (605,  což je 56,2 %) zavinil  nesprávný způsob jízdy. Následuje nepřiměřená rychlost jízdy s 234 

nehodami (21,7 %),  nedání přednosti  v jízdě se 124 nehodami (11,5  %) a nesprávné předjíždění  s 33 

nehodami (3,1 %). 

Přímo na Turnovsku byl usmrcen jeden člověk při dopravní nehodě v říjnu tohoto roku u čerpací stanice na 

Kyselovsku.

► Malá  statistika občanských záležitostí: v roce 2008 bylo ve 4 bězích bylo přivítáno 103 dětí ze 147 
pozvaných ( 68,7%) a zástupci Města pogratulovali 213 jubilantům. Z přivítaných dětí bylo 55 děvčátek a 

48 chlapců. Z dívčích jmen převládala jednoznačně Nikola (sedmkrát), po čtyřech pak Natálie a Tereza, po 

třech dívkách jsme měli   Adélu,  Annu, Barboru,  Karolínu a Veroniku.  Z chlapeckých jmen "zvítězil"  Jan 

(sedmkrát), v závěsu byl Jakub (šestkrát), čtyřikrát Filip a třikrát se objevili Antonín, Jiří, Marek, Ondřej a Voj-

těch.

Podle zásad komise pro občanské záležitosti jsou oficiálně navštěvováni občané, kteří slaví 80., 85. a 90. 
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narozeniny, poté každým rokem. V roce 2008 to bylo 109 osmdesátníků, 61 pětaosmdesátníků, 14 občanů 

slavili devadesátiny a 29  Turnováků se dožilo více než devadesáti let. 

Na turnovské radnici byly také oslaveny dvě zlaté svatby (po 50 společných letech) a dvě svatby diamantové 

(po 60 letech).

► Ke konci roku začala hrozit vyšší nezaměstnanost, jak vyplývá z celosvětové situace popsané v 
úvodu. Zvyšování počtu nezaměstnaných se nevyhnulo ani našemu kraji. K poslednímu dni roku 2008 

bylo  úřady práce v  Libereckém kraji  evidováno celkem 16 605 neumístěných uchazečů o  zaměstnání. 

Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných zaznamenaly také všechny okresy Libereckého kraje, přičemž 

největší relativní přírůstek uchazečů ve výši 10,2 % (400 osob) registrovaly úřady práce na Českolipsku. V 

okrese Liberec a Semily se počet nezaměstnaných zvýšil shodně o 8,5 % a v okrese Jablonec nad Nisou 

o 7,2 %.  Mezi  registrovanými  uchazeči  tradičně  převažovaly  z  51,7 %  ženy.  Skupina  absolventů  před-

stavovala 4,9 %, podíl mladistvých do 18 let věku dosáhl 1,9 % a podíl osob se zdravotním postižením pak 

16,0 % uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 7 129 osob, tedy 42,9 % ze 

všech uchazečů o zaměstnání. 

Pro představu uvádíme graf vývoje nezaměstnanosti za poslední 4 roky:

Během prosince 2008 se na úřady nově nahlásilo 2 836 uchazečů, v případě 1 512 osob byla evidence 

ukončena nebo z ní byly vyřazeny. Nové pracovní místo pak získalo 844 osob, z toho 139 z nich prostřednic-

tvím úřadu práce. Míra registrované nezaměstnanosti v Libereckém kraji dosáhla k 31. 12. 2008 hodnoty 

6,95 % (tj. o 0,99 procentního bodu nad hranicí průměru České republiky). Nabídka pracovních příležitostí 

vedená úřady práce disponovala k 31. 12. 2008 celkem 2 279 volnými místy, na 1 volné pracovní místo tak 

ke konci prosince připadlo 7,29 uchazečů o zaměstnání.
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( převzato z Českého statistického úřadu, pobočka Liberec)
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II.
ZASTUPITELÉ A RADNÍ MĚSTA,

KOMPETENCE,
ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

2008
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V roce 2008 proběhly volby do krajských zastupitelstev, které jsou popsány v úvodní kapitole.
V rámci města Turnova nedošlo v průběhu sledovaného roku personálním změnám v Zastupitelstvu 
ani v Radě města Turnova.

V roce 2008 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)

Aleš Hozdecký (zvolen za ODS)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Břetislav Jansa (zvolen za Volbu pro město)

RNDr. Otto Jarolímek, CSc. (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, CSc (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 poprvé v v historii města žena 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 

prostředkům a je zodpovědná za styk s veřejností, za zákona řídí povodňovou komisi, předsedá letopisecké 
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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, Euroregionu 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, koordi-

nuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu (kromě KCT), řeší problematiku 

televizních šotů o městě a Hlasů a ohlasů Turnovska.

Zastupuje město ve SMOČR v oblasti cestovního ruchu,ve Sdružení Český ráj a  Mikroregionu Český ráj.

V radě města v roce 2008 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.

Městský úřad Turnov
V souvislosti s reformou veřejné správy, jejíž pro občana nejzřetelnější část se uskutečnila k 1. lednu 2003 – 

k 31. 12. 2002 zrušeny okresy a od ledna 2003 zřízeny obce tzv. III. stupně včetně Turnova -, došlo na MěÚ 

Turnov k podstatným změnám v rozmístění odborů a jejich kompetencí. V letech 2007 a 2008 došlo k rozší-

ření některých agend jednak v souvislosti s vydáváním koordinovaných stanovisek (odbor památkové péče, 

životního prostředí a dopravy + koordinační pracovník na správě majetku) a jednak v souvislosti s přene-

sením agendy přestupků na obce. V roce 2008 došlo z prostorových důvodů k drobným změnám rozmístění 

odborů a další se chystají v roce příštím. V posledním čtvrtletí roku byl přemístěn odbor dopravy - řidičské 

průkazy a autoškola - do protější budovy ve Skálově ulici (čp. 72).  Ke stěhování kanceláří dále došlo v 

hlavní budově.
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Odbory jsou dislokovány v pěti budovách v nejbližším okolí náměstí. Jedná se o tyto domy:

1. Radnice, ul. Antonína Dvořáka 335.

2. Informační středisko - náměstí Českého ráje 26.

3. Městská policie - Skálova ul. 68.

4. Skálova čp. 72 (dosud také Úřad práce a VZP).

5. Skálova 84  (dříve Kontaktní místo státní sociální podpory).

Radnice, ul. Antonína Dvořáka 335. Zde sídlí:
► Vedení Města Turnova, sekretariát tel. 481 366 222, I starosta města, tel. 481 366 223, místostarostové 

481 366 225 a  tel. 481 366 224. 

► Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ, tel. 481 366 405.

► Odbor životního prostředí (kanceláře 102-110), tel. 481 366 312, vedoucí odboru: Ing. Miloslava 

Šípošová. 

► Odbor finanční (kanceláře 202 -209 a 311), tel. 481 366 203, vedoucí odboru: Bc.Drahomíra Staňková. 

► Odbor rozvoje města (kanceláře 210-213, 402), tel. 481 366 211, vedoucí odboru: 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. 

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: Bc. René Brož.

► Odbor dopravní ( řidičské průkazy a autoškola v prostorách po depozitáři Muzea Českého ráje v přízemí 

domu)

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. 

55



III.
MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV

KOMISE A VÝBORY RADY MĚSTA
A ČINNOST ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

V     ROCE 2008  

MěÚ Turnov, ul. Antonína Dvořáka čp. 334, tel. 481 366 111 - spojovatelka,

faxy: 481 366 112, 481 366 221, internet: www.turnov.cz
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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 zá-

roveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na svěřeném úseku pod-

řízena krajskému úřadu. Komise, kterých se netýká předchozí ustanovení, jsou ve své činnosti odpovědny 

radě  města.  Té předkládají  svá  stanoviska  a  náměty.  Komise,  v  jejichž  čele  stojí  podle  nově  přijatého 

pravidla členové zastupitelstva, tvoří odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, tak i z 

řad ostatních občanů města. Tyto komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí odborné návrhy 

spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího aktu. Tím i nadále zů-

stávají 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, který byl schválen radou města 25. 4. 2001 a je k dispozici 

v podatelně MěÚ nebo na internetových stránkách města.

Složení komisí pro volební období 2006 - 2010 schválila rada města na svém zasedání dne 13.prosince 

2006. Během roku 2008 došlo k několika personálním změnám, zejména byla rozšířena komise pro ob-

čanské záležitosti a nově vytvořena komise pro informatiku.

Ke konci roku 2008 působily komise a výbory v následujícím složení:

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, Mgr. Bohuslav Lédl, PhDr. Hana 

Maierová, RNDr. Jan Touš, PhD., 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, Ing. Jan Konejl, Mgr. Karel Štrincl, 

Jiří Šteffan, Ing. Jaroslav Zahrádka

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, Ing. Petr Štěpánek

Komise bytová 
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Břetislav Jansa - předseda, Ivan Boháč, Aleš Mastník, Ludmila Těhníková, Eva Mizerová, Mgr. Martina 

Pokorná 

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. Martin Nechvíle, 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, Petr Gruber

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, 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

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, Pavel Charousek, Ing. Karel Janák, Jana Jiřenová, Mgr. Hana Kocourová, Dagmar 

Landrová, PhDr. Hana Maierová, Marie Meixnerová, Eva Pleslová, Jan Zárybnický

Komise letopisecká 
PhDr. Hana Maierová - předsedkyně, Pavel Charousek, Dalibor Sehnoutka, Bc. René Brož, Jitka Petrušková 

Komise pro zdravotně sociální služby 
MUDr. Jiří Tomášek - předseda, Dagmar Brabcová, Bc. Jaroslav Cimbál, Ing. Jaromír Pekař, MUDr. Daniel 

Pospíšil, Bc. Drahomíra Staňková, Mgr. Hana Kocourová, Iva Jirčáková, MUDr. Dana Drbohlavová

Komise sociální 
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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 

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 

Komise pro informatiku
Aleš Hozdecký - předseda, Jan Zárybnický, Bc. Jan Rabas, Bc. Drahomíra Staňková, Ing. Zdeněk Fišer, 

Miroslav Zvířecí

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 pracovaly v roce 2008 v tomto 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.

Výbory se řídí jednacím řádem, který byl schválen městským zastupitelstvem 26. 4. 2001 a jeho znění je 

k dispozici v podatelně MěÚ nebo na internetových stránkách města.

OSADNÍ VÝBORY
Osadní výbor pro periferní lokalitu města Vesecko-Daliměrice-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 2008 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 
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Vaňátko, Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, Mgr. Hana Kocourová, kpt. Václav 

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 Vodovodů a kanalizací - Ing. Pavel 

Svatoš, jmenovaný zástupce Východočeské plynárenské - Miloš Laštovička, jmenovaný  zástupce Východo-

české energetiky - 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 Hav-

lová (tajemnice komise), kpt. Mgr. Milan Drahoňovský, Jaroslava Krbečková, Eva Havlínová

Odbory a vedení MěÚ
VEDENÍ MĚSTA

PhDr. Hana Maierová, starostka města 

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

Aleš Hozdecký, místostarosta 

Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus

ODBOR FINANČNÍ

vedoucí odboru: Drahomíra  Staňková

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

vedoucí odboru: RNDr. Miroslav Varga

STAVEBNÍ ÚŘAD

vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

ODBOR SPRÁVNÍ

vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka
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ODBOR DOPRAVY:

Vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

vedoucí odboru: Hana Lustigová

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

vedoucí odboru: René Brož

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU

vedoucí odboru:  Ing. Eliška Gruberová

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ

vedoucí odboru: Pavel Dědeček

ODBOR KONTROLY

vedoucí odboru: Eva Dudová

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážník pověřený RM některými úkoly při řízení MP: Luboš Trucka

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA

velitel jednotky: Arnošt Černý

Činnost odborů MěÚ Turnov v roce 2008
ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM)
Vedoucí odboru: RNDr. Miroslav Varga

K 31.12.2008 měl odbor 9 pracovníků

Z činnosti za rok 2008:

Územní plánování

RM plnil úkoly úřadu pro územní plánování a jako pořizovatel územně plánovací  dokumentace pro celý 

správní obvod ORP Turnov.    Pracovníci ORM pořizovali změny nejen územního plánu města Turnov, ale 

zajišťovali také pořizování nových územních    plánů pro obce : Kacanovy, Troskovice,  Lažany, Karlovice, 

Hrubá Skála, Ždárek, Klokočí a pořizování změn územních plánů v obcích : Jenišovice, Malá Skála, Kobyly, 

Svijany, Pěnčín a Ohrazenice. .Současně ORM pořizovalo  4 změny platných územních plánů pro obce: 

Vlastibořice, Malá Skála,  Jenišovice, Kobyly.

V rámci  změn Územního plánu  sídelního útvaru Turnov  (dále jen  ÚPSÚ) proběhly v roce 2008 tyto akce:  

Změna  č. 11 ÚPSÚ  Turnov 

Jedná se o žádosti za rok 2003 a 2004 / celkem 11 lokalit/. Proběhlo závěrečné projednání návrhu změny s 

občany (14.2.2008) a jeho schválení zastupitelstvem.

Změna  č. 13A  ÚPSÚ  Turnov
Nová  trasa  severozápadní  odlehčovací  komunikace  a  rozšíření   Markovy ulice pro obousměrný provoz 
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se týká dvou lokalit. V roce 2008 byl projednán koncept, dopravní studie vyhotovená firmou ATELIER 4, 

předběžný inženýrsko-geologický průzkum, hodnocení vlivu na životní prostředí a další nutné expertízy. Ve-

řejného projednání v květnu a srpnu 2008 se účasnilo 263, resp. 365 občanů. Na základě podnětů a připomí-

nek bude provedeno nové měření hluku v dotčených lokalitách a zpracována studie o udržitelném rozvoji 

města Turnova. Po novém zpracování se předpokládá nové veřejné projednání ke konci roku 2009.

Změna  č. 13B,C  ÚPSÚ  Turnov 
Jedná se o žádosti za rok 2005 a 2006 (celkem 12 lokalit) v oblasti Výšinka hvězdárna a rozšíření průmys-

lových ploch Vesecko za pivovar Hrubý Rohozec  o  areál AGRO Český ráj, a.s, a dále žádosti občanů z 

roku 2007. Návrh byl zpracován firmou SAUL, s.r.o., Liberec a projednán. Ke schválení bude předložen v 

březnu 2008.

Změna  č. 14  ÚPSÚ  Turnov 
Jedná se o žádosti   občanů  podaných po 28.6.  2006,  které   nebyly  zařazeny  a  schváleny jako  součást 

změny (celkem 48 lokalit). Návrhy byly projednány a jsou připraveny ke schválení v ZM.

Změna č. 15 ÚPSÚ Turnov 
Jedná se o žádosti občanů za rok 2008 (celkem 36 lokalit). Byla provedena příprava podkladů pro jednání v 

komisích a ZM.

Vymezení zastavěného území:

Pro obce v působnosti ORP  Turnov ORM nově zpracovávalo vymezení zastavěného území. V roce 2008 se 

jednalo  o   15  obcí,  z  toho  v  devíti  případech  byl  již  proces  ukončen:  Rakousy,  Troskovice,  Modřišice, 

Soběslavice, Lažany,  Sychrov, Ždárek, Olešnice a Svijanský Újezd. Pro obce Ktová, Klokočí, Radostná pod 

Kozákovem, Mírová pod Kozákovem, Loučky a Holenice bude projednání ukončeno v příštím roce.

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 2008 to bylo 422 stanovisek.  Agendu zajišťuje R. Špačková.

Pořizování územně analytických podkladů pro území ORP Turnov :  

Odbor pořídil územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro 

pořizování územních a strategických plánů včetně průběžné aktualizace a komplexního ověření. Dále odbor 

nechal zpracovat  digitalizaci  map. Na konci  roku 2008 byl  zrealizován projekt  na pořízení a zpracování 

územně analytických podkladů správního obvodu Turnov pro státní Integrovaný operační program. Projekt 

má hodnotu 1,1 milionu korun a na financování se podílely evropské fondy (85%) a státní příspěvek (15%).

Investice - Kulturní centrum Střelnice:

Stavba včetně venkovních úprav byla v roce 2008 kompletně dokončena a předána KCT, s.r.o., k užívání. 

Slavnostní otevření proběhlo 24.10.2008. v roce 2008 bylo prostavěno 52,752 mil. Kč, oproti rozpočtu došlo 

k úspoře 3,32 mil. Kč. V průběhu roku pracovníci odboru spolupracovali také na zatřídění majetku a uvolnění 

financí na vnitřní vybavení. 

Díky dotacím se podařilo zrealizovat další 4 velké projekty: oprava židovské synagogy, rekonstrukce Zá-

kladní školy 28. října, výměna oken u budovy SUPŠ  a další část obnovy hradu Valdštejn.

Strategie rozvoje města -  Aktualizace a monitoring rozvojových studií města   

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu v roce 2008 byla zpracována a veřejně projednána v rámci 

projektu Místní agenda 21 v prosinci 2008. Byla zaktualizována řídící komise a určeni odborní garanti pro 
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jednotlivé oblasti aktualizace Strategického plánu města.

Zajištění dotací:

Celkem bylo zajištěno cca 23 milionů korun v následujících položkách:

1. Dotace na pořízení a zpracování územně analytických podkladů ORP Turnov - 1,1 mil. Kč

2. Účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt Kulturní centrum Střelnice - 4.mil. Kč

3. Podpora z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko na vnitřní vybavení Střelnice - 5,85 

mil. Kč

4. Dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu hradu Valdštejn - 1,6 mil. Kč

5. Zpracování žádosti o dotaci na projekt Naučné stezky v česko-polském příhraničí - získáno 10,8 mil. Kč 

na rok 2009 - 10.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU (OSM)
Vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

K 31.12.2008 měl odbor 12 pracovníků

Z činnosti za rok 2008:

Výdajové kapitoly

Pro rok 2008 měl odbor k dispozici 92,831 mil. Kč ve výdajových položkách, z toho část ( přes 7 mil. Kč) tvoří 

průběžné  položky,  získané  zpět  formou  nájemného.  Z  rámci  kapitálových  výdajů  byla  realizována 

rekonstrukce ZŠ 28.  října v Turnově a komunikace a inženýrské sítě v bytové zóně Hruštice.  Práce na 

obnově židovské synagogy dosáhly hodnoty 7,65 mil. Kč, dokončená synagoga byla slavnostně otevřena 

20.11.2008.  Dále  proběhla  vyběrová  řízení  na  developerské  projekty  bytových  domů  na  Hruštici  a  na 

Maškovu zahradu. 

Komunikace

V roce 2008 byly finanční prostředky v této kapitole poměrně malé, proto byly hrazeny spíše drobné opravy a 

běžná údržba. V ulici Komenského bylo vybudováno nové osvětlení.

Nebytové prostory

V rámci této kapitoly byla hrazena rekonstrukce kanalizace na Šetřilovsku, rekonstrukce výtahu v budově 

radnice a dále I. etapa výměny oken v SUPŠ. Dalším rokem probíhala výměna oken v budově Gymnázia. 

Další částka byla použita na revize v nebytových prostorách vlastněných městem a odstranění drobných 

závad.

Byty

Pro opravy bytových domů byla v roce 2008 vyčleněna částka 1.750 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. Z majetku města byl odprodán bytový dům čp. 579 v Husově ulici, ve kterém je 

6 bytových jednotek.

Městské organizace

V budovách, které mají v pronájmu organizace zřizované městem, byly v roce 2008 provedeny opravy a 
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investice celkem za 2.676 tis. Kč korun.  K této částce je nutné dále připočítat opravy a údržbu na hradě 

Valdštejn za 2.196 tis Kč hrazenou částečně z dotace MMR a Libereckého kraje. Rozpočet se skládal z 18 

dílčích částí.  V mateřské škole v ul. 28. října byl vyměněn kotel, v MŠ Mašov proběhla rekonstrukce půdních 

prostor a v ostatních školkách dílčí opravy. V Dětském centru v ulici Kosmonautů byla upravena zahrada v 

rámci projektu Zahrada bezpečná všem za celkovou částku 516 tis. Kč, na kterou přispěl Liberecký kraj 400 

tisíci korun. Pro Zdravotně sociální služby v Žižkově ulici byla opravena střecha, zásobník na teplou vodu a 

instalován kamerový systém.

Pozemky

V kapitolách nakládání s pozemky byly realizovány především drobnější nákupy pozemků, zejména v bytové 

zóně Durychov, a pozemky pro revitalizaci vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem.

Projekty

V kapitole projekty v roce 2008 pokračovaly práce na dokumentaci nové nádražní budovy a dopravního 

terminálu. Dále byla předložena dokumentace k žádostem o granty na rekonstrukci Základní školy 28. října, 

náves  Mašov,  zateplení  škol  v  ulici  Kosmonautů,  parkoviště  pod  Valdštejnem  a  další.  Celkem  stála 

projektová dokumentace 2,7 mil. Kč.

Příjmové kapitoly

Mezi každoroční pravidelné příjmy patří pronajímání zahrádek a pozemků, ze kterých byl vybrán nájem ve 

výši  1416  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 4650 tisíc Kč, a  nebytů 7000 

tisíc Kč.  

Dotace

V roce 2008 bylo Město úspěšné v získávání dotací z evropských fondů, ale i krajských a státních dotací:

1) Projekt Bazén Výšinka - plavání pro všechny a bez překážek - získána dotace 22 982 990,- Kč, celkové 

náklady cca 24 850 tis. Kč

2) Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa - dotace ve výši 89 731 384,- Kč, celkové náklady 

cca 91,608 tis. Kč.

3) Realizace úspor energií ve školských zařízeních - získána dotace 6 072 953,- Kč operačního programu 

životní prostředí, celkové náklady na zateplení cca 10 mil. Kč.

4) Hrad Valdštejn, I. etapa nového paláce na II. skalním bloku se skalním podložím - dotace Ministerstva 

kultury ČR ve výši 1,6 mil. Kč

5) Grantový fond Libereckého kraje přispěl na úpravy náměstí Bohuslava Jana Horáčka částkou 4 mil. Kč.

Kromě toho byly vypracovány i žádosti, kterým nebylo vyhověno, a to např. projekt Polská příroda a česká 

historie - klíč k rozvoji přeshraniční spolupráce, Místa přátelských setkání - prostranství, vybudování výtahu v 

základní umělecké škole a další.

Převodu potřebného majetku do vlastnictví města

OSM prověřil všechny pozemky zapsané na listech vlastnictví Půdního fondu v katastru města Turnova. Na 

vytypované pozemky byly podány žádosti o jejich převod do majetku města. Byl uskutečněn bezúplatný 

převod osmi parcel na Bukovině a Malém Rohozci od Pozemkového fondu, zbytkových pozemků u 

kruhového objezdu Bezručova, chodníků v ulicích Nádražní, Jana Palacha, sobotecká a Mašovská, a to z 
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vlastnictví Libereckého kraje.

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)
Vedoucí odboru: Ing. Eliška Gruberová

K 31.12.2008 měl odbor 5 pracovnic.

Z činnosti za rok 2008:

Realizace projektů na podporu cestovního ruchu

V průběhu roku 2008 byly získány dva granty z Grantového fondu Libereckého kraje, a to: 

- Turnovské šperkařství a kamenářství  - v hodnotě cca 100 tisíc korun, z toho příspěvek činil 50%

- Prohlídky turnovských kostelů - v hodnotě 128 tisíc korun, příspěvek kraje činil 60 tisíc korun

Propagace regionu

Odbor zajistil vydání těchto materiálů:

- Brožura Turnov - Srdce Českého ráje, další jazykové mutace

- Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 2008

- pohlednice - 5 druhů včetně propagace synagogy

- kapesní kalendáříky 2008 s motivy našeho kraje  - 7 druhů

- Turistické noviny Český ráj 2008 včetně jízdních řádů turistických autobusů - 8. ročník

- skládačky: Český granát - kámen lásky, štěstí a zdraví

                    Turnovské kostely

                     Židé a Turnov

                     Synagoga Turnov

Dále OCR prezentoval město na výstavách a veletrzích:

- V ČR Regiontour v Brně, Holiday World Praha, Euroregion Nisa Jablonec nad Nisou, Madi Praha

- v zahraničí veletrhy ve Varšavě a Poznani

Prezentace regionu v tisku (Relax, Dovolená pro vás, Průvodce Prahou a českými městy...), 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. 

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  2008  za  turistický  produkt  Nabídky  turistických 

programů, 2. místo na mezinárodním veletrhu Holiday World 2008 za nejlepší propagační materiál a 3. místo 

v soutěži Náš kraj 2008 za nejlepší turistický produkt, konkrétně Turistickou nabídku v Českém ráji

Městské informační středisko
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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 uskuteč-

ňoval prodej pytlů na odpad, výdej pytlů na tetrapak a vybírání poplatků za odpady ( v roce 2008 vybráno na 

poplatcích 2.005.279,- 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.

Statistika návštěvnosti střediska v hlavní sezóně je uvedena v kapitole I. Průvodce rokem 2008.

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
Vedoucí odboru: Petr Weiss

K 31.12.2008 měl odbor celkem 3 pracovníky.

Z činnosti za rok 2008:

V průběhu roku 2008 bylo řešeno 396 přestupků   (oproti 315 v loňském roce). Na pokutách a poplatcích 

bylo vybráno 69.400,- Kč

Jednotlivé kategorie přestupků v % :

    proti občanskému soužití               54 %

             majetku                                 28 %

             proti veřejnému pořádku      14  %

             ostatní, dle jiných zákonů       4  %

V roce 2008 byla ukončena dvě správní řízení z roku 2005 a 2007. Dále byla zahájena 4 řízení ve věci 

odstranění autovraků.

FINANČNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Bc. Drahomíra Staňková

K 31.12.2008 měl odbor 9 pracovnic.

Z činnosti za rok 2008:

Finanční odbor zpracovával bezchybně vnitřní agendu pro městský úřad jako je účetnictví, fakturace, pla-

tební styk, zařazení a inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další související agendu.

Dále finanční odbor  připravil a projednal návrhu rozpočtu, jeho schválení, zpracovával rozpočtové změny, 

rozpočtový výhled a rozpočtové provizorium v souladu se právními předpisy.

Vzhledem k obyvatelům města finanční odbor prováděl ověřování listin a výběr poplatků.

ODBOR KONTROLY
Vedoucí odboru: Eva Dudová

K 31.12.2008 měl odbor 2 pracovnice.

Z činnosti za rok 2008 :

V roce 2008 provedl odbor kontroly 18  veřejnoprávních kontrol u příspěvkových organizací Města, to jest zá-
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kladních a mateřských škol, Zdravotně sociálních služeb Turnov, v Městské knihovně Antonína Marka a na 

hradě Valdštejn.

Dále se zabýval kontrolou činnosti ostatních úseků Městského úřadu Turnov a plněním usnesení ZM, RM.

V souvislosti se změnou právních předpisů odbor aktualizoval vnitřní směrnice Zásady a postupy zadávání 

zakázek Městem Turnovem a Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodních společností nebo příspěv-

kových organizací.

ODBOR SPRÁVNÍ
Vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

K 31.12.2008 měl odbor 12 pracovníků.

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,  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.     

Z činnosti za rok 2008

Činnost odboru je rozsáhlá a různorodá dle jednotlivých oddělení, z hlediska potřeb kroniky města uvádíme 

zejména zajímavé statistiky.

Oddělení matriky

Pod pojmem Matriční úřad Městského úřadu Turnov jsou legislativně matriční úřady dva, a to úsek státní 

evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, to jest klasickou matriku, a výkon přenesené 

působnosti,  např.  ověřování odborné způsobilosti  pracovníků matrik ve svém správním obvodu, kontrolu 

matričních úřadů ve svém správním obvodu, metodicky řídí 37 obcí, 6 matričních úřadů, dává souhlas k 

zápisu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů do matričních knih, atd. 

Statistika matričních úkonů za rok 2008:

− uzavřeno sňatků 236, z toho Hrubý Rohozec 72

Malá Skála 28

Valdštejn 96

Obřadní síň 29

Ostatní 11

− vystaveno osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem církve 13

− vystaveno rodných listů 504

− vystaveno oddacích listů 236
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− vystaveno úmrtních listů 295

− vyhledáno a vystaveno druhopisů matričních dokladů 372

− vydáno rozhodnutí o změně příjmení 11

− složení státoobčanského slibu 1

− vydáno potvrzení o odevzdání OP po zemřelém 282

− vydáno potvrzení o změně stavu sňatkem nebo úmrtím  475 

− vyřízeno žádostí o zpětvzetí předchozího příjmení po rozvodu 6

− sepsáno a zkompletováno žádostí o vydání matričních dokladů pro zvláštní matriku 7

− sepsáno žádostí o určení otcovství 68

− vyřízeno žádostí o vydání osvědčení o státním občanství 145

− provedeno ověření (vidimace a legalizace) 2.676

− podáno žádostí o vyšší ověření matričního dokladu pro použití v cizině 45

Celkem bylo zpracováno 1.383 čísel jednacích mimo zvláštní evidence,  vybráno na správních poplatcích 

876.830,- Kč a na režijních poplatcích 180.000,- Kč .

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.

Matriční úřad Turnov vedl v roce 2008 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  a 

informační systém evidence obyvatel MV ČR. Dále tento úsek přijímá a vyřizuje žádosti o výpis z Rejstříku 

trestů ČR, vydávání potvrzení pro potřeby fyzických a právnických osob, provádí ověřování dokladů, vede 

registr stálého seznamu voličů.

Statistika evidence obyvatel za rok 2008:

− počet obyvatel k 31.12.2007 14.256

− přistěhováno 256

− odstěhováno 279

− narozeno 150

− zemřelo 160

− počet obyvatel k 31.12.2008 14.223 

− zrušení trvalého pobytu 23

Celkem bylo  provedeno úkonů,  které  zahrnují  přihlášení  a  odhlášení  trvalého  pobytu,  narození  a  úmrtí 

obyvatel a změn stavu v rámci správního obvodu 1.315. Na správních poplatcích vybráno 249.070,- Kč.

Oddělení občanských průkazů

Na úseku probíhalo přijímání a kompletní zpracování občanských průkazů. V Turnově byly zpracovávány 

také žádosti podané v v obcích Příšovice, Sychrov, Jenišovice, Hrubá Skála, Rovensko pod Troskami a další 

žádosti postoupené ze správního obvodu Turnov.

Dále byly řešeny přestupky v blokovém řízení.

Ze statistiky zpracování občanských průkazů:
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− počet podaných žádostí o občanský průkaz 4.215

− vydáno celkem občanských průkazů  4.796

− vyřízeno odcizení občanských průkazů 237

− vyřízeno ztrát občanských průkazů 294

− vyřízeno poškození nebo zničení občanských průkazů 22

− skartováno občanských průkazů 4.209

− vydáno potvrzení o občanském průkazu 470

− provedeno lustrací pro Policii ČR 8

Celkem bylo  zpracováno 861  čísel  jednacích  mimo zvláštní  evidence, vybráno  na  správních  poplatcích 

63.200,- Kč a na pokutách 4.700,- Kč.

Oddělení cestovních dokladů

Vstupem České republiky  do schengenského prostoru  došlo i  ke zrušení  kontrol  na vnitřních hranicích, 

včetně kontrol cestovních dokladů občanů České republiky orgány cizinecké policie. Tím poklesl zájem o 

vydání cestovních dokladů. Dalšími činnostmi úseku bylo v roce 2008 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. 

Ze statistiky úseku cestovních dokladů:

− počet podaných žádostí o cestovní pas 1.603

− vydáno celkem cestovních pasů 1.603

− provedeno změn v cestovním dokladu 247

− vyřízeno odcizení cestovního dokladu 15

− vyřízeno ztrát cestovního dokladu 73

− skartováno cestovních dokladů 1.018

− provedení lustrací pro Policii ČR 6

− ověření materiálů pasové evidence pro ZÚ ČR 22

Celkem bylo  zpracováno 171  čísel  jednacích  mimo zvláštní  evidence,  na správních  poplatcích  vybráno 

738.900,- Kč a pokuty uděleny ve výši 10.500,- Kč.

Nově bylo vydáno 1383  výpisů a opisů z rejstříku trestů.

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. Plní zejména tyto úkoly:

1. rozpracovává krizový plán kraje na podmínky správního obvodu

2. zabezpečuje plnění úkolů na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy

3. podílí se na koordinaci řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu
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4. podílí se na přípravě a provedení varování a vyrozumění osob, přípravě a provedení evakuace a ukrytí 

osob včetně nouzového přežití

5. zajišťuje plnění úkolů obranného plánování

6. upřesňuje povodňový plán města a podílí se na přípravě a realizaci povodňové ochrany

7. zabezpečuje činnost bezpečnostní rady a krizového štábu města

8. zabezpečuje plnění úkolů v oblasti ochrany utajovaných a zvláštních skutečností

9. zabezpečuje evidenci, skladování a ošetřování materiálu civilní obrany

10. spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Krajským úřadem Libereckého kraje

11. podílí se na plnění úkolů požární ochrany

Orgánům města je pravidelně 2x ročně předáván Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje 

aktualizovaný výpis z Havarijního plánu Libereckého kraje. Poslední verzi  jsme obdrželi  na přelomu 

roku a  nyní  ji  průběžně transformujeme na území 37 obcí  správního obvodu města.  Na aktualizaci 

Havarijního  plánu  Libereckého  kraje  se  aktivně  podílíme  a  spolupráce  s  HZS  Libereckého  kraje, 

krajským ředitelstvím a územním odborem Semily, je na dobré úrovni.

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. V roce 2008 byla rada svolána jednou. 

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.  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 

obyvatel týkající se varování před nebezpečím povodně určený pro potřeby povodňových orgánů měst a 

obcí horního Pojizeří.

Na  úseku  protipovodňové  ochrany  obyvatel  se  oddělení  v  roce  2008  podílelo  na  následujících 

projektech:

1. Vakový jez u Juty a výstavba pravobřežní zdi .  Stavba byla zahájena v září 2008 a dokončení je 

předpokládáno v listopadu 2009. Objem finančních prostředků je plánován ve výši 60 milionů korun.

2. Výstavba  levobřežní  zdi  u  Jiránků,  projekt  připravuje  Povodí  Labe,  objem finančních  prostředků  se 

předpokládá 40 milionů korun

3. Protipovodňová hráz Na Lukách.  Objekt  je  konstrukčně sdružený s tzv.  severozápadním obchvatem, 

oddělení krizového řízení spolupracuje s odborem rozvoje města

V roce 2008 byly řešeny 2 větší mimořádné události, a to:

- únik ropných látek z areálu bývalé Jednoty Na Lukách 

- únik ropných látek přes dešťovou kanalizaci v Krajířově ulici
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Na úseku  požární  ochrany  oddělení  zajišťuje  především  povinnosti  uložené  Městu  zákonem o  požární 

ochraně. Město v roce 2008 plnilo následující úkoly:

1. V samostatné působnosti zřizovalo jednotku sboru dobrovolných hasičů, udržovalo její akceschopnost, 

zajišťovalo zdroje vody pro hašení požárů, vedlo dokumentaci požární ochrany. Dále město zřizovalo 

ohlašovnu požárů, organizovalo preventivně výchovnou činnost.

2. Město zajišťovalo účast velitelů a strojníků jednotky na odborné přípravě, zajišťění úkolů požární 

ochrany pro období ohrožení státu a podobně. V souladu s plánem Libereckého kraje udržuje 

nepřetržitou pohotovost v počtu nejméně jednoho čtyřčlenného požárního družstva.

3. V objektech městského úřadu plnilo běžné povinnosti právnické osoby na úseku požární ochrany 

prostřednictvím pracovníka Arnošta Černého.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla i v roce 2008 dislokována v budově hasičské zbrojnice v ulici 

Hruborohozecká na Daliměřicích. Velitelem jednotky byl jmenován Arnošt Černý, zástupcem velitele Karel 

Jiránek. Výdaje v roce 2008 činily 679.080,- Kč, příjmy z doplňkové činnosti činily 30.000,- Kč. V roce 2008 

byl realizován nákup šnekového navíjáku v hodnotě 124.826,- Kč.

Cvičení v součinnosti s HZS Libereckého kraje

28.9. “Vyproštění osoby ze zásobníku písku” – provozovna Ohrazenice

8.10. “Požár skladu umělých hnojiv” – provozovna Karlovice

Cvičení Jednotky dobrovolných hasičů obce Turnov

12.5.     „Požár výškové budovy s následnou evakuací“  - Základní škola v ulici Skálova

26.6.     " Požár výškové budovy s následnou evakuací osob" - Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha

Přehled zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2008:

Výjezd č. Datum Událost Místo zásahu

1 1.2.2008  požár I. stupně Panochova nemocnice Turnov

2 10.2.2008  požár i. stupně rodinný domek Šetřilovsko

3 1.3.2008 technický zásah - padlé stromy Turnov

4 1.3.2008 technický zásah - přetrhané el. vedení Rakousy

5 1.3.2008 technický zásah - padlé stromy Klokočí

6 1.3.2008 technický zásah - přetrhané el. vedení Záholice, Chutnovka

7 2.3.2008  technický zásah ZŠ Žižkova Turnov

8 28.4.2008  požár lesa Rozumov

9 25.5.2008  únik ropných látek Palackého ul., Turnov

10 11.6.2008  požár zemědělské usedlosti Veselá - Křečovice

11 21.6.2008  nácvik plnění letecké techniky  letiště Hoškovice

12 5.7.2008 požár panelového domu Studentská ul., Turnov

13 30.7.2008  požár stodoly Prackov

14 7.8.2008  požár obytného domu Krajířova ul., Turnov

15 31.8.2008  pátrání po pohřešované osobě Rovensko pod Troskami
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16 12.9.2008  požár obytného domu Ohrazenice

17 19.9.2008 požár panelového domu Výšinka, Turnov

18 19.9.2008  technická pomoc - otevření bytu Výšinka Turnov

DOPRAVNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

K 31.12.2008 měl odbor 16 pracovníků

Z činnosti za rok 2008:

Odbor dopravní vykonával následující činnosti:

- vedl registr vozidel a řidičů

-  vykonával  působnost  silničního správního úřadu pro  silnice  II.  a III.  třídy v  obvodu obce s  rozšířenou 

působností a místních komunikací na území města Turnov

- vykonával působnost dopravního úřadu pro agendu taxislužby a městské hromadné dopravy

- projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně vymáhání uložených sankcí 

- prováděl zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

- vedl agendu stanic měření emisí

- vybíral místní poplatek za užívání veřejného prostranství na místních komunikacích v Turnově.

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 probíhala dvoufázově v jarním a podzimním termínu. 

Akce  se  zúčastnilo  v  jarním  i  podzimním  termínu  22  mateřských  škol,  výcviku  na  dopravním  hřišti  se 

zúčastnilo na jaře celkem 304 dětí a na podzim celkem 253 dětí. Finanční náklady na tuto akci činily 35 tis. 

Kč, 80 % šlo z grantového fondu Libereckého kraje. 

Těžiště práce odboru bylo v roce 2008 na registru vozidel a řidičů, kde stále rostly počty klientů, jak dokládají 

statistiky:

Registr vozidel:

provedené změny v registru 
vozidel

10611 12278

osobní automobily     15513       16828

nákladní automobily       1537      1844

motocykly     3530       3658

autobusy        25       496

traktory        67        575

přívěsy nákladní    2435      2326

návěsy     123      180
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Počet registrovaných řidičů):

rok 2007 rok 2008

20458 25262

Autoškoly:

Na území obce s rozšířenou působností bylo provozováno 7 autoškol.

Při zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění bylo vyzkoušeno 42708  žadatelů o řidičské oprávnění. Z 

tohoto počtu neprospělo z:

- pravidel silničního provozu 90

- z praktické jízdy 57

- z  nauky o údržbě vozidla 17

Vybrané správní poplatky na OD:

rok 2007 5 060 000

rok 2008 5 707 326

Veřejné prostranství:

V roce 2008 bylo vybráno 212.240 Kč za zábor veřejného prostranství. 

Přestupky  proti BESIP:

V roce 2008 bylo vyřízeno celkem 11.867 případů.

Pokuty uložené: 

Způsob projednání Počet r.20072008 Výše pokut v Kč r.2007/2008

Správní řízení 118/120  1284000/1052000

Příkazní řízení 878/8348  2242500/4668300

Blokové řízení 89/75 31000/44600

Odloženo 524/3243 -

Zastaveno 58/81 -

Celkem vyřízeno 1228/11867   3 557 500 / 5 737 900

Počet nevyřízených věcí/ 
převáděných do roku 2008

3657/15304 -

Vymáhání pokut v roce 2008:

Vymáhání pokut bylo zhruba stejně úspěšné jako v loňském roce: ze 78 případů bylo vymoženo 30, tj. 

38,5 %, vyjádřeno v korunách ze 425 tisíc Kč to bylo 128 tis. Kč, tj. 30,12%. Dále se podařilo vymoci 45 
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případů z minulých let v celkové hodnotě 170 tis. Kč. 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Vedoucí odboru: René Brož

K 31.12.2008 měl odbor 6 pracovníků

Činnost odboru se odehrávala ve třech úsecích:

- úsek školství - 2 pracovnice

- úsek památkové péče - 2 pracovnice

- úsek místní kultury, sportu, společenských akcí a administrativa odboru - 1 pracovnice

 Odbor v celkovém kontextu zajišťuje cca 20% samosprávy a 80% státní správy.

Z činnosti za rok 2008:

Úsek školství:

- Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení částku 150 970 371 Kč.   

- S řediteli škol a školských zařízení organizoval pravidelné porady a uskutečnil dohadovací řízení ve smyslu 

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). Zpracovával agendu majetku a dalších administrativní úkony.

- 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.

- Okolním obcím bylo předepsáno k úhradě za žáky základních škol a děti mateřských škol neinvestiční 

náklady v částce 3.199.291 Kč, což je srovnatelné s minulými lety (cca o 30 tisíc méně než loni).

-  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. Statistika o počtu dětí je uvedena výše.

- Pro mateřské školy Turnova byly pořádány různé kulturní a společenské akce, jako např. prohlídka hradu 

Valdštejna s kulturním představením nebo prosincová mikulášská nadílka.

- Pracovníci odboru jsou členy školských rad na školách.

Úsek památkové péče:

Vzhledem k nutnosti zpracovávání tzv. koordinovaných stanovisek byl úsek rozšířen o jednu pracovnici. V 

roce 2008 došlo  k  rozdělení  správního úseku do jejich  působnosti.  Tím se zkrátily  lhůty  pro  vyřizování 

jednotlivých písemností a byly dodržovány dle platného právního předpisu.

Na konkrétních případech úsek spolupracoval  s  Odborem kultury,  památkové péče,  cestovního ruchu a 

sportu  Krajského úřadu Libereckého kraje a Národním památkovým ústavem v Liberci. V roce 2008 bylo 

vydáno 99 správních rozhodnutí a závazných stanovisek, z toho 2 pokuty a jedno opatření. V přestupkovém 

řízení byly uděleny 4 pokuty ve výši 20 tisíc korun. Žádosti o koordinované stanovisko byly vyřízeny v počtu 

631 případů.
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V roce 2008 byl  Ministerstvem kultury ČR vytvořen nový fond finanční  podpory pro obnovu nemovitých 

památek. Turnovsku byla pro tento rok přidělena částka 1.304.000,- Kč, která byla čerpána třemi žadateli:

- obnova barokní střechy sýpky na Valdštejnsku

- obnova sklářské huti v Turnově, Skálově ulici (tzv. Pacltova huť)

- restaurování kamenného kříže v obci Malá Skála

Dále  bylo  úseku  památkové  péče  uloženo  zajišťování  dokumentace  k  válečným  hrobům,  pomníkům a 

památníkům, jejich kompletní evidenci v současné době vytváří Ministerstvo obrany ČR.

V oblasti  samosprávy úsek spolupracoval při  obnově synagogy Turnov,  včetně prezentace na odborném 

semináři v Třebíči. K Mezinárodnímu dni památek 18. dubna a Dnům evropského dědictví v září 2008 odbor 

zajistil  program prohlídek objektů s koncerty a výstavou.  Tyto akce jsou podrobněji  popsány v přehledu 

událostí. Jednotlivě úsek řešil problematiku drobných skulptur.

Úsek místní kultury a sportu:

a) Oblast společenských akcí  a prezentace města v loňském roce

-  K 63. výročí ukončení 2.světové války proběhl pietní akt u pomníku Padlých ve Skálově ulici a na něj 

navazovala  přednáška  PhDr.  Michala  Babíka  Květen  1945  v  Turnově  s  použití  fotografií  i  dosud 

nepublikovaných dokumentů.

- Podruhé odbor zapojil  do projektu Týden mobility,  a to celodenní akcí „Ulice pro lidi“ ve spolupráci se 

školami, Střediskem pro volný čas dětí a mládeže, Fokusem Turnov, pro děti vystoupila kouzelnice Veronika, 

odpoledne pak zejména pro mládež kapela Rubbish.

-  Téměř  celoroční  úsilí  bylo  věnováno  otevření  Kulturního  centra  Střelnice,  kde  se  odbor  podílel  na 

následujících akcích: 24. října - slavnostní zahájení

25. - 26. října - festival Poznejme se navzájem

28. října Slavnostní večer k 90. výročí Československé republiky, předání Ceny obce

-  Pietní  vzpomínka  u  pomníku  Padlých  25.  října  se  tentokrát  konala  s  účastí  zahraničních  delegací  z 

partnerských měst

- Odbor spolupracoval na slavnostním otevření synagogy 20. listopadu 2008.

- Mimořádnou návštěvnost opět zaznamenalo rozsvícení vánočního stromu oživené vystoupením žesťového 

souboru  Základní  umělecké  školy  v  Turnově  a  návštěvou  šesti  kostýmovaných  adventních  postav, 

občerstvení zajistila Obchodní akademie a hotelová škola.

- Jubilejní X. vánoční trhy byly obohaceny díky finančnímu podílu Místní agendy 21, na návštěvníky čekalo 

70 stánků a třídenní program s rekordním počtem účinkujících.

- Nově byla zajištěna akce Novoroční ohňostroj 2009

- Odbor spolupracoval na zajištění kulturního programu v partnerských městech, zejména v Jaworu

b) V oblasti místní kultury

- V loňském roce bylo rozděleno na dotacích pro místní kulturu 800.000,- Kč. Celkem bylo vyřízeno 53 

žádostí kladně, 4 žádosti byly zamítnuty a 1 předána k vyřízení jiným způsobem.

-  Odbor  inicioval  založení  Kulturního fondu a  spolupracoval  na zavedení  nového systému hospodaření, 

vytvořil statut fondu včetně právních a účetních náležitostí. 
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c) V oblasti občanských záležitostí

- Odbor spolupracoval při zajištění dvou zlatých svateb a dvou svateb diamantových.

- Bezchybně fungovalo vítání občánků - ve 4 bězích bylo přivítáno 103 ze 147 pozvaných dětí ( 69%).

- Rovněž bez problémů byly gratulace jubilantům - celkem 213 návštěv, 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  5.000.000,-  Kč,  a  to  16 

sportovním subjektům.

- Odbor spolupracoval s komisí na tvorbě nových rozpočtových pravidel.

- Odbor spolupracoval na organizaci memoriálu Ludvíka Daňka dle požadavků AC Syner Turnov.

- Spolu s Městskou sportovní Turnov odbor připravil materiál o veřejných sportovištích včetně návrhu opravy 

a revitalizace hřišť.

Dotace a granty:

Pozice odboru v oblasti  grantové politiky je především v rovině upozorňování na grantové možnosti  jak 

vlastní organizace, tak občanská sdružení či kulturní spolky. Pracovníci přímo podali žádost v rámci obnovy 

městské památkové zóny ( 875.000,- Kč získáno z Ministerstva kultury) a na program EHD (z Libereckého 

kraje získáno 15.000,- Kč). 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová

K 31.12.2008 měl odbor 16 pracovnic.

Z činnosti za rok 2008:

Činnost odboru byl věcně rozdělen na dva úseky:

1/ úsek sociálně právní ochrany dětí, sociální prevence a hmotné nouze

2/ úsek sociálních služeb a sociální péče

Úsek sociálně právní ochrany dětí a prevence 

Na úseku sociálně právní ochrany dětí bylo vedeno 1424 spisů. Z toho 164 rodin bylo vedeno sociálním 

kurátorem, ve 254 případech byly pracovnice odboru ustanoveny opatrovníky. Probíhalo sociální šetření v 

rodinách  i  dalších  institucích  (celkem 1192 případů).  Dále  pracovnice  vykonávaly  poradenskou  činnost, 

poskytovaly pomoc při  umístění dětí  do zařízení  pro výkon ústavní výchovy,  pro děti  vyžadující  pomoc, 

zprostředkovávaly osvojení a pěstounskou péči a další příslušné činnosti.

V  oblasti  sociální  prevence  byla  prováděna  péče  o  osoby  ohrožené  sociálním  vyloučením  včetně 

národnostních  menšin.  V  roce  2008  byla  poskytnuta  pomoc  celkem  56  klientům,  z  toho  17  případů 

vyžadovalo i jednorázovou pomoc finanční. 5 klientů bylo nouzově ubytováno v Bezručově ulici, kde se OSV 

podařilo navázat spolupráci s místní ubytovnou.

Součástí  úseku  byla  i  činnost  protidrogové  prevence.  Od ledna  2008  byla  zahájena  pravidelná  činnost 

terénních pracovníků autorizované organizace Most k naději, o.s., která provádí sekundární protidrogovou 

prevenci.  Na  tuto  činnost  byla  vyčleněna  částka  100  tisíc  korun  z  městského  rozpočtu,  pravidelně 
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spolupracovalo 55 klientů a 126 osob využívalo služby výměnného programu. Za sledované období bylo 

vydáno  5291  injekčních  setů,  což  je  na  patnáctitisícové  město  alarmující  číslo.  Odbor  v  této  oblasti 

spolupracoval také s komisí pro prevenci kriminality.

Opatřením zákona 110/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi byla v roce 2008 poskytnuta jednorázová finanční 

částka 169 klientům ze 224 žádostí.  Celková vyplacená částka činila  4.694.323,-  Kč.  Maximální  možná 

částka 46.890,- Kč byla poskytnuta v jednom případě, a to rodině po požáru bytu. Odvolání při odmítnutí 

žádostí využilo 8 klientů, odvolání bylo ve všech případech Krajským úřadem v Liberci zamítnuto.

Úsek sociálních služeb a sociální péče 

zajišťoval 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, nově také příspěvek na péči (zde jsou stanoveny 

4 stupně závislosti na pomoci další osoby, a podle toho je vyplácen příspěvek v rozmezí od 2 do 11 tisíc 

korun  měsíčně).  Odbor  vyřizoval  také  agendu  průkazů  mimořádných  výhod  pro  osoby  se  zdravotním 

handicapem.

- na dávkách příspěvku na péči bylo v roce 2008 vyhověno 1050 klientům a vyplaceno 63.529.000,- Kč, což 

je o 18 milionů víc než loni

- v péči o zdravotně postižené občany bylo v roce 2008 evidováno 1600 klientů a 250 klientům byly přiznány 

mimořádné výhody (ZTP/P).  Na dávkách bylo vyplaceno 9 milionů korun,  z toho nejvíce (6 milionů) na 

provoz motorového vozidla).

Spolupráce odboru s dalšími organizacemi

V Turnově odbor spolupracoval s místním Svazem osob postižených civilizačními chorobami,  spolupracoval 

a metodicky řídil 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 

zdarma koncert  v podzimním období a před Vánoci  tradiční adventní  koncert.  Odbor také spolupracoval 

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,  Podkrkonošská  společnost  dětí  se  zdravotním  postižením,  1.  turnovská 

chráněná dílna a další organizace. Odbor sociálních věcí se zapojil do projektu Místní agenda 21, který je 

zaměřen na zlepšení spolupráce s veřejností. Dále odbor spolupracoval na  projektu Komunitní plánování 

sociálních služeb na Turnovsku,  Semilsku a Jilemnicku.   Pro zlepšení informovanosti  občanů byl  vydán 

Katalog sociálních služeb.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

K 31. 12. 2008 měl odbor 10 pracovníků

Z činnosti za rok 2008:
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Akce provedené ve městě v roce 2008:

− péče o závěsné nádoby na letničky, nákup 14 ks nových závěsných nádob

− výřezy náletů a vyčištění pozemků u cyklostezky Turnov - Dolánky, ořezy poškozených keřů, ošetření, 

vyčištění pozemku ( Skálova ul., u Gymnázia, u židovského hřbitova, parkoviště u nemocnice, na sídl. 

Přepeřská…), frézování pařezů (sídliště Přepeřská, Šetřilovsko)

− sekání a mulčování městských pozemků

− ošetření lip v sídlišti U Nádraží

− chemické ošetřování dřevin, keřů a trávníků na městských pozemcích

− květinová výzdoba na MěÚ, vánoční výzdoba, vánoční strom na náměstí

− nová  výsadba  stromů  v  ul.  Sobotecká,  Žižkova,  Partyzánská,  stromořadí  podél  chodníku  na 

Daliměřicích, výsadba habrového plotu u DD Pohoda

− nové sadové úpravy před Městským divadlem a na sídlišti Přepeřská

− terénní úpravy kruhového objezdu u Lidlu

− údržba budníků pro zpěvné ptactvo

Z kapitoly veřejná zeleň byla dále zajišťována standardní údržba zeleně a další drobné akce.

Šetřilovské parky v roce 2008:

− úklid, dokácení , odtěžení  poškozených dřevin po vichřici Emma, frézování pařezů

Příměstské lesy v roce 2008:

− likvidace škod po vichřici Emma

–  kácení kůrovcového dřeva -  Farářství, nákup a instalace kůrovcového  lapače, doplňování náplní 

–  chemické ošetření dřevin proti okusu

–  zalesnění pozemku v majetku města Turnov pod  Hlavaticí -  0,04 ha

–  správa oplocenek na Kadeřavci

Publikace, studie :

− vypracování studie „ Svahy k Jizeře a příměstský les Farářství“

− zajištění nezbytných podkladů a vypracování projektové dokumentace stavby „Proměna    Šetřilovských 

parků I. etapa“ +  projektová dokumentace na další část parku (po modřínovou alej)

− vypracování   studie zhodnocení  stávající zeleně  na sídlištích  Výšinka a na Přepeřské

− vypracování projektu „ Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. Turnov“

− vypracování sadových úprav „ Kruhová křižovatka Lidl“

− vypracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem“

− vypracování projektové dokumentace na akci  „Úprava údolní nivy Jizery“

Odpady:

− likvidace černých skládek v centru města, na Vesecku, za pivovarem na Rohozci, odtah autovraků, úklid 

černých skládek v ul.  Přepeřská, Koškova, v Nudvojovicích, na Vrchhůře, v oblasti Struh

− byla  navázána  spolupráce  s  firmou  Dimatex  CZ  v  oblasti  sběru  a  likvidace  obuvi  a  šatstva  -  15 

kontejnerů 

− zahájen provoz kompostárny na Malém Rohozci od 1.11.2008

− občanům Turnova byly předávány na základě darovací smlouvy lisy na PET lahve

− bylo provedeno 39 kontrol původců odpadu, byly uděleny 4 pokuty za porušení zákona o odpadech

78



− nákup kontejnerů na bílé sklo, lisů na PET lahve

− byl zahájen pytlový sběr odpadu

− do domácností rozeslány letáky o pytlovém sběru a o třídění bioodpadu 

Odpady  – místní poplatek:

Město Turnov vybírá od občanů nejvyšší zákonný poplatek za odpady - 500,- Kč za osobu ročně.

− v roce 2008 bylo přihlášeno  14 537 osob, z toho nezaplatilo 981 osob, nepřihlásilo se 443 osob 

− v roce 2008 se přihlásilo 275 vlastníků rekreačních nemovitostí, z toho nezaplatilo 7

− celkem bylo vybráno 6.205.499,- Kč

− bylo vydáno 2272 ks pytlů                                    

V listopadu 2008 byla celá agenda poplatků za odpady předána na finanční odbor.

Rozbory, monitoring, ostatní:

− 12x ročně rozbory z pramene Boží voda a pramene pod Valdštejnem, 4x ročně rozšířený rozbor vody

Odbor vykonává správní a administrativní činnost v těchto dalších oblastech:

− Vodoprávní úřad 
− Ochrana ovzduší

− Státní správa lesů 

− Státní správa myslivosti

− Ochrana zemědělského půdního fondu

− Rostlinolékařská péče

− Rybářství

− Veterinární péče

− Ochrana zvířat proti týrání

− Ochrana přírody a krajiny:

V rámci těchto činností  bylo např. na správních poplatcích vodoprávního úřadu vybráno 71.300,- Kč, za 

rybářské lístky místní utratili 82.350,- Kč. Smutnější čísla jsou např. 2 pokuty za týrání zvířat (stejně jako v 

loňském roce) a  30 výzev na posekání a úpravu pozemku, i když jejich počet se od r. 2007 snížil (ze 44 na 

30).

Dotace:

− podána 1 žádost o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na ošetření památných stromů (dotace 

přidělena)

− podány 3 žádosti o dotace z Programu péče o krajinu (AOPK) na kosení VKP ( dotace přiděleny) 

− podány  3  žádosti  o   dotace  z OPŽP  na   projekty  - „Školní  zahrada  u  ZŠ  ve   Skálově  ulici“, 

„Rekonstrukce zeleně u gymnázia“,  „Ošetření zeleně na vybraných plochách ve městě“  (  není  ještě 

rozhodnuto)

− podána  1 žádost o dotaci z OPŽP na projekt „Revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem“ (není ještě 

rozhodnuto)

− podána 1 žádost o dotace z programu nadace Proměny „ Proměna Šetřilovských parků I. etapa“ (dotace 

nepřidělena)

− podána 1 žádost o grant z Grantového fondu Libereckého kraje  na výsadbu stromů ( dotace přidělena)
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− podána 1 žádost o dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na nákup specializovaných nádob na 

bioodpad  ( dotace přidělena )

Ekologická výchova:

− vyhlášení 5. ročníku místní ankety „Strom roku 2008“ 

− pokračování ekologicko-výchovné akce „Planeta Země“- výtvarné ekodílny, přednášky,...

− organizace akce „Den Země“ v Turnově (úklid odpadků žáky škol na území města a podél vybraných 

turistických tras)

− zajištění přednášek pro účastníky akce „Den Země“ 

− pro MŠ byly zajištěny výchovné programy ve SEV Střevlík

− pro ZŠ byl zajištěn ve spolupráci s EKO-KOMem výchovný program zaměřený na třídění odpadů „Tonda 

obal“

− proběhlo vyhodnocení soutěží „Naše odpadky nejsou pro skládky“ 

− fotografická a výtvarná soutěž „Příroda na Zemi“ – vyhlášení vítězů + výstava prací v ZUŠ

− 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 Evropský den bez aut (ukázky vybavení vozu záchranné 

služby a ukázky první pomoci, soutěž pro žáky v rámci akce na kolo s přilbou, ukázky první pomoci pro 

veřejnost - SZŠ, ekologické soutěže, soutěže ve spolupráci s EKO-KOMem – o třídění odpadů, dopravní 

hřiště,  den  otevřených  dveří  u  hasičů,  diashow…..).  Do  akce  byly  zapojeny  i  odbory  MěÚ 

(OŠKS,OSV,MP), dále OS Náruč, SVČ aj. subjekty  

− ke „Dni stromů“ proběhla „Na Sboře“ beseda PhDr. Marie Hruškové a Bedřicha Ludvíka „Stromy a lidé“ 

− ke „Dni stromů“ proběhla ve spolupráci s paní Sadeckou akce pod Hlavaticí – výsadba Rohanova buku, 

přednáška PhDr. Marie Hruškové v sokolovně v Mašově, atd.

− proběhla osvětová kampaň týkající se třídění odpadů 

− spolupráce při realizaci akce MA 21

− soutěž Rozkvetlý Turnov 2008

− prezentace studie „ Svahy k Jizeře a příměstský les Farářství“  

− organizace akce „Na kolo jen s přilbou

− ve spolupráci s agenturou Discovery proběhl další ročník akce „Clean up the World“ – podzimní úklid 

černých skládek 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Vedoucí úřadu: Hana Lustigová

K  31.12.2008 měl úřad 6 pracovnic

Z činnosti za rok 2008:

Právní úpravy

Od 1.7.2008 nabyla účinnosti tzv. velká novela živnostenského zákona. Zásadní změny jsou tyto:

- zrušení místní příslušnosti  živnostenských úřadů, to znamená, že klient může navštívit  kterýkoliv ŽÚ v 

republice

- v rámci volných živností přibyl další obor "Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze ŽZ", kam spadá 80 
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oborů

- nový princip vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku (místo dřívějších živnostenských listů)

- přijímání ohlášení v elektronické podobě

Touto úpravou nejprve klesl počet živnostenských listů o 363, po 1.7. bylo vydáno 841 nových výpisů. 

Statistika živností v Turnově

V roce 2008 se zvýšil počet podnikatelů oproti roku 2007 o 138, počet živností se naopak snížil o 2.936. 

Tento  stav  byl,  jak  je  výše  uvedeno,  částečně  zapříčiněn  změnou  evidence  volných  živností.  Počet 

zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost se oproti roku 2007 zvýšil o 322, o přerušení živností 

požádalo o 821 podnikatelů  méně a o obnovení živností požádalo o 120 podnikatelů  více  než v roce 2007. 

Oproti roku 2007 jsou to úbytky živností vysoké, jak dokládá následující tabulka:

Počet podnikatelů Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008

Celkem podnikatelů 6279 6323 6461

Počet živností

Celkem živností 11210 11612 8676

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, od letoška přibyla další 

vývěska na Malém Rohozci. Celkem tedy již 5 vývěskami Město zveřejňuje veškeré zajímavosti a informace. 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Tajemník: Ing. Miroslav Šmiraus

K 31.12.2008 měl odbor 3 pracovníky

Z činnosti v     roce 2008:   

Personalistika:

a) Počty zaměstnanců

Celkem v průběhu roku 2008 nastoupilo 16 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 10 zaměstnanců.

Na MP nastoupily 3 strážníci a pracovní poměr ukončili 3 strážníci.

b) Výběrové řízení  

Uskutečnilo se celkem 14 výběrových řízení a přihlášených bylo 212 zájemců.

Výběrově řízení bylo vyhlášeno na :

OCR - březen 08, přihlášených 9, zúčastnilo se 7, vybrány B. Fišerová, V. Mireková

OŽP – ochrana přírody a krajiny (únor 08) přihlášených 5, vybrána H. Zýková

OD – dopravně správní agenda (březen 08) přihlášených 27, vybrána E. Holasová

OPŘ – vedoucí odboru přestupků (únor 08) přihlášených 7, vybrán P. Weiss

ORM – územní plán (duben- červen 08) přihlášených 4, vybrána K. Fejfarová

FO - místní poplatky (červenec 08) přihlášených 17, vybrána Z. Salačová

OCR – synagoga (červen 08) přihlášených 10, vybrána T. Dubinová

OSM – Čistá Jizera (září-říjen 08) přihlášených 6, vybrána P. Dubská - Tóthová

OCR - říjen 08, přihlášených 13, zúčastnilo se VŘ 9, vybrány L. Ševčíková, A. Mojžíšová
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OD – přestupky (říjen 08) přihlášených 24, vybrána L. Pulščaková

OD – agenda řidičských průkazů (říjen 08) přihlášených 28, vybrána Š. Votrubcová

OSV – prosinec 08-leden09 přihlášených 23, zúčastnilo se 21, vybrána J. Dytrychová

OCR – listopad 08-únor 09 přihlášených 28, zúčastnilo se 15, vybrána R. Maříková

V roce 2008 proběhlo ještě VŘ na jednatele KCT v termínu červen- říjen 08, přihlášených 11, vybrána E. 

Blažková.

c) Vzdělávání:

- průběžných dalších školení se v průběhu roku dle potřeb toho kterého odboru zúčastnilo 125 zaměstnanců

a celková uhrazená částka byla cca 143.387,- Kč

- ZOZ absolvovalo v roce 2008 celkem 9 zaměstnanců a vynaložená částka byla 187.443,- Kč

- vzdělávání vedoucích úředníků absolvovali v roce 2008 3 vedoucí úředníci a cena činila 22.822,- Kč

- vstupní vzdělávání absolvovalo 7 zaměstnanců a Město stálo 3.500,- Kč.

Agenda KT

V průběhu roku bylo zapsáno 418 došlých faktur a 656 písemností ve spisové službě Athena.

Probační a mediační služba Semily

V roce 2008 bylo evidováno celkem 7 osob na výkon trestu obecně prospěšných prací, z toho 3 osoby v 

Městských  parcích a 4 osoby v Panochově nemocnici. Z uvedeného počtu osob byl podán jeden návrh na 

přeměnu na výkon trestu ve věznici.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Vedoucí odboru: Jan Zárybnický

K 31.12.2008 měl odbor 11 pracovníků

Z činnosti za rok 2008:

Odbor vnitřních věcí je logicky členěn podle činnosti do následujících úseků

1/ Oddělení informačních  technologií

2/ Podatelna

3/ Centrální spisovna

Oddělení informačních technologií

ˉ Od března 2008 byly spuštěny nové webové stránky města. Zároveň došlo ke změně systému zadávání 

aktuálních zpráv, takže aktualizace se zrychlila, pro návštěvníky stránek přibyly rychlé vyhledávače 

(např. "Životní situace", "Žádosti a formuláře"...). Dále došlo k aktualizaci spisového systému Athéna na 

verzi 3.7.

ˉ Podle požadavků odborů byla realizována výměna a opravy kancelářské techniky.

ˉ Oddělení zajišťovalo provoz kopírek. Na strojích značky Olympia, Kyocera a Minolta bylo v roce 2008 

pořízeno 456.000 kopií.

ˉ Telefonní linky byly průběžně stěhovány podle nového rozmístění kanceláří. Formou nového dodatku ke 

smlouvě se podařilo snížit hovorné u služebních mobilů cca o 24%.

ˉ V roce 2008 bylo pořízeno hardwearové vybavení celkem za 327.000,- Kč. to představuje především 10 

nových počítačů, 8 tiskáren, 3 notebooky, 2 skenery a další potřebné vybavení. Byla pořízena nová 
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kabeláž pro odbory umístěné ve Skálově ulici.

ˉ V rámci software byly zakoupeny 3 nové licence MS Office za 27 tisíc korun a obnoveno dalších 21 

licencí. Dále byl zakoupen program pro matriku, ověřování a volby v hodnotě 120 tisíc korun a další 

nové verze stávajících programů v celkové částce cca 100 tisíc korun.

Podatelna

V roce 2008 bylo přijato celkem 23 687 písemností (evidovaných v programu Athena) od pošty a občanů a 

odesláno 36.314 listovních zásilek (rovněž v programu Athena).  Dále bylo  vnitřní  poštou odbaveno 491 

písemností.

Na úřední desku bylo vyvěšeno 668 dokumentů.

Podatelna převzala službu nálezů a ztrát, bylo nalezeno 56 předmětů a zaevidováno 40 ztrát.

Dále  podatelna  poskytovala  informace  občanům,  poskytovala  formuláře,  používané  na  úřadě,  přepojuje 

hovory v rámci MěÚ, vypisuje povolení k parkování a poskytuje další drobné služby občanům, kteří navštíví 

úřad.

Centrální spisovna

Ve 2. čtvrtletí ukončil pracovník spisovny práci údržbáře a správce vozového parku a byla obnovena řádná 

činnost spisovny. Bylo vyřízeno 150 žádostí občanů a úřadů o nahlédnutí do spisů, kromě toho byla 

poskytována telefonická poradenská služba. V daném období byla provedena dvě řádná skartační řízení a 

vybrané archiválie předány do Státního okresního archívu v Semilech.

Další činnosti byly zařízeny takto:

- na úklid a údržbu byla sjednána externí firma

- údržbu vozového parku provádějí pověření pracovníci (většinou vedoucí odborů)

STAVEBNÍ ÚŘAD TURNOV
Vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová

K 31.12.2008 měl stavební úřad 7 pracovníků

Z činnosti za rok 2008:

Působnost úřadu:

Městský úřad Turnov, stavební úřad vykonával 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 také funkci speciálního silničního stavebního úřadu mimo veřejně nepřístupné 

komunikace i pro obce Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Vlastibořice a 

Všeň. 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.

Malá statistika činnosti v roce 2008:

ˉ V roce 2008 bylo zahájeno 1550 správních řízení, rozhodnuto bylo 1340 podání
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ˉ V agendě popisných čísel bylo přiděleno celkem 26 čísel, z toho 21 čísel popisných pro rodinné domy, 2 

čísla popisná pro provozní objekty, 3 pro administrativní budovy, dále byla přidělena 2 čísla evidenční  a 

2 čísla popisná byla zrušena.

ˉ Pro novou bytovou výstavbu bylo vydáno 71 povolení a ohlášení, což představuje vznik 72 bytů v 

orientační hodnotě 211 milionů korun. Dále bylo vydáno 5 povolení změn stávajících staveb pro bydlení, 

kde vznikne dalších 7 bytů v hodnotě cca 9 milionů korun, a 3 povolení změny nebytových prostor na 

bydlení, kde vznikne 10 bytů za cca 19 milionů korun. Na rekonstrukci stávajících bytových objektů bylo 

vydáno 45 povolení, opravy představují částku cca 38 milionů korun. V roce 2008 bylo zkolaudováno 56 

bytů v rodinných domech 10 v nástavbách a 18 v nástavbách nebytových budov.

ˉ Pro nebytovou výstavbu bylo v roce 2008 vydáno 48 povolení s orientační hodnotou staveb 294 milionů 

korun. Na rekonstrukce a přístavby  bylo vydáno 41 povolení v celkové hodnotě staveb 298 milionů 

korun.

ˉ Dále úřad vydal 22 povolení na ostatní stavby (inženýrské sítě, chodníky, bazény a pod.) v hodnotě 131 

milionů a na rekonstrukce 12 stavebních povolení v hodnotě 73 milionů korun.

Celkem bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 250 stavebních povolení v celkové hodnotě staveb 646 

milionů korun. Z významných staveb byly povoleny:

- stavební úprava a nástavba výrobního závodu JUTA, a.s.

- přístavba obslužných provozů Grupo Antolin Turnov

- dostavba výrobního areálu KAMAX, s.r.o.

- půdní vestavba 10 bytů v Sobotecké ulici

- stavební úpravy a výtah v ZUŠ Turnov

- zajištění a obnova Nového paláce na Valdštejně

Zkolaudovány byly v roce 2008 například tyto stavby:

- rekonstrukce židovské synagogy

- sklad firmy Kadlec

- přístavby slévárny a sklad v Přepeřské ulici

- přístavba haly Grupo Antolin Turnov

- stavební úpravy Panochovy nemocnice Turnov

Za vydaná rozhodnutí bylo v roce 2008 vybráno 316.400,- Kč, což znamená asi 3% snížení oproti 

předcházejícímu roku. Pokuty byly uděleny v celkové výši 52.000,- Kč a všechny byly uhrazeny.

Konzultační hodiny

Také  v  roce  2008  měl  stavební  úřad  v Turnově  zavedeny  pravidelné  konzultační  hodiny  městského 

architekta Ing.  arch.  Borise Šonského první  a druhou středu v měsíci  od 10 – 14 hod.  Konzultace byly 

hrazeny z rozpočtu Města Turnov. Dále byly 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 31.12.2008 měla městská policie 15 pracovníků včetně velitele
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Základní činnosti : 

• 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 

Organizace činnosti:

V roce 2008 byl doplněn konečný počet strážníků na 15 členů včetně velitele. Byla vypracována

nová koncepce činnosti organizace MP. Od března 2008 je organizace strážníků následující :

1 dopravní hlídka

2 strážníci

4 pořádkové hlídky, 1 hlídka po 3 strážnících

Dopravní hlídka je nasazena pondělí až pátek, a to pouze ve dne. Tato hlídka zajišťuje ranní provoz

na přechodech, kontroluje platební poslušnost na placených parkovištích, technicky zajišťuje provoz

parkovacích automatů a následně řeší dopravu hlavně v centru města. Její činnost je samozřejmě rozšířena

i na spolupráci s pořádkovou hlídkou (odchyt psů,nehody,veřejný pořádek). Pořádkové hlídky

zajišťují v pravidelných 12hod. intervalech nepřetržitou službu. Jejich prioritní činnost je zaměřena

hlavně na veřejný pořádek v celém katastru obce. V zákonných mezích pomáhají složkám IZS, PČR

a Záchranné službě.

Situační a sociální prevence kriminality:

Turnov byl již v dřívějších letech zařazen do programu prevence kriminality na místní úrovni „Partnerství“, 

který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. V roce 2008 však došlo k výrazné změně rozdělování státních 

dotací, ministerstvo vnitra tuto pravomoc přesunulo na krajské úřady. Liberecký kraj rozhodl, že město 

Turnov už získalo po dobu tří let státní dotace, proto nebude zařazeno mezi obce, které dotace získají.

V oblasti sociální prevence byla v tomto roce snaha navázat na program výchovného poradenství pro rodinu 

a děti. Dosud se podařilo navázat spolupráci s odborem sociálních věcí, zejména v řešení kriminality dětí a 

mládeže.
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IV.

VÝBĚR Z     JEDNÁNÍ   

RADY MĚSTA 

A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V     ROCE 2008  
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. LEDNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●Rozpočet Města na rok 2008

●Zapojení Města do Místní agendy 21

●Řešení městských parků "Šetřilovsko" a u letního kina

Rada města schválila:

* v působnosti valné hromady KCT, s.r.o., příplatek mimo základní kapitál ve výši 61 mil. Kč za účelem finan-

cování stavby a vybavení Kulturního centra Střelnice

* v působnosti valné hromady TST, s.r.o., rozsah činností v dodatcích smluv pro Město - odpadové hospo-

dářství ve výši 11 mil. Kč a činnosti v rámci OSM ve výši 10,5 mil. Dále RM odsouhlasila nový ceník prací a 

služeb.

* podání žádosti do operačního programu Životní prostředí na akci "Realizace úspor energií ve školských za-

řízeních MŠ Kosmonautů, ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů" a souhlasí s 15% finanční spoluúčastí z rozpočtu 

Města

* vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci "Promě-

na Šetřilovských parků, I. etapa - vstupní část do Metelkových sadů".

* Zapojení Města Turnova do Místní agendy 21, souhlasí s registrací a ustanovila zodpovědným politikem 

starostku PhDr. Hanu Maierovou, koordinátorem Moniku Donátovou a schválila pracovní skupinu

Rada města vzala na vědomí:

* informace o výběrovém řízení na akci "Koncepce vzdělávání v Turnově 2008-2013"

* výši nákladů na případnou změnu školní kuchyně ZŠ 28. října na školní výdejnu jídel a konstatovala, že za 

dané situace nebude měnit způsob stravování v této organizaci

* návrh rozpočtu na rok 2008 a po úpravách jej doporučila ZM ke schválení

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 31. LEDNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●financování Města v roce 2008 - rozpočet, úvěr, zadlužení

●přehled plánovaných projektů Města

Zastupitelstvo města schválilo:

* rozpočet na rok 2008 v příjmové části ve výši 373 929 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 394 127 tis. Kč a fi -

nancování ve výši 20 198 tis. Kč

* přijetí kontokorentního úvěru v roce 2008 ve výši 20 mil. Kč

* výši dlouhodobého zadlužení k 31.12.2008 ve výši 127 997 tis. Kč

* podnět k pořízení Změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Turnov

* prodeje a směny pozemků (Mašov, Přepeřská)

* podání žádosti do operačního programu Životní prostředí na akci "Realizace úspor energií ve školských za-

řízeních MŠ Kosmonautů, ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů" dle doporučení RM
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* jako zmařenou investici projektovou dokumentaci na akci "Chodník u podchodu pro pěší na silnici I/10"

* předložené zadávací podmínky na zpracování projektové dokumentace "Proměna Šetřilovských parků" dle 

doporučení RM

* partnerství města v projektu "Přeshraniční spolupráce hasičů ERN" a jeho předfinancování ve výši 6 mil. Kč

* pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro zahraniční spolupráci

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* materiál "Zapojení odborných komisí RM do projekční a investiční činnosti Města Turnova"

* přehled plánovaných projektů Města do programu EU a národních programů v roce 2008

* stávající situaci v řešení realizace sportovního areálu Maškovka a uložila Ing. J. Pekařovi a OSM zpracovat 

návrh investičního záměru na komplexní řešení areálu

Zastupitelstvo města uložilo:

* OŠKS ve spolupráci s komisí pro výchovu a vzdělávání zpracovat "Koncepci vzdělávání v Turnově"

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 11. ÚNORA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●zajištění investic z rozpočtu města na rok 2008 - výběrová řízení, projektová dokumentace, nájemní smlou-

vy

●zpráva o činnosti Městské policie v roce 2007

●účast města v konkrétních projektech EU, ČR

●transformace Městské nemocnice na Panochovu nemocnici Turnov  

Rada města schválila:

* čerpání rozpočtu v kapitole správy majetku

* technickou specifikaci pro zadání projektu ul. 5. května a Zborovská

* nájemní smlouvy na pozemky v ul. 5. května, na Daliměřicích, Vesecku a na náměstí B.J.Horáčka, dále 

smlouvu o dočasném přístupu k pozemku městského parku

* zpracovatele analýzy městského majetku - společnost Consulting České spořitelny, a.s.

* vypsání výběrových řízení na zhotovitele:

  - opravy oken SUPŠ

  - zateplení fasády a výměny oken MŠ, ZŠ speciální v ul. Kosmonautů

  - obnovy Nového paláce na Valdštejně

  - zateplení fasády MŠ v ul. 28. října

  - opravy fasády Městského divadla

  - stavební úpravy ZUŠ

* výběr dodavatele na dopravní studii "Severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova" - Atelier 4, 

s.r.o., Jablonec nad Nisou

* nákup nového sono přístroje pro Panochovu nemocnici

* výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 72 Městské sportovní Turnov a Muzeu Čes-

kého ráje

Rada města doporučila:
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* ZM schválit prodeje pozemků na Malém Rohozci a Mokřinách

* ZM schválit vykoupení pozemku za sokolovnou Mašov

* ZM bezúplatný převod investičních prostředků,vložených do rekonstrukce nudvojovického kostela, Římsko-

katolické farnosti - děkanství Turnov

Rada města vzala na vědomí:

* informace o průběhu přebírání stavby Kulturního centra Střelnice a problematiku personálního zajištění 

zprovoznění Střelnice

* nákup vozidla pro Technické služby Turnov, s.r.o.

* informace o průběhu jednání s uchazečem o veřejnou zakázku měření rychlosti vozidel

* zprávu o činnosti Městské policie v roce 2007

* návrhy na dlouhodobá řešení prostor pro MěÚ

Rada města uložila:

* odboru dopravy předložit návrh nařízení o stanovení užití Krajířovy ulice ( rezidenční stání)

Rada města pověřila:

* předsedu komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Jaromíra Friče předložením návrhu "Koncepce vzdělávání 

v Turnově 2008-2013" a sestavením pracovní skupiny

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. ÚNORA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

● účast města v konkrétních projektech EU, ČR

● transformace Městské nemocnice na Panochovu nemocnici Turnov  

● Čistá Jizera - odkanalizování Turnova

Zastupitelstvo města schválilo:

* změnu územního plánu č.11

* realizaci rekonstrukce městského parku u letního kina včetně celkového oplocení

* účast Města na projektu "Polská příroda - Česká historie - klíč k rozvoji přeshraničního ruchu" s rozpočtem 

pro českou část ve výši 400.000,- euro. Pro zajištění předfinancování byla vyčleněna částka 40.000,- euro.

* účast Města na projektu "Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor - Turnov" s celkovým rozpočtem 

pro českou stranu 250.000,- euro, z toho za Turnov činí výdajová částka 70.000,- euro. Bylo odsouhlaseno 

předfinancování ve výši 7.000,- euro.

* podání žádosti do regionálního operačního programu NUTS II na projekty:

- "Rekonstrukce bazénu Výšinka" s minimální spoluúčastí 15 % celkových finančních nákladů

- "Regenerace panelového sídliště Jana Patočky" - 2. etapa s minimální spoluúčastí 30%

- "Městské naučné stezky" se spoluúčastí ve výši 750.000,- Kč

* finanční příspěvky na kulturní akce a činnost z kulturního fondu

* prodeje, odkoupení a převody pozemků:

- prodej části pozemku na Malém Rohozci

- odkoupení soukromých pozemků v Mašově

- bezúplatný převod stavby - rekonstrukce chodníků v ul. Sobotecká, Jana Palacha, dále stavby ul. Skálova, 
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Nudvojovická a Dolánky do vlastnictví Města

- bezúplatný převod pozemků v ul. Žižkova a Husova z majetku Města do vlastnictví Libereckého kraje po 

dokončení projektu Čistá Jizera

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* zprávu o procesu transformace Městské nemocnice na Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. BŘEZNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●výsledky hospodaření příspěvkových organizací

●otevření Kulturního centra Střelnice - vybavení interiéru, návrh programu slavnostního otevření

●koncepce postupu v bytových zónách Hruštice - Károvsko a Durychov - Na Kamenci

●realizace projektu židovské synagogy

Rada města schválila:

* vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 a sledované ukazatele a limity pro 

rok 2008

* limit hrubých mezd, limit na občerstvení a dary pro rok 2008 pro Město Turnov

* limit hrubých mezd a pracovních úvazků pro Městskou policii Turnov

* nákup kopírovacího stroje a tympánů pro ZUŠ Turnov s použitím investičního fondu

* aktualizaci "Zásad činnosti na venkovních hřištích v majetku Města Turnova"

* předložený návrh programu slavnostního otevření Kulturního centra Střelnice

* vypsání výběrového řízení na dodávku typizovaného nábytku a audio a video systému a scénického osvět-

lovacího systému pro KC Střelnice

* uzavření smlouvy o nájmu pozemků s ČD, a.s. v souvislosti s dopravním terminálem a uložila OSM pokra-

čovat v řešení majetkových vztahů v souvislosti s výstavbou integrovaného přestupního uzlu veřejné a indivi-

duální dopravy

* vyhlášení záměru prodeje pozemku mezi Soboteckou a Tázlerovou ulicí

* uzavření smlouvy o pronájmu pozemku firmě STAVTRANS Praha o výměře 600 m2

* koncepci postupu v bytových zónách Hruštice - Károvsko a Durychov - Na Kamenci a uložila OSM infor-

movat veřejnost o aktuálních postupech řešení

* zadávací dokumentaci rekonstrukce ZŠ Turnov, 28. října

Rada města vzala na vědomí:

*  přehled  o  stavu  pohledávek  Města  k  31.12.2007  a  vzdání  se  práva  a  prominutí  pohledávek  ve  výši 

179.175,83 Kč

* informaci o smlouvě na  realizaci uměleckého díla pro KC Střelnice

* zprávu o realizaci  projektu židovské synagogy včetně neziskovosti  jejího budoucího provozu a uložila 

provést výběrové řízení na kvalifikovaného pracovníka do této památky

* text vyhlášení developerského projektu na Maškovu zahradu

* informace o závěrech komisí RM ve věci kluziště v Turnově a uložila vypracovat návrh úspornějšího řešení 

zimního stadionu v Maškově zahradě jako podklad pro jednání s investory
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Rada města uložila:

* navýšení příspěvku pro KCT, s.r.o., v souvislosti se zprovozněním KC Střelnice

* předložit návrh na akci "Venkovní úpravy Střelnice"

* vypracovat návrh řešení zahrady MŠ 28. října

Rada města doporučila:

* ZM schválit dohodu o změně hranic mezi městem Turnov a obcí Modřišice

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 27. BŘEZNA 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

●smlouva se společností Czech radar - měření rychlosti vozidel

●převod společnosti Nempra, s.r.o., na Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o.

●přijetí kontokorentního úvěru, výše pohledávek

●Program regenerace městské památkové zóny - rozdělení financí

Rada města schválila:

* uzavření smlouvy se společností Czech radar, a.s., Praha o poskytování služeb a pronájmu radarů 

* v působnosti  valné hromady Panochovy nemocnice Turnov,  s.r.o.,  převod 100% obchodního podílu ve 

společnosti Nempra na PNT, s.r.o. 

* převod movitých věcí a vybavení příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov na PNT, s.r.o.

* vypsání výběrového řízení na celkovou realizaci venkovní plochy před KC Střelnice

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. BŘEZNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●přijetí kontokorentního úvěru, výše pohledávek

●Program regenerace městské památkové zóny - rozdělení financí

●převod společnosti Nempra, s.r.o., na Panochovu nemocnici Turnov, s.r.o.

Zastupitelstvo města schválilo:

* rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny na rok 2008 v celkové 

výši 1,65 mil. Kč, a to 1,4 mil. Kč na restaurování oken na historické budově SUPŠ a 250 tis. Kč na restau-

rování vitrážových oken kostela Narození Panny Marie

* přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč u České spořitelny, a.s.

* v působnosti  valné hromady Panochovy nemocnice Turnov,  s.r.o.,  převod 100% obchodního podílu ve 

společnosti Nempra na PNT, s.r.o. a  převod movitých věcí a vybavení příspěvkové organizace Městská 

nemocnice Turnov na PNT, s.r.o.

* obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

* závěrečnou zprávu finančního výboru za rok 2007

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

91



* přehled pohledávek Města Turnov a prominutí pohledávek v celkové výši 354.927,52 Kč

Zastupitelstvo města uložilo:

* ORM předložit materiál k problematice zástavby v ulicích Rubínová a Výšinka

* Mgr. Jaromíru Fričovi a OŠKS předložit návrh Koncepce vzdělávání

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. DUBNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●výroční zprávy a účetní závěrky společností Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o

●turnovské ulice Markova, 5. května a Zborovská

●proměna Šetřilovských parků

●koncepce městské policie 2008 - 2010

●ceny jízdného městské dopravy

Rada města schválila:

*  výroční zprávu a účetní závěrku společností Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a  Technické služby Turnov, 

s.r.o

* vyhlášení záměru prodeje domu čp. 579 v Husově ulici

* podmínky vyhlášení prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů v zóně Hrušice - Károvsko za 800,- 

Kč / m3

* uzavření smluv na realizaci projektových prací:

  -  zobousměrnění Markovy ulice - Ateliér 4, s.r.o., Jablonec nad Nisou

  -  celková rekonstrukce ulice 5. května - 4D projekt Klášterec nad Ohří

  -  celková rekonstrukce ulice Zborovská - Profes projekt Turnov

  - proměna Šetřilovských parků - And, s.r.o. Praha

*  vypsání výběrového řízení na  rekonstrukci ZŠ 28. října

*  vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavební akce Zahrada bezpečná dětem

*  uzavření nájemní smlouvy s Českými dráhami na pronájem pozemků v souvislosti s realizací Městské 

naučné stezky  v Turnově

* maximální ceny jízdného městské hromadné dopravy s platností od 1.9.2008 takto:

  - základní jízdné - 8,- Kč

  - zlevněné jízdné - 4,- Kč

  - základní jízdné pro majitele čipové karty - 6,- Kč

Rada města vzala na vědomí:

* výroční zprávu organizace Zdravotně sociální služby Turnov

* výroční zprávu příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov

* zprávu o koncepci městské policie na léta 2008 - 2010

* petici rodičů dětí Mateřské školy Bezručova ohledně parkování v blízkosti MŠ

* informaci o nových webových stránkách Města

Rada města uložila:

* OSM zahájit jednání s majiteli domu čp.7 v Markově ulici o odkupu nemovitosti
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Rada města neschválila:

* pronájem pozemku pro zřízení předzahrádky p. Medkovi a p. Eichlerové

* žádost pořadatelů o poskytnutí prostoru bývalého koupaliště v Dolánkách pro konání akce Folková noc z 

důvodu využívání této lokality k rekreačním účelům

Rada města projednala:

* žádost Atletického klubu SYNER Turnov o navýšení finančního příspěvku na memoriál Ludvíka Daňka o 

100 tisíc korun a žádost zamítla

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24. DUBNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●prodej investičního majetku

●celoroční hospodaření Města za rok 2007

●rozdělení dotací do veřejných rozpočtů spádovým obcím na rok 2008

●studie novostavby komplexu pro speciální školství v Turnově 

Zastupitelstvo města schválilo:

* prodej investičního majetku ve výši 276.829,- Kč, které Město vložilo do stavby smuteční síně

* zadání změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Turnov

* celoroční hospodaření Města za rok 2007 a závěrečný účet a uložilo odstranit nedostatky v návrhu zprávy 

o přezkoumání hospodaření Města do 20.11.2008

* rozdělení dotací do veřejných rozpočtů spádovým obcím na rok 2008

* příspěvky sportovním a ostatním organizacím

* dohodu o změně hranic mezi městem Turnov a obcí Modřišice

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

* studii novostavby komplexu pro Mateřskou školu speciální v Turnově, Základní školu speciální v Turnově, 

Dětské centrum a Centrum pro dospělé autisty v Turnově a uložilo Ing. J. Pekařovi zajistit jeho zařazení do 

plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. KVĚTNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●rozbor hospodaření a finanční plány Zdravotně sociálních služeb Turnov a Panochovy nemocnice

●připojení Města k Evropskému týdnu mobility

●příprava rekonstrukce plaveckého bazénu na Výšince

Rada města schválila:

* výsledek výběrového řízení na nákup kotlů MTT pro výtopny Nádražní a Přepeřská

* rozbor hospodaření Zdravotně sociálních služeb Turnov

* finanční plán Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o., včetně plánu investic s tím, že cílem je udržení vy-

rovnaného hospodaření

* vítěze výběrových řízení na realizaci následujících investic:
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  - komunikace v bytové zóně Hruštice - Károvsko - SaM, a.s., Česká Lípa

  - rekonstrukce ZŠ Turnov, 28. října - DART, s.r.o., Liberec

  - obnova Nového paláce na Valdštejně - Reopa, s.r.o., za cenu 5 796 664,- Kč

  - zhotovení akce "Zahrada bezpečná všem" - SaM, a.s., Česká Lípa

  - modernizace výtahu v budově radnice - OTIS, a.s., Břeclav za cenu 629 510,- Kč

* vypsání výběrového řízení na jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o.

* smlouvu na provozování kompostárny s Ing. Janem Švejkovským, firma JENA

* připojení Města Turnov k akci Evropský týden mobility a odsouhlasila podpis Charty na rok 2008

* nákup dvou nových osobních vozů pro MěÚ Turnov v ceně 224 900,- Kč za kus a odprodej ojetých vozů 

Škoda Felicia

Rada města vzala na vědomí:

* výroční zprávu Městské nemocnice Turnov za rok 2007

* informaci o řešení úsporné varianty kluziště a uložila jednateli MST Jiřímu Velemu předložit technickou spe-

cifikaci varianty včetně umístění v Maškově zahradě

Rada města projednala:

* problematiku daně z nemovitostí a doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku s koeficientem 2 a 

bez osvobození pozemků

Rada města uložila:

* OSM a MST, s.r.o., připravit podmínky výběrového řízení na rekonstrukci plaveckého bazénu na Výšince

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. KVĚTNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●projektový záměr proměny Šetřilovských parků

●vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitosti

Zastupitelstvo města schválilo:

* podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na projekt Integrovaný přestupní uzel veřejné 

a individuální dopravy - 1. etapa a souhlasí s finanční spoluúčastí Města

* bezúplatný převod investičních prostředků, vynaložených na rekonstrukci kostela v Nudvojovicích na Řím-

skokatolickou farnost - děkanství Turnov

* projektový záměr "Proměna Šetřilovských parků, I. etapa - vstupní část do Metelkových sadů", souhlasí s 

podáním žádosti o grant z nadace Proměny

* obecně závaznou vyhlášku o dani z nemovitosti s koeficientem 2 a bez osvobození pozemků

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 9. ČERVNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●řešení krytého zimního stadionu v Turnově

●návrh programu na Festival otevření Kulturního centra Střelnice

●nařízení o užití místních komunikací ke stání vozidel za sjednanou cenu
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●nařízení o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy

●uzavření plaveckého bazénu na Výšince

●realizace uměleckého díla Kultura pro KC Střelnice

●restrukturalizace lůžek v Panochově nemocnici dle smluv s VZP

Rada města schválila:

* studii rekonstrukce ulic Tázlerova a Vejrichova

* výroční zprávu a závěrku společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o., vzala na vědomí zprávu o výsled-

cích kontroly a doporučila Dozorčí radě projednat tyto výsledky a návrhy opatření

*možnost  úsporné varianty řešení  krytého zimního stadionu v Turnově a předložené parametry jako mi-

nimální realizaci v rámci privátní investice v Maškově zahradě

* vítěze výběrového řízení na audio a světelný systém pro budovu KC Střelnice - firma PRODANCE Praha 

za cenovou nabídku 2 554 600 Kč.

* Návrh programu na Festival otevření Kulturního centra Střelnice včetně návrhu finančních nákladů

* text nařízení č. 6/2008, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání vo-

zidla jen za sjednanou cenu

* text nařízení č. 7/2008 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy v Turnově dle návrhu 

RM ze dne 14.4.2008

* účast města na projektu Přátelství a spolupráce v rámci smlouvy mezi společností Trade, s.r.o., Jablonec 

nad Nisou a Svazem malých měst Ruské federace

Rada města vzala na vědomí:

* zprávu o situaci městského plaveckého bazénu na Výšince a odsouhlasila jeho uzavření k 1.7.2008

* aktuální informaci o problematice bytové výstavby v lokalitě Výšinka - Rubínová a uložilo OSM předložit za-

dávací podmínky pro prodej pozemků

* zprávu o možných úpravách v ulici Studentská - místo pro otáčení, přechod pro chodce

* informace o problematice uměleckého díla Kultura pro KC Střelnice

* zprávu o připojení budov na pult centrální ochrany městské policie

* aktuální informace o změnách vyplývajících z dopisu VZP Panochově nemocnici, souhlasí s plánem re-

strukturalizace lůžek

Rada města uložila:

* OSM jednat s majiteli domu čp.7 v Markově ulici o odkupu nebo směně

* odboru dopravy předložit návrh koncepce parkování ve městě

Rada města doporučila:

* ZM zadat zpracování koncepce školství v Turnově odborné firmě

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. ČERVNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●prodej pozemku bývalého sběrného dvora v Pacltově ulici

●dotace Libereckého kraje na vybudování veřejného prostranství Náměstí B. J. Horáčka

●řešení lůžkového fondu Panochovy nemocnice
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●Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje

Zastupitelstvo města schválilo:

* dofinancování projektu "Proměna Šetřilovských parků - I. etapa" včetně jeho realizace v případě podepsání 

smlouvy o dotaci z nadace proměny ve výši 4 mil. Kč

* prodej pozemku pč. 2091 - bývalý sběrný dvůr v Pacltově ulici včetně budovy a ocelové haly za 3 mil. Kč

* dofinancování rekonstrukce ZŠ 28. října ve výši 9,76 mil. Kč

* navýšení spoluúčasti Města na projektu "Polská příroda a česká historie - klíč k rozvoji přeshraničního 

cestovního ruchu" a vyčlenění částky 11 tis. euro z rozpočtu Města na realizaci tohoto projektu

* převedení dotace 4 miliony korun z Libereckého kraje na společnost KCT, s.r.o., na vybudování veřejného 

prostranství na náměstí B. J. Horáčka před KC Střelnice

* finanční příspěvky na podporu sportovních aktivit  z položky rozpočtu Tělovýchovná činnost - příspěvky 

sportovním organizacím

* rozpočtové opatření č.1, v příjmové části ve výši 383.911 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 404.109 tis. Kč a 

financování ve výši 20.198 tis. Kč

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* aktuální informace o přípravě studie "Svahy k Jizeře a příměstský les Farářství"

* návrh řešení rekonstrukce ulic Tázlerova a Vejrichova

* zprávu o možných úpravách na komunikaci v ul. Studentská

* zprávu o Integrovaném dopravním systému Libereckého kraje (konvence IDOL)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. ČERVENCE 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

●zvýšení nájemného pro rok 2009

●rekonstrukce plaveckého bazénu a fotbalového stadionu

●ceník pronájmů v KC Střelnice

●SWOT analýza a rozbor udržitelného rozvoje v ORP Turnov

Rada města schválila:

* zadání hlukového měření v Markově ulici pro možnost pokračování v záměru zobousměrnění Markovy uli-

ce

* zvýšení nájemného z bytů pro období od 1.1. do 31.12.2009 v maximálním možném navýšení dle zákona 

č. 107/2008

* základní podmínky pro výběrové řízení na zakázku rekonstrukce plaveckého bazénu

* podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce fotbalového stadionu

* ceník pronájmů jednotlivých prostor v KC Střelnice a uložila nově zpracovat ceník veškerých pronájmů a 

služeb nabízených společností KCT, s.r.o.

* výsledek výběrového řízení na provedení SWOT analýzy a rozboru udržitelného rozvoje v ORP Turnov, ví-

tězem se stala firma ARCHIS Praha za cenu 1,013.464,- Kč

Rada města uložila:

* uzavřít krátkodobé pojištění objektu KC Střelnice
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* zpracování územní studie pro aktualizaci zadání regulačního plánu bytové zóny Daliměřice

Rada města vzala na vědomí:

* informace o nabídkách developerského projektu sportovišť v Maškově zahradě a doporučila ZM odkoupit 

dešťové kanalizace od společnosti PLUS

* informaci o potřebách a zajištění kapacit v zařízeních předškolního vzdělávání

* informaci o projektech podaných městskými organizacemi

* zprávu o činnosti městské policie

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 11. SRPNA 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

●prodej pozemků pro stavbu bytových domů (Hruštice - Károvsko)

●údržba zeleně v Turnově

●revitalizace toku Stebénka a využití přilehlého území

●restrukturalizace Panochovy nemocnice, stavební úpravy

●koncepce Vodohospodářského sdružení Turnov

●záměr Ústavu mechaniky a tekutin FS ČVUT

Rada města schválila:

* studii rekonstrukce povrchu ulice 5. května a uložila dořešení křižovatky "U Borovičků"

* výsledek výběrového řízení na prodej pozemků pro stavbu bytových domů v zóně Hruštice - Károvsko, a to 

společnostem EVOSA, s.r.o. Hodkovice, DEVELOPER CZ, s.r.o. Liberec a KONTAKT, s.r.o., a uložila OSM 

předložení urbanistické studie

* hodnotící komisi pro výběrové řízení na údržbu městské zeleně v Turnově

* záměr "Revitalizace toku Stebénka a využití  přilehlého území"  dle studie  a uložila OŽP a ORM zjistit 

možnosti dotací

Rada města uložila:

* vypracovat seznam nemovitého majetku, který bude navržen k prodeji

* OSM vypracovat projektovou dokumentaci na opravu opěrné zdi v Mašově U Lomu

Rada města vzala na vědomí:

* analýzu správy městského majetku

* informace o přípravě 2. etapy projektu dopravního terminálu, tj. rekonstrukce nádražní budovy

* postup restrukturalizace Panochovy nemocnice včetně informace o možných dotacích, uložila OSM zajistit 

realizaci odsouhlasených stavebních úprav

* základní koncepci VHS Turnov, včetně ceny vodného a stočného, koncepce Čisté Jizery a Provozování 

vodohospodářského majetku od roku 2010

* záměr Ústavu FS ČVUT na umístění pracoviště v Turnově

* záměr Turnovské Bohémy ucházet se o pořadatelství národní divadelní přehlídky studentského divadla

Rada města trvá:

* na dodržování podmínek zásahů do komunikací
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28.SRPNA 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

●rekonstrukce ulice 5. května

●realizace 1. a 2. etapy obnovy Nového paláce na Valdštejně

●2. etapa projektu dopravního terminálu

●návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008

Zastupitelstvo města schválilo:

* návrh řešení rekonstrukce ulice 5. května včetně vybudování kruhového objezdu na křižovatce Husova - 

Kinského, rozšíření místa pro parkování u pekárny Mikula a úpravu chodníku k urnovému háji

* realizaci 1. a 2. etapy obnovy Nového paláce na Valdštejně včetně finanční spoluúčasti na dotaci ve výši 

500 tis. Kč

* dohodu o garanci zápůjčky předmětů se Židovským muzeem Praha

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* informace o 2. etapě projektu dopravního terminálu

* zprávu o návrhu Politiky územního rozvoje České republiky 2008, informace o přípravě zákona o územně 

správním členění státu

Zastupitelstvo města vyslovilo podporu:

* k podání žádosti na pořádání žádosti Turnovské Bohémy o pořadatelství národní divadelní přehlídky stu-

dentského divadla

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. ZÁŘÍ 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

●nájemce restaurace v budově Střelnice

●nákup endoskopické techniky pro Panochovu nemocnici

●pojištění majetku Města Turnova

●rekonstrukce bazénu na Výšince a fotbalového stadionu

●ceny tepelné energie dodávané Městskou teplárenskou Turnov

●projektové záměry školských a kulturních zařízení

●projekt Fokusu Turnov

Rada města schválila:

* studii rekonstrukce povrchů Zborovské ulice

* návrh ceníku pronájmů a služeb KCT, s.r.o.

* výsledek výběrového řízení na nájemce restaurace Střelnice, kterou se stala paní Eva Jandíková

* nakoupení endoskopické techniky pro Panochovu nemocnici Turnov, .r.o., a to formou výjimky z pravidel

* vypracování projektové dokumentace pro energetický audit ZŠ Skálova

* vítěze výběrového řízení na stavební práce rekonstrukce bazénu na Výšince - firmu BAK, a.s. Trutnov, 

cena zhotovení 21,938.112,- Kč

* vítěze výběrového řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZUŠ Turnov, cena zhotovení 756.821,- Kč

* přesun kapacity 4 míst z MŠ Jana Palacha (zůstane 54 míst) do MŠ Kosmonautů (bude mít 104 míst)
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* realizaci obkladů a čističů vody pro DD Pohoda

* záměr "Revitalizace toku Stebénka" a uložila OŽP a OSM provést přípravné kroky (odkoupení pozemků 

atd.)

* zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na údržbu městské zeleně

Rada města vzala na vědomí:

* program kulturních akcí v rámci zahájení provozu KC Střelnice

* zprávu o hospodaření společnosti KCT, s.r.o., a čerpání finančních prostředků na pokrytí více prací spo-

jených s dokončením stavby

* výsledky hospodaření příspěvkových organizací

* informaci o projektových záměrech školských a kulturních zařízení a Dětského centra v Turnově

* informace o projektu Fokusu Turnov "Středisko pro pracovní rehabilitaci duševně nemocných a zdravotně 

postižených v Turnově"

Rada města doporučila:

* jednateli KCT, s.r.o., zahájit personální obsazení pracovních míst

* ZM odkoupení, pronájem nebo prodej pozemků dotčených schválenými investičními záměry a rekonstruk-

cemi

Rada města souhlasila

*  se  závěry  dozorčí  rady  MST,  s.r.o.,  a  uložila  mimo  jiné  jednateli  MST splnit  termín  otevření  zrekon-

struovaného bazénu

* s uzavřením smlouvy na pronájem bufetu v Domově důchodců Pohoda

* s poskytnutím příspěvku 10.000 Kč na nákup schodolezu a 50.000 Kč na osobní asistenci pro Základní 

školu speciální a mateřskou školu speciální v Turnově

Rada města uložila:

* jednateli MST a OSM zajistit přípravu nejnutnějšího oplocení atletického stadionu a realizací nejpozději na 

jaře 2009

* OSM zpracování projektu regenerace sídliště U Nádraží

* OD pokračovat na dopracování 2. etapy koncepce parkování ve městě

* OŠKS a MST předložit návrhy na zlepšení herních ploch a zařízení sídlišť Přepeřská a Výšinka

* OŽP předložit návrhy na revitalizaci a ošetření zeleně v sídlištích Výšinka a Přepeřská

* OSM a OŽP zadat zpracování projektu lokality Struhy v úseku mezi smuteční síní a lyžařským vlekem

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 22. ZÁŘÍ 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

●rozpracování analýzy správy majetku (pokračování z RM 15.9.2008)

Rada města uložila:

* ORM na základě monitorovací zprávy o naplňování strategie rozvoje města zpracovat aktualizaci akčního 

plánu

* FO zpracovat rozpočtový výhled na období 2009 - 2012 s ohledem na finanční potřeby vzniklé s podáním a 

realizací projektů města - tedy s finanční spoluúčastí

* OSM spolu s jednatelem Panochovy nemocnice Ing. Slámou připravit návrh řešení vlastnictví nemovitého 
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majetku v souvislosti s transformací společnosti

* OŠKS a FO projednat závěry z analýzy školských a kulturních organizací

Rada města schválila:

* Záměr prodeje bytových domů čp. 1383 - 1385 a 1403 - 1406 v Nádražní ulici

* Záměr prodeje domů čp. 27, 32 (Hlubová ul.), 278 ( 5. května) a 280 (Havlíčkovo nám.)

* Záměr rekonstrukce pasáže domu čp. 334 (vedle radnice) včetně rozšíření prostor pro potřeby městského 

úřadu

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 25. ZÁŘÍ 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

●oprava komunikace u Střelnice

Rada města souhlasí:

* s realizací akce "Oprava komunikace u garáží na Střelnici"

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. ZÁŘÍ 2008
Hlavní témata, která byla projednána

●rekonstrukce ulice Zborovská 

●rekonstrukce zeleně ve městě - podání projektu

●prodej domu čp. 256 pro sdružení FOKUS Turnov

●vyhláška o poplatku  za odpady

●udělení Ceny obce

Zastupitelstvo města schválilo:

* návrh řešení rekonstrukce ulice Zborovská a křižovatky u OAHŠ

* podání žádosti na projekt Rekonstrukce městské zeleně z programu MŽP Zlepšování přírody a krajiny, kte-

rý zahrnuje zeleň v areálu u Gymnázia a školní zahradu u ZŠ Skálova s dofinancováním 10 - 15% z rozpočtu 

Města

* revitalizaci vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem z téhož programu

* prodej domu čp. 256 v Tázlerově ulic včetně pozemků pro sdružení FOKUS Turnov za cenu 2.452 mil. Kč

* zpracování projektové dokumentace k II. etapě realizace dopravního terminálu

* vyčlenění finančních prostředků na dofinancování projektu Naučné stezky v česko-polském příhraničí ve 

výši  37 tis. euro.

* obecně závaznou vyhlášku Města Turnova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Zastupitelstvo města udělilo:

* Cenu obce 1. turnovské chráněné dílně, o.s.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* prezentaci projektu Proměna Šetřilovských parků - I. etapa

*  informaci  o  projektu  Středisko  pracovní  rehabilitace  duševně  nemocných  a  zdravotně  postižených  v 
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Turnově a souhlasí s finanční spoluúčastí Města ve výši 7,5%, tj. 1,5 mil. Kč

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. ŘÍJNA 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

●projekt Úprava veřejných prostranství a podpora spolkového života v obci

●smlouva na rekonstrukci městského bazénu

●záměr výstavby 3 bytových domů U Tří svatých

●nájemní smlouva na restauraci Střelnice

●domovy důchodců - rekonstrukce

● nový jednatel Kulturního centra Turnov, s.r.o.

●informační strategie Města Turnova

Rada města schválila:

* plán zimní údržby komunikací v Turnově 2008-2009

* záměr podání projektu Úprava veřejných prostranství a podpora spolkového života v obci  -  I.  etapa v 

hodnotě 25 mil. korun s finančním podílem Města cca 2,3 mil. korun

* smlouvu o dílo na rekonstrukci bazénu na Výšince s firmou BAK, a.s., Trutnov

* zadávací dokumentaci na vyhlášení výběrového řízení na  realizaci úspor energií ve školských zařízeních 

v ul. Kosmonautů

* záměr výstavby 3 bytových domů v severní části ul. Rubínová (U Tří svatých)

* smlouvu s Evou Jandíkovou o nájmu restaurace Střelnice

* žádost Turnovského a semilského deníku o partnerství při akci Sportovec roku 2008 na Střelnici

* zvýšení kapacity mateřských škol

* rekonstrukce v domovech důchodců - rekonstrukci balkonů v Penzionu Žižkova ul., oplocení a výměnu 

oken v DPS Granátová ul.

* realizaci zimní zahrady v DD Pohoda, ul. 28. října

Rada města jmenovala:

*  do funkce jednatele společnosti KCT,s. r. o., paní Mgr. Evu Blažkovou s účinností od 1.1.2009

Rada města vzala na vědomí:

* informační strategii Města Turnova, tj. strategické dokumenty Informační strategie, Bezpečnostní politika a 

Informační koncepce

* výsledky měření hluku v Markově ulici a na jeho základě souhlasí se zastavením prací na projektové doku-

mentaci

* zprávu o možnostech rozšíření zón placeného parkování

Rada města uložila:

* OSM předložit ZM problematiku případného vjezdu do parku u letního kina privátním subjektům

* OSM podat žádost o změnu územního plánu na Malém Rohozci

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 30.ŘÍJNA 2008
Hlavní témata, která byla projednána:
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●studie Svahy k Jizeře a příměstský les Farářství

●rozpočtové změny č. 2 - finanční spoluúčasti na projektech

Zastupitelstvo města schválilo:

* studii Svahy k Jizeře a příměstský les Farářství provedenou Lesoprojektem Stará Boleslav

* rozpočtové opatření č. 2 na rok 2008, v příjmové části ve výši 405.262 tis. Kč, ve výdajové části  425.460 

tis. Kč a ve financování 20.198 tis. Kč

* poskytnutí půjčky občanskému sdružení 1. turnovská chráněná dílna ve výši 600 tis. Kč

* navýšení finanční spoluúčasti na projektu "Naučné stezky v česko-polském příhraničí" na celkovou částku 

40 tis. eur

* prodej a směny pozemků a prodej plynárenského zařízení v bytové zóně Hruštice - Károvsko

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. LISTOPADU 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

● developerský projekt  Maškova zahrada 

● směny a pronájmy pozemků

● Integrovaný terminál veřejné dopravy - I. etapa

● rekonstrukce fotbalového stadionu

● revitalizace břehů Jizery - projekt

● zřízení Kulturního fondu

● dovybavení Střelnice

Rada města schválila:

* vítěze developerského projektu Maškova zahrada - firmu United Globell Company, a.s., Loukov

* pronájem prostor k provozování reklamních zařízení firmě Antonín Šrajer - Corap - prodloužení smlouvy o 2 

roky s 5% navýšením nájmu

* pronájem nebytových prostor o výměře 400 m2  ve Waldorfské škole pro Panochovu nemocnici

* ukončení nájmu nebytových prostor s Úřadem práce v prostorách MěÚ Skálova 72

* základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa

* smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci fotbalového stadionu

* výsledek výběrového řízení na dodávku videosystému do KC Střelnice - firma IMAGE CZ, s.r.o., Praha

Rada města vzala na vědomí:

* prezentaci studie Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funkce toku 

v oblasti Dolánek u Turnova

* informace o čerpání finančních prostředků na pokrytí víceprací spojených s dokončováním KC Střelnice

* informaci o záměru FS ČVUT a souhlasí s pronájmem prostor pro účely realizace vzdělávacích projektů

* doplněnou zprávu OD o možnostech rozšíření placeného parkování v Turnově

Rada města doporučila:

* ZM prodej pozemku na Koňském trhu ze 1.800,- Kč/m2

* ZM zřízení Kulturního fondu Města Turnova
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 20. LISTOPADU 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

● změna nájemce restaurace Střelnice

● údržba zeleně v Turnově 

* RM vzala na vědomí informaci o problematice urychleného zajištění provozu restaurace Střelnice a schváli-

la za nájemce restaurace firmu Marek Lahoda, Česká Lípa

* RM schválila firmu Marius Pedersen, Hradec Králové, jako nejvýhodnější nabídku pro realizaci zakázky 

Údržba zeleně v Turnově

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 27. LISTOPADU 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

● projekt Proměna Šetřilovských parků - II. etapa 

● příspěvky na kanalizační přípojky

● prodej vybraných nemovitostí Města

● navýšení základního kapitálu Panochovy nemocnice

● zřízení Kulturního fondu

Zastupitelstvo města schválilo:

* změnu Pravidel pro čerpání  a vyplácení příspěvku na napojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřenu a 

to tak, že vyplácení příspěvků je časově omezeno do 30.6.2009 a příspěvek bude poskytnut pouze ob-

čanům, kteří uhradí VHS příspěvek do konce roku 2008

* vítěze developerského projektu Maškova zahrada firmu United Globell Company, a.s., Loukov a zároveň 

schválila předpokládaný postup prací na tomto projektu

* převod pozemků v k.ú. Bělá a Rakousy do vlastnictví Města Turnova

* podmínky prodeje nemovitostí domů:

-  čp. 27 (Hlubová ul.) - za minimální cenu 4 mil. korun

-  čp. 32 (Hluboká ul.) za minimální cenu nájemníkům 7,5 mil. korun, nebo cizím za 8.7 mil. korun

-  čp. 278 ( 5. května) za minimální cenu nájemníkům 4,5 mil. korun nebo cizím za 5 mil. korun

-  bytových domů čp. 1383-1385, 1403-1406 v Nádražní ulici

* záměr prodeje nemovitého majetku a vložení majetku do základního kapitálu společností Městská teplá-

renská a Technické služby Turnov

* navýšení základního kapitálu Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o., o částku 80 mil. Kč a příplatek mimo zá-

kladní kapitál 25,7 mil. Kč formou peněžitého vkladu a současně souhlasilo se vzájemným zápočtem pohle-

dávek

* zřízení Kulturního fondu Města Turnova

* poskytnutí daru Nadaci B. J. Horáčka ve výši  550 tis. Kč

* pravidla rozpočtového provizoria na rok 2009

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* prezentaci projektu Proměna Šetřilovských parků - II. etapa

* informaci o záměru FS ČVUT, souhlasí s tímto záměrem a uložilo starostce a OŠKS spolupracovat na tom-
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to záměru

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. PROSINCE 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

● návrh rozpočtu na rok 2009

● rozpočtový výhled 2010 - 2012

● rozbor financování KC Střelnice a analýza městského majetku na úseku školství 

● regulované nájemné na rok 2009 v domech zvláštního určení

● projekt Greenway Jizera - etapa Svijany - Turnov - Líšný

● ukončení soudního sporu s firmou ITALMEC - povrch dráhy Mondo

● vybudování informačního centra Geoparku v Dolánkách

● výstavba bytových domů v obytné zóně Hruštice - Károvsko

Rada města schválila:

* odvolání z funkce jednatele KCT, s.r.o., pana Václava Feštra

* výběrové řízení na dodavatele stavby vertikály dětského oddělení v Panochově nemocnici

* regulované nájemné pro rok 2009 v domech zvláštního určení (penziony pro seniory a pod.)

* nákup vzpřimovacího zvedáku pro klienty Domova důchodců Dohody v hodnotě 124.064,- Kč

* zapojení Města do projektu Greenway Jizera, realizacní etapy Svijany - Turnov - Líšný, s maximálním fi-

nančním příspěvkem 3,5 milionu korun v letech 2009 - 11

* záměr finanční spoluúčasti na zasíťování pozemků na Malém Rohozci

* ukončení soudního sporu s firmou ITALMEC, s.r.o., ve věci povrchu dráhy na atletickém stadionu - vzetí 

žaloby zpět

* záměr podání projektu na vybudování informačního centra Geoparku UNESCO Český ráj v Dolánkách

* odborné zajištění přechodu Města jako plátce DPH firmou Auditex

Rada města vzala na vědomí:

* rozbor financování KC Střelnice v roce 2008 

* rozpočtový výhled na rok 2010 - 2012  a uložila FO předložit vyrovnaný výhled

* návrh rozpočtu  na rok 2009

* analýzu městského majetku v oblasti školství a nedoporučuje vrcholové sloučení mateřských škol

* informace o stavu městských sportovišť

Rada města doporučila:

* schválit ZM architektonickou studii výstavby bytových domů v bytové zóně Hruštice - Károvsko

Rada města uložila:

* OŠKS urychleně řešit nevyužitou kapacitu objektu ZŠ Žižkova

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 17.PROSINCE 2008
Hlavní témata, která byla projednána:

● zvýšení základního kapitálu společnosti Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.
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Rada města schválila:

* zvýšení základního kapitálu společnosti Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., o částku 205 milionů korun 

na celkovou hodnotu 205 200 tisíc korun, a to nepeněžitým vkladem 125 milionů a peněžitým vkladem 80 

milionů korun

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 17. PROSINCE 2008

Hlavní témata, která byla projednána:

● studie a harmonogram výstavby bytové zóny Hruštice - Károvsko

● rozpočtový výhled 2010 - 2012

● čerpání finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny, příspěvků na kulturu a 

pro zahraniční vztahy

● koncepce vzdělávání v Turnově

Zastupitelstvo města schválilo:

* hmotnou studii výstavby páteřní komunikace a bytových domů v bytové zóně Hruštice - Károvsko dle návr-

hu Ing. arch. Petra Stolína a následující časový harmonogram:

- do 15.6.2009 - vydání územního rozhodnutí

- do 15.10.2009 - vydání stavebního povolení

* smlouvu o poskytnutí dotace z regionálního programu Severovýchod na projekt Bazén  Výšinka - plavání v 

Turnově pro všechny a bez překážek

* aktualizovaný Program regenerace městské památkové zóny  - 3. etapa (2009-2013)

*  zpracování  koncepce  vzdělávání  v  Turnově  Euroregionem  Nisa  zastoupeným  Ing.  Jaroslavem  Zá-

mečníkem

* rozpočtový výhled na období 2010 - 2012

* příspěvky z komise pro zahraniční vztahy

* příspěvky na kulturní aktivity a převod zůstatku do Kulturního fondu Města

Zastupitelstvo města uložilo:

* připravit návrh smlouvy k výše uvedené architektonické studii bytové zóny Hruštice - Károvsko

* členovi ZM Josefu Kunetkovi zajistit podklady a dokumenty ke kauze Walderode

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

* finanční zprávu DSO Mikroregion Jizera a rozpočet na rok 2009
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V. 
ROZPOČET 

A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
V     ROCE 2008  
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ROZPOČET MĚSTA TURNOVA NA ROK 2008
► Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 31. ledna 2008, a to v příjmové části ve výši 
373.929 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 394.127 tis. Kč a financování ve výši 20.198 tis. Kč
Příjmy
Daňové příjmy byly plánovány ve výši 188,29 mil. Kč, z toho největší část činí daně z přidané hodnoty (56 

mil. Kč) a z příjmu fyzických osob, a sice 45 mil. Kč. Nedaňové  příjmy byly plánovány výši 47,4 mil. Kč a nej-

vyšší položku těchto příjmů tvoří nájmy z městského majetku. Kapitálové příjmy byly schváleny ve výši 21,92 

mil. Kč a skládají se z prodeje pozemků ve výši 8 mil. Kč, prodeje bytů, domů a staveb ve výši 5,8 mil. Kč a z 

prodeje majetku městských organizací ve výši 6,5 mil.

Výdaje
Celkové výdaje města byly plánovány ve výši 394 mil. Kč, a to běžné výdaje ve výši 274,4 mil. Kč a kapitá-

lové výdaje ve výši 119,6 mil. Kč.  

Odbor správy majetku měl výdaje ve výši 81,1 mil. Kč,  tedy asi 20 % z celkových městských výdajů. Běžné 

výdaje jsou ve výši 36,4 mil. Kč, kapitálové výdaje jsou ve výši 44,7 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 19,5 mil. Kč, z toho nejvíce, 11 mil. Kč, činilo nakládání s odpa-

dy (svoz, sběrné dvory). Kapitálové výdaje ve výši 300 tis. Kč byly určeny na lesní hospodářské osnovy.

Finanční odbor měl jen běžné výdaje, které činí 35,2 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 téměř 6 mil. Kč.

Odbor školství, kultury a sportu měl běžné výdaje ve výši 36,2 mil. Kč, tj. 9 % celkového rozpočtu. Z těchto 

výdajů je určena částka 15,8 mil. Kč na školství, 9,8 mil. Kč na kulturu (včetně 700 tis. Kč na otevření Střelni-

ce), 730 tis. Kč na památky, 9,2 mil. na sport a 630 tis. ostatní. 

Odbor cestovního ruchu měl plánovány běžné výdaje ve výši 1,25 mil. Kč, což je jeden z nejmenších roz-

počtů odborů.

Na odboru sociálních věcí z celkových běžných výdajů ve výši 75,98 mil. Kč, tj. 19,3 %,  je nejvyšší částka 

na výplatu sociálních dávek, které činí 60 mil. Kč, a příspěvek Zdravotně sociálním službám ve výši 8,6 mil. 

Kč. 

Odbor rozvoje města měl plánovány především kapitálové výdaje ve výši 55 mil. Kč, tj.14 %, běžné výdaje 

pouze ve výši 130 tis. Kč. Nejvyšší položkou je příplatek mimo základní kapitál  Kulturnímu centru Turnov ve 

výši 44,6 mil. Kč na vybavení Střelnice a terénní úpravy. 

Zastupitelé měli v rozpočtu celkové výdaje 23,3 mil. Kč, což je necelých 6% celkového rozpočtu a zhruba 

polovina skutečnosti minulého roku (zde byly započítány kapitálové výdaje ve výši 37,6 mil. Kč na investiční 

příspěvky VHS a nemocnici Turnov na nákup technologie). Letos činil plán běžných výdajů 6 mil a kapitá-

lových 17,3 mil. Kč 

Kancelář tajemníka měla v rozpočtu pouze běžné výdaje ve výši 43,9 mil. Kč, tj. 11 % rozpočtu. V běžných 

výdajích jsou zahrnuty mzdy včetně odvodů ve výši 39 mil. Kč, náklady na dopravní obslužnost ve výši 2,3 

mil. Kč a ostatní. Mzdy zaměstnanců Města zůstaly na stejné  celkové výši.

Náklady na městskou policii byly naplánovány ve výši 7 mil. Kč a 100 tisíc kapitálových nákladů na nákup 

kamerového systému.
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► Skutečné plnění rozpočtu k 31.12. 2008 - závěrečný účet Města:
Závěrečný účet Města Turnov za rok 2008 byl schválen na zasedání zastupitelstva 25. června 2009.

PŘÍJMY 
Celkové příjmy k 31. 12. 2008 činily 497.435 tis. Kč, tj. o 1.036 tis. Kč vyšší než byl schválený rozpočet 

včetně rozpočtových změn.

Příjmy daňové činily 188.500 tis. Kč, tedy byly vyšší o 1.268 tis. Kč. Nejvyšší procento plnění bylo u odvodů 

za odnětí zemědělské půdy, a to ve výši 262% !, tedy příjem byl vyšší o 162 tis. Kč. Poplatek za využívání 

veřejného prostranství byl vyšší o 19%, tj. 143 tis. Kč, poplatek z výherních automatů byl vyšší o 9%, tj. o 

128 tis. Kč. Daně z nemovitosti a z příjmu právnických osob oscilovaly kolem plánovaného rozpočtu.

Nedaňové příjmy činily 72.625 tis. Kč, tedy byly vyšší oproti rozpočtu o 300 tis. Kč. Nejvyšší procento plnění 

má zrušená Městská nemocnice - příjmy za převzaté pohledávky činí 666 tis. Kč, tj. 233%!. Příjem z úroků 

byl ve výši 95 tis. Kč, tj. 130%. Naopak u příjmů z nájmu ornice bylo dosaženo pouze 4% plnění (o 48 tis. 

méně), a nájmů ze hřbitovů 29% ( méně o 30 tis. Kč). 

Kapitálové příjmy činily 89.890 tis. Kč, tedy byly vyšší o 584 tis. Kč. Na této částce se podílel hlavně prodej 

pozemků (vyšší o 832 tis. Kč) a prodej majetku společností Nempra, MTT a KCT (vyšší o 256 tis. Kč).

Propad zaznamenaly opět dotace. Získaná částka činila 146.420 tis. Kč, tj. o 1.119 tis. Kč méně než bylo 

rozpočtováno. Dotace na sociální dávky MPaSV ve výši 79.107 tis. Kč nebyly dočerpány o 1.073 tis. Kč a 

rozdíl byl tudíž vrácen. Dotace Místní agenda 21 - Most k občanům byla čerpána ve výši 180 tis. Kč.

VÝDAJE 
Celkové výdaje k 31.12.2008 činily 506.978 tis. Kč, tj. o 9.622 tis. Kč méně než bylo rozpočtováno.

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 299.471 tis. Kč a čerpání výdajů činilo 290.946 tis. Kč, tj. úspora ve 

výši 8.525 tis. Kč. Nejvyšší úspora vznikla na sociálních dávkách - 2.860 tis. Kč a významná je i úspora na 

rekonstrukci bazénu Výšinka ( 659 tis. Kč).

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 217.129 tis. Kč a čerpání činilo 90.290 tis. Kč, úspora tedy činila 

1.097 tis. Kč. Ta je ovlivněna především nižšími výdaji odboru správy majetku - nižší výkupy pozemků a 

domů

Nejvyšší kapitálové výdaje v roce 2008:

- Panochova nemocnice Turnov - příplatek mimo základní kapitál 90.290 tis. Kč

- Kulturní centrum Turnov - příplatek mimo základní kapitál 52.752 tis. Kč

- rekonstrukce ZŠ 28. října - 24.621 tis. Kč

- Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek 14.065 tis. Kč

- Židovská synagoga - 7.639 tis. Kč 

FINANCOVÁNÍ 
Financování bylo rozpočtováno ve výši 20.198 tis. Kč a obsahuje přijetí úvěrů, splátky jistin úvěrů a změnu 

stavu na bankovních účtech. Skutečnost k 31.12.2008 byla 9.543 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 obchodních společností s ručením omezeným:

Název s.r.o. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

Technické služby Turnov 36392 36947 555

Městská teplárenská Turnov 45487 46353 866

Kulturní centrum Turnov 14411 13412 -999

Městská sportovní Turnov 6012 5684 -328

Panochova nemocnice Turnov 227619 221788 -5831

Nempra 18062 18667 605

Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem:

Název organizace Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

ZŠ Skálova 29 685 29637 -48

ZŠ 28. října 26 224 26224 0

ZŠ Žižkova 18 305 18603 298

ZŠ Mašov 3 599 3652 53

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 2 939 2957 18

Základní umělecká škola 10 097 10345 248

ZŠ a MŠ Speciální, Kosmonautů 4 999 5008 9

Městská knihovna A. Marka 3 357 3400 43

Hrad Valdštejn 2 096 2464 368

MŠ 28. října 3 453 3555 102

MŠ Alešova 2 455 2473 18

MŠ Bezručova 3 670 3677 7

MŠ Mašov 2 827 2834 7

MŠ Zborovská 5 105 5124 19

MŠ J. Palacha 2 808 2860 52

MŠ Kosmonautů 5 254 5429 175

Waldorfská MŠ Hruborohozecká 2 852 2880 28

Zdravotně sociální služby Turnov 30 832 31110 278

Dětské centrum Turnov 2257 2411 154

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ, materiál pro ZM Závěrečný účet města)

109



VI.
ŠKOLSTVÍ 2008
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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. 

► Mateřské školy. V Turnově je osm mateřských škol. Rovněž v roce 2008 v nich neproběhly žádné zá-

sadní stavební akce, spíše drobné úpravy (v MŠ 28. října výměna plynového kotle, vymalování, obnova radi-

átorů v MŠ Bezručova. V roce 2008 byly mateřské školy zaplněny, proto přijímání ve sporných případech z 

důvodu kapacity probíhalo podle kritérií stanovených ředitelkou školy, zejména  trvalé bydliště, věk dítěte a 

zaměstnanost rodičů.

► 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. 

V roce 2008 byla nejrozsáhlejší investiční akcí rekonstrukce provedena rozsáhlá ZŠ 28. října, a to výměna 

oken, zateplení budovy a nová fasáda.

► Střední školy ve městě jsou zřizovány Libereckým krajem. Jsou to: Gymnázium, Střední zdravotnická 

škola, Obchodní akademie a hotelovou škola, Střední umělecko průmyslová škola a Vyšší odborná škola a 

Integrovaná střední škola. 

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

turnovských škol bylo zapsáno celkem 168 dětí, dalších děti dostaly na žádost rodičů odklad. „Úspěšnost“ 

jednotlivých škol a porovnání s předcházejícími roky nabízí následující tabulka. Jak je vidět, zájem o jednot-

livé školy se vyrovnává:

Škola /
Počet dětí do 1. třídy

Školní rok 2008/2009 Školní rok 2007/2008 Školní rok 2006/2007

ZŠ Skálova, Turnov 55 50 46

ZŠ 28.října, Turnov 51 65 53

ZŠ Žižkova, Turnov 45 31 25

ZŠ Mašov 17 14 11

Celkem 168 161 135

► 21. dubna 2008 proběhly přijímací zkoušky na střední školy.  Většina škol postupně opouští klasické 

písemné testy z češtiny a matematiky a dává přednost výsledkům testů CERMAT, výstupnímu hodnocení a 

vysvědčení z deváté třídy a dojmu z osobního pohovoru s uchazečem. V Liberecké kraji bylo k dispozici přes 

šest tisíc volných míst na středních školách a zhruba o dva tisíce méně uchazečů. Následující tabulka ilu-

struje zájem o jednotlivé obory. Jak je vidět, klesl zájem o textilní obory, v kraji tradiční, kde je momentálně 

nedostatek pracovních míst a řada závodů se ruší, již tradičně nízký zájem je o zemědělství, ale i o che-

mické a stojírenské obory. Překvapující je rovněž nižší zájem o umělecké obory. Převis zájmu byl naopak u 

gymnázií, pedagogických oborů a dopravních průmyslovek,  stoupá zájem o elektrotechnické průmyslovky a 
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obory související s počítačovou technikou.

Zaměření oborů Počet míst Počet uchazečů Naplnění 
%

Ekologie a ochrana životního prostředí 60 47 78,3

Strojírenství a strojírenská výroba 831 580 69,8

Elektrotechnika, výpočetní a telekomunikační technika 358 275 76,8

Technická chemie a chemie silikátů 173 54 31,2

Potravinářství a potravinářská chemie 109 71 65,1

Textilní výroba a oděvnictví 165 69 41,8

Zpracování dřeva, výroba hudebních nástrojů 125 80 64

Stavebnictví, geodézie, kartografie 528 334 63,3

Doprava a spoje 30 45 150

Zemědělství a lesnictví 264 112 42,4

Zdravotnictví 145 116 80

Ekonomika a administrativa 546 385 70,5

Podnikání v oborech a odvětvích 120 111 92,5

Gastronomie, hotelnictví a turismus 682 567 83,1

Obchod 226 77 34,1

Právo, veřejnosprávní a právní činnost 90 66 73,3

Osobní a provozní služby 170 127 74,7

Pedagogika a sociální péče 30 38 126,7

Lycea 375 356 94,9

Gymnázia 488 535 109,6

Umění a užité umění 281 177 63

Speciální obory, ostatní 144 108 75

► V roce 2008 slavily tři turnovské školy významná výročí: Základní škola v ulici Skálova, Gymnázi-
um Turnov a Obchodní akademie v Turnově. 
Jako první oslavila Základní škola ve Skálově ulici zvaná chlapecká 100 let trvání.  Budova architekta 

Jaroslava Valečka v secesních stylu je dodnes jednou z nejvýstavnějších budov ve městě a byla také zapsá-

na do seznamu kulturních památek. Školou prošlo několik tisíc dětí a i dnes snad není turnovské rodiny, kde 

by některý člen tuto budovu nenavštěvoval. Celý školní rok byl ve znamení příprav na oslavy 100. výročí, do 

kterých se zapojili všichni pracovníci školy, žáci i někteří další přátelé školy - absolventi, rodiče. Doprovodné 

akce probíhaly v po celý rok, byla také připravena řada zajímavých materiálů. Hlavní část oslav se soustře-
dila na pátek 16. května, kdy proběhl dlouho a pečlivě připravovaný slavnostní večer v Městském 
divadle v Turnově, a v sobotu 17. května, kdy oslavy pokračovaly dnem otevřených dveří. Slavnostní-

ho večera se účastnili hosté z Města Turnova, z Krajského úřadu v Liberci, České školní inspekce a zástupci 

sponzorských společností.  Večerem se prolínalo představení dramatického kroužku paní učitelky Kepkové, 

která autorsky zpracovala téma osudových osmiček v dějinách školy i Turnově (1908, 1938, 1948, 1968,..) a 

se žáky toto vystoupení nacvičila. Večer byl orámován hudbou - na úvod vystoupil Daniel Balatka, učitel hu-

dební výchovy, s áriemi Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, na závěr se představili ti nejmenší žáci a 

pod vedením Venduly Bičíkové zahráli na flétničky. Den otevřených dveří začal tradičně v osm hodin ráno. 

Po celý den do školy proudilo množství lidí,v prostorách školy probíhala setkání a vzpomínání. Od 10 a 14 
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hodin bylo v jídelně školy připraveno divadelní představení,  škola byla vyzdobena dobovými fotografiemi, 

běžel tu film o současnosti školy , vystaveny byly žákovské práce a pomůcky historické i současné... Podle 

odhadu vítajících žáků školu navštívilo asi 700 až 800 zájemců. 

Akce, které škola připravila: 

1. Celoroční soutěž ředitele školy "Škola očima žáků" se zaměřením na literární projev, grafiku a fotografii

2. Atletický víceboj 5. - 9. ročníků mezi školami v Turnově

3. Turnaj vybíjené 4. a 5. ročníků mezi školami na Turnovsku

4. Slavnostní večer - 16. května 2008

5. Den otevřených dveří pro veřejnost včetně programu pro hosty - 17. května 2008

Materiály, které škola vydala k příležitosti 100. výročí založení:

1. Šestidílný seriál o historii a současnosti školy, který vycházel jako barevná příloha měsíčníku Hlasy a 

ohlasy Turnovska od ledna do června 2008 - náklad 2900 kusů měsíčně

2. Almanach "100 let chlapecké školy v Turnově" včetně DVD nosiče v nákladu 1000 kusů

3. Dva druhy upomínkových pohlednic v celkovém nákladu 700 kusů

4. Poštovní dopisnice s návrhem litografie motivu školy od akademického malíře J.Boudy v nákladu 500 

kusů

5. Příležitostný aršík známek - 9blok s přítiskem motivu školy v nákladu 100 kusů

6. Příležitostné razítko (kašet) s logem školy

7. Příležitostné razítko České pošty dle návrhu J.Boudy

8. Pamětní list v podobě barevné litografie od J.Boudy v nákladu 200 kusů

9. Dva filmové dokumenty vytvořené firmou Bonus TV v Turnově o historii a současnosti školy

Zajímavá je i finanční stránka věci: oslavy školy včetně všech materiálů stály 691.750,- Kč, z toho 363.050,- 

Kč bylo hrazeno sponzory, zbytek, tedy 328.700,- Kč,  hradila škola.

►  Přelom května a června tradičně přinesl maturitní zkoušky na středních školách. Jak dopadly ty 
letošní v Turnově ukazuje malá statistická tabulka: 

Gymnázium
4leté

Gymnázium 
8leté

SZŠ
(zdravotnická)

ISŠ OAHŠ SUPŠ

Počet maturantů 33 28 47 30 87 40

Ke zk. nepřipuštěni 0 1 3 1 7 4

Prospěl s vyznam. 10 12 10 2 10 10

Prospěl 19 15 25 25 63 26

Neprospěl 4 0 9 2 5 4

Prospěch. průměr 2,22 1,98 2,43 2,62 2,6 2,15

► V letošním roce oslavilo 100. výročí založení také turnovské gymnázium.   Ředitelství školy a Na-

dační fond Gymnázia ve spolupráci s profesorským sborem připravili k tomuto významnému jubileu řadu akcí 

a kulturních pořadů, které probíhaly během roku,  hlavní oslava se konala v sobotu 8. listopadu,  kdy 

proběhlo setkání absolventů turnovského gymnázia. Od ranních hodin proudily davy absolventů do budovy 

turnovského gymnázia, kde probíhala prezence bezmála dvou tisíc přihlášených účastníků. Pro absolventy 

bylo připravena řada prezentací, výstavy fotografií od počátku školy až do dnešních dnů. Oslavy pokračovaly 
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na turnovské Střelnici. Ve velkém sále  probíhal kulturní program, většina účinkujících byli absolventi, stu-

denti, případně učitelé  školy, v malém sále proběhlo divadelní představení Bylo nás pět. Odpolední čas byl 

vyhrazen individuálnímu setkávání absolventů v různých restauračních zařízeních celého Turnova a okolí. 

Skvrnou na vydařeném dni byla pouze nepřipravenost restaurace Střelnice na takovou návštěvnost. Hned 

druhý den dostal původní nájemce pan Jandík výpověď.

Program ale začal už na jaře, dubnovými koncerty hudebních skupin absolventů Gymnázia Turnov u Zr-
cadlové kozy:
- sobota 5.4. - kapely MiruMir, Jenisej, Jazz Kvintet Pepy Uchytila, Hottentot

- sobota 12.4.- kapely Illness, Vyfikundace a Rubbish

- sobota 19.4. - kapely Magdalena Brožková, Traffic Jam a Nothingham 

Po prázdninách proběhl v átriu Muzea Českého ráje GYMPLFEST - OPEN AIR ZÁVĚR LÉTA. V sobotu 6. 

září  se přehlídky studentsko-absolventských skupin účastnily kapely:  Tam dole tma, Traffic  Jam, Hotten-

tot, Rubbish, Nothingham, Ikaros, Compaňeros de Coger.

Pro studenty gymnázia byla vyhlášena literární soutěž. Vyhlášení vítězů soutěže se konalo 15. září v Měst-

ském divadle v Turnově.

Legendární dramatické vystoupení Skleněné oko pánů absolventů Rudiše, Hozdeckého a Svobody se ko-

nalo 27. září v zájezdním hostinci Zrcadlová koza.

Sérii akcí ke 100. výročí založení školy uzavřel absolventský ples 6. prosince v nové Střelnici. V té době už 

měla restaurace na Střelnici nového nájemce a vše bylo v nejlepším pořádku.

► V pondělí 1. září začal nový školní rok 2008/09.  Počet školských zařízení na Turnovsku se oproti loň-

skému roku nezměnil. Do základních škol v Turnově nastoupilo od září 1583 dětí, což představuje o 153 dětí 

méně než loni (8,8%). Ve správním obvodu Turnov je situace trochu příznivější, ačkoli ke snížení počtu žáků 

došlo také - od září chodí do školy celkem 2 444 žáků, což je 48 méně než loni (1,9%). Největší událostí byl 

samozřejmě nástup prvňáčků, těch bylo letos celkem 161. Z toho v ZŠ ve Skálově ulici 53 žáků,  v ZŠ v ulici 

28. října 51 žáků, v ZŠ v ulici Žižkova 44 žáků. Z uvedených počtů je vidět, že se příchod nových žáků do 

jednotlivých škol vyrovnává. Ve správním obvodu Turnov nastoupilo poprvé do školy celkem 296 žáků.

► Měsíc listopad byl  bohatý na prezentační akce škol.  V pátek 7. 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, Jičína a Mladé Boleslavi. Zúčastnili se i zástup-

ci zaměstnavatelů, Armády České republiky a pracovníci Informačního a poradenského střediska pro volbu 

povolání. "Zákazníky" byli žáci osmých a devátých tříd základních škol. 

12. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří v Základní škole v ulici 28. října. Po prohlídce budovy 

a vybavení školy následovalo setkání s budoucími učiteli prvních a šestých tříd.

V pátek 28. listopadu proběhl Den otevřených dveří na Integrované střední škole v Turnově v Alešově 
ulici i na odloučených pracovištích ve Sklostroji a ve Skálově ulici. Akce byla určena všem zájemcům o 

některý z oborů ISŠ.

► V souvislosti s fungováním všech školských zařízení se letos hodně hovořilo o počtu dětí , kapa-
citním naplnění škol a demografickém vývoji vůbec. Stručně řečeno, je obava, že ubývá dětí a současná 

114



kapacita škol bude nadbytečná. Jak je tomu ve skutečnosti přímo na Turnovsku ukazuje následující tabulka, 

zpracovaná odborem školství MěÚ Turnov:

Název školy Kapacita 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
 

2007/08

Mateřská škola 
28. října 

72 60 70 70 70 72 72 72

Mateřská škola 
Alešova 

50 43 47 44 49 47 50 50

Mateřská škola 
Bezručova 

65 58 54 65 65 62 50 65

Mateřská škola 
Mašov

45 32 35 38 40 41 45 45

Mateřská škola  
Zborovská 

90 70 73 87 90 90 90 90

Mateřská škola  
Jana Palacha 

58 46 48 52 58 54 54 54

Mateřská škola 
Kosmonautů 

100 93 102 96 100 100 100 99

Waldorfská 
mateřská škola 

50 32 41 44 49 50 50 50

Mateřské školy 
celkem

530 434 470 496 521 516 511 525

Základní škola 
Skálova 

880 782 753 741 737 703 678 637

Základní škola  
28. října 

600 541 572 576 560 595 600 600

Základní škola 
Žižkova 

800 761 680 591 505 457 398 342

Základní škola 
Mašov

87 80 69 66 62 65 65 70

Základní školy 
celkem

2367 2164 2074 1974 1864 1820 1741 1649

Gymnázium 443 442 397 373 373 369 367

Obchodní akademie 
a
 hotelová škola

362 356 359 348 360 360 359

Střední umělecko-
průmyslová škola

189 196+15 190+15 190+17 187+21+1
0

220 170+24+3
0

Střední 
zdravotnická škola

201 201 220 216 212+8 230 237

Integrovaná střední 
škola

586 586 603 598 608 580 554

Střední školy 
celkem

1781 1796 1784 1742 1770 1759 1741

Speciální školy
Sobotecká ul.  116 115 108 92 79 79 79

115



Název školy Kapacita 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
 

2007/08

Základní škola 
speciální a 
mateřská škola 
speciální 

49 37 34 36 38

Speciální školy 
celkem

129 113 115 117

Základní umělecká 
škola 

650 598 605 600 612 608 614

 Z uvedených čísel vyplývá, že mateřské školy jsou téměř naplněny, horší je situace na základních školách. 

Tam klesl počet žáků od roku 2001 o 515, což znamená skoro o čtvrtinu (23,8 %). Podle odhadu bude tento 

trend ještě asi 3 roky přetrvávat.

Stručný přehled mateřských a základních škol
a jejich činnost v roce 2008

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. Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu 72 dětí, které pracovaly ve 3 skupinách po 24 dětech: 

nejmladší děti - skupina Medvídci, děti od 4 do 6 let - Berušky a předškoláci s dětmi, které dostaly odklad 

školní docházky - skupina Sluníčka. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků a další 4 úvazky byly ne-

pedagogičtí  pracovníci.  Školní vzdělávací program vychází z Kurikula podpory zdraví a třídní vzdělávací 

programy jsou vždy uzpůsobeny věku a konkrétní skladbě dětí.

Budova školy je třípodlažní. Každé oddělení má třídu, kde se zároveň stoluje, a hernu, kde jsou také rozklá-

dána lehátka k odpolednímu odpočinku. Škola má malou zahradu přímo u domu a velkou zahradu nedaleko 

na soukromém pozemku, z níž dostala letošního roku výpověď. Další vhodný pozemek poblíž školy je v 

jednání. 

Ve školním roce 2007/2008 došlo k výměně plynového kotle, vymalování ve 2. a 3. oddělení a WC v suteré-

nu, pořízení nových lehátek, hudebních nástrojů a náčiní do kuchyně, drobné opravy se týkaly dveří a ve-

stavěných skříní.

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 a vy-

stoupili na Turnovské mateřince. Škola uspořádala pro děti tři celodenní výlety -  do ZOO Liberec,  do Jinolic 
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a do Jizerských hor. Dobrá byla také spolupráce s Centrem pro rodinu Náruč v Turnově a se Žlutou po-

norkou.

► 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 školka zajišťuje výuku hry na zobcovou flétnu, výtvarný kroužek, výuku ang-

lického jazyka a předplavecký výcvik. 

Kapacita školy je 50 dětí, ve sledovaném období byla stoprocentně naplněna, obě oddělení navštěvovalo 25 

žáků. Škola měla celkem 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické

Děti pravidelně navštěvovaly kulturní představení, uspořádaly pro rodiče několik besídek. Hodně je využíván 

pobyt v přírodě, pořádány krátké výlety. V roce 2007/2008 se s úspěchem zúčastnily soutěží Turnovský kos 

(4. místo), lehkoatletický trojboj (2. místo v družstvech a 1. místo v jednotlivcích), výtvarné soutěže v rámci 

česko-polského projektu "Moje rodina", Turnovské mateřinky a dalších aktivit.

Ve sledovaném roce se dařilo podniknout menší opravy a nákupy, byl opraven plot a vstupní vrata, dokoupe-

na lehátka, matrace a povlečení. Školní zahrada je postupně dosazována novými keři.

► 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 

probíhala podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání,  navazující na filozofii  Zdravé mateřské 

školy. Logopedická třída je navíc doplněna individuálním vzdělávacím plánem obsahujícím a) diagnostiku dí-

těte a b) metodiku nápravy vady řeči. Kapacita školy je 65 dětí, která byla ve sledovaném roce stoprocentně 

naplněna, běžné třídy navštěvovalo 28 a 23 dětí, speciální třídu 14 dětí.

Škola měla celkem 9 zaměstnanců, z toho 5,5 úvazku pedagogických pracovníků.

V oblasti vybavení a investic byla nově vybavena logopedická třída, obnoveno obložení a zrcadla v prosto-

rách umýváren a došlo k částečné výměně radiátorů po celé škole.

V rámci školních aktivit probíhaly půldenní výlety do přírody Českého ráje s pohádkovou motivací, pro před-

školáky byl zařazen nový kroužek hry na flétničky Šikula.

► 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.

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-
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gogy byl vytvořen tříletý vzdělávací cyklus pro grafomotoriky. 

Školka má dlouhodobě dobrou spolupráci se sousední základní školou, ale i dalšími mateřskými školami 

v okolí, s organizací hasičů na Kadeřavci a s místním Sokolem. Pravidelně se konají besídky pro rodiče, vý-

stavka dětských prací ve výloze v Palackého ulici, hry a zábavy k Mikuláši, Karnevalu, rozloučení s prázdni-

nami.

Ve sledovaném roce byla škola vymalována, opraveno podkroví a byla provedena rekonstrukce elektroin-

stalace.

► 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. Kapacitou 90 dětí je druhá největší v Turnově. Ve školním roce 2007/2008 ji navštěvovalo 90 

dětí, tedy plná kapacita, z toho  76 žáků v klasických třídách a 14 v logopedické třídě. Škola měla v daném 

roce celkem 14 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických. Výchova a vzdělávání probíhalo podle Rámcového 

programu, který byl na školu aplikován jako „Brána poznání“.

Škola je zaměřena na aktivní relaxaci, sportovní a pohybové aktivity, na ekologii a kontakt s přírodou. Děti se 

účastnily plaveckého kurzu, týdenního pobytu na horách, lehkoatletických závodů, zdravotního cvičení a tak 

dále. V letošním roce škola reprezentovala Turnov na Sportovních hrách Libereckého kraje, kde obsadila 2. 

místo. Při škole působí pěvecký sbor Žabky. Děti účinkovaly na  přehlídce Mateřinka a soutěže Turnovský 

kos. Škola spolupracuje s pečovatelskými domy pro seniory v Turnově, kde děti pravidelně vystupovaly. Pro 

rodiče bylo uspořádáno několik akcí: vánoční besídka, společné výlety po Českém ráji, slavnostní rozloučení 

se školáky a vystoupení pěveckého kroužku Žabky. Ve sledovaném roce byl uspořádán týdenní pobyt v pří-

rodě ve Sloupu v Čechách.

► 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 měla celkem 9 zaměstnanců, z toho 4 pedago-

gické.

Výchova  a  vzdělávání  probíhalo  podle  Rámcového  programu,  který  si  pedagogové  uzpůsobovali  podle 

konkrétní potřeby dětí. Třídní vzdělávací program se členil do pěti oblastí, které byly podrobně rozpracovány 

zhruba dva měsíce dopředu. Děti navštěvovaly předplavecký výcvik, kulturní pořady v divadle a v muzeu, 

dále škola pořádala návštěvy dopravního hřiště a  výlety po okolí. Pravidelně se děti účastní také přehlídky 

Mateřinka a Trojboje MŠ, letos se děti zapojily i do Puzzliády. Na závěr školního roku proběhla besídka pro 

rodiče a závěrečný pěší výlet. Úspěšně také pokračoval tak zvaný „Maminec“, společný program s dětmi 

nebo program pro maminky.

Ve školce probíhá postupná obnova zastaralého vybavení a didaktických pomůcek. 

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, KOSMONAUTŮ 1640
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Ředitelka: Jarmila Fibrichová

Školka sídlí přímo v sídlišti u nádraží. Kapacita čtyřtřídního zařízení  je 100 dětí, kapacita školní jídelny 150 

jídel,  takže  zajišťuje  i  stravování  pro  sousední  Dětské  centrum  Sluníčko  a  Pomocnou  školu.  Je  tedy 

dlouhodobě největší mateřskou školou v Turnově. Ve sledovaném školním roce 2007/2008  bylo zapsáno 99 

dětí. Škola má celkem 15 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických.

Vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a byl pro potřeby školy zpra-

cován do témat na jednotlivé týdny a měsíce, ty pak dále na jednotlivé didaktické činnosti na téma, která jsou 

provázána mezi třídami:

 - jsme zvídaví

 - povídáme, posloucháme

 - hrajeme si s písničkou

 - máme šikovné ruce

 - radujeme se z pohybu

Škola se jako vždy účastnila soutěží Turnovská mateřinka a Turnovský kos a lehkoatletického trojboje MŠ. 

Dvakrát za rok se konaly besídky pro rodiče, dále odpolední výlety, podzimní, předvánoční a jarní dílny pro 

rodiče s dětmi, drakiáda, sobotní hravá dopoledne a další akce. Ve školce fungovala 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 2007/2008 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 Čes-

ké republice. Aby škola mohlo toto označení používat, musí splňovat kritéria Asociace WMŠ, tedy indivi-

duální přístup k dětem za účelem harmonického rozvoje osobnosti dítěte. Učitelky se účastnily stáží v Ně-

mecku a Holandsku, Letní akademie waldorfské pedagogiky v Semilech a dalšího vzdělávání. Škola měla ve 

sledovaném roce 4 pedagogické pracovnice a dva pracovníky provozní, celkem  6,5 pracovních úvazků.

MŠ organizovala sama kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti  i  širokou veřejnost. Ve školním roce 

2007/08 to byly tyto akce:  Michalská slavnost  s výletem za drakem, Čarujeme s ptáčky (návštěva kou-

zelníka), Martinská slavnost,  Advent, vystoupení pro rodiče Tříkrálová hra, Masopustní nálady, Vynášení 

Mořeny, Velikonoční slavnost a tradiční Jánský jarmark. Na závěr roku se konalo rozloučení se školáky. V 

květnu děti navštívily farmu U Škodů a dopravní hřiště. Podařilo se větší zapojení rodičů do dění školy - po-

moc při úklidu kolem budovy, společná pracovní setkání (malování na sklo, výroba vánočních ozdob, šití 

panenek a skřítků...).

Technický stav objektu je nadále špatný, proběhly jen nutné opravy. V rámci celkové koncepce se se stávají-

cí budovou prakticky nepočítá.

Základní školy

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600 
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Ředitel školy: Mgr. Roman Mareš

Zástupci ředitele: Mgr. Olga Johanová a Mgr. Iva Vávrová 

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník.  Třídy jsou lokalizovány ve dvou budovách:  8 tříd 1.-

3.ročníku v budově ZŠ Alešova v Turnově II., 20 tříd 5. - 9. ročníku v budově ZŠ Skálova. Ve školním roce 

2007/2008 navštěvovalo školu 637 žáků ve 28 třídách, oproti předchozímu školnímu roku byl zaznamenán 

pokles o 41 žáků. Ve školním roce 2007/08 měla škola celkem 76 pracovníků, z toho 46 pedagogů + 4 vy-

chovatelky školní družiny a 13 pracovníků školní jídelny. Hlavní sídlo školy se nachází v historické budově z 

roku 1908, která je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. Škola tedy oslavila 100. výročí svého 

trvání, na což se pečlivě připravovala celý rok. O průběhu oslav je psáno výše v kalendáriu. K budově patří 

moderní kuchyň s jídelnou (kapacita cca 1000 obědů), nově rekonstruovaná tělocvična s oddechovým areá-

lem (otevřena v roce 2005).Hodiny tělesné výchovy probíhají i na sousedních sportovištích TJ Turnov a AC 

SYNER Turnov. Součástí školy je i školní družina v ul. Alešova, kde je nyní ve čtyřech odděleních zapsáno 

cca 120 žáků.

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 probíhá na 1. stupni podle vlastního školního vzdělávací-

ho programu Škola pro udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007, ve vyšších ročnících podle vzdělávací-

ho 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 – rozšířená výuka angličtiny, dále němčina, ruština a španělština.

- výuka výpočetní techniky (od 6.ročníku povinná)

- škola má dlouholetou tradici v práci s postiženými žáky, zejména s nevidomými, s kombinovanými vadami a 

s autismem

- škola se účastní mezinárodní spolupráce s partnerskými městy, od roku 2006 má partnerskou školu v 

Alvestě (Švédsko).

Ve školním roce 2007-2008 neuskutečnila škola žádnou významnou investiční akci, avšak došlo ke zlepšení 

a rekonstrukcím drobnějších položek - byla zakoupena interaktivní tabule včetně softwarového vybavení a 

dataprojektoru, zrekonstruovány podlahy ve 3 učebnách, provedena rekonstrukce klimatizace ve školní jí-

delně, vybudování denní místnosti pro pracovníky školní jídelny, bylo řešeno kvalitní osvětlení ve třídách. 

Učebna zeměpisu byla upravena jako multimediální. Byly zakoupeny další pomůcky a vybavení kabinetů.

Škola má zpracovaný minimální preventivní program sociálně patologických jevů a spolupracuje s PPP v Se-

milech na prevenci proti drogám, šikaně a násilným jevům. Pro žáky pořádá řadu soutěží, výcvikových a 

ozdravných pobytů, exkurzí. V letošním roce to byly i 2 poznávací zájezdy, a to do Francie (Paříž) a Ně-

mecka (Žitava).

Největších úspěchů v celostátním měřítku dosáhli :

- 1. místo v celostátním kole soutěže Matematický klokan - Lucie Rozkošná

- mistryně republiky v přespolním běhu - Kateřina Čermáková

- 2. místo na mistrovství ČR v atletice - Barbora Jíšová a Jaromír Mazgal

- 1. místa na mezinárodních závodech euroregionu Nisa - Kateřina Čermáková a Jaromír Mazgal

120



- 2. místo na závodech euroregionu - Tomáš Krištof

- 3. místa na závodech euroregionu Nisa - Jan Formáček, Jaromír Mazgal, Barbora Jíšová

- Ocenění projektu "Jak jsem potkal vodu" pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, UL. 28. ŘÍJNA 18 
Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič

zástupce ředitele: Mgr. Eliška Holečková

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Ve školním roce 2007/08 měla 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 600 

žáků, což je přesně naplněná kapacita na 100 %. Je to vlastně stejný stav s předchozím školním rokem. 

Škola měla 44 pedagogických pracovníků a 15 nepedagogických. Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k 

budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem a pozemkem školní družiny.  Škola má vlastní kuchyni a 

jídelnu s kapacitou 590 žáků a školní družinu pro 140 žáků.

Ve školním roce 2006-07 byl dotvořen vlastní Školní vzdělávací program. O kvalitě výuky svědčí velký zájem 

rodičů a její stoprocentní naplnění. S nadanými žáky pracují učitelé individuálně. Škola má široké a zajímavé 

spektrum nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit, zejména v oblasti jazyků a informatiky. Nechybí 

ale ani výběr hudebních, výtvarných a sportovních aktivit. Zajímavostí a výjimkou mezi turnovskými školami 

je i kroužek přípravy pokrmů. 

Škola  spolupracuje  se  základní  školou  v  partnerském  městě  Jaworu.  Zatím  se  jedná  o  organizování 

společných sportovních akcí,  výměnnou návštěvu žáků, účast  na Festivalu přátelství.  Škola se účastní i 

dalších celoměstských akcí, pravidelně se zapojuje například na Vánočních trzích, kdy má na náměstí vlast-

ní stánek. Ve sledovaném období se uskutečnila návštěva studentů z USA v rámci akce pořádané Mgr. 

Boudným pro děti amerických vojáků, umístěných v Evropě.

V polovině června 2008 začala velká rekonstrukce budovy, byla vyměněna okna, budova byla zateplena a 

má novou fasádu. Celková částka za investici je 24 miliónů korun, z toho 15 bylo hrazeno ze státní dotace, 9 

miliónů platilo Město. Práce byly ukončeny na počátku listopadu 2008.

Žáci školy uspěli v řadě soutěží sportovních i vědomostních na úrovni okresu či kraje. Ve výtvarné soutěži 

ministerstva vnitra  „Svět očima dětí“ získala žákyně Nikola Čepelková 3.místo.

► 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 2007/2008 byl 342 žáků v 18 třídách. Škola je spádová pro okolní obce, cca 45% žáků 

dojíždí. Ve škole pracovalo 38 pedagogických pracovníků, z toho 32 učitelů, tři vychovatelky, 2 výchovní po-

radci, dále vedoucí školního klubu (knihovnice) a asistenti integrovaných žáků. Ve sboru jsou zastoupeni pe-

dagogové se specializací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Jedním ze zaměření školy je integra-

ce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k 30.9.2007 jich bylo integrováno 13, z toho nově v tomto 
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školním roce 1 vozíčkář, 1 žák s kombinovanými vadami a 1 zrakově postižený žák.

Od školního roku 207/08 probíhá vzdělávání podle vlastního programu Škola pro život, který klade důraz 

především na psychosomatický vývoj dítěte. Tím se škola zařadila mezi 16 pilotních škol v České republice, 

které pracují podle vlastních vzdělávacích programů.

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 zahrnuje 

dvě hřiště (velké – fotbal, basketbal, házená, tenis atd., a malé – volejbal, nohejbal atd.) a tenisovou zeď. 

Hřiště mají umělý povrch. Pro děti mladšího školního věku (především pro školní družinu) je určena dětská 

zahrada s dřevěnými prolézačkami, hradem, altánkem a malým hřišťátkem.

Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy se dováží z protější Obchodní akademie a hotelové školy (dříve 

dovážela jídla ze ZŠ Skálova). Ve sledovaném školním roce se zde stravovalo 318 žáků a 41 dospělých 

strávníků. Jídelna je prostorná, s upravenou akustikou. Strávníci si mohli vybrat pomocí magnetických sní-

mačů ze dvou jídel. Žáci mají k dispozici školní družinu, školní klub, školní bufet, školní informační centrum 

(knihovna a studovna). 

Ve školním roce 2007-08 byly barevně vymalovány další dvě třídy, zakoupeno nové počítačové vybavení 

včetně software, mikroskopy a další pomůcky.

Škola zajišťuje pro své žáky zájezdy na kulturní i sportovní akce, účast na soutěžích, pracuje tu školní žá-

kovský parlament. Škola je prezentována vlastními webovými stránkami, v místním tisku i dny otevřených 

dveří. 28. listopadu proběhla akce Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu, v průběhu listopadu a 

prosince byly uspořádány návštěvy mateřských škol ve škole v Žižkově ulici.

► 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 v 1. ročníku podle vlastního výukového programu, v ostatních třídách 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 vý-

uka a škola se tak stala trojtřídní. O rok později  se počet žáků zvýšil na 65 a škola byla opět čtyřtřídní. Ve 

školním roce  2007-  08 navštěvovalo  školu  71 žáků,  z  toho  čtyři  se  specifickými  vadami  učení.  Kromě 

mašovských je škola spádová pro děti z dalších okrajových částí Turnova - Pelešan, Kadeřavce, Valdštejn-

ska, dále z obcí Kacanovy, Modřišice, Olešnice, Vyskěř a Všeň. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, tři učitelky 

a vychovatelka školní družiny. Dále má škola dva provozní zaměstnance na částečný úvazek.
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Cílem školy je udržet trend malé školy rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší kolek-

tiv, dlouholeté zkušenosti se zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí. Žákům jsou rovněž na-

bídnuty zájmové kroužky - angličtina, hra na flétnu a sportovní kroužek - které jsou vedeny učitelkami školy, 

kroužek práce s počítačem a internetem je zajištěn pomocí externího pracovníka. Škola byla v tomto roce 

vybavena 12 počítači, z nichž 6 je připojeno na internet.

V roce 2007/08 vyhrála mašovská škola sběrovou akci v rámci Turnova a dostala odměnu 10 tisíc korun. Od-

měna byla použita na zaplacení tematického zájezdu na Ještěd. Dále se žáci účastnili divadelních předsta-

vení, hudebních pořadů, bruslení, atletické soutěže žáků v Turnově, škola pořádala výlety, školní družina 

uspořádala karneval a prázdninový tábor.

Opravy a plánovaná přístavba se v tomto roce bohužel odbývaly spíše drobnými zlepšeními ve vlastní režii. 

Byly provedeny nátěry venkovních staveb, opravena brána a provedena údržba a zmlazení porostů na za-

hradě.

► SPECIÁLNÍ ŠKOLY TURNOV, SOBOTECKÁ 242
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková

Součástí školy je mateřská škola při nemocnici, základní škola při nemocnici, zvláštní škola, pomocná škola, 

školní družina a školní jídelna. Škola také sdružuje odborné poradenské pracoviště - Speciálně pedagogické 

centrum se zaměřením na odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. Mnohdy má však i 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.

Klienti školy se podle svých možností účastnili i akcí ve městě (např. Evropského týdne mobility), ve sběru 

recyklovatelných odpadů byli v roce 2008 dokonce první v Turnově.

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 2007/08 navštěvovalo turnovské gymnázium 367 studentů celkem ve 12 třídách, tedy stejný 

stav jako v loňském roce. Z toho jsou 4 třídy čtyřletého studia a 8 víceletého studia. Škola měla v daném 

roce 46 zaměstnanců, z toho 33 pedagogických a 13 provozních, někteří na částečný úvazek, v administra-

tivě, 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 32 na čtyřleté. Kvalitní výu-

ka byla zajištěna nejen kvalifikovaným profesorským sborem, ale i kvalitním vybavením školy s 18 odbornými 

učebnami a 3 špičkově vybavenými laboratořemi. K samostudiu slouží školní studovna, která je vybavena 

počítači, kopírovacím zařízením a obsahuje přes 20 000 svazků krásné a odborné literatury.

Úspěšnost přijetí na vysoké školy se dlouhodobě pohybuje kolem 95%, v roce 2008 bylo poprvé v historii 
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školy přijato všech 100% absolventů, kteří podali přihlášku.

Gymnázium Turnov pracuje podle Vzdělávacích programů pro čtyřleté a pro víceleté gymnázium, na nižším 

stupni gymnázia je používán vlastní program, utvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem zá-

kladního vzdělávání. 

Již v předcházejícím roce byl zřízen Nadační fond Gymnázia Turnov, jehož úkolem je sehnat a spravovat fi-

nanční 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 korun. Dalším úkolem je shromažďovat prostředky na oslavu 100. výročí založení školy 

na podzim 2008.

Důležitá je rovněž prezentace školy, například na burze škol v ISŠ v Turnově, na regionální Nisa Schola v 

Liberci, pořádáním dnů otevřených dveří. 

Přehled dalších aktivit ve školním roce 2007/08

1. až 6. 9. - exkurze studentů 2. ročníku do Francie (Provence)

8. až 16. 9. – poznávací exkurze 36 studentů do Itálie 2007- Via Italia

19. 9. – účast studentů na sbírce ČRO Světluška

1. až 3. 11. – účast na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA v pražské Tipsportaréně

8. 11. - beseda se senátorem PhDr. Jaromírem Jermářem

9.11. - burza středních škol (ISŠ Turnov – prezentace školy)

29. 11. - účast na soutěži mladých historiků v Chebu

3. 12. - beseda s Jaroslavem Rudišem

3. a 4. 12. – dny otevřených dveří

19. 12. – filmové představení Nepříjemná pravda

29. 1. -  testování Cermat

1. 2.  – maturitní ples (4. ročník)

2. až 23. 2 . - týdenní lyžařské kurzy

9. 4. - písemná část maturitních zkoušek

18. 4. – beseda s Janem Kubáčkem

21. 4. - přijímací zkoušky

23. až 26. 4. – setkání se zástupci absolventů školy v rámci příprav oslavy 100. výročí školy

19. až 22. 5. - sportovní kurzy septimy a 3. ročníku

26. až 29. 5. – ústní část maturitních  zkoušek

19. až 24. 6. – exkurze 30 studentů do Francie

Zahraniční aktivity školy byly ve školním roce 2007/08 omezeny na minimum, a to vzhledem k náběhu na 

nové vzdělávací programy a přípravy oslav 100. výročí školy. Nadále byly uspořádány výše uvedené ex-

kurze, v příštím období škola plánuje obnovit výměnné pobyty studentů, např. s osvědčeným partnerem v 

Sarganzenu (Švýcarsko) a Goudě (Holandsko). V jednání je výměnný pobyt v Polsku a Německu.

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 
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Turnovsku. Zásluhou turnovské obce a bohatého obchodníka s drahými kameny Františka Marka vznikla 

roku 1869 Speciální dvouletá průmyslová škola, z níž se postupně vyvinula jak Střední uměleckoprůmyslová 

škola, tak učňovská škola, na níž se připravovali učni k velkému počtu řemeslných odborností (např. brusiči 

kamene a zlatníci). Postupným vývojem se učňovská škola transformovala na Střední odborné učiliště a v 

roce 1994 se stala Integrovanou střední školou. Zřizovatelem školy je Liberecký kraj.

Škola sdružuje: střední odborné učiliště a střední odbornou školu, součástí  je domov mládeže a  školní 

jídelna.  ISŠ  je  škola  s dlouholetou  tradicí,  vychovává  žáky  v tříletých  učebních  oborech,  ve  čtyřletém 

studijním oboru a v nástavbovém studiu. Praktickou výuku žáci absolvují na odloučených pracovištích:

                     1. Přepeřská 210, 511 01 Turnov

2. Dolánky 9, 511 01 Turnov

3. Skálova 415, 511 01 Turnov

4. Dvořákova 504, 511 01 Turnov

5. 28. října 584, 511 01 Turnov

Ve školním  roce 2007-08 navštěvovalo školu 554 žáků a studentů, z toho v  učebních oborech 435 v 18 tří-

dách a na střední odborné škole 119 ve 4 třídách.

Přehled vyučovaných oborů ve školním roce 2007/08

Název oboru Počet žáků Počet tříd
Obchodně podnikatelská činnost
Podnikání
Nástrojař
Zámečník
Obráběč kovů
Zlatník a klenotník
Optik
Kuchař-číšník pro pohostinství
Kuchař
Číšník, servírka
Prodavač-smíšené zboží
Prodavač-potravinářské zboží
Prodavač-textil a oděvy

119 4
29 1
73 3
0 0
9 0,5
62 2,5
45 2,5
26 1
76 3
70 2,5
45 2
0 0
0 0

Celkem: 554 22

Škola měla v daném roce 74 zaměstnanců, z toho 55 pedagogických ( 34 učitelů, 17 učitelů odborného vý-

cviku a 4 vychovatelky) a 19 provozních a TH pracovníků.

Škola také vlastní domov mládeže v ulici 28. října, kde je možné ubytovat až 80 žáků. 

ISŠ  dlouhodobě spolupracuje se školou Konráda Adenauera z Frankfurtu nad Mohanem v SRN.

Další činnost a prezentace školy v roce 207/08

Škola zorganizovala tradiční Burzu středních škol na naší škole ve spolupráci s Krajským úřadem Liberecké-

ho kraje a Úřadem práce v  Semilech. Burza se konala v pátek 9. listopadu 2007 od 9.00 do 16.00 hodin. 

Navštívilo ji opět velké množství rodičů a žáků základních škol.

Další  prezentací  byla  účast  na veletrhu  vzdělávání  a  pracovních  příležitostí  EDUCA 2007 Liberec,  kde 

proběhla ve dnech 1.- 3. 11. 2007 prezentace  všech vyučovaných oborů.

V prosinci se uskutečnil pravidelný Gastroden v Bakově nad Jizerou, na kterém se předváděli žáci oboru 
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kuchař, kuchař-číšník, číšník a prodavač.

Škola se dále zúčastnila burz středních škol  v  Mladé Boleslavi,  Mnichově Hradišti,  Jablonci nad Nisou, 

Jičíně a dalších. 

Dny otevřených dveří se uskutečnily na naší škole v pátek 16. listopadu 2007 a ve středu   30. ledna 2008 

v odpoledních hodinách.

Škola zorganizovala 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).

Žáci a studenti se účastnili místních sportovních klání a některá škola sama uspořádala, jako tunaj v sálové 

kopané pro dorostence všech středních škol a učilišť okresu Semily (duben 2008). V dubnu v rámci návštěvy 

amerických  studentů  jsme  zorganizovali  sportovní  den  –  turnaj  v badmintonu,  basketbalu,  baseballu  a 

kopané.

(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 je příspěvková organizace. 

► Kapacita školy:

Obchodní akademie a Hotelová škola měla ve sledovaném školním roce kapacitu 360 žáků. K 30.9.2007 

byla obsazena takto:

Studijní obor Počet tříd Počet žáků
Obchodní akademie 4 116

Hotelnictví a turismus 8 243

Celkem 12 359

Domov mládeže měl kapacitu 78 lůžek o obsazeno bylo 76 lůžek.

Školní jídelna má od 1.1.2007 zvýšenou kapacitu na 1000 jídel. Ve školním roce 2007/2008 se zde stravovali 

žáci  Obchodní akademie a Hotelové školy,  Integrované střední školy, Střední uměleckoprůmyslové školy a 

obědy se dovážely do Základní školy v Žižkově ulici. Dále zde fungovalo závodní stravování pro tyto or-

ganizace a důchodce z Obchodní akademie a Hotelové školy.

► Ve škole je zaměstnáno celkem 34 učitelů, 3 vychovatelky a 28 nepedagogických pracovníků, z toho 10 

ve škole a 18 v Domově mládeže a školní jídelně.

► Organizace studia ve školním roce 2007/2008:

Obchodní akademie: denní studium -  1. -  4. ročník (od 3. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi: - 

veřejná správa a cestovní ruch

Hotelnictví a turismus: denní studium -  1. -  4. ročník (od 2. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi: - 

gastronomie a cestovní ruch.
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► 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 (spoluprá-

ce s Úřady práce, Národním ústavem odborného vzdělávání Praha, zaměstnavateli, dotazníky absolventům 

aj.) a také, bohužel, podle objemu mzdových prostředků. 

Ve školním roce 2007/2008 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., 

avšak vzhledem k přípravě na sloučení škol nemohla být této oblasti věnována dostatečná pozornost.

► Akce školy a její prezentace na veřejnosti ve školním roce 2007/2008:

  16. října 2007 - Finlandia Vodka Junior Cup - 14 ročník prestižní barmanské soutěže, která se 

každoročně koná na Hotelové škole v Mariánských Lázních. Martin Tomas zvítězil a získal putovní pohár 

a barmanské vybavení v hodnotě 7.500,- Kč. 

  18. října 2007 - „Svět patří nám“ – celostátní soutěž organizovaná OAHŠ Turnov, 10. ročník, OAHŠ Turnov 

obsadila 5. místo

  22. října 2007 - Brněnský soudek a Mladý sommelier - celostátní odborná soutěž pořádaná Hotelovou 

školou v Brně. Turnovský student Jan Ženatý skončil na 3. místě.

7. listopadu 2007 - Metelka Austerlitz Cup 2007 -  v jediné barmanské soutěži v přípravě horkých nápojů 

v České republice ve Slavkově u Brna soutěžilo celkem 18 účastníků,  Martin Tomas dosáhl vynikajícího 

2.místa. 

  6. března 2008 - Gastro Junior Nowaco Cup 2008  -  celostátní finále soutěže mladých gastronomických 

odborníků v rámci potravinářského veletrhu SALIMA.  Zuzana Václavíková byla v kategorii kuchař na 

třetím místě a  Martin Adámek v kategorii číšník na místě druhém. 

  18 března se škola účastnila soutěže v grafických disciplínách. V celostátním finále disciplíny 

WORDPROCESSING  23.-24. dubna na VOŠ a SOŠ v Novém Bydžově se Vojtěch Bočok umístil na 

celkově 7. místě z 28 účastníků z celé republiky. 

   9. května 2008 - Soutěž „9. květen – Den Evropy ve školách“ vyhlášená Evropskou komisí na téma: 

„Jak může EU pomoci rozvojovým zemím“. Vojtěch Bočok obsadil 2. místo

  12. května 2008 - Radegast Birell Cup 2008 - 7. ročník celostátní odborné soutěže pořádala Střední škola 

potravinářská a služeb Brno. V kategorii čepování se náš Dominik Beňak umístil v konkurenci dalších 23 

účastníků na velmi pěkném 7.místě. V barmanské kategorii byl David Hanus na 3.místě a jeho pivní 

koktejl „Lehká děva“ vyhodnotila laická chuťová komise jako nejlepší. 

  16. května uspořádala SŠ gastronomie a služeb Liberec v rámci svého 24.Gastrodne barmanskou soutěž 

Ron Barcelona Cup 2008. Zúčastnilo se jí 12 profesionálů a 18 juniorů, David Hanus z OAHŠ Turnov 

obsadil krásné 2. místo. 

•► Zahraniční spolupráce v roce 2007/2008:  

Již delší dobu probíhá spolupráce s IHK Dresden  - Kontaktcentrum Zittau,  jejímž garantem za  Obchodní 

akademie a Hotelové školy je učitelka německého jazyka Mgr. Blanka Valešová. Ve dnech 4. – 5. 3. 2008 
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proběhl seminář „Víno + service“ – seminář sommeliérství, baristů a mix aperitivů. V dubnu ( 26. – 27. 4. 

2008) se studenti zúčastnili  Konventy 2008 – veletrhu řemesel a vzdělávání v Löbau. Dále pokračovala 

zahraniční spolupráce s  „ZIHOGA  Bonn“,  díky které absolvovalo v tomto roce  7 žáků 2. a 3. ročníku 

Hotelové  školy   v Berchtesgadenu a  2  v Chiemsee  3měsíční zahraniční  gastronomickou  praxi 
(Bavorsko),  a  pro  2 čerstvé  absolventy  Hotelové  školy  byl  prostředkován  dlouhodobý  pracovní  poměr 

v hotelech v Bavorsku. 

 
► STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV, 
SKÁLOVA 373
Ředitel: Mgr. Jiří Mašek

Turnovská umělecká škola se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým školám v Čechách.

► Kapacita školy je 200 žáků, 24 studentů VOŠ, 55 žáků na Domově mládeže. Počet žáků ve školním roce 

2007/2008 činil celkem 176 žáků v 8 třídách SUPŠ a 18 studentů ve 2 třídách VOŠ. Počet odborných peda-

gogických pracovníků je 35 na hlavní pracovní poměr a 9 na dohodu. Dále 3 vychovatelky a 12 THP a 

provozních pracovníků.

► Ve sledovaném roce byly vyučovány tato obory:

● 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

● 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 2008 následující:

– Celkem maturantů – 44 a 8 absolventů VOŠ

– Dále studuje VŠ – 11

– Dále studuje VOŠ – 7

– Studuje jazykovou školu – 3

– Studuje střední školu - 13

– Zaměstnáno v oboru – 9, z toho 3 absolventi SUPŠ a 6  VOŠ

– Zaměstnáno mimo obor – 4 absolventi SUPŠ a 1 VOŠ

– Nezaměstnaní - 3 absolventi SUPŠ a 1 VOŠ

► Škola spolupracuje s mnoha kulturními institucemi jak regionálního, tak i nadregionálního charakteru – 

Muzeum Českého ráje,  Severočeské muzeum v Liberci,  Muzeum skla  a bižuterie  v Jablonci  nad Nisou, 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze, Správa pražského hradu, Národní galerie 

–  Veletržní  palác,  kde  má  škola  stálou  expozici.  Škola  má  výbornou  spolupráci  s Městským  úřadem 

v Turnově, dobře spolupracuje s odbory Krajského úřadu Libereckého kraje,  je zakládajícím členem Vzdě-

lávacího centra Turnov, o.p.s. a má účast v dozorčí radě této instituce. Pedagogové školy jsou zastoupeni v 

Komisi Ministerstva kultury ČR pro udělování restaurátorských licencí, v představenstvu Cechu kamenářů 
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v Turnově, v Dozorčí radě Svazu hodinářů a klenotníků ČR a jsou spolupořadatelem každoročního veletrhu 

Hodiny – klenoty na výstavišti v Praze – Holešovicích.

Další oblastí je spolupráce s partnery, kteří se věnují výrobě v oblasti uměleckých řemesel, jako je Svaz vý-

robců bižuterie, Sdružení hodinářů a klenotníků České republiky, firmy Granát d.u.v., Crytur s.r.o. Turnov, 

Polpur s.r.o. v Turnově, Dias Turnov, Henry Kyncl Slévárna šedé litiny Turnov, Routa soliter granát s.r.o. 

Turnov, firma Soliter, a.s., Jablonec nad Nisou, firma ALO Praha, s.r.o., a další.

► Prezentace školy probíhá v několika oblastech:

●Výstavní činnost a ukázka řemeslných prací :

Ve školním roce 2007/2008 připravila škola tři výstavy – dvě tuzemské a jednu zahraniční. Od března do 

června se škola představila v pražské galerii Kuskovu, kde prezentovala žákovské práce posledních pěti 

let. Dále to byla výstava kolekce historických šperků ve Vídni ( Museum Postsparkasse) a prázdninová 

výstava  v  turnovské  galerii  Granát.  O  prázdninách  škola  připravovala  také  tradiční  prezentaci  na 

mezinárodní  sympozium na  hradě  Helfštýn  -  Hefaiston.  V září  2007  se  škola  účastnila  prezentace 

řemesel na akci Jičín – město pohádky – umělecké odlévání a umělecké kovářství a v květnu 2008 se 

škola  prezentovala  na  ZŠ  v Hořicích  v projektu   Co  dovede  ruka  a poslední  květnový  víkend  na 

Staročeských trzích.

● Prezentace vzdělávacích programů proběhla na burzách středních škol v Hradci Králové, Turnově, Mla-

dé Boleslavi a v Liberci v rámci Schola Nisa.

● Prezentací školy byly i provedené zakázky v roce 2007/08, a to:

-  zakázka pro Zdravotní záchrannou službu Libereckého kraje v Liberci  – návrh loga, medailí

-  návrh pomníku a odlití busty T.G. Masaryka ve spolupráci s Českou besedou v Liberci, Kalendářem 

Liberecka, Městem Liberec a Krajským úřadem, jehož součástí byl i návrh realizace odznaků T.G. Masa-

ryka pro Českou besedu v Liberci.

-  osvětlovací tělesa do restaurované synagogy v Turnově

► 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. Ve sledovaném roce měla škola hlavní budovu SZŠ, Domov mládeže s kapacitou 110 lůžek 

a školní jídelnu.

Kapacita školy je 250 žáků, ve školním roce 2007/2008 byl počet žáků 236 v devíti třídách. Počet pracovníků 

ve sledovaném roce činil 53,03 úvazků a 4 pracovnice v Domově mládeže. Na škole externě vyučuje od-

borné předměty zhruba 15 lékařů z Panochovy nemocnice, s.r.o..

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  
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Ve školním roce 2007/2008 byly vyučovány tyto obory:

●zdravotnický asistent, čtyřleté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ

●zdravotnické lyceum, čtyřleté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ

●ošetřovatel, tříleté denní vzdělávání pro absolventy ZŠ

Škola provozuje také Domov mládeže s kapacitou 110 lůžek, ke konci roku bylo obsazeno 106 lůžek. Během 

letních prázdnin Domov mládeže poskytuje ubytování turistům, čímž je částečně sanována ztráta tohoto za-

řízení.

Škola tradičně spolupracovala s dalšími organizacemi ve městě: Vzdělávacím centrem Turnov, Tyflocentrem, 

domovem důchodců, praxe probíhala povětšinou v turnovské Panochově nemocnici. Dále se žáci účastnili 

charitativních  akcí  „Bílá  pastelka“,  „Den  s  Emilem“,  Květinový  den“.  Škola  se  prezentovala  na  burzách 

středních škol v Turnově a v přilehlém regionu – Jičíně, České Lípě, účastnila se veletrhu Nisa Schola 2007 

a EDUCA v Liberci.  Rozvíjela se spolupráce s diakonií Emmaus v partnerském městě Niesky, kdy Turnov 

navštívila jedna třída na jednodenní exkurzi.

Ve školním roce 2007/2008 bylo upraveno respirium školy v hodnotě 55 tisíc korun. V  oblasti investic školu 

čeká zateplení budovy, střešní nástavba pro odborné učebny a laboratoře a řešení vlastní tělocvičny. 

Ostatní školská zařízení

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, JANA PALACHA 804
Ředitelka společnosti: PaeDr. Jaroslava Dudková

Zástupce ředitelky, správce: Mgr. Jan Voňavka

Vzdělávací centrum Turnov jako obecně prospěšná společnost bylo založeno Městem Turnov a turnovskými 

středními školami. Úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci a Úřadem práce v Semi-

lech. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání. Nabízí jazykové a odborné kurzy, zájmové kurzy, 

odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT, jazyků , managementu a komunikace, 

rekvalifikační kurzy a programy Univerzity třetího věku. Spolupracuje na mezinárodních projektech celo-

životního vzdělávání. Do rejstříku obecně prospěšných společností  bylo zapsáno v únoru 2004 a v témže 

měsíci zahájila společnost svou činnost nabídkou kurzů pro jarní semestr 2004.

►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, ve-

doucí 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-

130



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 2008

1/  Rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky 

V roce 2008 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, které navštěvovalo 106 klientů, a 

39 kurzů pro firmy. Podzimní semestr nabízel 37 kurzů pro veřejnost, z toho 14 kurzů angličtiny, celkem je 

navštěvovalo 259 klientů. Ve firmách bylo v tomto semestru realizováno 59 kurzů. Dále byly realizovány spe-

ciální  kurzy technické angličtiny,  komunikačních schopností  a kurzy práce na počítači  pro  začátečníky i 

pokročilé. Byly prováděny testy znalosti cizích jazyků podle SERR. Od září 2008 nabízelo VCT jako novinku 

Angličtinu za školou pro žáky 4. - 9. ročníků ZŠ na základě činnostního a herního principu.

2/ Projektová činnost

V roce 2008 byl ukončen projekt Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě, jehož náplní bylo vytváření a rea-

lizace vzdělávacích programů pro konkrétní zadavatele.  26. 8.  2008 se uskutečnila závěrečná hodnotící 

konference.

Od září 2008 do září 2001 je VCT  nositelem projektu Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky. 

Hlavní aktivity se zatím zaměřily na psychologické poradenství, odbornou metodickou pomoc učitelům i rodi-

čům  a  podobně.  Projekt  zahrnuje  pomoc  speciálního  pedagoga.  Pro  nadané  žáky  je  k  dispozici  kurz 

programování Imagine Logo a Klub anglického jazyka.

V říjnu 2008 VCT předložilo ministerstvu další dva projekty, které se opět zabývají vzděláváním zadavatelů a 

poskytovatelů sociálních služeb.

3/ Akreditační činnost

V roce 2008 bylo ve VCT akreditováno několik odborných seminářů a následující vzdělávací programy:

- Základy práce na PC

- Obsluha osobního počítače

- Anglický jazyk pro začátečníky

- Anglický jazyk pro pokročilé

- Účetnictví s využitím počítače

- Daňová evidence s využitím počítače

131



- Pracovník sociální péče se zaměřením na výchovnou nepedagogickou činnost

Dále bylo v nabídce 8 rekvalifikačních kurzů, celkem bylo proškoleno 81 pracovníků v sociálních službách.

4/ Evaluace a firemní kultura

V roce 2008 se realizační tým zaměřil  na zlepšování úrovně firemní kultury - správu webových stránek, 

zlepšení propagace a prezentace firmy. Bylo prováděno testování klientů podle SERR a mezinárodních tes-

tů.

5/ Kurzy pro seniory

V roce 2008 bylo realizováno pět kurzů práce na PC pro začátečníky seniory, připravuje se program Výlety 

do světa hudby.

Dále byly realizovány kurzy pro Úřad práce v Semilech a Jablonci nad Nisou (téma Pracovník sociální péče) 

a jazykové kurzy pro zaměstnance Města. Pro nezaměstnané občany byly připraveny motivační kurzy s růz-

nou programovou náplní.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► 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 2007/2008 měla škola celkem 628 žáků, z toho individuální hudební výuka 356, kolektivní 

hudební výuka 115, výtvarný obor 94, literárně dramatický 30 a taneční 19 žáků, z toho 14 dospělých - 8 v 

hudebním oboru a  6 ve výtvarném. Kapacita školy  je 650 žáků. Celkový počet pracovníků je 38, z toho pe-

dagogických 35.

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 Let-

ní mezinárodní kurzy a festival L. Janáčka a B. Martinů, dále festivalu Zpíváme si pro radost a dalších samo-

statných akcí. Žáci školy účinkují na akcích Města (Rozsvícení vánočního stromu, Turnovské vánoční trhy, 

vítání občánků, otevření Střelnice, vernisáže a podobně). O prázdninách se konal letní tábor Pleskoty 2008.

Ve sledovaném školním roce bylo 8 absolventů školy přijato na střední školy s výtvarným zaměřením a jeden 

absolvent na konzervatoř. Většina žáků a bývalých žáků se uplatňuje v místních amatérských souborech.

V oblasti údržby budov proběhla rekonstrukce chodby v 1. patře a rekonstrukce sborovny. Dále byl připraven 

projekt pro bezbariérový přístup do budovy a rekonstrukci sociálního zařízení.

► 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
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                                           Základní škola - Pomocná škola 

Mateřská škola speciální má dvě třídy o celkové kapacitě 35 dětí, z toho jednu třídu pro děti s více vadami a 

jednu pro děti s autismem ve věku od 2 do 6 let. Ve sledovaném roce ji navštěvovalo  19 dětí s různými kom-

binovanými vadami. Výchova a vzdělávání probíhalo podle vlastního programu s názvem "Rok v Českém 

ráji", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem vzdělávání je od-

straňovat nebo zmírňovat handicapy dětí a začlenit je do soustavného vzdělávacího procesu v rámci speci-

álních škol. Pro každé dítě je vypracován individuální vzdělávací program podle jeho specifických možností. 

Pro děti je zajištěna odborná péče, logopedická cvičení, rehabilitace, muzikoterapie a další činnosti.

Základní škola speciální zahrnuje výše uvedené dva stupně – Pomocnou školu a Přípravný stupeň. Celková 

kapacita je jedna třída přípravného stupně o 6 žácích a tři třídy pomocné školy s celkem 13 žáky s autismem 

a více vadami. Počet žáků ve školním roce 2007/08 byl 7 žáků přípravného stupně a 12 žáků pomocné ško-

ly. Výuková koncepce vychází ze vzdělávacích programů pomocné školy a přípravného stupně pomocných 

škol,  dále  využívá  program  alternativní  komunikace  VOKS,  bazální  stimulaci,  motoricko-senzorové  ná-

pravové terapie,metody léčebné rehabilitace, individuální i skupinové tělesné výchovy, canisterapie a dalších 

známých metod, které se kombinují podle individuálních potřeb žáka. Také učebnice vlastní výroby se při-

pravují podle schopností a možností každého žáka zvlášť.

Škola měla ve sledovaném roce celkem 16 zaměstnanců, z toho 8 učitelů, dvě vychovatelky a čtyři asi-

stentky. V téže budově sídlí Dětské centrum Sluníčko, pod něž patří rehabilitace a zdravotní personál. Obě 

organizace jsou podobného zaměření a úzce spolupracují. Prostory školy jsou vybaveny plošinou pro bezba-

riérový přístup.  

Důležitá je úzká spolupráce s rodiči, zdravotnickým  personálem, dále škola spolupracuje se SPC Liberec, 

ALPA Praha, Podkrkonošskou společností, Fokusem Turnov atd. V letošním roce vystoupil jeden žák na pře-

hlídce "Patříme k sobě", pořádané Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených, děti se 

zúčastnily několika divadelních představení,  navštívily ZOO Liberec.  Ve spolupráci  se sdružením Slunce 

všem byl uspořádán Dětský den. Rodiče byli zváni na tematická setkání (Vánoce, besídka ke Dni matek, 

Den dětí a podobně).

V letošním roce dostala paní učitelka základní školy čestné uznání na celostátní výstavě autorských pomů-

cek pro vzdělávání hendikepovaných dětí Pomůcka pomáhá.

► 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 2007/2008 bylo aktivních 26 kroužků, které navštěvovalo 383 klientů. Činnost Střediska za-

jišťovalo 6 stálých pracovníků a 25 externích, většinou vedoucích zájmových kroužků. Kroužky jsou členěny 

do pěti sekcí (kulturní,  výtvarná, přírodovědná, všeobecně technická a sportovní), dále tu byl jeden kurz. 

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. Již druhým rokem spolupracovalo s Městem na uspořádání Týdne mobility. 

Ve školním roce 2007/2008 byly pořádány samostatné zábavné pořady a dílny:

- Karneval Žluté ponorky - duben
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- Čarodějnice na hvězdárně - 30.4.2008

- Hry bez hranic - v září a v červnu

- jednou měsíčně dílny s různým zaměřením

V průběhu prázdnin pořádá tábory a výlety s různým zaměřením, zejména s využitím vlastní táborové zá-

kladny v Krčkovicích ( sportovní tábor "Olympiáda" 30.6.-10.7. 2008, výtvarně divadelní tábor "Země, neze-

mě" 1.8. - 10.8. 2008 - předčasně ukončen pro střevní infekci, dále soustředění volejbalistů, orientačních 

běžců a další).

► Ve školním roce 2007 - 2008 pracovaly při Středisku následující kroužky:

1/ Kulturní sekce 

- Anglické konverzace -  vedoucí Mgr. Eva Hlaváčová (ZŠ Mašov)

- Divadelní kroužek – Dagmar Landrová (SVČMD)

- Hra na flétnu – Mgr. Jana Vildová (ZŠ Mašov)

- Taneční skupina amerického stepu – Zuzana Hanušová (SVČMD)

2/ Výtvarná sekce

- Výtvarná výchova I a II – Lada Capoušková (SVČMD)

- Dovedné ruce - Mgr. Jaroslava Holasová, Mgr. Kateřina Babíková a Mgr. Monika Kohoutová 

  ( ZŠ Skálova)

- 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 – Bc. Vojtěch Kořínek 

- Fotbal – Jindřich Vít  (Přepeře)

- Florbal I a II – Vítězslav  Pozdníček, František Tomáš

- Sportovní kroužek – Mgr. Renata Šulcová

- Šachy  -  Jana  Ježková 

- Cvičení TAI TSCHI – Pavel Kolář

- Deskové hry - Pavlína Verichová

Kurzy pro dospělé

- Paličkování – Dagmar Jelínková
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VII.
KULTURA, SPOLKY 

A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 2008
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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, platných od 1.1. 2008 s úpravou (doplněním) v le-
tošním červenci. Mimo jiné byl změně termín uzávěrky žádostí o dotace z 28.2. na 31.1., aby se urych-
lil začátek vyplácení dotací již pro akce v únoru a březnu. Pro rok 2008 bylo na účet kulturních akcí a 
spolků přiděleno 800 tisíc korun, což bylo o 100 tisíc více než v roce předcházejícím a v řádném ter-
mínu přišlo naopak žádostí méně, celkem 48. 
O definitivním rozdělení vyčleněné částky 800 tisíc Kč na letošní rok rozhodli zastupitelé na svém únorovém 

zasedání na základě doporučení kulturní komise rady města. Částka byla rozdělena na kapitoly:

a) akce s přímou podporou - 303 tisíc korun.

b) akce - 365 tisíc korun

c) činnost spolků - 94 tisíc korun

d) publikační činnost (CD, tisk) - 38 tisíc korun 

Z kapitoly Přímá podpora byly hrazeny divadelní přehlídky Modrý kocour a Turnovský drahokam, dále  Staro-

české trhy, festival Dvořákův Turnov a Sychrov, Turnovské hudební večery, Mezinárodní šperkařské sympo-

zium, cyklus Adventní koncerty a Jazzové hody, nově byla do této kategorie zařazena pravidelná akce Poe-

tika 2008.

Příspěvky na kulturní akce činily celkem 365 tisíc korun, z nichž bylo podpořeno 21 akcí. Největší částky 

dostaly tradiční velké festivaly - Mezinárodní festival Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů s mezinárodními 

interpretačními dílnami (příspěvek 27.910 Kč), Funkin´4 ( 22.240 Kč), Jazzový festival (23.550 Kč) a Pohád-

kové podvečery včetně Noci s Andersenem (20.940 Kč). 

Příspěvky na činnost spolků tvořily celkem 94 tisíc korun, které byly rozděleny v prvním kole 13 spolkům, v 

září pak dalším třem. Nejvíce dostala Dechová hudba Turnovanka (8.880,- Kč) a kapela Pranic (9.520,- Kč).

Kapitola příspěvků na publikace a CD byla v tomto roce dotována 38 tisíci, z nichž byly podpořeny celkem 4 

projekty - CD kapely Rubbish a Pranic a sborníky Z Českého ráje a Podkrkonoší a Od Ještěda k Troskám.

.

► Ve čtvrtek 20. března byla v Městském divadle vyhlášena Turnovská pecka za rok 2007.  Již několik 

let funguje systém nominací nejlepších akcí z každého měsíce, které se dostanou do finále a z nich pak hla-

sováním vzejde vítěz. Každý měsíc loňského roku byly nominovány dvě akce, jedna profesionální a jedna 

amatérská. Jsou to:

KATEGORIE PROFESIONÁLNÍCH AKCÍ:

- Centrum pro rodinu Náruč - 7. výročí činnosti 

- Fotografická výstava čtenářů HOT - KCT, s.r.o.

- Černé divadlo pro děti i dospělé - KCT, s.r.o.

- Zahájení turistické sezóny - MIS Turnov

- Koncert Plastic People of the Universe - Muzeum Českého ráje, KCT, s.r.o.

- Konference o Janu Patočkovi - Muzeum Českého ráje
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- Záchrana turnovského divadla při požáru - M. Rejman, Torex

- Vydání knihy Zmizelé Turnovsko - Michal Babík, Miroslav Cogan

- Přehlídka Poetika 2007 - KCT, s.r.o.

- Den otevřených dveří Střelnice - KCT, s.r.o.

KATEGORIE AMATÉRSKÝCH AKCÍ:

- Filmový klub Bio Ráj za realizaci Projektu 100 a celkovou činnost

- Lada Capoušková - Výstava fotografií

- Loutkářský soubor Na Židli - přehlídka Turnovský drahokam, 17. ročník

- Klub Turn - off - koncert Yellow sisters

- Ochranovský sbor při České církvi evangelické - Večer Na Sboře, koncert manželů Wajsarových

- Dagmar Landrová - knížka Štěstí je pěkně tlustá masařka

- Hudební skupina Tornádo - revivalový večer u Zrcadlové kozy

- Martin Holan - Besídka textařské dílny Slávka Janouška

- Hudební skupina Pranic - Slyšeti Pranic a jeho hosta s Martinem Rousem

- Návštěvníci prosincových kulturních akcí ve městě

Nominace za měsíc září nebyla v této kategorii udělena.

Vítězové byli vyhlášeni před začátkem koncertu ke Dni učitelů.  V kategorii profesionálních akcí zvítězil kon-

cert skupiny Plastic People of the Universe, cenu převzaly dvě dámy PhDr. Vladimíra Jakouběová a Dana 

Feštrová. Další "medailové pozice" obsadily akce Turnovské kulturní léto a vydání knihy Zmizelé Turnovsko. 

V kategorii amatérských akcí zvítězila výstava fotografií Lady Capouškové, cenu převzala autorka osobně. 

Na druhém a třetím místě byl Projekt 100 a Turnovský drahokam.

► Největší událostí měsíce října, ne-li celého roku, bylo otevření Kulturního centra Střelnice 24. října 
2008.  Celý  týden  až  do  2.  listopadu  probíhaly  akce  různého typu  a  různých  žánrů  pod  názvem 
Festival Střelnice, takže se nová budova předvedla se vším zařízením pro různé typy akcí.

Pátek 24. října - Slavnostní otevření Kulturního centra Střelnice
V úvodu zazněly fanfáry v podání Žesťového souboru ZUŠ v Turnově, po projevech a slavnostním přestři-

žení pásky následoval ohňostroj. Hlavním programem večera byl koncert Hradecké filharmonie. Tento večer 

je podrobně popsán v kapitole I. Průvodce rokem 2008.

Sobota 25. října - Festival přátelství Turnov - Jawor "Poznejme se navzájem", Přehlídka filmů OFAS, 
Jazzový festival
V dopoledních hodinách byly uskutečněna prohlídka budovy pro zahraniční delegace,  po níž následoval 

workshop v klubovně Střelnice.

Odpoledne probíhala první část Festivalu přátelství Turnov - Jawor -"Poznejme se navzájem". Zábavné od-

poledne pro děti ve věku 8 až 15 let z turnovských škol a tří souborů z Jawora připravila umělecká vedoucí 

Taneční a pohybové školy ILMA Mgr. Ilona Šulcová. Do pohybových her a soutěží se nakonec zapojili všichni 

přítomní. V malém sále se zatím nachystala další zajímavá akce - Přehlídka filmů OFAS. Promítačka na sta-

ré "osmičkové" a "šestnáctkové" filmy byla umístěna přímo v sále, což samo navozovalo zvláštní staro-

137



dávnou atmosféru. Mgr. Eva Blažková připravila tříhodinové promítání historických snímků, které se rovněž 

setkalo se zájmem veřejnosti. Velký sál byl znovu upraven pro jazzový festival, který následoval od 19 hodin. 

Vystoupily kapely Elena Suchánková & Jocose Jazz, Pavel Ryba & Fish Men a Ondřej Pivrnec ORGANIC 

Quartet.

Pro polské děti byl připraven další program - večerní prohlídka historické části města a interiérů kostela Na-

rození Panny Marie a nově opravené židovské synagogy. Nedělní dopoledne mohly strávit v Muzeu Českého 

ráje, kde na ně čekala prohlídka s výkladem.

Neděle 26. října - filmy pro děti, Festival přátelství Turnov - Jawor,  koncert pěveckých sborů, Na-
štěkaná       

Nedělní dopoledne patřilo filmovému představení pro děti. V malém sále byly promítnuty dvě asi hodinové 

pohádky - Impyho zázračný ostrov a Dobrodružství Toma Palečka a Malenky. Ode dvou hodin odpoledne ná-

sledovala přehlídka dětských a mládežnických souborů z Turnova a Jawora, tedy vlastní Festival přátelství. 

Z polské strany se účastnilo 36 dětí ze tří souborů - TESS, Fiegielki a Sweet Voices, z české strany se 

účastnili zástupci všech tří základních škol, tj. ZŠ Skálova, ZŠ 28. října a ZŠ Žižkova, žáci základní umělecké 

školy a členové zájmových kroužků a skupin. Celkem se na jevišti vystřídalo více než sto dětí:

Program vypadal takto: 
• Fanfáry  – Trubači – Žesťový orchestr  ZUŠ Turnov – p.Richtr

• Moderátoři  : Martin  Rejman a Agnieszka Kondrat představili "svá" města Jawor a  Turnov 
• ILMA Turnov – Tanec Mysliveček – Zahradníčková, Zikmund 

• Turnov – ZŠ Skálova – menší děti – vystoupení Eurovláček, nastudovala V.Věchtová

• Tess- Jawor – vokální skupina z Jawora

• ILMA Turnov – Latinský tanec – mistři světa 

• Turnov – Rytířka  Řádu krásného slova – nejlepší vypravěčka Kateřina Stránská 

• Jawor – FIEGELKI – tanec – děti 9-10 let 

• Turnov – Vypravěči – Iveta Kolovratníková - Tadeáš Matěcha

• Turnov ZUŠ – flétna –Monika Szantó  +  kvintet

• Blok Turnova - 1.ILMA-Trpasličí tanec, 2. Zpěv ZŠ 28.října – Denisa Dlouhá, 3. Vypravěči ZŠ Skálova – 

Iva Nadějová, Šárka Kokinová, 4. Zpěv  ZŠ 28.října  - Tereza Adamcová

• ILMA Turnov – tanec Lambada

• Zpěv ZŠ 28.října Turnov – Ivana Patrmanová

• Jawor vokální skupina Sweet Voices

• ILMA  Turnov  - tanec Jackson 

• Závěrečné defilé všech účinkujících – závěrečné slovo moderátorů

Toto odpoledne bylo svým rozsahem, počtem účinkujících a počtem změn scény v průběhu představení 

zkouškou velkého a sálu a jeho technického vybavení v praxi. Myslím, že obstál.

Od 18 hodin se velký sál zalidnil znovu při koncertu pěveckých sborů - vystoupili Turnovští - Pěvecký sbor 

Antonín Dvořák, Musica Fortuna a Carmina. Hlediště bylo opět plné.

Večerní divadelní představení se odehrálo v malém sále, a sice nejúspěšnější představení posledních let 

Naštěkaná v podání dámského čtyřčlenného souboru Nakafráno.
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Pondělí  27. října - Dílna pro děti, Hudební Turnov, koncert Livores Mortis
Pondělní odpoledne otevřela na Střelnici Dílna pro rodiče a děti, kde si přítomní mohli vyzkoušet jednoduché 

zdobení látek potiskem a dlabání dýní. Koncert Hudební Turnov od 14.30 dal příležitost místním skupinám 

různých žánrů, vystoupily kapely Pranic, FD Band, Let's blues, Rebel, Bodlák, Rubbish, Tixtide, Traffic-Jam, 

HB Trio a Experiment Elevace. Od 22 hodin se konal první opravdu noční rockový koncert skupiny Livores 

Mortis.

Úterý 28. října - Keltské trhy, Slavnostní večer k 90. výročí založení Československa
Už v devět hodin dopoledne ožilo přilehlé náměstí B. J. Horáčka prvním trhem v historii tohoto místa. K vidě-

ní byly ukázky historických řemesel, keltská slavnost, prezentace oceněných regionálních výrobců i stánky s 

řemeslnými výrobky a občerstvením. Celou akci provázely vstupy originální keltské hudby. Škoda, že se ten-

to den zrovna nepovedlo počasí, chladno a déšť mnohé odradil.

Slavnostní večer k 90. výročí republiky se konal v malém sále a je podrobně popsán v kapitole I. Průvodce 

rokem 2008.

Středa  29. října - Vernisáž výstavy fotografií, koncert skupiny Kryštof
V 18 hodin byla v klubovně zahájena vernisáž snímků Jitky Maděrová a Mariána Kábele, kteří koncerty sku-

piny Kryštof monitorují. Od 19.30 se ve velkém sále konala divácky nejúspěšnější část festivalu - koncert 

známé a oblíbené skupiny Kryštof s vedoucím Richardem Krajčem. Tento koncert byl akustický, takže byl ur-

čen pro široký okruh zájemců o současnou hudbu.

Čtvrtek  30. října - koncert skupiny Sunshine 
Čtvrteční akcí festivalu byl koncert táborské progresivní skupiny Sunshine, která koncertuje v Evropě i Ameri-

ce.

Pátek 31. října - neděle 2. listopadu - Irský víkend
Od pátku do neděle se uskutečnila série akcí se společným názvem a tématem - Irský víkend. Začala v pá-

tek 31. 10. vernisáží výstavy obrazů irského malíře Jasona Lee  za přítomnosti autora. Následovalo fil-

mové představení Irské kraťasy v malém sále, kde se představily krátké filmy a DVD irské provenience. Ve-

čer končil multimediálním projektem One night!, hudební produkcí a promítáním filmu Syntheastwood.

Sobota 1. listopadu byla hlavně ve znamení irských tanců. Dopoledne se konal Dětský karneval s keltskou 

a irskou hudbou, tématem masek i výzdoby byly Dušičky - Halloween. V sále byly vystaveny i nejlepší vý-

robky z dýní z pondělní dílny pro děti a rodiče. V podvečer se v malém sále promítal nový irský film Garage. 
Večer od 20 hodin propukl ve velkém sále Irský bál se skupinou Alister. Připraveny byly i taneční skupiny, 

které kromě vlastních tanečních vstupů vyučovaly irské tance, byly to Irské sestry, Keltský tygr a Divokej Ir. V 

neděli  jsme se mohli  těšit na  Cestovatelský klub speciál v malém sále, pochopitelně o Irsku, vyprávěl 

cestovatel a fotograf Martin Loew.  Vrcholem celého víkendu byl večerní koncert  Irského hudebního dua 
Paul Tieman a Maria Gaynor. Mladí Irové s originální irskou folkovou muzikou příjemně zakončili víkendový 

maraton i celý festivalový týden.
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Neděle 2. listopadu - Krajanka
Souběžně s cestovatelským klubem se ve velkém sále Střelnice uskutečnilo historicky první tanečně posle-

chové odpoledne s jednou z nejoblíbenějších českých dechovek.

► Zasedání zastupitelstva 27. listopadu rozhodlo o zřízení Kulturního fondu Města  Turnova. 
Jedná se o nový systém financování místní kultury, který má proti stávajícímu, rozpočtovému systému 

hospodaření následující odlišnosti:

- S fondy se hospodaří nepřetržitě, není třeba je dočerpat ke konci kalendářního roku

- Hospodaření je časově plynulejší, rozdělování probíhá průběžně několikrát ročně podle probíhajících 

vyúčtování a přídělů fondu, tedy podle pohybu financí

- Do fondů lze přijímat i finance na kulturu od sponzorů 

- Fondy mají samostatný účet sledovaný správní radou, která je odpovědná Zastupitelstvu města, 

hospodaření je průhledné i při rychlejším toku peněz

- Hospodaření fondu se řídí Statutem Kulturního fondu města Turnova, který je zveřejněn.

► Během měsíce prosince bylo jasné, že letošní silvestrovská show s ohňostrojem na náměstí 
nebude. Důvodů bylo hned několik: v první řadě peníze - slavnost pořádaly ve spolupráci dva soukromé 

subjekty (Zdeněk Pohl Ohňostroje a BMM Art), které již několik let vkládaly do akce své peníze. Rovněž řada 

občanů si stěžovala na hluk, nepořádek a podobně. Kauza ohňostroj tedy rozdělila Turnovany na dva tábory. 

Takto vypadaly názory Turnovanů v anketě, provedené Turnovskem v akci v prosinci:

- Je to škoda, půlnoční silvestrovský ohňostroj na náměstí měl už svoji tradici (Počet hlasů: 268, tj. 53,28%)

- Ohňostroj na Nový rok je lepší (Počet hlasů: 44, tj. 8,75%)

- Vyhozené peníze, zrušte oboje (Počet hlasů: 105, tj. 20,87%)

- Ohňostroje by měly být oba (Počet hlasů: 41, tj. 8,15%)

- Je mi to jedno (Počet hlasů: 45, tj. 8,95%)

Kauza však dostala nečekané rozuzlení. Pan Pohl se spojil s Městem a byl uspořádán Novoroční ohňostroj 

Na Lukách, a to na Nový rok od 18. hodiny. Účast lidí Na Lukách předčila očekávání. Ukázalo se opět, že 

úspěšnost akcí, na které mohou přijít  i rodiny s malými dětmi, je skoro vždy zaručena.  Podle odhadů na 

novoroční ohňostroj dorazilo nějakých 1500 – 2000 lidí, což z této akce dělá v podstatě nejnavštívenější se-

tkání v Turnově v posledních letech, srovnatelné snad jen s vítáním nového tisíciletí. Stovky děti přišly i se 

zvonečky, kterými potom zazvonily novému roku, rozdány byly drobné dárky. V úvodu byl krátký kulturní 

program, kde zahráli Trubači z Českého ráje, moderovala Eva Kordová. Ohňostroj byl skutečně velkolepý, 

neboť ve volném a bezpečně ohraničeném prostoru lze využít více pyrotechnických efektů než v zástavbě, 

např. na náměstí.

A reakce obyvatel po konání akce ( v první polovině ledna 2009):

- Nechte už jen ohňostroj na Nový rok (Počet hlasů: 184, tj. 60,13)

- Chci pouze ohňostroj silvestrovský (Počet hlasů: 40, tj. 13,07%)

- Ohňostroje oba, na oba ať přispěje radnice (Počet hlasů: 19, tj. 6,21%)

- Ohňostroje oba, na ten silvestrovský ať přispějí hlavně podnikatelé (Počet hlasů: 19, tj. 6,21 %)

-  Vyhozené peníze, zrušte oba (Počet hlasů: 27, tj. 8,82%)

-  Nemám na věc vyhraněný názor (Počet hlasů: 17, tj. 5,56%)
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Kulturní dění ve městě

► DIVADLO, HUDBA, KLUBOVÉ A LITERÁRNÍ POŘADY

► V pátek 11. ledna se konalo povídání s fotoprojekcí na téma Holandsko a romantické Porýní.  Se-

tkání zprostředkoval M. Ulmann a KČT a zahájilo letošní ročník cyklu Cestovník 2008 v zasedací místnosti 

sokolovny.

► V pondělí 15. ledna se uskutečnil recitál Janka Ledeckého v Biu Ráj. Jako předkapela vystoupila hu-

dební skupina Magda Brožková & Band.

► 15. ledna se konal další Večer na Sboře v Dášou Landrovou a jejími hosty. Autorský večer provázeli 

hosté  - zpěvačka Feng Yün Song, reportér Josef Klíma a písničkář Pavel Púta. 

► V sobotu 19. ledna pokračoval cyklus představení Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla po-
hádkou Kocour v botách v podání souboru Jiří Poděbrady.  Pohádka v trochu netradičním zpracování 

byla doplněna i hudebními vstupy.

► Na úterý 22. ledna bylo připraveno divadelní představení Vražedné dědictví aneb Bastardi. Komedii 

Roberta Thomase v Turnově zahrálo Divadlo Pavla Trávníčka.

► 28. ledna se konala vernisáž výstavy Příroda na zemi spojená s koncertem a vyhlášením vítězů vý-
tvarné soutěže.  Akce probíhala v sále ZUŠ, hosty byly PhDr.  Marie Hrušková,  Petra Braunová a další 

osobnosti. Hudební vystoupení obstarali žáci turnovské ZUŠ.

► V pondělí 28. ledna se také uskutečnil první Turnovský hudební večer v roce, na němž vystoupilo 
Turnovské orchestrální sdružení pod taktovkou Ondřeje Útraty.   Stále kvalitnější provedení klasických 

skladeb tímto amatérským tělesem vyvolalo závěrečné volání "Bravo" v divadelním publiku.

► Ve čtvrtek 31. ledna hostilo turnovské divadlo neobvyklou akci Koncert na vodnářský zvon aneb 
Společná věc.  Vystoupil Tomáš Pfeiffer. Tento nástroj, pocházející z Tibetu, byl Turnovákům představen po-

prvé.

►  V  neděli  3.  února  pokračovaly  nedělní  pohádky  loutkářského  souboru  Na  Židli.  Tentokrát  si 

turnovský soubor pozval hosta - soubor Spojáček Liberec a hrála se pohádka O zakleté labuti..

► Pátek 8. února se uskutečnil další večer z cyklu Domácí scéna aneb Máme na to! V turnovském divadle 

vystoupila folkrocková kapela Zabeat v obsazení Jaroslav Špína, Vítek Jíra, Vojta Noha a Jaroslav Dvořák.
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► Ve středu 13. února se konal 540. Turnovský hudební večer s podtitulem Dostaveníčko s madame 
Pompadour. Hosty večera byli členové skupiny historického tance Hartig, cembalistka Edita Keglerová a Ju-

lie Braná, která střídala příčné, zobcové i barokní flétny. Přestože barokní tanec "na živo" je k vidění velice 

vzácně, divácká účast byla velmi podprůměrná.

►  Hned 14. února ožilo Městské divadlo znovu, a sice představením Vrah zvoní dvakrát podle vynika-

jící divadelní hry Chazze Palminteriho. V psychologické detektivce účinkovali Tomáš Krejčíř, Dana Homolová 

a Ivan Vyskočil.

► V sobotu 16. února byla v cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla uvedena pohádka Kou-
zelné křesadlo. Hudební pohádku podle Hanse Christiana Andersena v Turnově zahráli členové Divadla Po-

hádka.

► V pondělí 16. února patřilo jeviště Bia Ráj v Žižkově ulici hercům Divadla Járy Cimrmana a před-
stavení Němý Bobeš. Každoroční hosté opět beze zbytku naplnili sál. Inteligentní humor autorů Ladislava 

Smoljaka a Zdeňka Svěráka je stále balzámem na naše duše.

►  Večery Na Sboře pokračovaly 19. února velmi zajímavým literárním pořadem Samotářská dcera 
Boženy Němcové Theodora.  V představení nové regionální publikace účinkovali:  Prof. Vladimír Úlehla, 

Mgr. Ludmila Košťálová, umělecký přednes Eva Kordová a hudbu obstarali učitelé ZUŠ v Turnově Monika 

Szantó a Antonín Paris.

► 21. až 24. února 2008 proběhl každoroční divadelní svátek - přehlídka Modrý kocour. Hosty letošní-

ho 13. ročníku bylo celkem 19 souborů, to je asi 250 účinkujících. Do Turnova zavítali staří známí i nováčci: 

Li-Di Liberec, Ty-já-tr Praha, Divadlo Boleslava Polívky, Atraktor Liberec, Pibimpap-Rizoto Praha, Samohana 

Hradec Králové, Rádobydivadlo Klapý, Divadelní klub mladých Česká Lípa, Sivadlo ŠD Sobotka, Oldstars 

Praha, KÚD Liberec, Dred Náchod, Antonín DS, Kamdivadlo Česká Kamenice, Stopa Liberec a Luna Sto-

chov. Ze zahraničí letos vystoupil Walny teatr Varšava s představením Misterium narodzedia a Turnováky 

reprezentovala nejnavštívenější hra loňského roku - Naštěkaná souboru Nakafráno. Během čtyř dnů bylo 

odehráno 22 představení v Městském divadle a v kině Bio Ráj.

►  Pavlína Jíšová a přátelé byl název 4. abonentního koncertu řady Hudební lahůdky, který se konal 
26. února v divadle. Během večera vystoupilo trio účinkujících, zpěvačka a kytaristka Pavlína Jíšová, zvaná 

také "první dáma folku", kytarista Pavel Malina a kontrabasista Pavel Peroutka.

►  Ve čtvrtek 28. února proběhla v Městském divadle další repríza autorské hry Naštěkaná, a to na 

četná přání diváků. Při té příležitosti se proslechlo, že čtveřice hereček a autorek Alena Tomášová, Gábina 

Šťastná, Kateřina Doubravová a Romana Zemenová uvažuje o pokračování této sondy do života mladých 

žen.
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► V sobotu 1. března pokračoval cyklus Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla veselou pohádkou 
Deset černoušků v podání divadla Piškot. Zároveň děti nosily své výkresy do celoroční soutěže, obrázky 

byly vystaveny v dubnu na "pohádkové výstavě".

► Středa 5. března patřila Turnovskému hudebnímu večeru, na programu byl klavírní koncert.   Pů-

vodně byly objednány Tance pro čtyřruční klavír v podání manželů Fišerových, avšak pro nemoc paní Rena-

ty se uskutečnil sólový recitál Romana Friče. Počáteční zklamání ze změny programu však bylo vyváženo 

brilantním repertoárem ve stejně  brilantním provedení, jaké v turnovském divadle už dlouho nebyly -  zahrát 

v jednom večeru Beethovenovu Appasionatu, Lisztovu Uherskou rapsodii a další virtuózní kusy si troufne 

málokdo. A tak se z večera stal neočekávaně nejlepší koncert letošní sezóny THV.

► Den nato, 6. března,  se konal v divadle Jarní koncert pro seniory. V programu slavných operetních, 

operních a duchovních písní vystoupili pěvci Jana Heryánová - Ryklová a Václav Šolc, varhanní doprovod 

Silvie Nosková. Koncert pořádal sociální odbor městského úřadu.

► Konverzační veselohra Dva muži v šachu z pera Miroslava Horníčka byla dalším turnovským abo-
nentním představením, které se uskutečnilo 10. března. Zahráli si v ní známí pražští herci Oldřich Navrá-

til, Milan Maděrič, dále P. Hobzová, K. Petrová a O. Brancuzský. Touto úsměvnou hříčkou jsme v Turnově 

zároveň uctili dvojité výročí autora - 90 let od narození a 5. výročí úmrtí.

► Od pátku 14. do neděle 16. března hostilo turnovské divadlo 18. ročník postupové loutkářské pře-
hlídky Turnovský drahokam.  Na jevišti  vystoupilo celkem 130 účinkujících ze 14 souborů, a to  kromě 

pořadatelského souboru Na Židli LS Klubíčko Cvikov, Spojáček Liberec, loutkářský soubor ZUŠ Libštát, LS 

Ještěd Český Dub, divadlo PoLi Hradec Králové, LD Martínek Libáň, Závěsné divadlo Jičín, LS Popelka z 

Lomnice nad Popelkou, ZUŠ Semily, Maminy Jaroměř, Studio The Blooma Jaroměř, Uzel Chlum nad Cidli-

nou a BOĎI Jaroměř. Z domácích se zúčastnil ještě soubor Pampalin pod vedením Aleny Tomášové a vedl si 

velmi dobře - získal cenu dětského diváka a tedy Turnovský drahokam za inscenaci Teta to plete. Na postup 

do celostátního kola nominovala porota pohádku Kamenný most v podání Závěsného divadla Jičín, které 

bylo nováčkem přehlídky.

► 17., 18. a 19. března se uskutečnily pořady k 110 výročí narození F. X. Drozena, o němž je psáno v 
březnovém kalendáriu. Nejprve to byl hudebně literární program Kdo třpytit se chce jako hvězda, účin-

kovali Petr Pešek, Eva Kordová a Stanislav Vaněk. Ve středu se konal Večer Na Sboře s názvem Housle v 
proměnách času a hostem byl František Lamač, houslista z Jablonce nad Nisou. Ve středu 19. vystoupil 

František Lamač ještě v sále ZUŠ v pořadu Housle vážně i nevážně.

► 20. března se konal Koncert ke dni učitelů, a to Večer nejkrásnějších operních árií. Hostem pořadu 
byla členka Vídeňské opery Luisa Albrechtová a členové libereckého divadla Pavel Vančura a Mi-
roslav Pelikán, sborové scény provedl Pěvecký sbor Foerster z Jičína.  Koncert v tomto obsazení se 
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mohl v Turnově uskutečnit jen díky přátelským stykům s hlavní protagonistkou, která si neúčtovala cestovné 

a přistoupila na "turnovské ceny". S tím se nesetkáváme každý den. Potěšující bylo, že i operní žánr je 

diváky žádán, divadlo bylo plné včetně galerie. V úvodu večera byla předána Turnovská pecka, jak je psáno 

výše.

► Ve středu 25. března ožilo divadlo dalším zajímavým představením, a sice inscenací Dejvického 
divadla Poprvé vdaná  ruského autora Pavla Nilina. V hlavní roli této poetické komedie zazářila Taťjana 

Medvecká.

► V sobotu 29. března bylo Bio Ráj dějištěm oblastního kola Mateřinky 2008. V programu vystoupilo 

sedm turnovských mateřských škol, především s pohádkami a pohádkovými pásmy, ale i  s vystoupením 

Taneční čtverylka (MŠ Bezručova). V úvodu vystoupil kroužek amerického stepu při Žluté ponorce Turnov a 

na závěr si všichni zazpívali písničku Na mravenčí pasece.

►Týž  den  se  v  klubu  Turn-off  konal  rockový  dvojkoncert  turnovské  skupiny  Hottentot  a  hostů 
Matthew's Workshop z Pardubic.

►  V úterý 1. dubna se v sále ZUŠ konala postupová přehlídka dětských pěveckých sborů s názvem 
Zpíváme si pro radost.  Tohoto 3. ročníku se zúčastnilo 8 soutěžících souborů včetně "naší" Carminy. Jako 

host vystoupil Dětský pěvecký sbor Mnichovo Hradiště.

► 2. dubna se uskutečnilo v Městském divadle představení Semaforské inspirace. V hudebně diva-

delním večeru inspirovaném typickým semaforským humorem i  poetikou účinkoval  klavírista a vynikající 

improvizátor Jiří Pazour a zpěvačka Kamila Bachorová. Téma více než zajímavé a účinkující výteční, přesto 

z hlediska divácké účasti patřil k propadákům. I to se někdy stává, škoda.

► Ve čtvrtek 3. dubna se konal další pořad z cyklu Večery  Na Sboře s názvem Vzpomínání. Hlavním 

hostem byl turnovský malíř a sochař, čestný občan Jan Solovjev, dále účinkovali  herec a recitátor Alfréd 

Strejček a skladatel a kytarista Štěpán Rak.

► Pátek 4. dubna proběhla okresní přehlídka dětských divadelních souborů Turnovský štěk 2008. V 

sále Žluté ponorky se sešly čtyři soubory  z Turnova a Roztok u Semil.

►  Týž den pokračoval v Městském divadle cyklus Domácí scéna aneb Máme na to představením 
obnoveného divadelního spolku Jirásek z Olešnice u Turnova. Klasická hra Franka Tetauera Úsměvy 
a kordy v novém hávu byla příjemným zpestřením mezi profesionálními představeními a ukázkou skoro za-

pomenutého kouzla čistokrevně ochotnického divadla. Spolek v Olešnici fungoval od roku 1923 do padesá-

tých let minulého století, k obnovení došlo v roce 2004. Od té doby nastudovali olešničtí Tvrdohlavou ženu a 

Čerta na zemi, se kterým slavili úspěchy i na Moravě. Úsměvy a kordy jsou třetí premiérou po obnovení 

spolku Jirásek v Olešnici.
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► V úterý 8. dubna vystoupil v Kinokavárně v Žižkově ulici svérázný turnovský písničkách Pavel Ho-
molka. Večer se uskutečnil rovněž v rámci cyklu Domácí scéna aneb Máme na to.

► Ve středu 9. dubna patřilo divadlo 5. abonentnímu představení z cyklu Hudební lahůdky. Vystoupi-
la zpěvačka čínského původu Feng-Yün Song a skupina Puo.  Velmi emotivní projev zpěvačky jsme už 

měli v Turnově možnost poznat. Její rozsah tří oktáv a výrazové schopnosti dobře korespondovaly s multi-

žánrovou skupinou ve složení kontrabas, klavír, bicí. Bohužel i toto nevšední představení mělo smůlu s ná-

vštěvností.

► Ve čtvrtek 10. dubna se konala Beseda s profesorem Erazimem Kohákem, PhD. Besedu s emeritním 

profesorem Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy , světoznámým filozofem a 

moudrým člověkem organizoval a uváděl senátor PhDr. Jaromír Jermář.  Beseda proběhla v podvečer v 

galerii muzea.

► V sobotu 12. dubna se divadlo zaplnilo dětmi, aby shlédly další představení z cyklu Mámo, táto, 
pojďte se mnou do divadla. Pohádková komedie o čarodějnické škole s názvem Matěj a čarodějnice 
byla doplněna výstavou obrázků, které na motivy divadelních představení namalovali malí diváci.

► Výtvarná dílna Malé velké sochaření na zahradě se konala 15. dubna na zahradě Žluté ponorky. Or-

ganizátorka Lada Capoušková připravila pro tvořivé návštěvníky porézní bílou cihlu jako materiál a dostatek 

pomocníků, takže mohly vzniknout zajímavé kreace.

►  Rovněž v  úterý 15.  dubna se konal  v  divadle cestovatelský klub s Milanem Ječným na téma 
Borneo, Burnej, Filipíny.  Poutavé vyprávění bylo jako obvykle doplněno zajímavými snímky.

► Ve čtvrtek 17. dubna se konaly opět dvě akce. V koncertním sále ZUŠ to byl Koncert učitelů ZUŠ a v 

Městském divadle  Koncert naruby - Patříme k sobě.  Hudební a divadelní vystoupení pořádala Podkrko-

nošská společnost přátel  dětí  zdravotně postižených Semily.  Večerem provázela Miriam Kantorková, zú-

častnil se i turnovský Fokus.

► V sobotu 19. dubna hostilo turnovské divadlo celonárodní výběrovou přehlídku písničkářů Zahra-
da 2008.  Nejlepší z hostů tohoto folkového a country festivalu postoupili  do celostátního finále v Kuřimi. 

Hosty byli mimo jiné Ondřej Ládek, Terézie Palková, Martin Rous, Jiří Procházka, skupiny Svitky, Muziko-

lamy a další.

► Ve středu 23. dubna pokračovala divadelní abonentní řada představením Pět klobouků Jana Přeu-
čila. Divadelní koláž ze života herce s jedním utajeným hostem symbolizovaná pěti životními etapami - klo-

bouky.
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► Další Večer Na Sboře se konal ve čtvrtek 24. dubna a měl název Na vlastní oči a uši. Hosty pořadu 

byli reportér a redaktor Josef Klíma a Pavel Půta, který obstaral hudební doprovod.

► V pátek 25. dubna se v Městském divadle uskutečnil koncert Jakub Smolík 2008.  Zpěvák vystoupil 

před vyprodaným divadlem.

► V sobotu 26. dubna proběhlo v Biu Ráj Františkovo čarování s Majdou. Dětské představení Magdale-

ny Reifové a Františka, postaviček známých z pořadu Kouzelná školka, bylo v přehledu dětských pořadů 

hodnoceno jako jedno z nejkvalitnějších v rámci naší republiky.

► Týž den, 26. dubna,  se v divadle uskutečnil společný koncert turnovského sboru Musica Fortuna 
a irského pěveckého sboru West Cork Choral Singers. Se sbory, které představily divákům naši i irskou 

hudbu, účinkoval také soubor Keltský tygr ze Sedmihorek s ukázkami irských tanců. Optimistická a melo-

dicky nám blízká irská hudba je u nás po právu v současnosti oblíbená.

► V pondělí 28. dubna hostovalo na turnovském divadelním jevišti Graffovo kvarteto.   Koncert kla-

sického smyčcového kvarteta proběhl v rámci Turnovských hudebních večerů jako 542. pořad.  V klasické 

hudbě patří toto seskupení stále k nejoblíbenějším.

►Čtvrtek 1. května - první máj - byl tradičně oslaven na Valdštejně melodramatem na Máchovy verše. 
Tentokrát  recitovala  Věra  Slunéčková  a  Bořivoj  Navrátil,  nesmrtelné  verše  umocnila  hudba Zdeňka  Za-

hradníčka, který byl rovněž přítomen osobně. V letošním roce se představení konalo na nádvoří před starým 

palácem, které není průchozí a tudíž zážitky všech přítomných nebyly rušeny ostatními návštěvníky hradu. 

Přes nejisté počasí bylo plno, pan kastelán Koucký donesl ještě židle z interiéru.

► V úterý 6. května proběhl 9. ročník soutěže o nejlepšího turnovského zpěváčka Turnovský kos. 
Akce se konala ve Žluté ponorce, a soutěžilo se  v pěti kategoriích:

1. Děti z mateřských škol  -  zvítězila Terezka Jandová z MŠ Zborovská

2. Žáci od 6 do 8 let - zvítězila Terezka Kokinová ze ZŠ Skálova

3. Žáci od 9 do 11 let - zvítězila Marie Zahrádková ze ZŠ Skálova

4. Žáci od 12 do 14 let - zvítězila Adéla Vávrová ze ZŠ Skálova

5. Mládež od 15 do 18 let - zvítězila Iva Dlouhá ze ZŠ 28. října

► 3. ročník festivalu Kytara v Českém ráji aneb Turnovské kytaření se konal od 8. do 11. května v 
turnovské ZUŠ a galerii Muzea Českého ráje.  Program začal ve čtvrtek 8. května představením Různo-

běžky studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka. V sobotu proběhl seminář o současných trendech kytarové 

hry, který vedl Milan Tesař a účinkovali jeho žáci Michal Šinka a Miroslav Nosek. Následovalo nevšední vy-

stoupení jedenáctičlenného kytarového souboru La Follia ze ZUŠ v Liberci. Závěrečný nedělní koncert se 

uskutečnil  v  galerii  muzea  a  kromě studentů  konzervatoře  vystoupilo  jazzové  trio  Jaroslav Šindler,  Jan 

Linhart a Vít Švec.
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► V pátek 9. května si přišli na své návštěvníci Turnovských hudebních večerů.  Závěr sezony patřil 
vystoupení mužského vokálního souboru Fraternitas Litteratorum,  který je  mladším bratrem slavné 

Scholy Gregoriany. Členové zpívají skladby o jeden sloh mladší, vetšinou renesanční polyfonii, a zabývají se 

rovněž vyhledáváním a přepisem skladeb. 

► V pondělí 12. května městské divadlo navštívil "zpívající právník" Ivo Jahelka s pořadem Písničky 
zpod taláru. Nové písničky, povídání a povětšinou humorné příběhy diváky dobře pobavily.

► Od pondělí 12. do soboty 17. května proběhl Týden rodiny, pořádaný Centrem pro rodinu Náruč 
Turnov.   Program zahrnoval každodenní mimořádné akce, tedy akce mimo pravidelný program centra. V 

pondělí 12.5. to bylo relaxační dopoledne s názvem Bubnování, v úterý diskusní pořad Jak to funguje v praxi 

být pěstounem, ve středu Malovaná trička, čtvrtek byl Dnem otevřených dveří a dopoledne se konalo ještě 

Běhání v parku. V pátek byl založen Bio klub Náruče a přitom proběhl Piknik v parku. Sobota patřila Semi-

náři o těhotenství, porodu a mateřství, lektorkami byly porodní asistentka J. Hejduková a Dita Šťastná se vě-

novala zdravé výživě v těhotenství a v období kojení.

► V úterý 13. května se v Městském divadle konal poslední předprázdninový pořad z cyklu Cestova-
telský klub, a sice na téma Na kole přes Himaláj se Stanislavem Kysilkou.  Host pořadu projel hlavní 

hřeben Himaláje od jihu z tropické části Indie až po tibetský Ladakh, který jako jeden z mála není obsazen 

Čínou. Měl tedy co vyprávět.

► O víkendu 17. a 18. května probíhaly slavnosti na Valdštejně. V sobotu to byla poutní slavnost s vý-

ročním posvěcením kaple sv. Jana Nepomuckého a v neděli odpoledne koncert pěveckého komorního sdru-

žení Cantus z Jaroměře.

► V úterní večer 20. května patřilo turnovské divadelní jeviště hercům pražských divadel a předsta-
vení Turecká kavárna. Tři skoro detektivní příběhy z pera francouzského dramatika Roberta Thomase se 

drží na repertoáru v Praze už několikátou sezónu. To jistě dokazuje kvalitu textu i brilantní výkony Nadi Kon-

valinkové, Václava Vydry, Jany Bouškové a Matěje Hádka, které jsme viděli i v Turnově. 

► V pátek 23. května se uskutečnil Swingový večer s Turnovským Big Bandem při ZUŠ v Turnově. 
Zájemci se mohli přijít pobavit do sálu SUPŠ ve Skálově ulici.

► V úterý 27. a ve středu 28. května se v divadle konaly Závěrečné koncerty žáků ZUŠ Turnov. Samo-

statným vystoupením se představili žáci hudebního, tanečního i dramatického oddělení školy. Je potěšitelné, 

že hudební školu navštěvuje víc žáků, než se vejde do jednoho večera.

► Ve čtvrtek 29. května se v malém sále Střelnice konal koncert skupiny Traband, a to v rámci abo-
nentní řady Hudební lahůdky.  Hudební skupina Traband je nejnovějším nositelem výroční ceny akademie 

Anděl 2007. Vystoupila ve složení Jaroslav Svoboda, Jana Morávková a Václav Pohl a svými písničkami s 
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původní inspirací v lidové hudbě naplnila motto skupiny "S harmoniem proti disharmonické době".

► V pátek 30. května se hrál Jazz v átriu. Myšleno je samozřejmě átrium muzea a vystoupily tu skupiny 

FD Band, Mackie Messer Band a Corcovado.

► Ve středu 4. června proběhl Závěrečný koncert sborů ZUŠ, tedy Karmínku pod vedením Mgr. Jindři-

cha Bady,  Turnováčku  v  čele  s  Ladislavou Grundovou a Carmíny se  skoronovým dirigentem Danielem 

Balatkou. Koncert se uskutečnil  výjimečně v sále SUPŠ, neboť návštěva jen z řad rodičů byla větší než 

kapacita velkého sálu ZUŠ.

► Čtvrtek 5. června přinesl nové pokračování Večerů Na Sboře. Komponovaný pořad podle veršů 
Františka Halase Já se tam vrátím připravil PhDr. Vlastislav Hnízdo, recitaci obstarali místní - Eva Kordová 

a Petr Pešek, klavírní doprovod Martin Hybler.

► Týž den,  5.  června,  měl  Malý sál  Střelnice svou předpremiéru s  koncertem skupiny čtyř  dam 
Zellow Sisters.  Tato skupina vystupuje netradičně a kapela a prochází napříč žánry od soulu k reggae. 

Jejich umění ( a zvědavost na nové prostředí) přivedla do sálu první posluchače.

► V pátek 7. června proběhla Muzejní noc 2008,  druhý ročník celostátní akce, zaměřené na ozvláštnění 

a zpřístupnění kulturního dědictví návštěvníkům. Kromě všech expozic a probíhajících výstav bylo divákům k 

dispozici divadelní představení, koncert Dalibora Cidlinského a další program.

► Ve dnech 7. až 14. června proběhla tradiční část festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov,  druhým 
rokem jako součást Dvořákova festivalu.  Slavnostní zahájení proběhlo na zámku Sychrov vzpomínkou u 

pamětní  desky  skladatele  na  prvním  nádvoří,  následoval  koncert   vynikajícího  českého  houslisty,  na 

Turnovsku oblíbeného lomnického rodáka Ivana Ženatého. V pondělí 9. června následovala novinka - hu-

dební upoutávka v exteriéru, tentokrát na Náměstí Českého ráje, a sice koncert Lédl Jazz Quintetu s hostem 

Jiřím Šolcem. Večer proběhla turnovská koncertní  část festivalu v Městském divadle a byl to pěvecký kon-

cert operních sólistů Pavla Vančury a Věry Kavalové - Poláchové. Na středu byl připraven koncert Euroopery 

Jugendkammeraorchesteru s dirigentem Daliborem Tužem, avšak na poslední chvíli, tři dny předem, odřekli 

pro jinou nabídku, což se nedělá! Narychlo vystoupili Pražské smyčce Gli archi di Praga a byli úžasní. Ne tak 

obecenstvo - letošní ročník festivalu zaznamenal snad nejhorší návštěvnost všech dob, škoda. Lektorský 

koncert ve čtvrtek 11. června přednesli houslistka Dagmar Zárubová a klavírní mistr Roman Víšek. Až závě-

rečný koncert frekventantů interpretační dílny mladých měl "starou, dobrou" atmosféru. Kromě Turnova a Sy-

chrova proběhly koncerty festivalu v dalších 13 místech - v Jičíně, Liberci, Hradci Králové, Mladé Boleslavi, 

Mnichově  Hradišti,  Jablonci  nad  Nisou,  Lomnici  nad  Popelkou,  Železném Brodě,  Nové  Pace,  Hořicích, 

Vrchlabí, Opočně a Dvoře Králové nad Labem. Součástí festivalu byla i propagace jednotlivých měst ve for-

mě volných vstupenek do pamětihodností, ZOO a podobně.  Letošního devátého ročníku mezinárodních in-

terpretačních dílen se účastnil  po dlouhé době nejmenší počet frekventantů - 38, z toho 6 z německého 

partnerského města Idar-Oberstein.
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► Sobota 14. června znamenala 13. ročník setkání Řezbářská sobota a Svatojánská pouť na Dlas-
kově statku.  Kromě samotných řezbářských prací byl pro diváky připraven celodenní program včetně sou-

těží pro děti.

► V pátek 27. června se uskutečnil 4. ročník hudební přehlídky Funkin' Turnov v atriu muzea. Kromě 

pořadatelské  skupiny  Funk  Corporation  vystoupily  domácí  kapely  Hottentot,  Hitmakers  a  po  hostech 

zvučných jmen z minulých ročníků (Gulo čar, Žáha, T.O.P.Dream), se podařilo zajistit část kapely vynikajícího 

kytaristy Zdeňka Bíny 123 min.  Atrium sotva pojalo velké množství diváků a (snad poprvé) tento festival ne-

propršel.

► Třetím z červnových hudebních festivalů a přehlídek byl Hudební festival Bohuslava Martinů a Le-
oše Janáčka 2008, probíhající ve dnech 28. června až 5. července. Již třetí ročník festivalu byl konán ve 

spolupráci  s finským městem Kotka. Na slavnostním zahájení vystoupili  žáci  profesora Jiřího Besperáta, 

samostatně vystoupil v úterý 1. červen sólový kontrabasista brněnské filharmonie Miloslav Jelínek, lektorský 

koncert přednesli hosté - finský houslista Erik Nygird a klavírista Esa Ylonen. Závěrečný koncert frekventantů 

této letní dílny se konal opět v Městském divadle 5. července. Kurzů se účastnilo 118 dětí a dospívajících, 

mezi lektory jsme v Turnově přivítali vnučku slavného skladatele Jeana Sibelia, která nyní vyučuje hudbě v 

italské Parmě.

► 30. června vystoupil na turnovském náměstí belgický dechový orchestr Alizé z Rixensartu. V rámci 

svého turné po české republice v Turnově uvítal prázdninový čas a byl aspoň malou náhradou za tradiční 

Kulturní léto. Orchestr pod vedením šéfdirigenta Philippe Huberta vystoupil bez nároku na honorář. Publikum 

tvořili hlavně procházející lidé. Druhý den, 1. července, vystoupil soubor ještě na hradě Valdštejně.

► V pátek 4. července se uskutečnil první ročník rockového festivalu Koza 008.  Název festivalu před-

znamenal  jeho  konání  -  přírodní  areál  u  restaurace  Zrcadlová  koza.  Vystoupily  turnovské  kapely 

Nothingham, Outcry, dále W.I.X., pořádající Experiment-Elevance, liberecká kapela Krucipüsk a Georgen. 

Autor nápadu kytarista Honza Miky Mikyska prohlásil, že by rád časem překonal i benátskou noc a dal zaznít 

začínajícím dobrým rockovým kapelám. 

►  O víkendu 5. a 6. 7. se konala rovněž už tradiční akce na Hrubém Rohozci Vítejte ve starých ča-
sech.  Prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech byly zaměřeny zejména na dobovou módu od go-

tiky po secesi, na nádvoří bylo umístěno menší tržiště středověkých řemesel.

► Krásná tradice letních pohádek Loutkáři dětem pokračovala i o letošních prázdninách. Na zámku 

Hrubý Rohozec zaznělo z iniciativy loutkářského souboru Na Židli celkem sedm pohádkových představení, tři 

v červenci a čtyři v srpnu:

● 13. července zahájil místní loutkářský soubor Na Židli pohádkou Tři prasátka a vlk
● 20. července opět LS Na Židli zahrál O slepičce kropenaté
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● 27. července v Turnově hostoval liberecký soubor Spojáček v pohádkou Prsten knížete Lucifera
● 3. srpna zahrálo loutkové divadlo BOĎI z Jaroměře představení Kašpárek a princezna
● v neděli 10. srpna hostovali znovu Liberečáci, a to soubor Kordula, s pohádkou Kdo udělal mňau
● neděle 24. srpna patřila místním, LS Na Židli a pohádce Červená Karkulka
● rovněž závěrečné představení pohádkových nedělí 31.srpna Pohádky o pejskovi a kočičce ode-

hrál LS Na Židli

► Ve druhé polovině července a v srpnu se konalo několik akcí "malého kulturního léta", které ten-

tokrát nebylo finančně podpořeno z městské kasy.  Byl uskutečněn jeden koncert dechové hudby u restaura-

ce Skalák v sídlišti u nádraží, dva koncerty na malé scéně letního kina a na závěr prázdnin rockový koncert 

na velké scéně v letním kině:

● 18. července - Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou.  15 muzikantů a dva zpěváci potěšili 

milovníky dobré dechovky v Turnově II.

● 24. července - FD BAND. Na malé scéně letního kina vystoupila čtyřčlenná skupina s repertoárem z ro-

ckových evergreenů.

● 2. srpna - FUNNY GRASS - Malá scéna hostila bluegrassovou skupinu, vítěze BANJO JAMBOREE 

2006, ve složení Mandolína, Banjo, Kontrabas, housle, zpěv, případně foukací harmonika.

● V pátek 29. srpna se konal velký Rockový koncert za účasti turnovské skupiny Outcry, Dvacet deka 
duše z Liberce a Zlatý voči z Prahy. 

► V sobotu 19. července se konal 23. ročník Folkové noci, nikoli však na Frýdštejně, ale u Dlaskova 
statku v Dolánkách. Nové místo a nový pořadatel staré a úspěšné události pro všechny milovníky folku, ale 

i romantiky letních nocí. Místo u Dlaskova statku bylo vybráno mimo jiné s ohledem na dopravní dostupnost. 

Špatné počasí letošního rozmarného léta se bohužel nevyhnulo ani Turnovsku, přesto 1500 diváků si nedalo 

zkazit zážitek a odcházelo spokojeno. Na krytém pódiu se vystřídal Robert Křesťan, Irena Budweisserová, 

František Nedvěd, Žalman a spol., Naďa Urbánková, Kamelot a další známé tváře a hlasy. Počasí, v jehož 

důsledku padaly stromy, bohužel znemožnilo příjezd Banjo Bandu Ivana Mládka - snad příště.

► Ve středu 23. července mohli místní  i návštěvníci Turnova navštívit akci Zvonkohra na nádvoří 
zámku, která se konala na Hrubém Rohozci.  Mobilní zvonkohru s 50 zvony předváděl průběžně po celý 

den holandský varhaník Boudewijn Zwart, který pak také přednesl varhanní koncert v zámecké kapli.

► Ve čtvrtek 28. srpna se konal v átriu muzea pořad Jaký je náš svět, v němž turnovská kapela Pranic 

představila své nové album stejného názvu. Zazněly tu rockové i komorní formy písní.

► V sobotu 6.  září  uspořádali  "věrní  absolventi  Gymnázia Turnov" ke 100.  výročí  založení  školy 
Gymplfest.  Účinkovaly kapely Nothingham, Hottentot, Rubbish, Traffic Jam, Tam dole tma, Compaňeros a 

Coger, jejímiž členy jsou minulí i současní studenti a učitelé gymnázia. Bohatý program v átriu muzea doplni-

lo neméně bohaté občerstvení.
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► Ve středu 10. září mohlo turnovské publikum vidět vzácné představení 12 zimbabwských taneční-
ků Spirit of Africa.  Studenti Inkuluelo Yabatsha School of Arts se pro velký úspěch již posedmé vrátili do 

Evropy a letos navštívili i Českou republiku. Strhující představení písní, tanců a scén inspirovaných africkou 

lidovou hudbou bylo jistě excelentním začátkem nové kulturní sezóny a zanechalo obrovský nevšední záži-

tek v každém divákovi. Zaujala už "ochutnávka" přímo na turnovském náměstí.

► 13. září byly zahájeny Dny evropského kulturního dědictví koncertem Vladimíra Roubala v kostele 
sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích.  Kompletní informaci o celotýdenní akci jsou uvedeny v Přehledu udá-

lostí - kapitola I.

► V úterý 16. září představila MUDr. Helena Boháčová přítomným divákům Írán. Tato lidnatá země s 

bohatou historií a kulturou je u nás jmenována spíše v souvislosti s politickými událostmi a nebývá většinou 

"kladný hrdina". Na dalším setkání cestovatelského klubu v Městském divadle se diváci dozvěděli více.

►V pátek 19. září si Turnovští mohli zavzpomínat na slavnou dobu 60. let s kapelou The Beatles Vete-
ran Club.  Role slavných muzikantů vytvořili Libor Dušek (kytara), Jiří Hušek (sólo kytara), Jiří Pokorný (bicí) 

a Pavel Šejn (baskytara).

Před samotným koncertem se konalo přátelsko-pracovní  "setkání akcionářů",  tedy všech, kteří finančně 

přispěli  na zařízení nového Kulturního centra Střelnice. Ve veřejné sbírce přispělo  57 subjektů celkovou 

částkou 328 tisíc korun. Za tuto částku byly nakoupeny židle pro obecenstvo.

► Sobota 20. září přinesla pokračování cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla v nové sezóně. 
Divadelní soubor Julie Jurišťové předvedl výpravné představení pohádky Boženy Němcové O dobru 
a zlu. Tradiční pohádkový cyklus se soutěží pro děti byl zahájen skutečně důstojně.

►V pátek 26. září uvedlo Turnovské divadelní studio premiéru hry Tři sestry, Ivan, Oleg a Michal. Na 

počátku byla seriózní hra o třech sestrách od A. P. Čechova, o 100 let později byla hra přepsána pro tři 

muže, tři ruské šlechtice, kterým se rovněž jako v originále ženám nepodařilo zakoupit jízdenky na vlak do 

Moskvy, protože byli zaměstnáni uměním, filozofií a vodkou. Excelentní výkony předvedli všichni představite-

lé: Radomír Jodas, Petr Haken, Ivan Kunetka i Jan Pekař. Scénář, scénu a režii měl Petr Haken, hudební 

aranžmá Martin Hybler.

► V sobotu 27. září se po více než 15 letech konala repríza legendárního divadelního představení 
turnovských "gympláků" (nyní už samozřejmě absolventů) Skleněné oko.  Rodinné ekologické drama 

napsali a zároveň hráli Jaroslav Rudiš, Aleš Hozdecký a Jindřich Svoboda. Představení proběhlo v restaura-

ci Zrcadlová koza jako příspěvek k oslavám 100. výročí založení Gymnázia v Turnově. Studentský humor a 

recese nezestárly a fungovaly na diváky i samotné účinkující stejně, jako před lety. Pánové oživili ducha své 

společnosti TLDS-SUD (Turnovsko-lomnické divadelní společnosti - Sport, Umění, Děvčata).

► Ve čtvrtek 2. října začala v Městské knihovně Antonína Marka fungovat nová aktivita pro předško-

151



láky - Klub Matýsek.  Zahajovacího dopoledne se zúčastnila mateřská škola z ulice 28. října.

►  V pátek 3. října se uskutečnila Besídka textové dílny Slávka Janouška.  9. ročník živé textové dílny 

se odehrál v divadle za přítomnosti známých tváří ( písničkář Slávek Janoušek, Arnošt Frauenberg, Ivo Ci-

cvárek), vystoupili i nováčci (Pepa Streichl).  Lahůdkový večer pro milovníky češtiny i našich písničkářů.

► 6. října navštívila Turnov Hana Hegerová se svým novým recitálem.  Představení se konalo v měst-

ském divadle a pořádala ho agentura ŠIMMI AG. "Paní zpěvačka" s doprovodnou kapelou byla jako vždy vy-

nikající, Turnovany asi často odradilo agenturní vstupné - 600,- Kč.

► V sobotu 11. října pokračoval cyklus pohádek Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla.   Členové 

Malého divadélka Praha zahráli oblíbenou pohádku O Sněhurce s velmi krásnými loutkami.

► V neděli 12. října ožila terasa knihovny Řezbářskou dílnou. Dětem se věnovali známí profesionálové 

Jožka Čermák a Miloš Šimek. Všichni si samozřejmě mohli osobně vyzkoušet práci se dřevem.

► V úterý 14. října se konal v divadle další cestovatelský klub na téma Ekvádor a Galapágy.  Tímto 

exotickým koutem světa se spoustou přírodních, etnologických i historických zajímavostí provedl přítomné 

cestovatel Karel Wolf.

► Čtvrtek 16. října patřil Koncertu žáků ZUŠ, který se uskutečnil v koncertním sále školy. Interní koncert 

byl jako obvykle navštíven hlavně rodiči a prarodiči žáků, kteří zde předvedli své hudební pokroky.

► V neděli 19. října se v městském divadle konalo přátelské setkání ke 120. výročí Klubu českých tu-
ristů v Turnově. Povídání členů a příznivců turistiky doplnila čtyři krátká divadelní představení, nastudovaná 

turistickou skupinou TOMíci.

► Ve středu 22.  října se v rámci cyklu Turnovské hudební večery uskutečnilo představení Tanec 
ohně.   Účinkující harfenistka Kateřina Englichová a Wihanovo kvarteto nabídly zajímavé transkripce kla-

sických tanců z oper, baletů, suit i komorních děl. 

► V pátek 24. října proběhlo slavnostní otevření Kulturního centra Střelnice. Na ně navázal Festival 
Střelnice 25. 10. až 2.11., kdy tu probíhaly akce různého typu a různých žánrů. Obojí je podrobně po-

psáno v úvodu této kapitoly.

► V pondělí 3. listopadu byla v Městské knihovně A. Marka zahájena celostátní akce Dny poezie poe-
tickým podvečerem Ilustrace básní.  Vlastně šlo o vernisáž výstavy stejného názvu, kterou tvoří verše 

Lenky Neumanové a Milana Cilera, ilustrace vytvořil malíř a řezbář Jožka Čermák. Přednes veršů doprovodi-

la na klavír Hana Pernicová.
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►  Ve středu 5.  listopadu hostilo turnovské divadlo  mladého klavíristu Ondřeje  Hubáčka.  Koncert 

proběhl v rámci cyklu Turnovské hudební večery. Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění nezapřel 

v recitálu "moravskou krev" - jeho přednes cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka byl skutečně exce-

lentní.

► 9. a 10. listopadu se v Biu Ráj konala velkoplošná panoramatická diashow se zajímavým poví-
dáním na téma Havajské ostrovy. Do Turnova opět zavítal cestovatel, spisovatel a fotograf Leoš Šimánek.

► V pondělí 10. listopadu hostovala na turnovském divadelním jevišti Divadelní společnost HÁTA z 
Prahy s představením Rozmarný duch. Konverzační komedie anglického autora Noela Cowarda potěšila 

diváky jemným "duchařským" humorem, s nímž řeší problémy manželských vztahů.

► V úterý 11. listopadu proběhla v galerii Muzea Českého ráje projekce nového dokumentárního fil-
mu Šumná Jizera. Film je dalším dílem známého seriálu Šumná města autorů Radovana Lipuse a Davida 

Vávry a mapuje "šumné" pojizerské stavby od Semil  přes Železný Brod po Turnov. Součástí večera byla be-

seda s oběma tvůrci filmu.

► Středa 12. listopadu patřila ve Žluté ponorce malým i velkým a výtvarné dílně Naše milá zvířátka. 
Pro prostorovou tvorbu všech příchozích byly připraveny klacíky a dráty, konstrukci  pak dotvořily škrobené 

papíry.

► Ve čtvrtek 13. listopadu se Na Sboře konal další večer hudby a poezie Stromy a lidé. Hosty byli spi-

sovatelka PhDr. Marie Hrušková a režisér a písničkář Bedřich Ludvík, recitaci poezie a textů opět zajistila 

Eva Kordová.

►  V pátek 14. listopadu se uskutečnil v Městském divadle v Turnově 9. ročník přehlídky poezie a 
hudby Poetika 2008. V letošním roce byla přehlídka pouze jednodenní, recitační i hudební část přehlídky 

tedy proběhla během dne. A to se letos zúčastnil rekordní počet účinkujících - 72 sólistů a dva soubory (16 a 

9 účinkujících)! Večer se pak konal galakoncert s ukázkami vítězných veršů a hudbou skupiny Jananas a 

Xindl X. V hudebním programu samozřejmě nechyběly stálice tohoto programu Vladimír Mišík a Radim Hla-

dík. Výsledky soutěže byly následující:

Kategorie A - 6 až 9 let: 1. místa - Barbora Filipi

                                       2. místo - Barbora Nováková

                                        3. místo - Denisa Juráková

Kategorie B - 10 až 13 let: 1. místo - Iveta Kolovratníková

                                           2. místo - Barbora Poláchová

                                           3. místo - Jana Kepková

Kategorie C - 14 až 17 let: 1. místo Tereza Nohýnková

                                           2. místo - Michaela Ulrichová

                                           3. místo - Kateřina Stránská
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Kategorie D - 18 až 25 let: 1. místo - Vojtěch Kořínek

                                           2. místo - Martina Kotková

                                           3. místo neurčeno

Dále byla udělena cena za autorský počin : 1. místo Lukáš Vokoun

                                                                      2. místo Aneta Kavalíková

                                                                      3. místo Jan Kořínek

cena účastníků, kterou získala Tereza Kokinová a cena pořadatele, tu získala Kateřina Stránská.

Jak je vidět, není mladá generace necitlivá, neromantická ani líná. Sláva.

► V sobotu 15. listopadu proběhl další z koncertů cyklu Domácí scéna, a to skupiny Funk Corpo-
ration. Skupina je domácímu publiku dobře známá již osm let. Za dobu trvání se v ní vystřídalo na dvacet 

muzikantů. Aktuální složení je devítičlenné. I  v malém sále Střelnice předvedli  svůj  tradiční repertoár na 

hranici funku a soulu, jako nováček se představil kytarista Jan Jirounek.

► V úterý 18. listopadu se v divadle konal trochu netradiční Cestovatelský klub na téma Sedm divů 
světa. Lokalitami nejkrásnějších staveb starověku provedla diváky MUDr. Helena Boháčová.

► Ve čtvrtek 20. listopadu v Turnově proběhly hned dvě kulturní akce - Večer Na Sboře s názvem Pří-
běhy z Turnovska a slavnostní otevření židovské synagogy po rekonstrukci, o kterém je psáno v 
kapitole I. Průvodce rokem 2008.  Literárně hudební pořad s knížkou Petra Kučery Příběhy z Turnovska 

navštívila herečka Divadla F.X.Šaldy v Liberci Eva Leichnerová a další hosté.

► 21. listopadu hrálo Turnovské divadelní studio v Městském divadle hlavně pro děti, a to autorskou 
hru vedoucího souboru Petra Hakena Šaškovská pohádka. V moderně pojaté pohádce s klasickými po-

stavami a tématy se představili mladí i nejmladší Turnováci, včetně dcery autora A. T. Hakenové.

► V sobotu na to, 22. listopadu, pokračoval cyklus Mámo, táto , pojďte se mnou do divadla předsta-
vením Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil. Divadlo HP Praha předvedlo hranou pohádku se zpěvy a bo-

hatými kostýmy o pyšné a lakomé pekařce. Zároveň pokračovala divácká soutěž o pohádkový obrázek.

► V pondělí 24. listopadu navštívili turnovské divadelní jeviště Nezmaři třicetiletí.  Jubilejní koncert k 

výročí, jehož se dožije málokterá kapela. U tohoto souboru je navíc nebezpečí, že divák neví, jestli je daná 

píseň převzatá lidová, nebo "nezmarská" píseň zlidověla. Výroční koncert plný takových hitů stál rozhodně 

za to.

Navíc se skupina představila ještě druhého dne turnovským školákům, a to hned ve třech představeních 

programu Nezmaři skoro vánoční.

► V úterý 25. listopadu pokračoval cyklus Večery Na Sboře dalším pořadem, který byl zároveň sou-
částí festivalu Dny poezie, Shakespearovy Sonety.  Hosty pořadu byli univerzitní profesor a překladatel 

Martin Hilský a hudební skladatel Daniel Dobiáš. Pořad byl věnován 400. výročí vydání Sonetů.
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► V pátek 28. listopadu se v Městském divadle uskutečnila napjatě očekávaná premiéra další hry 
souboru Nakafráno - Božský řízek. Další hra čtyřčlenného ženského souboru, jejichž prvotina Naštěkaná 

zlámala všechny rekordy návštěvnosti, se odehrává v prostředí porodnice. S nadsázkou, humorem i takřka 

detektivní zápletkou poodhalilo toto dílo další zákoutí ženské duše v prostředí nabitém očekáváním, tajem-

stvím i nadějí. Divadlo nabité k prasknutí se opět otřásalo smíchy, protože řada přítomných poznávala sama 

sebe a své okolí. Obsazení souboru bylo omlazeno Kateřinou Zemenovou a místo momentálně kojící Kateři-

ny Doubravové "zaskočila" Michaela Kunetková.

► 1. adventní neděle připadla letos už na 30. listopadu. V 15 hodin byl v kostele sv. Františka na ná-
městí zahájen cyklus adventních koncertů vystoupením plzeňského souboru Benedictus. Výrazné ná-

strojové složení - flétna, loutna, fidula, bubínky a zpěv - předznamenalo vánoční čas a přineslo do Turnova 

vlídnou atmosféru.

Na koncert navázala akce Rozsvícení vánočního stromu na Náměstí Českého ráje, tentokrát i s návštěvou 

šesti adventních postav, která je blíže popsána v kapitole I. Průvodce rokem 2008.

► Tradičně bohatá prosincová nabídka kulturních programů všeho druhu začala hned 2. prosince 
třemi akcemi:
-  v koncertním sále ZUŠ proběhl komponovaný pořad pro mládež Housle v proměnách času s houslistou 

Františkem Lamačem

-  navazovalo Vánoční rozjímání Evy Kordové a Františka Lamače, tentokrát pro seniory

- v podvečer se v Městském divadle uskutečnil Cestovatelský klub s názvem Neuvěřitelná Indie.  Přednáš-

kou a promítáním fotografií představil svou expedici cestovatel Ondřej Valášek.

► Ve čtvrtek 4. prosince se konal další Večer Na Sboře s názvem Objevování ráje Jana Solovjeva, vý-

znamného turnovského  malíře,  grafika  a  básníka.  Hudbu obstaral  Bohuslav Lédl,  průvodní  slovo PhDr. 

Vlastislav Hnízdo a recitaci Eva Kordová, Jana Adamová, Petr Pešek a Kateřina Stránská.

► Téhož dne v divadle proběhla repríza hry Tři setry v úspěšném nastudování Turnovského divadelního 

studia.

► Mikulášská nadílka 5. prosince začala Vánočním koncertem skupiny Pranic ve výstavním sále mu-

zea, kde byla tímto zahájena výstava věnovaná J. V. Scheybalovi.

Pokračovala koncertem skupin Tixtide a Rubbish z cyklu Domácí scéna.  Koncert věkově i služebně 

mladých rock-metalových skupin se konal v pozdnějším večerním termínu - od 20.30 hodin - v malém sále 

Střelnice.

► Sobota 6. prosince byla hlavně ve znamení mikulášských besídek a akcí pro děti:
−  v Městském divadle proběhlo dopolední představení z cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla.

 Liduščino divadlo Praha zahrálo pohádku Vánoční diamant. Činoherní vystoupení doplnily luminis-

cenční efekty, které vytvořily opravdu tajemnou vánoční atmosféru. 
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−  v Muzeu Českého ráje proběhly Vánoční dílny pro děti,  ale bylo připraveno i voňavé cukroví, od 15 

hodin folklorní vystoupení souboru Šafrán s příznačným názvem Betlém a následovala tradiční mikuláš-

ská nadílka.

− Pro dospělé diváky bylo připraveno vystoupení turnovské kapely s názvem Vánoce s Mackie Messe-
rem v restauraci na Šetřilovsku.

► Druhá adventní neděle 7. prosince přinesla další adventní akce:
− Jak to bylo o Vánocích - vánoční hra s loutkami a vánočními zpěvy se konala dopoledne v domě Na 

Sboře

− V  knihovně  proběhla  Vánoční  dílna  zaměřená  na  výrobu  dárečků  z  hedvábí,  perníčků  a  dalších 

drobností pro potěšení

− Odpoledne se uskutečnil II. adventní koncert, tentokrát v kostele sv. Matěje na Hruštici vystoupil smí-

šený pěvecký soubor Geshem s programem vánočních spirituálů a gospelů
− Na adventní koncert téměř navazoval od 17 hodin česko-slovenský večer neboli Dvě slavné vánoční 

mše v provedení turnovského orchestrálního sdružení, Pěveckého sboru Antonín Dvořák a sólistů z libe-

reckého divadla Dagmar Čemusové, Radka.......  a domácí sopranistky Evy Lédlové. Byla provedena 

Paschova Vánoční mše na slovácké motivy a nejznámější Rybova Česká mše vánoční Hej, mistře.

► V pondělí 8. prosince vystoupil v Městském divadle jeden z nejoblíbenějších českých písničkářů 
Karel Plíhal. Po téměř dvouleté přestávce se vrátil na pódium a potěšil všechny turnovské fanoušky dobrých 

písniček, mimo jiné  z připravované desky Vzduchoprázdniny.

► V úterý 9. prosince měla reprízu hra souboru Nakafráno Božský řízek.  Jako vždy Městské divadlo 

bylo beznadějně vyprodané.

► 10. prosince byla po úspěšném představení pro absolventy Gymnázia provedena pro veřejnost hra 
Knoflíková válka. Nesmrtelný příběh klukovských part Velraňáků a Lovreňáků v podání Turnovského diva-

delního studia - Studentského souboru gymnázia upravil a režijně řídil Petr Haken.

►  V sobotu 13. prosince bylo rušno na Střelnici. V klubovně se odehrávalo předvánoční setkání nad 

deskovými hrami s prostým názvem Stolní hry. Bylo k dispozici několik desítek různých her "starých zná-

mých" i úplných novinek. V klubovně budou napříště setkání s deskovkami probíhat každou středu.

Od 14 hodin probíhal na Střelnici další Den otevřených dveří.

► V sále SUPŠ se uskutečnilo rovněž 13. prosince galapředstavení turnovských mažoretek Perliček 
a jejich hostů.  V rámci programu se představil  dětský sbor Turnováček, taneční soubor Break Dance z 

Dolního Lánova u Vrchlabí a Mažoretky Pomněnky z Kněžnic u Nymburka.

► V neděli 14. prosince se konal II. adventní koncert, v kostele sv. Mikuláše vystoupil komorní sou-
bor Lyra da Camera. Nástrojové složení souboru - zpěv, cembalo, flétna a violoncello - přímo předpovědělo 
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repertoár z barokní pastorální tvorby.

► Ve středu 17. prosince pokračoval v knihovně klub Matýsek pro mateřské školy, tentokrát se ale 
účastnily i maminky z Centra pro rodinu Náruč.

► 17. prosince večer se konal další z koncertů Turnovských hudebních večerů, tentokrát v Turnově 
hostovala mladá česká houslistka Lada Fedorová, žijící v Dánsku. Na klavír doprovázela Lucie Kaucká. 

Původně se organizátor, Kruh přátel hudby, rozhodl prosincový večer vynechat, protože předvánoční kulturní 

nabídka  je  více  než bohatá.  Avšak  nabídce  jinak  těžko  sehnatelné  virtuózky  neodolali  a  udělali  dobře. 

Program s názvem Andalouzská romance byl velmi příjemný a hlediště bylo zaplněno.

► Ve čtvrtek 18. prosince čekal na turnovské publikum další program z cyklu Hudební lahůdky, a to 
Čechomor - Kooperativa tour 2008.  Vánoční koncert oblíbené skupiny se konal ve velkém sále Kulturního 

centra Střelnice a bylo jako vždy plno, přestože byl koncert k stání.

► V pátek 19. prosince patřilo Městské divadlo Adventnímu koncertu pro seniory.  Pro velký úspěch 

minulého, jarního večera byli pozváni stejní hosté: Jana Heryánová - Ryklová, Silvie Nosková a Václav Šolc.

► Jedním z vrcholů adventního času v turnovské kultuře byl IV. adventní koncert 20. prosince, na 
němž vystoupila vynikající vokální skupina Gentlemen Singers.  Loňský adventní koncert tohoto soubo-

ru byl navštíven, že se později příchozí diváci nemohli vejít do kostela sv. Františka na náměstí a museli se 

vrátit s nepořízenou. Proto byl letos koncert zopakován, tentokrát v největším kostele ve městě u Panny Ma-

rie.

► Přímo o svátcích, 26. prosince, proběhl v restauraci na Šetřilovsku Prajazzový Ježíšek hudebních 
skupin Mackie Messer Band a Corcovado a jejich hostů.

► TURNOVSKÉ KINO BIO RÁJ

► Z lednové nabídky turnovského Bia Ráj zaujalo hned několik snímků. První byl hned 9. ledna norský 

film Kurz negativního myšlení uvedený jako klubový. 10. a 11. ledna bylo promítáno strhující historické dra-

ma  Královna Alžběta : Zlatý věk z britské provenience. Nechyběly ani české snímky  Obsluhoval jsem 
anglického krále a premiéra filmu Chyťte doktora. V rámci Projektu 100 se představilo americké drama 

podle skutečné události Nový svět.

► Na únor připravilo turnovské Bio Ráj únor řadu zajímavých snímků. Tentokrát vedly domácí snímky - 

tragikomedie  Václav  s vynikajícím Ivanem Trojanem v hlavní roli, Kleinův film  Svatba na bitevním poli, 
repríza komedie Bestiář, výtvarně podmanivý dokument Dušana Hanáka Obrazy starého světa a nový sní-

mek Filipa Renče Na vlastní nebezpečí.. Nechybělo pokračování Projektu 100, tentokrát šlo o snímky Ty, 
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který žiješ (Švédsko, Francie, Norsko) a polský film Náměstí Spasitele. Dále měli Turnováci možnost vidět 

zajímavý francouzský snímek  Persepolis, autobiografické drama v animované podobě, americký muzikál 

Across the Universe a další filmy.

► Program filmových představení v březnu obsahoval opět neuvěřitelné množství premiér - celkem 13, 

dále dva snímky v rámci Projektu 100 a jeden filmový podvečer. Premiéry měly české snímky Na vlastní ne-
bezpečí režiséra Filipa Renče, pohádka Nejkrásnější hádanka a celovečerní dokument Občan Havel reži-

sérů Pavla Kouteckého a Miroslava Janků, obsahující řadu unikátních záběrů a situací. Film byl promítán 
za osobní účasti režiséra Miroslava Janků a po představení následovala beseda v kinokavárně. Oče-

kávaná byla francouzská komedie Asterix a olympijské hry s G. Depardieu v roli Obelixe. Dále americké 

snímky Já legenda (sci - fi), Láska za časů cholery, hororový muzikál Sweeney Tood: Ďábelský holič z 
Fleet Street  a další. V Projektu 100 se představily filmy Aguire, hněv boží z německé produkce a mexické 

drama Svatá hora.

► Filmová představení Bia Ráj přinesla v dubnu opět mnohá překvapení, premiéry, ale i osvědčené 
kusy.  Z českých snímků jsme se dočkali tří premiér: komedie Milana Šteindlera O život, komedie z vinař-

ského prostředí Bobule a opět komedie o lidských vztazích O rodičích a dětech. V hlavní roli se představil 

Kryštof Hádek, jemuž byla role napsána přímo "na tělo".  Ve filmovém podvečeru se objevil další český film, 

oceněný Českým lvem Tajnosti režisérky Alice Nellis. Ze světové tvorby jsme mohli shlédnout britské drama 

Pokání, americké snímky Lovec draků, Tahle země není pro svatý, 10 000 př. n. l. a hudební Let's Dance 2: 

Street Dance.

► Turnovské Bio Ráj uvedlo i v květnu řadu zajímavých snímků. Z české tvorby to byly premiéry:  Ta-
ková normální rodinka, trochu odvážné ztvárnění slavné knihy a později seriálu Fan Vavřincové   v  ob-

sazení Jiří Mádl, Eva Holubová, Jaromír Dulava a Ivana Chýlková. Film Venkovský učitel režiséra Bohdana 

Slámy  a  hlavně  strhující  drama  Karamazovi.  Jde  o  několikanásobnou  dramatizaci  -  podkladem  je 

Dostojevského hra, zdramatizovaná Evaldem Schormem jako příběh herců, kteří toto dílo hrají. Jako diva-

delní inscenaci ji v Dejvicích uvedl Lukáš Hlavica, film je pak režijním dílem Petra Zelenky a zabývá se zá-

kladní  filozofií  pravdy,  víry,  nesmrtelnosti  a  spásy lidské duše.  Událostí  měsíce  v  turnovském kině byla 

osobní návštěva herce Mário Kubaše, který osobně uvedl novou komedii režiséra Jana Hřebejka U mě 

dobrý.  Mário Kubaš je absolventem turnovského gymnázia, takže v publiku ho podpořili i bývalí spolužáci a 

kamarádi. Ze zahraniční provenience mohli diváci vidět filmy USA Kronika rodu Spiderwicků, western 3:10 
vlak do tmy, Darjeeling s ručením omezeným, dramata Až na krev a Gone baby Gone, dále dobrodružné 

snímky Jumper a Úhel pohledu. Z Francie to byly dva odlišné snímky - animovaný Lovci draků a krvavý 

horor  Hranice  smrti (jen  pro  silné  žaludky).  Paletu  květnové  dramaturgie  kina  doplňuje  ještě  britský 

životopisný film Control o Ianu Curtisovi.

► Červnová večerní představení se po prvních dnech, tedy od 5. června, přesunulo do letního kina 
ve Skálově ulici.  Ještě v budově mohli diváci shlédnout historický velkofilm Mongol - Čingischán natočený 

v koprodukci Ruska a Kazachstánu. Letní kino zahájilo avizovanou českou komedií U mě dobrý, z domácích 
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snímků to byly ještě filmy František je děvkař a povídková komedie Kuličky.  V nabídce zahraničních filmů 

převládaly rovněž komedie a rodinné filmy ( britský film V Bruggách, italský Winx Club - Výprava do ztra-
ceného království a  americké komedie  Než si  pro  nás přijde a  Superhrdina).  Milovníci  dramat  měli 

možnost vidět dva německé snímky Náš vůdce a Na druhé straně, zabývající se muslimskou menšinou v 

Německu. V pátek 27. června bylo letní kino dějištěm nového projektu -  Ride park, kdy dostala příležitost 

turnovská "subkultura", jako kapely Dj's, Sups clan, provozovaly se tu adrenalinové sporty a tance (skatebo-

ard, bike, break a další), v rámci výtvarna byla vyzdobena kabina u letního kina. Večer, zhruba od 22 hodin, 

byl promítnut film Wholetrain z prostředí sprejerské skupiny.

► Červencová nabídka filmových představení byla plná prázdninových filmů, tedy hlavně pohádek a 
komedií.   Z českých  snímků to  byla  repríza  úspěšné  komedie  Bobule a  závažnější  film  s  vynikajícím 

Ivanem Trojanem v hlavní roli - Václav.  Pro mládež začalo promítání hned 1. a 2. července animovanou ko-

medií  Horton od  tvůrců  úspěšného  filmu  Doba  ledová.  Následoval  americký  fantasy  snímek  Letopisy 
Narnie: Princ Kaspian. Francouzský film Asterix a olympijské hry jako pokračování úspěšné komedie As-

terix a Obelix s vynikajícím G.Depardieu v roli Obelixe netřeba představovat. Následovala dramata americké 

provenience Útěk do divočiny a Oko bere a thriller Stalo se. Dobrodružný film Indiana Jones a Království 
křišťálové lebky si rovněž našel své příznivce jako premiéra zatím nekonečné řady snímků o Indiana Jone-

sovi.  Lehčí tematice se vymyká hlavně francouzský povídkový film  Paříži, miluji tě, uvedený v rámci Fil-

mového klubu.

 

► Program kina v měsíci srpnu navazoval na červencovou letní nabídku, byl tu v repríze náš snímek 

Taková  normální  rodinka a  premiéra  komedie Kouř Tomáše  Vorla,  komedie  USA  Hancock,  parodie 

Dostaňte agenta Smarta, animovaná komedie Kung fu panda studia Dream Works (tvůrce Shreka), kome-

die Jak ukrást nevěstu a adaptace komiksu Wanted. Dominovaly  však i závažnější snímky: dlouho oče-

kávaný historický velkofilm režiséra Juraje Jakubiska Bathory o kruté hraběnce Erszébet Báthoryové zvané 

Čachtická paní. Rovněž premiérový dokument  Občan Havel,  který byl natáčen časosběrně od roku 1992 

režisérem Pavlem Kouteckým, po jeho smrti v roce 2006 pokračoval Miroslav Janek. Hudební dokument 

reprezentoval snímek Rolling Stones, dobrodružný žánr film Mumie: Hrob dračího krále, akční filmy Tem-
ný rytíř a Neuvěřitelný Hulk.
Od září se promítání vrací do budovy Městského kina v Žižkově ulici. Jaká je bilance léta 2008? Průměrná 

návštěvnost 120 diváků na jedno představení, rekord zaznamenal koprodukční velkofilm Slovenska, České 

republiky a USA Bathory, který ve 4 dnech shlédlo 2 386 diváků.

► V září uvedlo turnovské Bio Ráj pět premiér a tři klubové snímky. K nejzajímavějším patřilo české 
válečné drama Tobruk. Film zobrazuje strašné podmínky našich vojáků, kteří byli nasazeni v roce 1941 do 

lybijské pouště, k obraně obleženého města Tobruku. Potěšující byla také návštěvnost tohoto kvalitního fil-

mu, která dokazuje, že ani dnešní mladá generace není lhostejná ke svým dějinám. Klubovými snímky byly 

tentokrát korejské drama Samaritánka, drama Sreana Penna Útěk do divočiny podle skutečných deníků, 

určený hlavně milovníkům nelítostného aljašského severu a Jacka Londona a dále francouzský film podle 

skutečného příběhu ochrnutého člověka Skafandr a motýl. Zahájení Filmového semináře 30. září obstaral 
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snímek USA Grizzly Man, netradiční dokument o životě experta na medvědy Timothyho Treadwella. Dalšími 

promítanými filmy byla repríza dobrodružného Indiana Jones: Království křišťálové lebky,  Zapomenutý 
ostrov (USA), sci-fi Akta X: Chci uvěřit, dva animované rodinné filmy VALL-I (USA) a Sissi a Yetti  (Ně-

mecko). Ve středu 17. září se dočkal turnovské premiéry dlouho očekávaný muzikál USA Mamma mia! in-

spirovaný švédskou skupinou ABBA. Výčet zářijové dramaturgie uzavírá rovněž americká komedie Seznam-
te se s Davem s Eddie Murphym v hlavní roli a reprízy akčního filmu Temný rytíř a historického velkofilmu 

Bathory.

► Říjnová dramaturgie filmových představení rozdělila rovnoměrně přízeň mezi české a zahraniční 
snímky i mezi snímky pro děti a pro dospělé.  Z našich filmů vynikla premiéra očekávaného filmu vynikají-

cího režiséra a kameramana F. A. Brabce Máj.  Adaptací vrcholného díla Karla Hynka Máchy i celého čes-

kého romantismu na epické bázi a s pomocí Brabcovy známé a zvláštní obraznosti vznikl výpravný historický 

film, dá se říci filmová báseň. Další českou premiérou bylo drama  Děti noci  s Marthou Issovou a Jiřím 

Mádlem v hlavních rolích. V rámci Bijásku proběhlo pásmo animovaných pohádek s názvem Káťa a Šku-
bánek, děti však navštívili i další hrdinové večerníčků - Krteček, Pejsek a Kočička, Brouk Pytlík... Zahraniční 

tvorbu prezentovala premiéra španělského filmu na hranici mystérie a horroru Sirotčinec.  Po dlouhé době 

se k nám dostal nový slovenský film - černá komedie Poločas rozpadu ze života v dnešní Bratislavě. Ani-

movaný francouzský film Strachy ze tmy, uvedený v rámci Filmového klubu, nebyl výjimečně určen dětem. 

Zato rodinná animovaná komedie USA Vesmírní opičáci byla určena všem. Nabídku doplnil vynikající me-

xický western Krtek, aktuální snímek Ruska z válkou zničeného Čečenska 12 a americké komedie různých 

typů Sex ve městě, Kung fu Panda, Krycí jméno: Kadeřník, Divoké vlny a thriller Funny Games USA.

► Po Irském víkendu začalo promítání v Biu Ráj 5. listopadu slovenským snímkem Slepé lásky, ko-

morním dokumentem o lásce mezi nevidomými, který odkrývá všeobecné pravdy i  pro vidoucí populaci. 

České filmy byly v listopadu zastoupeny premiérou komedie Jana Hřebejka Nestyda podle bestselleru Mi-

chala Viewegha, v hlavní roli s vynikajícím Jiřím Macháčkem. Dále to byl film Venkovský učitel, promítaný v 

rámci filmového podvečeru, a očekávaná premiéra rodinné komedie  Kozí příběh: pověsti staré Prahy.  Z 

české provenience bylo také pásmo Čtyřlístek pohádek, kde dětským divákům nechyběl ani populární Krte-

ček a medvědi, kteří se potkali u Kolína. Ze zahraničních filmů byl pozoruhodný dánský snímek Po svatbě, 

komorní drama o rodinném tajemství. Dále strhující koprodukční film Anglie, Francie a Německa Rembrand-
tova Noční hlídka v režii P. Greenawaye. K výjimečným snímků lze počítat i nový film z produkce Stevena 

Spielberga  Oko dravce.   Dále byly promítány převážně americké snímky Disaster Movie (parodie),  Star 
Wars: Klonové války (sci-fi),  VALL-I  (animovaný sci-fi), nová "bondovka"  Quantum of Solace, komedie 

Tropická bouře, dobrodružné fantasy Hvězdný prach a opět dobrodružný Cesta do středu Země (nikoli 

podle Julia Verna).

Po tři listopadové úterky (11., 18. a 25. 11.) probíhal Filmový seminář se zajímavými snímky pro ná-
ročné diváky:  prvním byl příběh z Anglie  Říkejte mi Kubrick  s Johnem Malkovichem v hlavní roli, dále 

žánrově nezařaditelný snímek o Kambodži s názvem Dogora a na závěr Upírský film s přednáškou Kami-
la Pinty.
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► Prosincová nabídka filmových představení v Biu Ráj začala pátým dílem amerického horroru Saw V. 
Následoval očekávaný český snímek Vy nám taky, šéfe!  - komedie z aktuálního prostředí reklamní agentu-

ry s vynikajícím obsazením. V hlavní roli exceloval Václav Vydra, dále  Iva Janžurová, Mahulena Bočanová, 

Jiří Langmajer a další. Z našich filmů bylo ještě reprízováno drama Karamazovi, a dále jsme měli možnost 

vidět  premiéru česko-slovenského snímku  Malé oslavy,  drama s Annou Šiškovou v hlavní  roli.   Ze za-

hraničních snímků zaujal německý film režiséra Veita Helmera  Absurdistán, historický výpravný velkofilm 

Králova přízeň  z období vlády Jindřicha VIII. (Anglie), americký fantasy na téma kung-fu a staré čínské kul-

tury  Zakázané království  a rovněž očekávaný muzikál  Mamma mia!  s písněmi slavné švédské skupiny 

ABBA.  Výběr doplňovala dětská představení  Kronika rodu Spiderwicků, Madagaskar 2  a Babička vy-
práví pohádku,  pro dospělé tu byly ještě další filmy USA Max Payne, Noci v Rodhante, Vicky Cristina 
Barcelona a Ženy a na závěr rodinný muzikál USA  Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník.

► VÝSTAVY, VÝTVARNÉ UMĚNÍ

► Začátek ledna patřil nejmenším výtvarníkům, 8. ledna se uskutečnila výtvarná dílna ve Žluté po-
norce a se středu 10. ledna Vernisáž výstavy žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ v Turnově.
V lednu přibyly k probíhajícím výstavám následující: ve výstavním kabinetu Muzea Českého ráje je  to vý-

stava fotografií Zkamenělá dřeva, která byla prezentována také v Řecku. V galerii Safír měla 5. ledna verni-

sáž výstava Fotoklubu Safír  Podzimně zimní městská krajina.  Divadelní galerie ožila snímky  Grónsko 
Zdeňka Strnada, výstava byla spojena s Cestovatelským klubem na téma Leden v Grónsku. Galerie U Zla-

tého beránka (nad Informačním střediskem) se představila výstavou sdružení Kontakt s názvem  Šumava 
2006 už od  3. ledna 2008.

► Ve výstavní činnosti byly v únoru kromě probíhajících výstav Hajej, nynej, děťátko, Zkamenělá dřeva, 

Šumava 2006 a Obrázků z domova M. Ulmanna následující novinky: 4. února proběhla vernisáž výstavy ví-

tězů prázdninové fotosoutěže Sami nejen sobě v divadelní galerii, na 28. února připravilo turnovské muze-

um vernisáž výstava Eva Tesařová -  Keramika v galerii "U Sasíků". 
Úterý 12. února patřilo ve Žluté ponorce akcím pro děti. Od 14 hodin probíhala výtvarná dílna Batikování 
100 x jinak a od 16 hodin se v sále v 1. patře konal Dětský karneval, pořádaný Klubem dvojčat při Centru 

pro rodinu Náruč v Turnově. Mohla ovšem přijít i "nedvojčata".

► Výstavy v Turnově se hned 1. března rozrostly o 17. ročník výstavy Zemský ráj.  Soutěžní výstava 

začínala v roce 1980 pod názvem Český ráj, získala však mezinárodní renomé a dnes v ní vidíme snímky 

krásných míst z celého světa. V divadelní galerii se v březnu představil turnovský malíř Karel Janák - Obra-
zy. V galerii Safír a galerii Granát se představily další dvě fotografické výstavy: Tomáše Frydrycha  a FO-
MAklubu Liberec.

► Také v dubnu byla ve výstavní činnosti uvedena řada zajímavých novinek.  V sobotu 12. dubna měla 

v galerii  muzea vernisáž výstavy hendikepovaných umělců  Ne ruka, to duše maluje.  Výstava sdružení 
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Umělců malujících ústy a nohama (UMÚN) vzbudila zaslouženou pozornost. Ve výstavním sále muzea byla 

17. dubna zahájena výstava Slavné vily Libereckého kraje a ve výstavním kabinetu Sopky Českého ráje.

Galerie Safír připravila od 5. dubna výstavu fotografií Turnovský mapový okruh, které se autorsky zúčastni-

lo 15  fotokroužků z celé republiky. V galerii Granát začala 3. dubna rovněž výstava fotografií s názvem Zr-
cadlení.

► V květnu nabídly výstavní sály kromě již trvajících výstav následující novinky: Galerie Safír uvedla 

3. května výstavu fotografií Roman Machek - Město, ve výstavním sále muzea byla 22. května zahájena vý-

stava turnovské výtvarnice Kateřiny Drahoňovské, divadelní galerie ožila výstavou díla Štefana Škapíka - 
Obrázky z Francie.  Galerie Granát v tomto období vsadila na střídání a překrývání se tří výstav - foto-

grafických Zdeněk Mrkáček - Zázraky přírody CHKO Český ráj, Martina Brožková - Výběr z tvorby a vý-

stavy obrazů Michaely Pokorné Gesta kamenů a kovů II.

►  Červnová výstavní činnost bývá tradičně zaměřena na zvýšený turistický ruch a školní výlety.  Do tohoto 

konceptu dost nešťastně vstoupila jinak vynikající výstava Evropa - kolébka vědeckého porodnictví, která 

měla vernisáž 6. června v galerii muzea U Sasíků. V galerii Safír rovněž v budově muzea se od 7. června 

představil polský fotograf Marek E. Grausz výstavou nazvanou Akt.  Galerie Granát na náměstí dala pří-

ležitost rovněž fotografům Vladimíru Hanzlovi a Liboru Pasovskému. 

► Na předchozí výstavy v galerii Granát navázala výstava velkoformátových černobílých fotografií Vladi-
míra Hanzla a od 18. července dílo mnichovské malířky a grafičky Renaty Greiner.  Výstavní prostory Mu-

zea Českého ráje byly věnovány návazným akcím na XX. sympozium Šperk a drahokam: od 1. července 

byla ve velkém sále instalována Retrospektivní výstava šperků a plastik, ve výstavním kabinetu výstava 

prací Sympozion 08.

► V srpnu byla otevřena výstava Turnovsko 1968 ke 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské 

smlouvy. 22. srpna proběhla v galerii Granát vernisáž výstavy  Radek Hanus - Vrostlice v minerálech a 
českém granátu  za osobní účasti autora a dále výstava k 55. výročí založení družstva umělecké výroby 

Granát Turnov Učitelé a žáci SUPŠ Turnov - Granátový šperk 1884 - 1950, unikátní souborná výstava ze 

sbírek SUPŠ-VOŠ a Muzea Českého ráje. Malby a skicy s názvem Motivy z Korsiky představil Jožka Čer-

mák v galerii Na schodech a v městské knihovně.

► Výstavní sály ožily po prázdninách řadou nových výstav: 4. září byla zahájena výstava Fotoklubu Safír Tu-
ristika v galerii U Zlatého beránka, dva dny nato 6. září další výstava fotografií polského autora Janusze Py-
tela - Karkonosze v galerii Safír v budově muzea.  Ve výstavním sále Muzea Českého ráje byla 18. září za-

hájena výstava Jednota bratrská 1457 - 2007 k 550. výročí založení Jednoty přibližující historii i současnost 

této instituce. Ve stejném čase se konala vernisáž výstavy Geopark Český ráj - řemeslné tradice a sou-
časná výroba v galerii muzea. Výstava byla doprovodnou akcí 22. zasedání představitelů evropských ge-

oparků UNESCO v Českém ráji. V září byl veřejnosti představen nový výstavní prostor při vstupu do solné 

jeskyně v Hluboké ulici (pod hotelem Korunní princ), a to výstavou Obrazy a akvarely Zuzany Kadlecové.
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► V říjnu nabídly turnovské výstavní sály následující novinky: Od 4. října byla ve výstavním kabinetu Muzea 

Českého ráje instalována výstava Židovská synagoga v Turnově, věnovaná především výsledkům arche-

ologického průzkumu v průběhu rekonstrukce stavby. Ve výstavním sále muzea proběhla 19. října vernisáž 

výstavy  120 let klubu českých turistů, navazující na přátelské setkání v divadle, popsané výše. Galerie 

Granát zahájila 2. října výstavu fotografií  Jiřího Míle a Michaely Šťastné Zélandský rok. Týž den byla 

otevřena expozice fotovýstavy Portrét v Galerii U Zlatého beránka. Autory jsou opět členové Fotoklubu Safír 

Turnov.  V galerii Safír se 19. října uskutečnilo zahájení  výstavy Fotografie z cest jako členská výstava Klu-

bu českých turistů. k výtvarným počinům nutno počítat výstavu nejlepších dětských prací Kde končí svět ve 

výstavním sále ZUŠ v Turnově. Jedná se o literární a výtvarné práce dětí, které se zapojily do projektu na 

podporu čtenářství v regionu Libereckého kraje.

► Listopadové vernisáže začaly hned v sobotu 1. 11. v galerii Safír fotografiemi Mariána Kábeleho - 
Nafesťáku.cz - Letní festivalový život.  Autor Marián Kábele navštívil 19 festivalů a přinesl neobvykle živý 

obrázek všech jejich zákoutí. Část výtěžku za výstavu byla věnována na pomoc dětem formou programů 

UNICEF. Dalším počinem bylo zahájení výstavy fotografií  Jan Kovačičin: Český afgánský život  v galerii 

Granát 6. listopadu. Téhož dne se konalo zahájení výstavy Fotoklubu Safír v galerii U Zlatého beránka s ná-

zvem Abstrakce a detail. 13. listopadu byla pro návštěvníky otevřena výstava Symboly Vánoc v galerii Mu-

zea Českého ráje a o týden později ve výstavním sále muzea výstava u příležitosti zasedání evropských ge-

oparků UNESCO  Geopark Český ráj,  kamenářská tradice  s podtitulem  Od pazourku ke kosmickým 
technologiím. V divadelní galerii byla v listopadu k vidění výstava Kateřina Pustinová - Obrázky.

Z výtvarných počinů posledního měsíce roku byla nejvýraznější vernisáž výstavy Etnograf, ilustrátor 
a sběratel J. V. Scheybal, která se uskutečnila ve výstavním sále Muzea Českého ráje 5. prosince. Výstava 

je věnována vzpomínce na nedožité osmdesátiny zakladatele národopisné kresby a milovníka Pojizeří Jose-

fa Václava Scheybala.  Galerie Safír, která se nachází rovněž v budově muzea, připravila na 6. 12. vernisáž 

další fofografické výstavy Mariána Kábeleho Za vůní čaje, hor a oceánu - Srí Lanka 2008. Galerie Granát 

uvedla vernisáží 12. prosince výstavu Obrazy a kresby akademické malířky Zuzany Kadlecové.  V galerii 

U zlatého beránka byla zahájena výstava turnovských autorů fotografií Nalezené zátiší.

► SLAVNOSTI, TRHY

► V sobotu 9. února se konal tradiční Masopust na Dlaskově statku.  V rámci kulturního vystoupení 

účinkovali  členové  divadla  Kvelb  z  Českých  Budějovic,  jejichž  hříčky  na  chůdách  mají  v  Turnově  vždy 

úspěch. Už téměř samozřejmostí bylo tradiční masopustní občerstvení.

► Letošní Velikonoce na Dlaskově statku byly obohaceny o přehlídku 12 folklorních souborů, avšak 

počasí bylo natolik nepříznivé, že akce musela být přeložena. Konala se tedy místo na Bílou sobotu (22. 

března) o týden později, 29. března.
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► 28. a 29. března proběhla tradiční Noc s Andersenem pod záštitou Městské knihovny Antonína Marka, 

Muzea Českého ráje a Klubu dětských knihoven SKIP. V Turnově byl program této celostátní akce jako vždy 

velmi bohatý, obohacený ještě o vzpomínku na 100. výročí Základní školy ve Skálově ulici, zvané chlapecká. 

Eva Kordová, tradiční pořadatelka desítek pořadů Městské knihovny v Turnově, které navštíví každoročně až 

deset tisíc dětí, zavedla rodiče, děti a osobnosti regionu před „chlapajdu“ k zasazení stromu Pohádkovníku. 

Všichni mu popřáli  desítky let klidného růstu bez vandalů. Celý program začal  u knihovny "Čertováním" 

aneb S čerty nejsou žerty, dále pohádkový průvod pokračoval přes zastavení u školy na náměstí, kde se ko-

nala malá slavnost včetně fanfár a ohňostroje. V galerii muzea se pak sešel Pohádkový kongres, sestávající 

z pohádek, soutěží a her. Po večerním průvodu městem a parkem s pohádkovými lampičkami se děti ode-

braly do knihovny Antonína Marka. Zde skutečně až do půlnoci při vypnutých žárovkách a počítačích, jen při 

svíčkách a baterkách, četly knížky a povídaly si.  Odvážným nocležníkům byly uděleny ceny čerta Kleofáše.

 

► V sobotu 26. dubna se uskutečnilo v pořadí páté oficiální zahájení turistické sezóny v Českém ráji, 
kterého se zúčastnilo rekordních pět tisíc návštěvníků.   Převažovaly rodiny s malými dětmi, jimž byla 

akce určena především. Tentokrát  vedla pohádková cesta z Rovenska pod Troskami do areálu Šťastné 

země v Radvánovicích. Cestou čekalo děti plnění různých úkolů, setkání s pohádkovými bytostmi a krátká 

divadelní představení dětí ze základních škol v Rovensku a v Turnově. V areálu Šťastné země nechyběl král 

Granát (Petr Záruba) s královnou (Ing. Eliškou Gruberovou), kterým byla předána vláda nad krajem českoraj-

ských pohádkových postaviček až do podzimu. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i náměstek hejtmana 

Libereckého kraje Petr Zika. Ke stejnému datu vyšly i letošní Sezónní turistické  noviny Český ráj 2008, se 

spoustou zajímavostí a námětů na letní výlety a další aktivity včetně podrobného jízdního řádu turistických 

autobusů.

► Přelomový víkend května - června patřil Staročeským trhům.  O akci všeobecně je psáno výše, takže 

stručně ke kulturnímu programu, který byl jako vždy, zase o stupínek výše oproti minulým ročníkům. Vrcho-

lem nabídky bylo vystoupení Spirituály a balady hudební skupiny Spirituál kvintet v neděli odpoledne, jejich 

profesionalita a umělecký náboj nikdy nezklame. Další účinkující byli jednak z řad pouličních a pouťových 

divadel a lidových hudebních souborů - v tom nejlepším slova smyslu (např. divadlo Minotaurus, Komedianti 

na káře, dámská kapela Viktorky), další hudební program obstaraly skupiny Péro za kloboukem, Nadoraz, 

Trdlo, Chodská vlna, Terne čhave a další. Pro děti nechyběla dětská představení ( Divadlo Rolnička, Naivní 

divadlo Liberec, turnovští Čmukaři a Sváťovo divadélko). Z turnovských se představil Fokus Turnov, pěvecký 

sbor Musica Fortuna, Pranic, Funk Corporation a Šramlband Jaroslava Kotka.

► O víkendu 5. a 6. července byl na náměstí Českého ráje zahájen již 4. ročník rozsáhlé prázdninové 
akce Kámen a šperk,  o níž je psáno v přehledu událostí, zejména s ohledem na navazující Mezinárodní 

šperkařské sympozium. Náměstí opět navštívil sám vévoda Albrecht z Valdštejna se svojí družinou, byly zde 

k vidění ukázky šperkařské a brusičské práce . Na dobovém tržišti se konal i kulturní program v podání sou-

borů Bohém, Rytíři  turnovského meče (Pranýř),  Rytíři  lužických hvozdů a hudební skupiny Jagabab, za-

vršený podvečerním vystoupením skupiny Pranýř (bývalí Rytíři turnovského meče) včetně oblíbené ohňové 

show. Novinkou letošního ročníku byla návštěva delegace z partnerského města Idar-Oberstein, které je 
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rovněž vyhlášeným střediskem zpracování drahých kamenů.

►  V  sobotu  27.  září  proběhlo  na  Dlaskově  statku  tradiční  Svatováclavské  posvícení  spojené  s 
oslavou 30. výročí založení loutkářského spolku Na Židli nazvanou Loutkářská pouť.  Tématem po-

svícenské zábavy byla sklizeň a konzervování potravin na zimu a pečení všeho druhu. Návštěvníci si mohli 

vyzkoušet hnětení, tvarování pečiva a jeho zdobení. V kulturním programu se vystřídala loutková divadla 

spolupracující s LS Na Židli a také Pouličníci z Tábora:

10 hodin - Malé divadlo Praha - O kohoutkovi a slepičce a Krabicové pohádky

11 hodin - Čmukaři Turnov - Pletené pohádky

12 hodin - Loutkové divadlo Maminy z Jaroměře - Jak táta Kamil kobylu měnil

13 hodin - Loutkové divadlo Ještěd Český Dub - Vlci a kůzlátka

14 hodin - oslavenci LS Na Židli - Jak pejsek s kočičkou pekli dort a Perníková chaloupka

15 hodin - Loutkové divadlo Spojáček Liberec - O Kubovi, který špatně hlídal

16 hodin - Loutkové divadlo BOĎI Jaroměř - Faust

►  V  průběhu  třetího  adventního  víkendu  (12.  až  14.  prosince)  se  konal  jubilejní  10.  ročník 
turnovských vánočních trhů. Na náměstí Českého ráje byly stánky 70 prodejců dárků a vánočního zboží – 

ozdoby, perníčky, keramika, hračky, umělecké předměty, pletené zboží, ale i prodej vánočních stromků a bo-

hatý výběr tradičního občerstvení. Na krytém jevišti probíhal bohatý kulturní program:

Pátek 12.prosince 

-  10.00 hodin – Slavnostní zahájení 

-  10.15  -   sbor Základní školy Turnov – Mašov

-  10.45  -   sbor Základní školy Turnov, ul. Skálova

-  11.15  -   sbor Základní školy Turnov, ul. 28.října

-  11.45  -   sbor Základní školy Turnov, ul. Žižkova

-  12.15  -   sbor + flétny Základní školy Všeň

-  12.40  -   žáci jazykové školy FUN v Turnově

        VÁNOČNÍ PROGRAM ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ ZUŠ TURNOV

-  13.00  -   Adventní vystoupení Junáku, středisko Štika Turnov 

-  13.30  -   Vánoční písničky - flétnistka Monika Szantó  a její žáci

-  14.00  -   Adventní vystoupení Junáku, středisko Štika Turnov 

-  14.30  -   Karmínek - vánoční zpívání nejmladšího sboru ZUŠ

-  15,00 -    Žákovský Big band při ZUŠ v Turnově, řídil  Václav Sajbt

VÁNOČNÍ PODVEČER

- 16.00 -   Noví andělé - vánoční představení divadla Kvelb České Budějovice

Sobota 13.prosince

SOBOTNÍ VÁNOČNÍ MATINÉ

-  10.00  -  Vánoční vystoupení dechové hudby Turnovanka, kapelník Jindřich Bada

-  10.45  -  Taneční a pohybová škola ILMA Ilony Šulcové

165



VÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU

-  13.00 -  Živé vánoční koledy v nastudování pro 7 žesťů zahrál Bohemia Universal Band 

-  13.30 -  Dva sněhuláci - vánoční pohádka v podání Divadelní společnosti Ludmily Frištenské

-  14.15 -  Živé vánoční koledy II.  další část skladeb zahrál Bohemia Universal Band 

-  15.00 -  O cukrářce Barborce - vánoční pohádka, Divadelní společnost Ludmily Frištenské

II. VÁNOČNÍ PODVEČER 

-  16.00 -  O vánočním stromku – šermířskou a ohňovou podívanou předvedl skupina Pranýř

Neděle 14.prosince

NEDĚLNÍ VÁNOČNÍ DOPOLEDNE

-  10.00 -  Hej, hej, koleda - vystoupení chrámového sboru Vyskeř

-  10.30 -  Kouzlení s Veronikou - Veronika Luxová a její kouzelnické kousky

-  11.00 -  Mrazík - scénku na motivy známé pohádky předvede FOKUS Turnov

-  11.30 -  Kouzlení s Veronikou - Veronika Luxová a její kouzelnické kousky 

II.VÁNOČNÍ ODPOLEDNE

-  13.30  -   Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční Hej Mistře! 

                   sóla Eva Lédlová, Ludmila Infeldová, Daniel Balatka, Michal Kůtek, 

                   Pěvecký sbor  Antonín Dvořák, řídí Bohuslav Lédl

-  14.30  -   Žesťový soubor ZUŠ pod vedením Jiřího Richtra

Kulturní program byl volen jako vyvážený z místních souborů a školních kroužků a z dovezené profesionální 

kultury. Celkem vystoupilo 21 souborů a sdružení, na jevišti se vystřídalo na 400 účinkujících (nejpočetnější 

byla Taneční a pohybová škola se 60 dětmi v celkem 10 výstupech - ukázky tanců, a  Rybova mše v podání 

sboru o 34 hlasech, čtyř sólistů a 12 instrumentalistů).  Vystoupení místních škol a souborů přilákalo přinej-

menším rodiče a turnovské příznivce, a to i v deštivý pátek 12.12. Sobotní počasí  už ukázalo vlídnější tvář. 

K nejúspěšnějším vystoupením patřil program ILMY, rytířů ze skupiny Pranýř, parodie Andělé divadla Kvelb a 

jako vrchol programu vyplynula Rybova Česká mše vánoční Hej Mistře, poprvé hraná na turnovském náměs-

tí. Vánoční trhy navštívilo několik tisíc lidí, zejména v pátek, sobotu a neděli odpoledne bylo plno u stánků i 

před jevištěm. Akce byla účastníky i místním tiskem hodnocena kladně.

Kulturní organizace ve městě

► KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O., P.O. BOX 51, MARKOVA 311
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
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● 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,  který  byl  stoprocentně  splacen  při  založení 

společnosti.

Významným mezníkem bylo stavební dokončení objektu Střelnice v Markově ulici  v roce 2007 a ve sle-

dovaném roce 2008 jeho dovybavení a slavnostní otevření. Další významné události:

- rozhodnutí o personálním obsazení dozorčí rady

- dokončení odstraňování vad a nedodělků na stavební části Kulturního centra Střelnice

- realizace výběrových řízení na interiér, informační systém, audio a světelnou aparaturu, venkovní úpravy 

. a pronájem restaurace

- dohoda o ukončení činnosti stávajícího jednatele (odchod do důchodu) a jmenování nového jednatele

Personalistika, vedení a orgány společnosti:

V roce 2008 bylo přikročeno k personální restrukturalizaci, a to vzhledem k otevření nového kulturního za-

řízení. Počet trvalých zaměstnanců se rozšířil, ale i tak je chod společnosti zajišťován s minimálním počtem 

pracovníků. Vzhledem k nepravidelnosti  kulturních představení byl  nadále tento problém řešen externími 

pracovníky na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. V srpnu byla změněna firma 

provádějící účetnictví společnosti, a to na firmu Acct, s.r.o. Ke konci roku 2008 mělo KCT  17 stálých za-

městnanců celkem na 13,75 pracovních úvazků, a to v kategoriích:

1/ Vedení a správa: 

Václav Feštr – jednatel, Lada Kefurtová – zástupce jednatele, organizační pracovník, Ivana Pavlasová - eko-

nom do 27.8.2008, Radomíra Novotná – pokladní, účetní, Jarmila Marešová - recepční, Ivava Soudská - 

mzdová účetní, od 31.8.2008 Ing. Petra Horáková a Hana Janatková (firma Acct, s.r.o.)

2/ Provoz Městského divadla: 

Dana Feštrová – dramaturg,  Lukáš Marek –  údržbář, Marie Váňová - uklizečka

3/ Městské a letní kino: 

Mgr. Eva Blažková – dramaturg filmových představení,  Barbora Krutská - uklizečka

4/ KC Střelnice

Jaroslav Kefurt - správce a vedoucí údržby, Jiří Ingerle - údržbář, Dana Chybová, Blanka Jislová a Lenka 

Hlubučková - uklizečky

Orgány společnosti:
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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

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 měsíčník Hlasy a 

ohlasy Turnovska. Od 24.10.2008 je využíváno Kulturní centrum Střelnice.

Přehled prostor a jejich kapacit:

1/ Městské divadlo - kapacita 299 míst + 20 přístavků .............................................. 319 míst

    dále je zde k dispozici bar a galerie ve foyeru

2/ Městské kino 
    - budova - kapacita 397 míst + 90 přístavků ...........................................................  487 míst

      zde je k dispozici kinokavárna a ubytování ve 3 pokojích (celkem 7 lůžek)

    - letní kino - 1000 míst ............................................................................................1000 míst

      k dispozici je kiosek s občerstvením

3/ Kulturní centrum Střelnice
    - velký sál - variabilně podle rozestavění židlí 400 - 700 míst ................................  700 míst

    - malý sál - variabilně podle rozestavění židlí 60 - 200 míst ...................................  200 míst

    - minisál, klubovny, zasedací místnost - dle potřeby cca 150 míst

    v budově se dále nachází restaurace (v ekonomickém pronájmu), výstavní plochy ve foyeru a v 1. patře

Přehled činnosti v roce 2008

V roce 2008 KCT uspořádalo celkem 142 akcí s celkovou návštěvností 22.566 lidí.  V Biu Ráj se uskutečnilo 

celkem 343 filmových představení s návštěvností 27.727 diváků. Celkem tedy 485 programů pořádaných 

KCT navštívilo 50.293 diváků.

KCT pořádalo následující festivaly a přehlídky: Poetika, Dětský víkend, Jazz? Yes!, Turnovská pecka, Music 

on screen, spolupořádalo Dvořákův Turnov a Sychrov a Turnovské babí léto. Výjimečností letošního roku byl 

Festival Střelnice k otevření tohoto kulturního centra, který zahrnoval 25 akcí a navštívilo ho celkem 4.229 

diváků.

Přehled konaných akcí v roce 2008

Druh akce Počet akcí Počet diváků
v r.2008

Počet diváků 
v r. 2007

Divadelní představení 11 2486 2733

Koncerty THV 9 1114 1274

Ostatní koncerty 28 3574 2433

Domácí scéna 228

Cestovatelský klub 10 775 786
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Pořady pro školy 34 8509 7205

Sobotní pohádky 8 1499 1521

Hudební přehlídky 176

Festival Střelnice 25 4229

Ostatní akce 19 2055 2055

Mezisoučet 125 22186 18411

Zájezdy 10 380 377

Výstavy v divadelní galerii 7

Celkem 142 22566 18788

Hospodářský výsledek jednotlivých druhů kulturních pořadů:

Pořad Příjmy Výdaje Hospodářský 
výsledek

Abonentní divadla 201.558,30 158.017,38 43.540,92

Abonentní THV 108.887,54 129.870,48 -20.982,94

Abonentní zájezdy Praha 79.225,65 68.020,10 11.205,55

Abonentní zájezdy Liberec 32.386,49 28.259,29 4.127,20

Abonentní hudba populární 187.088,19 165.128,07 21.963,12

Kulturní pořady ostatní 901.055,84 1.546.233,4 -645.177,56

Režie pořadů 10.000,00 29.831,78 - 19.831,78

Úspěšnost filmových představení podle celkové návštěvnosti

Pořadí Název filmu Počet diváků

1 Bathory 2932

2 Kung fu panda 1597

3 Madagaskar 1256

4 Bobule 1178

5 Václav 1009

6 Asterix a olympijské hry 977

7 Taková normální rodinka 877

8 Občan Havel 828

9 Nestyda 742

10 Máj 721

Celková rekapitulace návštěvnosti ve srovnání s minulými lety

2004 2005 2006 2007 2008

Divadla, koncerty 19505 16589 18258 18788 22566

Filmová představení 32574 22227 29637 30783 27727

Kurzy 220 115 0 0 0

Celkem 52 299 38 931 47 895 49 571 50293
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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 2008 bylo vytištěno 

30.620 výtisků (před deseti lety se začínalo s 11,5 tisícem výtisků), HOT měly 8.762 předplatitelů.

KCT rovněž provozuje občerstvení ve svých budovách v době kolem představení, jedná se o kinokavárnu, 

divadelní bar a kiosek v letním kině. Ubytovací kapacita v budově kina byla využita 300krát, tj. na 12%.

V roce  2008  byly  přepracovány  a  zpřehledněny internetové  stránky,  kde  byl  spuštěn  např.  systém ob-

jednávání vstupenek, kalendárium kulturních akcí a další aktuální informace a služby.

(Zdroj: výroční zpráva společnosti)

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, SKÁLOVA 71
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Regionální vlastivědné muzeum pro region Český ráj a Pojizeří se specializací na dokumentaci drahých ka-

menů a historii zlatnictví a šperkařství. Muzeum je příspěvková organizace s právní subjektivitou, Zřizovate-

lem je Krajský úřad Libereckého kraje.

Činnost muzea v daném roce zajišťovalo 21 pracovníků, z toho 19 pracovníků na hlavní činnost muzea (od-

borných, provozních a tří pomocných -úklid, hlídání) a 2 pracovníky zajišťující provoz doplňkové činnosti mu-

zea  (prodej  suvenýrů  a  podobně).  V  rámci  sezonních  prací  a  mimořádných  akcí  bylo  během roku  za-

městnáno 17 pracovníků na dohodu o provedení práce.

Budovy muzea

Dům U Bažanta čp. 70 ve Skálově ul. v Turnově -  zde je umístěna muzejní studovna, badatelna, ná-

vštěvnická místnost, kanceláře odborných pracovníků a prodejna, která je přístupná z foyeru hlavní budovy. 

Vzhledem k letitému restitučnímu sporu, který byl ukončen v listopadu 2007 ve prospěch muzea, byly v uply-

nulém období provedeny pouze nutné práce zejména na statickém zajištění.

Dům čp. 71 ve Skálově ulici (původně dům továrníka Boháčka), který muzeum získalo odkazem v roce 1926 

a posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov (historický majetek města) využívá muzeum pro stálé expozice 

a výstavní sál. Součástí objektu je přístavba galerie (z roku 1974), budova depozitářů, dílna, bistro a atrium 

s pódiem. Dům je propojen s domem čp. 70. V roce 2008  byla u tohoto objektu dokončena přístavba depozi-

tářů, byly provedeny vnější omítky a svody dešťových vod, protipožární obklady, instalace klimatizačních 

jednotek. V druhé polovině roku byly nové prostory vybaveny mobiliářem. Ve II. patře hlavní  budovy byla 

provedena výměna podlahové krytiny, prostory byly vymalovány. 

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 roce 2008 v objektu Dlaskova statku proběhly práce spojené s běžnou údržbou a 

rozšířením expozice.

170



V souvislosti s s dalšími projektovými záměry MČR Turnov byla v roce 2008 zpracována a projednána 

projektová dokumentace na Kamenářský dům v prostoru mezi domy čp. 70 a 71 ve Skálově ulici, v němž 

bude expozice Klenotnice MČR Turnov.  Projekt Kamenářský dům - ochrana a prezentace kulturního dědictví 

byl přijat a průběžně realizovány přípravné práce ke stavbě.

Expozice

V roce 2008 bylo zpřístupněno 7 stálých expozic v hlavní budově a jedna na Dlaskově statku:

• Archeologie Českého ráje 

• Mineralogie a drahé kameny světa

• Drahé kameny a turnovští kamenáři

• Výstavní kabinet

• Národopis středního Pojizeří

• Z kulturní historie kraje

• Galerie - "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou"       

• Tradiční a podomácká výroba aneb Dotek lidské ruky (Dlaskův statek v Dolánkách)

Počet m2 vlastní výstavní plochy 1 923,5 m2  - z toho MČR Turnov 1.473,5 m2, Dlaskův statek Dolánky 450 

m2.  Pro stálé expozice využíván dům čp. 71 -  hlavní budova muzea - přízemí,  I.  a II.  patro budovy (16 

místností) a galerie. Dlaskův statek v Dolánkách - přízemí objektu, chlév, stodola a samostatný objekt Ra-

koušova sroubku (5 prostor).

Výstavní činnost MČR     

V roce 2008 muzeum uspořádalo celkem 39 výstav, z toho 11 bylo převzatých. Čtyři výstavy byly putovní a 

čtyři se uskutečnily v zahraničí.

1. Hajej, nynej  děťátko                                                                                       termín: listopad -15. únor 2008

2. Zkamenělá dřeva                                                                                                  termín: leden -březen 2008

3. Fotoakce č. l -Podzimně zimní městská krajina                                                         termín: 5. 1. -2. 2. 2008

4. Eva Tesařová -Keramika                                                                                          termín: 28. 2. -6. 4. 2008

5. XVII. Zemský ráj  - 17. ročník                                                                                              termín: 1. 3. -13. 4. 2008

6. Co se vařilo na Velkou noc                                                                                     termín: 22. 3. -20. 6. 2008

7. Ne ruka, to duše maluje - výstava handicapovaných malířů                                  termín: 12. 4. -25. 5. 2008

8. Slavné vily Libereckého kraje                                                                                 termín: 17. 4. -18. 5. 2008

9. Sopky Českého ráje                                                                                               termín: 17. 4. -25. 6. 2008

10. V šedesáti stále mladý - členská výstava FOMA klubu Liberec                              termín: 6. 4. - 5. 5. 2008

11. Kolekce 37. ročníku Turnovského mapového okruhu                                               termín: 5. 4. -3. 5. 2008

12. Kateřina Drahoňovská - Monumentální kresba                                                    termín: 22. 5. -22. 6. 2008

13. Roman Machek - Město                                                                                           termín: 3. 5. -7. 6. 2008

14. Podomácká výroba anebo dotek lidské ruky                                                  termín: květen -prosinec 2008

15. Evropa -kolébka evropského porodnictví                                                      termín: 6. 6. 2008 -21. 9. 2008

16. Marek E. Grausz - Akt                                                                                              termín: 7. 6. -5. 7. 2008

17. Řezbářské sympozium Turnov 2008 - výstava prací vytvořených na XIII. ročníku řezbářského sympozia -, 
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termín: 14. -15. 6. 2008

18. 222 dní mezi šperkaři - Retrospektivní výstava šperků a plastik                              termín: 1. 7. -7. 9. 2008

19. Symposion 08                                                                                                         termín: 2. 7. -14. 8. 2008

20. Turnovsko 1968                                                                                                    termín: 21. 8. -25. 9. 2008

21. Jednota bratrská 1457 - 2007                                                                             termín: 18. 9. -12. 10. 2008

22. Od pazourku ke kosmickým technologiím                                                           termín: 18. 9. - 2. 11. 2008

23. Janusz Pytel - Karkonosze                                                                                     termín: 6. 9. -4. 10. 2008

24. 120 let Klubu českých turistů                                                                            termín: 19. 10. -17. 11. 2008

25. Židovská synagoga v Turnově                                                                            termín: 4. 10. -30. 12. 2008

26. Střelnice 2008                                                                                                     termín: 25. 10. -5. 11. 2008

27. Fotografie z cest                                                                                                 termín: 19. 10. -1. 11. 2008

28. Symboly Vánoc                                                                                                 termín: 13. 11. -31. 12. 2008

29. Marián Kábele -Nafesťáku.cz -letní festivalový život                                            termín: 6. 11. -4. 12. 2008

30. J. V. Scheybal -etnograf, ilustrátor a sběratel                                                     termín: 5. 12. -31. 12. 2008

31. Barvy a vůně Vánoc aneb Vánoce na Dlaskově statku                                            termín: 1. -31. 12. 2008

32. Marián Kábele -Za vůní čaje, hor a oceánu -Srí Lanka 2008                                   termín: 6. -31. 12. 2008

   

Výstavy putovní:  

1.Geopark Český ráj -šance pro region

Výstava probíhala ve větších městech regionu a na některých významnějších turistických destinacích 

regionu - celkem bylo uspořádáno 16 těchto výstav (Jičín, Železnice, Lomnice nad Popelkou, Pecka, Stará 

Paka, Lázně Bělohrad, Sedmihorky, Kozákov....)

2. Český granát a jeho svět

    Oblastní muzeum v Lounech, termín: leden 2008

3. Zeolity

    Vlastivědné muzeum Vysoké nad Jizerou, termín: únor -březen 2008

4. Démoni - kouzla, čáry, věštby

    Muzeum hry v Jičíně, OM Vysoké Mýto, termín: 30. 11. 2007 -3. 2. 2008, 2. 5.2008 - 31.10.2008

Výstavy v     zahraničí:                                                                            

1.Vom Jugendstil zum Art-Déco, výstavy šperků a objektů z turnovské odborné školy doplněná kresebnými 

návrhy a šperky A. Karče ze sbírky MČR.  

Wagner-Werk Museum, Postsparkasse Wien, termín: 31.3.-12.5. 2008

2.Výstava šperků  5. Travelling sympozií ze sbírek MČR 

České kulturní centrum v Bratislavě, termín: 6.-30. 10. 2008

3.Geopark Český ráj  

Osnabrück  (1. světový veletrh geoparků), termín: 21.6.-23.6. 2008

Návštěvníci expozic a výstav

Celkový počet  návštěvníků expozic  a výstav byl  48.724 osob,  z toho na Dlaskově statku  v Dolánkách 
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15.195 osob.

Z uvedených čísel vyplývá, že se návštěvnost expozic a výstav snížila oproti roku 2007 a  2006 cca o 10 tis. 

osob. Projevuje se zde citelné snížení zájmu tuzemských a zejména zahraničních turistů o oblast Českého 

ráje. Návštěvnost posilují akce pořádané muzeem a akce pořádané muzeem ve spolupráci s jinými 

kulturními organizacemi ve městě,  především se Spolkem přátel MČR Turnov, Pekařovou společností 

Českého ráje a o.p.s. Geopark Český ráj.   

Kulturně výchovné akce

V roce 2008  se uskutečnilo celkem 53 kulturně výchovných akcí, které navštívilo 12.803 diváků.

Výběr nejzajímavějších akcí:

1. Den pro Český ráj                                                                                                               termín: 6. 2. 2008

2. Masopust na Dlaskově statku                                                                                             termín: 9. 2. 2008

3. Křest monografie „Jiří Korec“                                                                                            termín: 21. 2. 2008

4. Večer s prof. Erazimem Kohákem                                                                                    termín: 10. 4. 2008

5. Festival folklorních souborů Pojizeří                                                                                 termín: 19. 4. 2008

6. Setkání se spisovatelem Josefem Klímou                                                                        termín: 24. 4. 2008

7. Hořické jaro  - vlastivědný zájezd pro členy PSČR                                                           termín: 26. 4. 2008

8.  „…Vzájemně“ - malý festival jako doprovodný program k výstavě handicapovaných malířů (Ne ruka, to 

duše maluje)                                                                                                                   termín: 6. a 17. 5. 2008

9. Květnové události roku 1945 na Turnovsku                                                                        termín: 7. 5. 2008

10. Mezinárodní den muzeí -den otevřených dveří                                                               termín: 18. 5. 2008

11. Staročeské řemeslnické trhy- XIV. ročník                                                             termín: 31. 5. a 1. 6. 2008

12. Mámení v muzeu aneb II. ročník muzejní noci trochu jinak                                              termín: 6. 6. 2008

13. Řezbářská sobota, Svatojánská pouť                                                                             termín: 14. 6. 2008

14. Šperkařská přehlídka - prezentace 20. mezinárodního šperkařského sympozia             termín: 1. 7. 2008

15. Kamenářské dny                                                                                                    termín: 1. 7. -20. 7. 2008

16. Za Dačickým aneb Kutná Hora po zemi i v podzemí - vlastivědný zájezd                      termín: 13. 9. 2008

17. Týden evropských geoparků                                                                                    termín: 18. -21. 9. 2008

18. Slovensko na cestě za geoparkem                                                                                 termín: 22. 9. 2008

19. Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku                                                               termín: 22. 9. 2008

20. Šumná Jizera                                                                                                                 termín: 11. 11. 2008

21. Den pro turnovskou synagogu - doprovodný program slavnostního otevření                termín 20. 11. 2008

22. Adventní koncert v muzeu                                                                                               termín: 5. 12. 2008

23. Vánoční dílna                                                                                                           termín: 2. -12. 12. 2008

24. Advent v muzeu -tradiční mikulášské odpoledne s nadílkou pro děti                              termín: 6. 12. 2008

Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

Celkem proběhly v Turnově  4 akce , kterých se zúčastnilo cca 400 osob:                                         

1.   Řezbářské sympozium Turnov 2008
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Tradiční XIV. setkání řezbářů z  České republiky i ze Slovenska, různého věkového složení. Tentokrát se 

opět  pracovalo i prezentovalo v areálu Dlaskova statku v Dolánkách. Aktivní účast veřejnosti prostřednictvím 

řezbářské dílny -využití zejména místními školami.

Místo konání: Dlaskův statek Turnov -Dolánky, termín:  15. -16. 6. 2008

2. XX. mezinárodní šperkařské sympozium

Tradiční akce pod záštitou MČR -mezi účastníky sympozia jsme nalezli umělce z celého světa. Sympozium 

bylo zakončeno samostatnou výstavou. Termín: 1. 7. -8. 7. 2008

3. Dětský výtvarný salon 2008 na téma Můj domov, moji přátelé

 Další ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže česko-polské spolupráce. Termín: do června 2008

4. 22. zasedání koordinačního výboru Sítě evropských geoparků

Mezinárodní setkání zástupců evropských geoparků -organizační zajištění a realizace doprovodného 

programu.  Termín: 18. -19. 9. 2008

Sbírky, dokumentace, odborná činnost

Počet evidenčních sbírkových předmětů k 31. 12. 2008 byl  64.485, roční přírůstek tedy činí 255 předmětů. 

V daném roce bylo zakonzervováno a zrestaurováno celkem 201 souborů + 36 předmětů. Muzejní knihovna 

čítala k 31.12. 2008 17.251 knihovních jednotek, z toho 9891 nesbírkové povahy. 

Počet badatelských návštěv v roce 2007 byl 146 osob. 

(Zdroj: Výroční zpráva OMČR)

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitel Mgr. Hanuš Karpíšek

Objekty a prostory knihovny:

Také v roce 2008 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

V hlavní budově v Jeronýmově ulici jsou k dispozici následující prostory:

1. Oddělení pro dospělé

2. Oddělení pro děti a mládež

3. Oddělení multimédií a internetu

4. Poradenské centrum

5. Čajovna

6. Společenský sálek

7.Galerie na schodech

Bohužel celková plocha a možnosti uspořádání domu (staré vily) neumožňují další rozvoj. Nově zřízené od-
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dělení multimédií a internetu se nachází v prostoru bývalých kanceláří, zde je také provozována zvuková 

knihovna. Ostatním prostorám pro klienty většinou chybí zázemí (šatna a pod.). Rovněž prostory pro perso-

nál (kanceláře, kuchyňka, toalety) jsou co nejúspornější. Pro srovnání uvádíme tabulku, vypracovanou ředi-

telem Mgr. Karpíškem, srovnání prostoru knihovny v Turnově s městy stejné velikosti:

Popis údaje Turnov Průměr %

Plocha knihovny pro uživatele 400 m2 557 m2 71,8

Plocha knihovny celkem včetně služebních prostorů 628 m2 889 m2 70,6

Koncem roku 2007 byla  vypracována expertíza  PhDr.  Ladislavem Kurkou a  v  roce 2008 se prostorami 

knihovny začalo Město vážně zabývat. Řešení bude pravděpodobně navazovat na další projekty ( městské 

kino, Fokus, dopravní terminál).

Personalistika:

Tým pracovníků tvořilo v roce 2008 šest zaměstnanců na plný úvazek ( 4 profesionální knihovnice, jedna kul-

turní pracovnice a ředitel) a dvě dobrovolné knihovnice - důchodkyně na pobočkách. Od roku 2007 zajišťují 

běžný úklid stávající zaměstnankyně - knihovnice, 2x do roka velký úklid (okna, koberce apod.) úklidová fir-

ma. Dále byla propuštěna účetní, účetnictví je nyní vedeno externím pracovníkem, který dosud vykonával 

konzultace v tomto oboru. Tento stav byl zachován i ve sledovaném období.

Vybavení knihovny, knihovní fondy a služby:

V roce 2008 pokračoval trend nového uspořádání, vybavení a prostorového rozmístění hlavní budovy, v ob-

dobí 2006 - 2008 byly provedeny následující  změny:

- byl renovován sklad knih

- vyklizen a upraven prostor zázemí sálku pro potřeby Tyflocentra

-oddělení multimédií a internetu v 1. patře, zajištěny uzamykatelné skříně a pracoviště pro veškeré technické 

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 

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
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- výjimečně vydávání tematických publikací

K 1.1. 2008 byl vydán nový ceník služeb a sankcí MKAMT,  kde byla zvýšena cena za meziknihovní výpůjční 

službu  (o 10,- Kč) a zaveden roční registrační poplatek 30,- Kč (nehradí zrakově postižení). Ceník služeb 

vypadal v roce 2008 takto (výběr nejdůležitějších položek):

Právnická osoba Fyzická osoba

Roční registrační poplatek 200,00 Kč 120,-Kč, důchodci 70,- Kč

Výpůjční poplatky bez registrace 100,- Kč za 1svazek na 1 měsíc 30,- Kč za 1 svazek na 1 měsíc

Meziknihovní služby 50,00 Kč 50,00 Kč

Přístup k internetu zdarma zdarma

Pronájem sálku 150,- Kč/ hodina 150,- Kč /hodina

Dále ceník obsahuje poplatky za reprografické služby, tisk a ukládání dat z PC a sankce za porušení kni-

hovního řádu (upomínky, ztráta dokumentu a další škody).

Kulturní, výchovné a vzdělávací akce:

V celostátním měřítku vykazovala MKAMT opět nadprůměrný počet těchto akcí a jak vyplývá i z výše uve-

deného kalendária jde o akce kvalitní a dobře navštívené. Akce byly určeny pro celou škálu kategorií ná-

vštěvníků, pro které jsou akce určeny:

- pro děti a rodiče s dětmi byly uspořádány tradiční výtvarné a tvůrčí dílny ( lampičková, čertovská, košíkář-

ská, hedvábná, batikování, řezbářská, Tvoříme z přírodních materiálů, Tvoříme dárky a vánoční výzdobu), 

dva programy Ilustrace není legrace, pravidelné Pohádkové podvečery a další

- pro školáky to byly pořady a soutěže Pověsti Českého ráje, Pasování prvňáčků, Zpíváme si s knížkou, 

Slavnost abecedy a čtení, recitačně vypravěčská soutěž Čteme všichni, vypráví jen někdo, Den čtenářů na 

hradě Valdštejně, fotosoutěže a výtvarné soutěže a mnoho dalších

- pro dospělé jde především o komponované pořady a přednášky, například Večery Na Sboře ( Samotářská 

dcera Boženy Němcové Theodora, Večer pro Jana, F. X. Drozen, Já, Josef Klíma, Zpátky k pramenům, 

Čeněk Paclt, Já se tam vrátím, Básníci našeho kraje, Karel Vik a Český ráj), cestopisné přednášky a další 

jednotlivé pořady 

- 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

- 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 

176



Turnov, Dětským centrem Sluníčko, občanským sdružením Slunce všem, Podkrkonošskou společností přátel 

a rodičů postižených dětí, se Speciální školou v Turnově a pedagogickým centrem při této škole. Jak je uve-

deno výše, tradiční pozornost je věnována dětem, seniorům a postiženým občanům.

(Zdroj: Výroční zpráva 2008)

► SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, MARKOVA 311, 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 daném období se počet členů zvýšil o 5, takže Sdružení mělo  celkem 54 členů, z toho 39 měst a obcí 

(72,2 %), dvě neziskové organizace (3,7 %) a 13 subjektů ze soukromého sektoru (24,1 %). Za uplynulé ob-

dobí byl zaznamenán nárůst členské základny o zhruba 10% (ze 49 na 54 členů). Další subjekty se zájmem 

o členství jsou v jednání.

Noví členové: obec Březina, České doteky hudby, o.p.s., obec Kosmonosy,  hrad a zámek Staré Hrady u Ji-

čína, město Nová Paka

Společnost Zástupce Funkce
Agentura ARA, s.r.o. Aleš Ressler

Autokemp Sedmihorky, v.o.s. Roman Rákosník

České doteky hudby, o.p.s. Mgr. Miroslav Matějka ředitel

Kontinuum I. Margatera Pospíchalová

Schliková, J. M. Schlik

Město Dolní Bousov Josef Vynikal starosta

Město Jičín Mgr. Richard Koníř

Město Kosmonosy

Město Lomnice nad Popelkou Vladimír Mastník starosta

Město Mladá Boleslav Mgr. Jaroslav Polívka náměstek primátora

Město Mnichovo Hradiště Romana Henczeová

Město Nová Paka

Město Rovensko pod Troskami Pavel Koldovský starosta

Město Semily Mgr. Jan Farský starosta

Město Sobotka Ing. J.Jirásek 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 Březina

Obec Bukvice Eliška Formanová starostka

Obec Čtveřín Dalibor Oplt starosta

Obec Dětenice Ing. Radomír Vališka starosta
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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 Hradec 
Králové

Miroslav Košíček

Okresní hospodářská komora Semily PhDr. Luboš Klikar

Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína

Touristhotel Zámek Hrubá Skála Vladimír Staněk ředitel

Outdoor Discovery, s.r.o. Ing. Roman Bém

Pro - elektro CZ, s.r.o. Otto Kiss ředitel

Sundisk, s.r.o. Martin Bauer

Tomovy parky, Ing. Tomáš Tomsa

Zámek Dětenice Petr Jindrák

V prosinci 2007 přesídlilo Sdružení z provizorních prostor ve Skálově ulici do nové budovy kulturního centra 

Střelnice v Markově ulici.

Personální obsazení se pro rok 2008 ustálilo v následující podobě:

-  Předseda Sdružení Český ráj: Aleš Hozdecký, místostarosta,  Město Turnov

-  Jednatelé sdružení: - Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu, Město Turnov

                       - Bc. Alena Stillerová, referent odboru kultury a cestovního ruchu, Město Jičín

                                    - Gerard Keijsper, vedoucí informačního centra Mladá Boleslav 
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-  Zaměstnanci: - Ing. Jiří Lukeš - manažer projektů

             - Ing. Jitka Stránská - manažer projektů

              - Ing. Hana Žďárská - marketingový pracovník

              - Ing. Jan Mertlík - pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu

- Odborní konzultanti: Ing. Pavla Bičíková, Mgr. Jan Petera a Ing. Slavomír Říman

Orgány této společnosti jsou:

-správní rada ( Mgr. Jan Farský, Aleš Hozdecký, Pavel Koldovský, Mgr. Richard Koníř, Ing. Jiří Nejedlo a Ma-

rie 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 2008 byla schválena změna příspěvkového řádu SČR (navýšení členských příspěvků) a byl zpra-

cován systém výhod pro členy a partnery SČR, stejně jako statut přidruženého člena SČR a regionálního 

partnera.

Sdružení mělo v roce 2008 tři pracovní skupiny:

a) Marketingová skupina

-  řídí Ing. Bičíková, členy jsou zástupci informačních center a dalších subjektů obdobného charakteru

-  koordinace a realizace marketingu, propagačních materiálů, veletrhů cestovního ruchu, marketingových 

projektů a vzdělávání

b) Projektová skupina

- řídí Ing. Lukeš, členy jsou zástupci obcí, svazků obcí a partnerských subjektů

- projednává a koordinuje rozvojové a investiční projekty, připravuje regionální projekty a koordinuje regio-

nální aktivity

c) Pracovní skupina ke značce Regionální produkt Český ráj

- řídí Ing. Jitka Stránská, členy jsou zástupci podnikatelského sektoru (regionální výrobci)

- rozhoduje o přijetí dalších nositelů značky regionální produkt a koordinuje aktivity v rámci systému

Z činnosti sdružení v     roce 2008:  

- Základním úkolem sdružení Český ráj je naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu -  prezentace a 

propagace turisticky významného území, zajištění informačního systému, analytické a statistické činnosti, vy-

tváření a rozvoj partnerství mezi veřejnou, podnikatelskou a neziskovou sférou na poli cestovního ruchu a 

další činnosti. Aktivity sdružení byly financovány z členských příspěvků, dotací všech tří krajů a evropských 

grantů.

Projekty a programy

a) "Za pověstmi Českého ráje" - pokračování úspěšného programu pro rodiny s dětmi

b) "Regionální produkt Český ráj" - projekt na podporu místní produkce, v roce 2008 se počet nositelů znač-

ky rozšířil z 10 na 26

c) Po stopách Albrechta z Valdštejna - nadregionální projekt pro zájemce o historii, prezentován i v Praze, 

dotisk brožury (ve spolupráci s Městem Jičín)

d) Kámen a šperk v Českém ráji - další rozvoj tradiční tematické nabídky, letní pravidelné prohlídky a ex-

kurze, vydán nový leták
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Propagace, tiskoviny

Byly vydány následující materiály:

● Katalog Dovolená - nová ucelená nabídka regionu s přehledem služeb formou brožury - 10.000 výtisků

● Přepracovaný leták Kámen a šperk v Českém ráji

● Turistické noviny Český ráj - společně s Městem Turnov, 10.000 výtisků, z toho polovina cizojazyčně

● Zpravodaj Český ráj - informační periodikum, vyšlo 2x ročně v nákladu 1.500 ks

● Skládačka Skalní města - náklad 7.000 ks, z toho 4.000 cizojazyčně

● Skládačka Hrady a zámky Českého ráje - náklad 6.000 ks, z toho polovina cizojazyčně

● Kalendář akcí 2008, příprava materiálu pro rok 2009

● Příprava katalogu Regionální produkty Český ráj

Propagační akce – programy

● 5. ročník "Český ráj dětem" - zahájení turistické sezony 26.4.2008,  

● Kámen a šperk v Českém ráji – víkendová akce na náměstí a navazující třítýdenní cyklus akcí a ukázek 

řemesel na pozadí historie města

● účast na festivalu Jičín – Město pohádky

● Cyklojízdy Greenway Jizera - 6 vyjížděk na kole, účast cca 250 lidí

Veletrhy

● Tuzemské veletrhy – účast na Region Tour Brno a Holiday World Praha 

● Zahraniční veletrhy – Vakantie Utrecht, Mnichov, Varšava, Lipsko, Poznaň

● Regionální veletrhy – Lysá nad Labem, Hradec Králové, Ostrava, ITEP Plzeň

Informační systém

● Internetové stránky - pravidelná aktualizace a doplnění služeb

● Značení kulturních a turistických cílů -  v roce 2008 proběhl monitoring stavu, zahájena I. etapa nového 

značení na Sobotecku

● Značení cyklotras a naučných stezek

Investiční a rozvojové projekty

●   Geenway Jizera - projekt na podporu bezmotorové dopravy v koridoru řeky Jizery, připravena projektová 

dokumentace a zahájeny marketingové přípravy

●    Zlatá stezka Českého ráje, zmapován rozsah poškození, vypracován investiční záměr a zahájenypráce 

na projektové dokumentaci

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: Ladislav Koucký (po dobu mateřské dovolené paní Andrey Jurášové)

V roce 2008 byl hrad pro návštěvníky otevřen takto:

- v dubnu od 9 hodin do 16 hodin o víkendech a svátcích
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- v květnu až říjnu denně od 9 hodin do 16.30 hodin

Vstupné bylo zvýšeno o 5,- Kč na osobu, tedy činilo  40,- Kč, snížené (děti, studenti, důchodci) 20,- Kč.

Návštěvnost památek celkově byla v roce 2008 slabší, někteří kasteláni hlásí až třetinový propad. Valdštejn 

zaznamenal nízkou návštěvnost z počátku sezony (zejména v dubnu), zbytek sezony však téměř dohnal loň-

skou návštěvnost: V roce 2008 si prohlédlo hrad 72.505 návštěvníků, v roce 2007 73.850, takže pokles činí 

jen 1,83%.  Tržby ze vstupného i ostatního prodeje zůstaly na loňské úrovni. Počet svatebních obřadů usku-

tečněných na hradě zůstal také na stejné úrovni (96 svateb oproti loňským 99). K návštěvnosti přispívají také 

četné kulturní pořady a akce pro děti.

Investiční akce a doplnění expozice v     roce 2008:  

1. Rekonstrukce zadního paláce

2. Doplnění  expozice  biliárového  sálu  o  makety  kulturních  památek  Českého ráje  -  výrobcem je  pan 

Koucký osobně, jen vitríny jsou v hodnotě 150.000,- Kč

3. Úprava prostranství uvnitř hradu - založeny nové trávníky na předním dvoře, záhony a nádoby s květi-

nami

4. AT Girsa bylo zadáno provedení návrhu na obnovu plotů u gotického torza

Průběžně je pracovníky prováděna drobná údržba, úklid a ostraha hradu.

Programová nabídka v roce 2008:

Neděle 13. dubna 2008  - Divadelní soubor Sokol Přepeře – Strakonický dudák (J. K. Tyl)

Sobota 19. dubna 2008 -  Jarní koncert – Hradecké komorní tucteto a Festivia Chorus 

- duchovní hudba a černošské spirituály v kapli sv. Jana Nepomuckého

Čtvrtek 1. května 2008 - Melodram Máchův Máj s hudbou Zdeňka Zahradníka, recitace: Věra Slunéčková, 

Bořivoj Navrátil - nově prostranství před zadním palácem

Sobota 17.května 2008 - Poutní slavnost a výročí posvěcení kaple  sv. Jana Nepomuckého

Neděle 18. května 2008 - Koncert sboru CANTUS Jaroměř

Neděle 25. května 2008 - Obnovený divadelní spolek Jirásek z Olešnice u Turnova  - F. Tetauer: Úsměvy a 

kordy

Neděle 8. června 2008 - koncert souboru Veselé kapuce v kapli sv. Jana Nepomuckého

Tradiční hudební léto na Valdštejně

Jako každý rok vystoupila řada hudebních souborů v krátkých programech během dne: 

Úterý  1. 7. 2008 - koncert belgického dechového orchestru ALIZÉ

1. - 2. 7.  a  4. -  6. 7.  2008 - Hradecké tucteto

11. - 18. července - Holla! Hollan - letní seminář pod vedením Michaela Pospíšila, věnovaný dílu 

Valdštejnského poustevníka Václava Karla Holána Rovenského

Neděle  20. 7. 2008 - Rosa gallica – Hudba staré Anglie v sále klasicistního domu

21. – 25. července 2008 – Dílna na hradě Valdštejn s CPR NÁRUČ

Středa 23. července - Boudewijn Zwart - Mobilní koncertní zvonkohra na hradě Valdštejn

- divácky nejúspěšnější pořad roku navštívilo 1006 diváků!

3. – 10. srpna  2008 – programy souborů Collegium 419 Praha a „Valdštejn Singers“
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Čtvrtek 21. srpna 2008 - Duchcovský pěvecký sbor rodičů a žáků Základní umělecké školy v Duchcově

13. – 14. 9. 2008 - Dny evropského dědictví 2008 - Národní téma 2008  "Památky v krajině a krajina jako 
památka": 

- v sobotu 13. září 2008 vystoupil v kostele sv. Jana Nepomuckého soubor Veselé kapuce – Hudba starých 
mistrů 

- v neděli 14. září 2008 také v kostele sv. Jana Nepomuckého soubor Collegium Quod Libitum

Vánoce 2008

Sobota 13. 12. 2008 - Amatérský pěvecký sbor PROVAZ (PRO Vánoční Zpívání) 

Sobota 20. 12. 2008 - Vánoční zpívání dívčího sborečku turnovského skautského střediska.

Středa 24. 12. 2008 - Vánoční koncert ZEFFIRO TORNA            

Pátek 26.12 .2008  - Musica Fortuna Turnov - Vánoční koncert

(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 přestavěn 

v renesančním slohu. K nejznámějším šlechtickým rodům, které zámek vlastnily delší časové období, patřily 

Vartemberkové, Krajířové. V roce 1628 získal panství rod Des Fours (později Walderode). Známý restituční 

spor o zámek a přilehlé pozemky se táhle 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. Interiéru 

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. V roce 

2008 se na zámku uskutečnilo 72 svatebních obřadů.

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). 

Ceník vstupného vypadal takto: 
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Malý okruh

vstupné za prohlídku

s výkladem v českém jazyce

vstupné s příplatkem za prohlídku

s výkladem v cizím jazyce

 plné vstupné 60,- Kč 100,- Kč

 snížené vstupné 45,- Kč 65,- Kč

 rodinné vstupné 180,- Kč není poskytováno

Velký okruh

vstupné za prohlídku

s výkladem v českém jazyce

vstupné s příplatkem za prohlídku

s výkladem v cizím jazyce

 plné vstupné 80,- Kč 120,- Kč

 snížené vstupné* 60,- Kč 80,- Kč

 rodinné vstupné** 240,- Kč není poskytováno

Zdarma je vstup na prohlídku umožněn dětem do 6 let v doprovodu rodičů,  průvodcům držitelů  průkazu 

ZTP/P a držitelům průkazu FOD.

Zámecké sklepení  :   dospělí 30,- Kč/osoba, děti do 15 let 15,- Kč/osoba 

Sezonní výstava:  jednotné vstupné 10,- Kč/osoba

► STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV SEMILY, PRACOVIŠTĚ TURNOV, ALEJ LEGIÍ 520
Ředitel archivu: PhDr. Ivo Navrátil

Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Jakubec

Pracovník spisovny v Turnově: Zdeněk Kašpárek

Úřední dny v Turnově nejsou, zájemci musí kontaktovat centrální pracoviště v Semilech nebo pracovníka 

spisovny a dohodnout konkrétní návštěvu.

Spolky a zájmové organizace
► TURNOVSKÁ BOHÉMA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5, TURNOV
Předseda sdružení: Bohuslav Lédl, jednatel: Jan Sajíc

Turnovská Bohéma je občanské sdružení složené z jednotlivých spolků amatérské turnovské kultury:

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

Hitmakers – vedoucí Jiří Brodský

Jazz kvintet Josefa Uchytila

Lédl jazz kvintet – vedoucí Mgr. Bohuslav Lédl
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Turnovské divadelní studio – vedoucí Mgr. Petr Haken

Ateliéry T 55 – vedoucí Jarda Stuchlík

Pranic – vedoucí Alena Tomášová

Rebel - vedoucí Pavel Matys

Od roku 2008 není členem Turnovské orchestrální sdružení.

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 a vy-

tvořilo nový organizační celek pro všechny, kteří byli v předešlých letech organizovaní pod Turnovským kul-

turním střediskem. Potřeba vytvoření nového společného občanského sdružení vznikla v důsledku změny 

příspěvkové organizace TKS na obchodní společnost KCT s.r.o. a legislativních problémů při fungování spol-

ků v rámci této obchodní společnosti. 

V     roce 2008 Turnovská bohéma uspořádala festivaly   Modrý kocour, Jazzové hody + Neformjazzfest. 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.

► PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA

Ing. Libuše Marhanová - předsedkyně, Bohuslav Lédl - dirigent

Spolek uspořádal v roce 2008 celkem 11 veřejných koncertů, z toho 4 v Turnově, dále uskutečnil Tříkrálový 

koncert v Libuni, jarní a adventní koncert v kostele sv. Jiljí v Železnici, zahájení Dvořákova Turnova a Sych-

rova u pamětní desky na nádvoří zámku, provedení Hubertské mše na Všeni a v Bozkově a další vystou-

pení. V Turnově to byla především účast na koncertu pěveckých sborů u příležitosti otevření Střelnice, vy-

stoupení v kulturním programu ke 100. výročí gymnázia a koncert Česko-slovenské Vánoce s Turnovským 

orchestrálním sdružením, kdy byly vůbec poprvé provedeny dvě pastorální mše v jednom večeru, a to  J. J. 

Ryby a E. Paschy. Velký úspěch mělo provedení Rybovy České vánoční mše Hej, mistře na náměstí na zá-

věr  vánočních trhů. Ke konci roku měl sbor 37 evidovaných členů.

► TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO

Mgr. Petr Haken, vedoucí souboru

Každoroční velkou akcí, pořádanou TDS, je divadelní přehlídka Modrý kocour, v roce 2008 se uskutečnil již 

13. ročník. Kromě toho připravil soubor další dvě premiéry: Knoflíkovou válku a velmi úspěšné Tři sestry. V 

rámci souboru funguje také studio mladých.

► DECHOVÁ HUDBA TURNOVANKA

Mgr. Jindřich Bada, dirigent

V roce 2008 uspořádala Turnovanka neuvěřitelných 27 veřejných vystoupení. Byla to hlavně pravidelná Po-

sezení při dechovce v hasičárně na Daliměřicích (celkem 13), která mají stálé a bohaté publikum. Dále účin-

kovala v Turnově na Vánočních trzích na náměstí. V roce 2008 se také zúčastnila přehlídek dechových hu-

deb v Jizerním Vtelně, Vackova Liberce a reprezentovala nás na přehlídce v německém městě Pirna. Kromě 

toho hrála dvakrát Lomnici nad Popelkou, v Mnichově Hradišti, Libuni, Tatobitech a v dalších místech.  V 

roce 2008 měla 18 evidovaných členů.

► HITMAKERS

Jiří Brodský, vedoucí souboru
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Skupina hraje nepřetržitě devátým rokem  a v roce 2008 uskutečnila 20 veřejných vystoupení. Mimo jiné to 

byla účast na těchto akcích: Zámecké hudební soboty v Lomnici nad Popelkou, Klokočský hudební festival, 

Benátská noc na Malé Skále, Skleněné městečko v Železném Brodě a další vystoupení na tanečních zá-

bavách, slavnostech apod. V září 2008 Hitmakers pokřtili nové CD s názvem "Světlo v nás". Skupina má 4 

členy.

► PRANIC

Alena Tomášová, Mgr. Ondřej Halama, zástupci souboru

Kapela  Pranic  fungovala  čtvrtým  rokem  a  za  dobu  své  existence  se  dostala  do  povědomí  nejen  na 

Turnovsku.  V  roce  2008  účinkovala  na  celostátních  folkových  přehlídkách  a  festivalech  Mohelnický 

dostavník,   Zahrada 2008, Folková růže v Jindřichově Hradci a na dalších akcích, na př. na turnovském 

Gymplfestu..  V roce 2008 vydala samostatné CD s názvem Jaký je náš svět. Má 5 členů.

(Zdroj: Výroční zpráva Bohémy a jednotlivých členů sdružení)

► 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.

V roce 2008 s agenturou Organon spolupracovaly následující spolky:

- Nothingham, vedoucí Pavel Mlejnek

- Funk Corporation, vedoucí Ing. Lukáš Masopust

- Hottentot, vedoucí Lukáš Václavík

- Magda Brožková Band

- Turnovské orchestrální sdružení

► NOTHINGHAM

Pavel Mlejnek, vedoucí kapely

Rocková kapela Nothingham existuje vstoupila do 13. roku své činnosti a měla celkem 6 členů. V Turnově je 

dobře známa a reprezentuje město i jinde. K vystoupením patřily například festivaly: Hexes without Hedges, 

Koza 08 (u Zrcadlové kozy), Benátská noc, Gymplfest.

► FUNK CORPORATION

Ing. Lukáš Masopust, vedoucí kapely

V roce 2008 měla kapela opět bohatou činnost - celkem 16 vystoupení a vlastní festival Funkin'4 v atriu mu-

zea v Turnově. Kapela má 11 členů, v roce 2008 změnila obsazení na postu kytaristy. V uvedeném roce se 

Funk Corporation zúčastnila charitativní akce s názvem Pražská klubová noc, ve prospěch Domova Sue Ry-

der (pro seniory) bylo vybráno čtvrt milionu korun.

► TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ

V  roce  2008  pokračovalo  začlenění  nových  hudebníků  do  orchestru,  a  to  zejména  z  řad  absolventů 

turnovské a liberecké ZUŠ. Nácvik skladeb se posunul i k dílům 20.století - orchestr nahrál autorskou hudbu 

k filmu pro studenta FAMU. V roce 2008 se uskutečnilo 18 veřejných koncertů, a to v Turnově a Liberci. V 

roce 2008 přešel orchestr z členství v Turnovské Bohémě k agentuře Organon.

(Zdroj: Výroční zpráva agentury a jednotlivých kapel)
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► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Předseda Otakar Grund 

Místopředsedkyně Marie Meixnerová 

V roce 2008 překročil Spolek magickou hranici 400 členů, takže je spolu se Svazem postižených civilizační-

mi chorobami největším spolkem v Turnově.  Snahou Spolku je propagovat Turnov  v širokém okolí i v za-

hraničí, např. v našich partnerských městech. 

Činnost Spolku pokračovala i v tomto roce řadou zejména vlastivědných a kulturních akcí. Dále spolupra-

coval s dalšími subjekty podobného zaměření – Pekařovou společností Českého ráje, Městskou knihovnou 

Antonína Marka, Konfederací politických vězňů atd. Spolek se pravidelně účastnil také slavnostního vítání 

občánků  do  nového  života,  pořádaného  městským úřadem,  a  odměňování  nejúspěšnějších  absolventů 

turnovských základních škol. Spolkový časopis Náš Turnov dosahoval dobré kvality a zájmu čtenářů. V roce 

2008 vyšla další 2 čísla. 

Hlavní akce v roce 2008:

7. ročník Letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále (červenec - srpen 2008)

Zájezdy:

13.2.2008 - zájezd do Prahy - prohlídka sídla senátu s doprovodem PhDr. Jaromíra Jermáře, výstava 

                    Albrecht z Valdštejna

24.5.2008 - výlet na Potštejn a do Častolovic

6.9. 2008 - zájezd do Chrudimi, Slatiňan, skanzenu Veselý Kopec u Hlinska a do Ležáků

29.11.2009 - zájezd do Drážďan

Pěší vycházky: 

- stezkou Jana Dědiny po Tatobitsku

- Boreckými skalami z Rovenska pod Troskami do Radvánovic

Sjetí Jizery na raftových člunech z Malé Skály k Zrcadlové koze - nejkurióznější akce Spolku

Besedy a přednášky:

- Demokracie a politika - přednáška PhDr. Jaromíra Jermáře

- Historie a současnost archeologického naleziště v Příšovicích - PhDr. Petr Brestovanský, archeolog 

   libereckého muzea

- beseda s PhDr. Hanou Maierovou, starostkou města, na aktuální témata 

(Podle závěrečné zprávy výboru SRPT za rok 2008)

► PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE
Sídlo společnosti: Skálova ul. 71, Turnov

Předseda společnosti: Mgr. Karol Bílek

Jednatelka společnosti a pokladník - Jitka Petrušková

Občanské sdružení s kulturně vzdělávacím programem v oblasti historie mělo v roce 2008 93 členů z celé 

republiky i ze zahraničí, z toho 8 kolektivních, na příklad muzea a střední školy, i Městská knihovna Antonína 

Marka v Turnově a Spolek rodáků a přátel Turnova. Společnost byla nadále kolektivním členem Sdružení 

historiků ČR. 
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Od roku 2002 je pravidelně udílena cena Josefa Pekaře, jejímž cílem je podpora vědecké práce mladých ba-

datelů (do 35 let) v oboru českých dějin 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. Valná hromada Společnosti se sešla 15. března 2008 a mimo běžné "pracovní" úkony 

jmenovala čestnými členkami PhDr. Evu Bílkovou a Jitku Petruškovou.

Hlavní činnost v roce 2008:

1. Vydání a distribuce sborníku příspěvků z konference Jan Patočka, české dějiny a Evropa

2. Příprava konference Šlechtická sídla a jejich rody v Českém ráji, která se bude konat v dubnu 2009 ke 

100. výročí vydání Pekařovy Knihy o Kosti

3. Tematické zájezdy - 26. dubna 2008 Hořické jaro, 9. září Kutná Hora na zemi i v podzemí

4. Přednáška PhDr. Evy Ulrychové Letecká prospekce na Jičínsku, konaná 15. března 2008 

(Zdroj: Zpráva jednatelky Jitky Petruškové )

► SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, O.S.                                      
Spolek působí jako občanské sdružení od roku 1995 a v roce 2008 měl 30 členů, z toho 25 přispívajících. 

Předseda spolku: Jaroslav Obročník, výkonný místopředseda: PhDr. Miroslav Cogan

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  i s místními organizacemi i partnerskými městy. Vedle toho jsou pořádány akce menšího roz-

sahu, podporující lidová řemesla a tradice, pořady a soutěže pro děti a podobně. V roce 2008 Spolek vý-

znamně přispěl k zajištění prací na soupisu Scheybalovy sbírky. S činností Spolku souvisí i vydávání propa-

gačních materiálů, které prezentují tradiční lidová řemesla a jejich tvůrce na veletrzích cestovního ruchu, v 

informačních střediscích regionu a v příhraničních oblastí apod. 

Hlavní akce v     roce 2008:  

9. února – Masopust na Dlaskově statku

29. března - Velikonoce na Dlaskově statku spojené s přehlídkou folklorních souborů

31.května  - 1. června  - Staročeské řemeslnické trhy

27. září - Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku

(Zdroj: Výroční zpráva Spolku)

► OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PAMĚŤ ČESKÉHO RÁJE A PODJEŠTĚDÍ
Vlastivědný spolek byl obnoven v roce 1994 a v roce 2008 měl 100 členů.

Předseda: Václav Jenšovský, prom. fil., jednatel: RNDr. Zdeněk Mrkáček

Hlavním předmětem činnosti sdružení je "propagace a ochrana nadčasových hodnot Českého ráje a Pod-

ještědí (památky,  příroda, tradice, osobnosti a další)",  a to hlavně prostřednictvím vlastního sborníku Od 

Ještěda k Troskám. Jeho vydávání bylo rovněž obnoveno v roce 1994, vychází čtvrtletně v nákladu 900 kusů 

a v roce 2008 měl cca 500 stálých předplatitelů.

► LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR NA ŽIDLI, O.S.                                                                                  
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 Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002.

Předseda sdružení: Petr Záruba

Historie tohoto loutkářského souboru sahá do roku 1978 - v letošním roce tedy oslavil  30. výročí svého 

vzniku. U jeho pomyslné kolébky nestál nikdo jiný než turnovská loutkářská legenda Jarda Motýl Ipser, pod 

jehož  režií  vznikla  i  první  inscenace  pohádky  Princezna  Mušlička.  Pět  vyřezávaných  „zámeckých“  židlí 

z depozitáře turnovského divadla, které tvořily scénu k této inscenaci, inspirovalo členy souboru k současné-

mu názvu. Po celou dobu svého trvání souboru byla dominantní práce pro děti a s dětmi. Právě jim byly ur-

čeny nastudované pohádky, které jim mnohokrát hráli i mladí členové souboru. 

Od roku 1996 v období říjen - duben soubor připravuje pravidelný cyklus Nedělních pohádek, kde se před-

stavují s vlastními inscenacemi, nebo uvádějí program svých přátelských souborů. Mezi další výrazné aktivi-

ty souboru patří akce „Loutkáři dětem“ na zámku Hrubý Rohozec. Chloubou souboru může být každoroční 

pořádání regionální loutkářské přehlídky pro Liberecký kraj a Český ráj TURNOVSKÝ DRAHOKAM, které se 

vždy koná ve víkendových březnových dnech. V letošním roce se konala nově Loutkářská pouť na Dlaskově 

statku, které se účastnilo osm souborů.

V roce 2008 měl Loutkářský soubor Na Židli 17 dospělých členů a pět dětských. Činnost souboru byla více 

než bohatá - celkem 79 představení potěšilo více než 6,5 tisíce diváků. Dále soubor organizoval představení 

svých kolegů, dalších loutkářských souborů, těch bylo celkem 22 a navštívilo je dalších 2753 diváků. V roce 

2008 měl soubor na repertoáru 13 her, nejvíc bylo žádáno představení Pejsek a kočička myli podlahu a pekli 

dort (hráno 20 krát), Červená karkulka (hráno 15 krát) a Ježek a zajíc (hráno 10 krát). Nově se "zabíhají" hry 

Kdo zachrání princeznu a Kniha, které měly letos po jednom představení.

Hlavní akce roku 2008:

14. až 16. března 2008 - Turnovský drahokam

6. června - Muzejní noc

červenec - srpen - Loutkáři dětem

září - prosinec - Nedělní pohádky

27. září - loutkářská pouť na Dlaskově statku

Kromě místních akcí se LS Na Židli účastnil i dalších příležitostí v rámci celé republiky: 

4. července - Loutkářská Chrudim ( s pohádkou Pejsek a kočička)

16. srpna - Valdštejnská lodžie ( s pohádkou Tři prasátka a vlk)

12. října - seminář v Chocni (pohádka Otesánek)

15. listopadu Loutkobraní v Libáni ( pohádka Pejsek a kočička)

► O. S. ČMUKAŘI
Loutkové alternativní divadlo Čmukaři funguje jako samostatné občanské sdružení

Vedoucí souboru: Jaroslav "Motýlek" Ipser

V současné době má soubor 5 členů. V roce 2008 vstoupil do 33. sezóny a sehrál neuvěřitelných 46 

představení po celé republice, tradičně na Turnovském drahokamu, Loutkářské Chrudimi, na Dlaskově 

statku. Členové souboru také působí v porotách regionálních přehlídek, ale i v odborné radě pro loutkové 

divadlo při IPOS ARTAMA při Ministerstvu kultury ČR.
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►KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV 
Předsedkyně: Jana Zajícová

Zřizovatel: Kulturní centrum Turnov, s.r.o., jednatel: Václav Feštr

Předsedkyně KPH: Jana Zajícová , jednatelka: Dana Feštrová

Dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu, které připravuje ve vlastní dramaturgii  a za spolupráce 

s Kulturním centrem Turnov, s.r.o.,  každoročně pořádá cyklus  9 koncertů. Výbor sdružení má celkem 9 

členů. Sezóna 2007/2008 byla  42. V roce 2008 se uskutečnily následující koncerty:

- leden - Turnovské orchestrální sdružení - výroční koncert

- únor - Taneční dostaveníčko s madame Pompadour - barokní balet

- březen - Roman Frič - klavírní recitál

- duben - Puella Trio

- květen - Fraternitas Litteratorum - renesanční polyfonie

- září - Miroslav Kejmar - trubka, Jiřina Pokorná - varhany

- říjen - Tance ohně - Wihanovo kvarteto a Kateřina Englichová - harfa

- listopad - Ondřej Hubáček - klavírní recitál

- Lada Fedorová - houslový recitál

Rozpočet sezóny se pohyboval ve výši cca 140 tisíc korun, z nichž  40.000,- činil příspěvek Města, 9.000,- 

příspěvek  Nadace  Českého  hudebního  fondu  a  část  byla  hrazena  ze  zůstatku  z  minulých  let,  tradiční 

sponzoři tentokrát bohužel nepřispěli obvyklou třetinou rozpočtu, ale 5.000,- Kč (Pila Plátek). Ceny abonent-

ních vstupenek byly 750,- Kč (plná cena) a  500,- Kč pro důchodce. Ve spolupráci s gymnáziem a SUPŠ byly 

vydány studentské abonentky zdarma, které si zájemci vyzvednou vždy před koncertem u učitelky hudební 

výchovy Evy Lédlové. Kromě vlastní přípravy koncertů se dva členové výboru zúčastnili celostátního setkání 

Kruhů přátel hudby ve Valašském Meziříčí.

► SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV, O.S.                 
Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová

Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov vznikl v prosinci 1999 jako samostatné ob-

čanské sdružení a začal pracovat v polovině ledna 2000. Cílem spolku je organizační zajištění a oživení  hu-

debního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, který má na Turnovsku bohatou tradici a historické kořeny. 

Jedním z hlavních úkolů je pořádání mezinárodních interpretačních dílen mladých pod vedením známých a 

uznávaných lektorů, které vznikly z podnětu jednatele Kulturního centra pana Feštra a v roce 2008 vstoupily 

již do 9. ročníku. V roce 2007 přistoupil spolek ke spolupráci s profesionální agenturou České doteky hudby, 

která řídí velký Dvořákův festival i v jiných městech a pomůže spolku hlavně s financováním a propagací 

Dvořákova Turnov a Sychrova. Tento rok byl pro celou turnovskou část festivalu trochu smolný, neboť vlivem 

správních změn v Německu byla přerušena spolupráce s hudební školou v Niesky a došlo i ke změnám 

programu, a to na poslední chvíli. Naopak se dílen poprvé účastnili žáci hudební školy z Idar Obersteinu. 

Lektory 9. ročníku byli Michyio Keiko – zpěv, Roman Víšek, Jaroslav Šaroun – klavír, Dagmar Zárubová – 

housle.

Nejvýznamnější akce roku 2008:

7.6..  -  Slavnostní  zahájení  festivalu  na Sychrově,  koncert  Ivana Ženatého (housle)  a  Jaromíra  Klepáče 
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(klavír)

9.6. - Odpolední koncert Lédl Jazz kvintetu na náměstí

      -  Večerní koncert písní a árií, sólisté Divadla F. X. Šaldy v Liberci Věra Poláchová a Pavel Vančura

11. – 14. června   - Mezinárodní interpretační dílny při hudebním festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov

► SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MUSICA FORTUNA, O.S.
Předseda: Václav Zajíc, dirigent: Vítězslav Čapek 

V roce 2008 měl sbor 44 členů a uskutečnil 12 veřejných vystoupení. Nejvýznamnější akcí byla třídenní ná-

vštěva irského sboru v Turnově ve dnech 24. - 26. dubna 2008. Ostatní vystoupení:

-   1.3. - vernisáž výstavy v Muzeu Českého ráje

-  31.5. - Staročeské řemeslnické trhy v Turnově

-  21.6. - Slavnosti lípy v Tatobitech

-  28.6. - Letní koncerty na Hrubé Skále 

- 26.10. - Koncert sborů u příležitosti otevření Střelnice

- 11.12. - Vánoční koncert v Turnově

- 21.12. - Vánoční koncert v Přepeřích

- 26.12.-  Vánoční koncert na Valdštejně

► 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. V roce 2008 měla škola zhruba 1000 frekventantů v několika kategoriích: 

Street Dance – Hip Hop, Disko Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disko Show, ale i taneční žánry R&B, 

břišní tance, a podobně .Taneční a pohybová škola ILMA se může pochlubit nejen tituly mistrů České repub-

liky, ale i mistrů světa. V roce 2008 to byli: 

- obhájci loňského titulu z Brém -  Dance Special Coupleformace HVK se skladbou" Michael Jackson"

- Synchron Dance formace DVK " Balli di Gruppo" 

- Special Couple Dance formace " Trpasličí svatba" 

- Synchron Dance malá skupinka HVK "Hrací skříňka" 

- Merengue DVK Zahradníčková Tereza a Zikmund Daniel 

- Latina Show DVK Zahradníčková Tereza a Zikmund Daniel. 

Své umění předvedli frekventanti na řadě kulturních a společenských akcí ve městě: ILMA byla spoluauto-

rem a spolupořadatelem Festivalu přátelství u příležitosti otevření Střelnice, spoluúčinkovala na slavnostním 

večeru k 90. výročí založení republiky, vystoupila na vánočních trzích...

► FOTOKLUB SAFÍR TURNOV, O.S.                                                                  
Předseda organizace: Břetislav Jansa 

Fotoklub Safír působí jako samostatné sdružení s právní subjektivitou od roku 1993, ačkoli historie 
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fotografických setkání je daleko starší. Od téhož roku provozuje ve vlastní režii v pronajatých prostorách  

muzea Českého ráje v Turnově GALERII SAFÍR, kde se zatím představilo 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. Fotoklub 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 Břetislav Jansa.  V roce 2008 uspořádali 

členové turnovského Safíru 41 výstav, 4 besedy a především 17. ročník mezinárodní fotosoutěže Zemský 

ráj. 12 výstav se uskutečnilo "na domácí půdě" v galerii Safír, 12 v informačním středisku na náměstí (galerie 

U Beránka), 7 výstav v galerii Granát, další pak v Liberci a Jelení Góře. Kromě toho spolupracuje se 

švédským Borgholmem a polskými kluby v Čenstochové, Košatinu, Wroclavi a Radomi.

Další spolky a zájmové organizace

► DÍVČÍ DIVADELNÍ SPOLEK DÓRA

Dagmar Landrová, Březová 1535, Turnov

► PĚVECKÝ SBOR CARMINA PŘI ZUŠ TURNOV

Daniel Balatka, nám. Českého ráje 5, Turnov

► ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 

Základní organizace 1, sídlo: Čapkova 789, 511 01 Turnov

Předseda: Ladislav Šic, ul. Dr. Honsů

Tato bezpříspěvková organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže - 39 členů, dále ovcí a 

koz, okrajově i chovatele holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen. 

Chovatelskou zálibu  provádí každý  člen ve svém chovatelském  zařízení, ale  vyvrcholením  činnosti  jsou 

výstavy. Činnost se soustřeďuje do chovatelského areálu a kryté haly v Turnově, U Zastávky ČD Turnov - 

město.

 

► ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV

Sídlo: Kinského 383, předseda: Vladimír Müller, Lidická ul.

Místní organizace měla ve sledovaném roce 340 řádných členů, z toho 28 členů do 18 let.

Revír tvoří hlavně  toky  Jizera, Libuňka a Stebenka, dále Vazovecký potok, Veselka, včetně nádrží Roudný, 

Vražda, Jinolice a  Modřišické rameno.

► 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 
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sítě SŽDC, s.o.  Klub se zasloužil o renovaci a zprovoznění lokomotivy Litovel 310.0134, která v roce 2008 

"účinkovala" při jízdách pro děti, zahájení turistické sezóny a dalších akcích.

► Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 (cvičiště Na Lukách)

► Cech brusičů a rytců drahých kamenů

► Český svaz včelařů

► Český zahrádkářský svaz

► Česká gemologická asociace

► Česká numismatická společnost

► Klub filatelistů Český ráj Turnov

► Klub lodních modelářů Turnov

► Klub vojáků v záloze

► Turnovský radioklub

► Městský útulek pro psy na skautském ostrově

► Modelářský klub AVIATIC CLUB

► Myslivecké sdružení Vesecko

► Myslivecké sdružení Malý Rohozec

► Myslivecké sdružení Valdštejn

► Ochrana Klokočských skal 

► Triga klub

► Sdružení českých fotografů z Turnova a Hejnic

► Konfederace politických vězňů

► Občané pro udržitelný život

► Společenství Čechů Českého ráje

► Sdružení občanů Nudvojovic

► Klub podnikatelů Turnovska

► Svaz autoopraváren České republiky
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VIII. 

ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 2008
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Kalendárium
► S účinností  od 1.  1.  2008  byla  turnovská Městská  nemocnice  transformována  na  Panochovu 
nemocnici, s. r. o. Pro běžného občana se tím nic nezměnilo, turnovská nemocnice se zavázala zachovat 

činnosti jako dosud, tedy  poskytovat lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče, do zakládací listiny přibyla 

ještě správa a údržba nemovitostí. Od nového roku 2008 samozřejmě přibyly regulační poplatky, ty ale s 

transformací nesouvisejí. Další změny v organizaci oddělení nastaly během roku podle státní politiky, re-

spektive podepsání smluv se zdravotními pojišťovnami.

► Od 1. 1. 2008 platí  reforma zdravotnictví a s ní zavedené platby za lékařskou péči. Jedná se o 

následující částky:

- návštěva u lékaře - 30 Kč

- výdej léku na předpis - 30 Kč

- den pobytu v nemocnici - 60 Kč

- návštěva na pohotovosti - 90 Kč

Tyto poplatky se neplatí pouze v případě, že nebylo provedeno klinické vyšetření, když jde o preventivní 

prohlídku nebo laboratorní vyšetření a při zvláštních úkonech, jako je například dárcovství krve. Na ochranu 

seniorů a chronicky nemocných občanů byla ustanovena maximální výše poplatků 5000,- Kč za rok. V 

turnovské Panochově nemocnici byl od začátku roku nainstalován upravený parkovací automat, kde pacient 

zaplatí 30 Kč a lístek o zaplacení předloží pak spolu s pojištěneckým průkazem v ordinaci. Proti lékárně v 

přízemí hlavní budovy byla zřízena pokladna, kde mohou být vráceny například mylné platby.   Ambulantní 

provoz je v Panochově nemocnici od 7 do 17 hodin (tedy za 30,- Kč), od 17 do 7 hodin ráno je služba 

pohotovostní, tedy zaplatíme zvýšený poplatek 90 korun.

► V pondělí 21. dubna byl slavnostně předán výtěžek veřejné sbírky s názvem Pozvedněte slabé ve 
výši 60 tisíc korun.  Sbírku již pátým rokem pořádala Nadace EURONISA. V Turnově se do ní zapojili stu-

denti zdejšího gymnázia a částka je určena hendikepovaným dětem v Dětském centru Sluníčko. 

► Na počátku června 2008 vešly ve známost závěry komise Ministerstva zdravotnictví, která v rámci 
efektivity zdravotní péče dala pokyny zdravotním pojišťovnám k uzavření nebo odmítnutí smluv na 
určité obory v konkrétních zařízeních. V Panochově nemocnici byla z těchto důvodů zrušena dvě od-
dělení - pediatrie (lůžkové dětské oddělení) a gynekologie (nikoli porodnice). Situace vzbudila nevoli 

obyvatel,  zejména co se týká dětského oddělení  -  nejblíže teď máme do Liberce.  Současně s tím byly 

Turnovu nabídnuty další obory, kterých je v Libereckém kraji nedostatek, např. rozšíření rehabilitační péče. V 

souvislosti s jednáním o zrušení slavné semilské ortopedie podal Turnov žádost o zřízení ortopedického lůž-

kového oddělení, které by doplňovalo libereckou a jabloneckou operativní péči. Tyto změny si vyžádají změ-

ny ve struktuře a prostorovém rozmístění nemocnice.

► Hodnotící komise ZM pro cenu obce a čestné občanství rozhodla jednoznačně o udělení ceny do 
sociální oblasti, a sice 1. turnovské chráněné dílně. Cena obce byla navržena za založení občanského 

sdružení  mimořádné  prospěšnosti.  Chráněná  dílna  je  zařízením  pro  pomoc  zdravotně  postiženým  ve 
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společnosti, cíleně rozvíjí možnosti pro pracovní a sociální uplatnění zdravotně handicapovaných, obhajuje 

práva a zájmy těchto občanů na území Turnova a spádových obcí.  Cena byla veřejně předána na slavnost-

ním večeru k  90. výročí založení republiky 28. října 2008 na Střelnici.

Zdravotnická a sociální zařízení ve městě

► PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV, sdružení s ručením omezeným
Jednatel: Ing. Tomáš Sláma

Nemocnice v Turnově prožila historicky první rok činnosti jako sdružení s ručením omezeným ve stoprocent-

ním  vlastnictví  Města.  Chod  nemocnice  a  péče  o  pacienty  se  pro  běžného  klienta  nezměnila,  daleko 

markantnější změny proběhly mimo transformaci nemocnice. Především občany ovlivnil nový systém finan-

cování zdravotnictví a zavedení poplatků a dále výše uvedená reforma zdravotní péče, spojená s novým roz-

místěním a spádovostí oddělení. Následující údaje mapují stav zařízení ke konci roku.

Nemocnice  poskytovala  péči  na  sedmi  lůžkových  odděleních  a  v  odborných  ambulancích.  V roce  2008 

provozovala PNT lůžkovou část s celkovým počtem 180 lůžek, z toho 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek  ná-

sledné péče.  Ročně je v turnovské nemocnici hospitalizováno kolem 6 500 pacientů, obložnost, tedy využití 

lůžek, se pohybovala kolem 80%, a to i přes snižující se dobu hospitalizace na akutních lůžkách. V roce 

2008 se tu narodilo 498 dětí, což znamená stále rostoucí počty porodů. Počty operačních zákroků byly na 

chirurgii na stejné úrovni jako loni, tj. slabě nad 1500 výkonů, na gynekologii počet zákroků klesl pod hranici 

2500 výkonů. Výše uvedené skutečnosti jsou uvedeny dále v tabulkách s porovnání s minulými lety.

Přepočtený počet zaměstnanců na konci roku byl 325 pracovních úvazků, z toho 43 lékařů.

V roce 2008 naplno probíhaly  přípravy na získání ISO certifikátu (certifikace kvality).  Také se podařilo zopa-

kovat akci nadregionálního významu - již 5. ročník Turnovských ošetřovatelských dnů v Sedmihorkách, kde 

se účastnilo 260 zdravotních sester z celé republiky.

Pracovníci Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o.:

Vedoucí pracovníci:

Ředitel - Ing. Tomáš Sláma

Náměstek  LPP -  MUDr. Martin Hrubý

Správce - Martin Sedlák

Hlavní sestra - Bc. Eva Krejčí

Vedoucí administrativy - Ing. M. Dobešová  

Primáři   a  vrchní sestry   oddělení :

INTERNÍ - MUDr. J. Tomášek, M. Kučerová

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
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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

Přehled oddělení Panochovy nemocice Turnov, jejich odborností a počtu lůžek:

Oddělení I
Č

počet lůžek název
Interna 6

7
36 interna klasické lůžko

 6
7

4 interna JIP
 6

7
 interní ambulance CB

 6
7

 interní ambulance B
 6

7
 kardiologická ambulance

 6
7

 diabetická poradna
 6

7
 gastroenterologická amb.

    
Chirurgie 6

7
37 chirurgie klasické lůžko

 6
7

 chirurgická ambulance CB
 6

7
 chirurgická ambulance B

 6
7

 chirurgická amb.traumatol.
 6

7
 mammologická poradna

 6
7

 urologická ambulance
    
Gynekologie - Porodnice 6

7
14 gynekologie klasické lůžko

 6
7

16 porodnice
 6

7
 gynekologická ambulance CB

 6
7

 gynekologická ambulance B
    
ARO + JIP 6

7
4 ARO

 6
7

3 chir. JIP
    
Dětské 6

7
19 dětské klasické lůžko

 6
7

3 dětské JIP
 6

7
1 nedonošenci klasické lůžko

 6
7

7 novorozenci
 6

7
 dětská ambulance CB

 6
7

 dětská gastroenterologická amb.
 6

7
 dětská nefrologická ambulance

 6
7

 amb.pro rizikové koj. a novoroz.
 6

7
 dětská kardiologická ambulance

 6
7

 dětská endokrinologická amb.
 6

7
 dětská psychiatrická ambulance

 6
7

 dětská LSPP
    
Ostatní 6

7
 rehabilitace SZŠ

 6
7

 osteologická poradna
 6

7
 rehabilitace ambulance

 6
7

TRN
 6

7
 alergologie

 6
7

 ARO ambulance CB
 6

7
 anestezie

 6
7

 ambulance léčby bolesti
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 6
7

 OKBH
 6

7
 hematologie - autotransfuze

 6
7

 patologie
 6

7
 endokrinologická ambulance

 6
7

 neurologická ambulance
 6

7
 dopravní služba

 6
7

 RTG
 6

7
 home care

Následné péče
67174000 I

Č
počet lůžek název

 6
7

18 ošetřovatelská následná péče
 6

7
18 rehabilitační následná péče

Ambulace akutní péče
67184000 I

Č
počet lůžek název

 6
7

 ambulance akutní péče

Praktický lékař
67154000 I

Č
  

 6
7

 praktický lékař

Využití lůžek v turnovské nemocnici za poslední čtyři roky:

Statistika porodů v turnovské nemocnici za posledních pět let:

rok 2008 2007 2006 2005 2004
Počet porodů 498 471 429 424 424
meziroční nárůst 5,70% 9,80% 1,20% 0

Hospodářská správa, opravy a investice

V roce 2008 řešili pracovníci PNT především přípravu k restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnice. Proto 

bylo  ve  velice  krátké  době  potřeba  zajistit  rekonstrukci  a  přeměnu  chirurgie  přízemí  na  lůžka  akutní 

rehabilitační péče -  v říjnu byl zahájen provoz na tomto oddělení. Další drobné úpravy si vyžádalo stěhování 

jednotlivých oddělení, které probíhalo za chodu. Dále byl připraven projekt na rekonstrukci bývalého pavilonu 

dětského  oddělení  na  zřízení  lůžek  následné  ošetřovatelské  péče  a  15  lůžek  dlouhodobé  intenzivní 

ošetřovatelské péče a projektová dokumentace na obnovu operačního septického sálu, kde byla  podána 

žádost  o peníze z regionálního operačního programu EU.  Na gynekologickém oddělení  byly  dokončeny 

sociální buňky mezi pokoji. Dále byla připravena rekonstrukce sociálního zázemí pro pacienty ve vstupu do 

nemocnice, jejíž realizace proběhne počátkem roku 2009. 
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Obložnost 2005 2006 2007 2008
akutní lůžka 83,7 81,7 79,5 74,5
lůžka NP 96,5 97 97,5 99,2
MNT celkem 86,3 84,9 83,1 79,7

Ošetřovací 
doba

2005 2006 2007 2008

lůžka akutní 5,8 5,7 5,7 5,4
lůžka NP 25,6 28,9 31,5 31,1



Kvalita péče o pacienty

V měsíci dubnu a květnu loňského roku se nemocnice zapojila do projektu Libereckého kraje „Kvalita očima 
pacientů“.  Cílem  bylo  sledování  spokojenosti  pacientů  v jednotlivých  nemocnicích  Libereckého  kraje. 

Dotazník  byl  sestaven  podle  Pickerovy  dimenze  kvality  do  následujících  osmi  bodů,  z  nichž  žádný 

neobsahuje hodnocení odborného lékařského výkonu:

Přijetí pacienta do nemocnice.

Respekt – ohled – úcta k pacientovi.

Koordinace a integrace péče o pacienta.

Informace – komunikace – edukace pacienta.

Tělesné pohodlí pacienta.

Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta.

Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta.

Propuštění a pokračování péče o pacienta.

Během dvou měsíců proběhl v naší nemocnici kampaňovitý sběr dotazníků na spokojenost pacientů. Celkem 

bylo vráceno 503 dotazníků, což činilo 67% návratnost, a to z oddělení chirurgie, interny, gynekologicko – 

porodnickho oddělení a rehabilitačních následných lůžek. 

Po zpracování dotazníků nám byly sděleny výsledky formou prezentace na krajském odboru v Liberci za 

účasti vedoucí zdravotního odboru krajského úřadu PhDr Riegerové. Nejprve byly porovnávány výsledky 

jednotlivých  nemocnic.  Ze  všech  sledovaných  nemocnic  Libereckého  kraje  byly  nadprůměrně  spokojeni 

pacienti  nemocnice ve Frýdlantu (ve všech 8 dimenzích),  nejméně pak v České Lípě (také ve všech 8 

bodech). Turnovská nemocnice dopadla nadprůměrně, pacienti jsou spokojeni v 5 z 8 dimenzí.

Spokojeností pacientů s péčí v turnovské nemocnici se zabývala i anketa TvA. Zde jsou výsledky:

●      jsem spokojen(a) - 93 hlasů, tj. 18,31%

●      jsem spíše spokojen(a) - 117 hlasů, tj. 23,03%

●      jsem nespokojen(a) - 62 hlasů, tj. 12,20 %

●      jsem spíše nespokojen - 59 hlasů, tj. 11,61%

●      mám silné výhrady k práci některých oddělení - 124 hlasů, tj. 24,41%

●      nemám na věc názor - 53 hlasů, tj.  10,43 %

Pomineme-li nerozhodné hlasy těch, kteří nemají na věc názor, vychází tato anketa skoro obráceně než výše 

uvedený průzkum - 210 spokojených pacientů proti 245 nespokojeným.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV, 28. ŘÍJNA 812
Ředitel -  Bc. Jaroslav Cimbál 

Zdravotně sociální služby Turnov jsou příspěvková organizace zřízená Městem Turnov ke dni 1. 1. 2001. V 
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roce 2008 poskytovaly ZSST služby v následujících oblastech:

- Domovy pro seniory - poskytují pobytové služky osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace, vyža-

duje pravidelnou pomoc jiné osoby.

- Domovy se zvláštním režimem - poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

onemocnění, chronických duševních onemocnění,  Alzheimerovy či jiné demence a podobně, které vyžadují 

pravidelnou pomoc jiných osob.

- Pečovatelská služba - terénní nebo ambulantní služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností 

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.

Organizační jednotky Zdravotně sociálních služeb Turnov:

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 roce 2008 se personální situace v organizaci stabilizovala. Personální obsazení vedoucích ZSST, s.r.o., k 

31.12.2008:

- ředitel - Bc. Jaroslav Cimbál

- vedoucí ekonomického úseku - Iva Jirčáková

- technik - Jan Kunst

- vedoucí sociální pracovnice - Bc. Jitka Kozáková

-  vedoucí úseku sociální péče - Soňa Chládková

-  vedoucí ošetřovatelské péče - Dagmar Brabcová

- vedoucí úseku terénní pečovatelské služby - Marie Jordáková

- vedoucí úseku Výšinka - Jana Jiřenová

- vedoucí úseku Žižkova - Vladimíra Chuchlíková

Z činnosti jednotlivých úseků v roce 2008:

Domov důchodců Pohoda, 28. října 812
DD Pohoda poskytuje služby v oblastech "domova pro seniory", "domova se zvláštním určením" a "odleh-

čovací služby". Kapacita zařízení je 71 uživatelů - 42 míst pro domov se zvláštním režimem a 29 míst pro 

domov pro seniory. Dále jsou vyhrazena 3 místa pro odlehčovací služby (ZSST je jedním z mála zařízení v 

Libereckém kraji, které tyto služby poskytuje).
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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 .......................................  84

- vyřízené žádosti - umístění ......................................... 20

- vyřazené žádosti - úmrtí, kontraindikace ..................... 33

- vyřazené žádosti - přijetí v jiném zařízení ...................   7

Dále bylo během roku vyřízeno 33 žádostí o odlehčovací službu.

Přehled o obyvatelích DD Pohoda v roce 2008:

Kapacita DD Pohoda .....................................................  71

Počet obyvatel k 31.12.2008 .........................................  68

Přijato k 31.12.2008 ......................................................   27

Ukončení pobytu - přestěhování .....................................  2

Ukončení pobytu - úmrtí ................................................  28

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. Průměrný věk obyvatel: ženy ...................... 82,7 let

                                                                                                            muži ...................... 79,9 let

Péče o seniory je personálně a organizačně rozdělena do úseku sociální péče a ošetřovatelského úseku. DD 

Pohoda má dvě sociální pracovnice, které mimo jiné zajišťují spolupráci s městskou nemocnicí, zajišťují ply-

nulou návaznost sociální péče po propuštění klienta z nemocnice a podobně. Nezanedbatelnou pomocí jsou 

dobrovolníci,  kteří pravidelně do DDP docházeli a zajišťovali především individuální pomoc (doprovod na 

procházky a podobně).

V oblasti investic se v roce 2008 se podařilo oplotit severní stranu pozemku kolem budovy a pořídit nový ka-

merový systém pro bezpečnost uživatelů DDP. Dále byly zakoupeny kompenzační pomůcky a laterální po-

stele.

Pro klienty DD  Pohoda byly i v roce 2008 připraveny kulturní a společenské akce - křeslo pro hosta, poví-

dání s Eliškou, hudební pořady, přednášky, tvořivé dílny a trhy ( zdobení perníčků s centem Náruč, dožín-

ková slavnost), pravidelně probíhá páteční čajovna, dvakrát měsíčně mše svatá, cestománie, ergodílna, sku-

pinové cvičení, masáže, trénink paměti 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 občanům, 

jejichž schopnost v péči o sebe a domácnost je snížena a potřebnou péči nemohou zajistit rodinní příslušní-

ci. Cílem TPS je, aby každý z klientů mohl co nejdéle setrvat ve své domácnosti a zachovat si vlastní  životní 

styl v původním prostředí. Od 1.1. 2007 jsou služby poskytovány rovněž na základě smlouvy.

TPS zajišťuje klientům v domácnostech zejména tyto služby:

- komplexní péči o uživatele v jejich domácnostech (zahrnuje úklid, nákupy, pochůzky, dohled při přípravě 

pokrmů, ranní toaletu ...)

- zdravotnické ošetření (převazy a pod.)
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- 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

Samostatnou jednotkou je denní stacionář Domovinka. Pracovní doba je od 7 do 14 hodin, svoz uživatelů 

zajišťovalo buď auto TST nebo rodinní příslušníci uživatelů. Zde bylo postaráno o jídlo, pitný režim, kondiční 

cvičení a aktivní využití volného času uživatelů.

Přehled využití Terénní pečovatelské služby v roce 2008:

K 1.1. 2008 bylo uzavřeno 158 smluv s uživateli

K 31.12. 2008 měla TPS    160 klientů

Během roku - 5 uživatelů přešlo do DD Pohoda

                    - 3 uživatelé byli umístěni v ostatních zařízeních

                    - 25 uživatelů zemřelo

                    - 19 uživatelů zrušilo smlouvu

                    -  54 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 fungovala v prostorách TPS poradna 

pro zdravotně postižené.

TPS - úsek Výšinka
Dům s pečovatelskou službou na Výšince se podle nového zákona transformoval na dům zvláštního určení. 

Posláním TPS je  pomáhat  uživatelům žít  i  nadále  běžným způsobem života  a  podporovat  jejich  samo-

statnost. Služby jsou obyvatelům poskytovány na základě smluv a ve smluveném rozsahu. Každému uživa-

teli je určen klíčový pracovník, který s ním spolupracuje na individuálním plánu. Kapacita domu je 120 obyva-

tel v 93 bytech, z toho je 65 garsoniér a 28 dvougarsoniér.

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Výšinka:

- kapacita domu.................................... 120 obyvatel

- počet obyvatel k 31.12.2008..............  103 obyvatel, z toho 87 uživatelů sociálních služeb

- v roce 2008 nově nastoupilo .............    11 obyvatel

- v roce 2008 odešlo ............................    12 obyvatel ( 8 zemřelo, 2 odešli do DD Pohoda a 2 zpět do rodiny)

Věkové skupiny obyvatel domu byly v roce 2007:

- 27 až 50 let ........................................     3 obyvatelé

- 51 až 60 let ........................................     6 obyvatelé

- 61 až 75 let ........................................    23 obyvatel

- 76 až 90 let ........................................    69 obyvatel

- nad 90 let ...........................................      2 obyvatelé

Pro obyvatele domu byla připravena  řada aktivit, které jim pomáhají k obohacení života: skupinové cvičení, 

cvičení paměti, zpěv, přednášky, společenské hry, tvořivé dílny ( vánoční, velikonoční), posezení s hudbou a 

pohoštěním, křeslo pro hosta, koncerty dětí z LŠU a další aktivity. Rok 2008 byl také rokem 20. výročí fungo-

vání Pečovatelského domu, k tomuto výročí byla uspořádána velká oslava.

Na domě proběhlo v roce 2008 několik drobnějších úprav a údržbových prací, byly zakoupeny mycí stroje.
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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, kterým 

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. V roce 2008 nastala 

změna v žádostech o bydlení v těchto domech,  kdy byla do smlouvy zakotvena povinnost využívat alespoň 

2 služby z nabídky pečovatelské služby.

Obyvatelé domu mají uzavřeny nájemní smlouvu na byt, ve kterém žijí, a smlouvu o poskytování pečovatel-

ské služby, o kterou mají zájem.

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Žižkova:

- počet obyvatel k 31.12. 2008 ................... 134 obyvatel

- v roce 2008 se přistěhovalo . ...................   13 obyvatel

- odstěhovalo se do DD Pohoda .................    5 obyvatel

- během roku zemřelo .................................    9 obyvatel

Většinu obyvatel domu tvoří ženy - 102 (průměrný věk 77,9 let), mužů zde žije 32 (průměrný věk 76,5 let).

Věkové skupiny obyvatel domu využívajících pečovatelské služby byly v roce 2008:

- do 50 let ....................................................   3 obyvatelé

- 51 až 65 let ................................................   8 obyvatel

- 66 až 75 let ................................................ 27 obyvatel

- 76 až 85 let ................................................ 71 obyvatel

- 86 až 90 let ................................................ 14 obyvatel

- nad 90 let ...................................................   2 obyvatelé

Celkem využívá pečovatelskou službu 125 obyvatel, to jest 93,3 %.

Pro obyvatele domů v Žižkově ulici byly i v roce 2008 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). Pravidelně se konal každé pondělí 

klub ručních prací, v úterý karetní odpoledne, ve středu cvičení s prvky taneční terapie, ve čtvrtek tvořivá díl-

na. Jedenkrát měsíčně se střídala kavárna, canisterapie a seminář o vážné hudbě. Vedení domu úspěšně 

spolupracuje s městskou knihovnou a turnovskými školami, které řadu programů pro seniory zajišťovaly, pro-

bíhalo také půjčování knih a audiokazet.

V kulturní místnosti budovy Žižkova 2047 pracoval také Klub důchodců, a to každou středu odpoledne.

Pro zlepšení činnosti a investice organizace byly v roce 2008 podány 4 žádosti o grant, z toho byla úspěšná 

jedna, a sice žádost o navýšení dotace v oblasti podpory poskytovaných sociálních služeb ve výši 1.100 tisíc 

korun.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► KLUB DŮCHODCŮ, TURNOV, ŽIŽKOVA 2047
Vedoucí: Marie Příhonská
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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 so-

ciální kontakt. Klub spolupracuje s domy zvláštního určení v úseku Výšinka i Žižkova, s Domovem důchodců 

Pohoda, s městskou knihovnou, Sdružením zdravotně postižených v Turnově i s kluby důchodců v okolních 

městech.

( Zdroj: Katalog sociálních služeb)

► 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  2008 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

Vedoucím zařízení je PhDr. David Cichák, speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, skupinový psy-

choterapeut. V turnovské pobočce pracují tři terapeuti:  Mgr. Jan Drahoňovský, Mgr. Pavlína Vedralová a Bc. 

Jaroslava Trávníková.

Poradna sídlí v Žižkově ulici, v budově penzionu pro seniory, a v roce 2008 měla následující provozní hodi-

ny: pondělí  7.00 - 17.00 hodin

      úterý 12.00 - 15.30 hodin

      čtvrtek 7.30 - 17.00 hodin

      pátek 7.30 - 13.30 hodin 

Statistika činnosti v roce 2008:

Liberec Turnov Jilemnice Celkem

Počet nových případů 719 88 49 856

Počet vedených případů 1152 137 70 1359

Počet konzultací 5875 958 409 7242

Počet vedených účastníků 1300 179 88 1567

Počet uzavřených případů 670 78 43 791

Případy s problematikou domácího násilí 42 2 2 46

Z uvedené tabulky vyplývá výrazný pokles případů domácího násilí ( o více než 30%). Nelze bohužel tvrdit, 

že toto číslo odpovídá skutečnosti.

V roce 2008 se podařilo  dovybavit  konzultační  místnosti  psychologů potřebným nábytkem,  vymalovat  a 

203



inovovat část počítačového vybavení.

(Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky organizace)

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

Dále sdružení zaměstnává sociální pracovnici, dvě pracovní terapeutky a dvě osobní asistentky, externě pak 

speciální pedagožku a účetní.

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. 

Služba byla i v roce 2008 poskytována dvěma cílovým skupinám: osobám s duševním onemocněním a oso-

bám s mentálním postižením starším 16 let. V rámci těchto služeb sdružení provozovalo 2 rehabilitační dílny, 

kde klienti pracují podle druhu postižení od 8.30 do 15.30 hodin. Součástí je i kuchyň, kde si klienti nacvi-

čovali jednoduché úkony v domácnosti, vaření a podobně. Od dubna 2008 se podařilo několika klientům najít 

chráněnou práci - obrušují a lakují kostky pro dětské stavebnice.

Kromě rehabilitační a chráněné dílny mohli klienti využít i volnočasové aktivity, jako práci na počítači, biblio-

terapii a podobně. V letních měsících bylo uspořádáno několik vycházek a výletů do blízkého okolí Turnov. 

V červnu 2008 se uskutečnil rekondiční pobyt na Slovensku (Vyšné Ružbachy).

Fokus Turnov byl i nadále nositelem projektu, který řeší komunitní plánování sociálních služeb na Turnovsku, 

Semilsku a Jilemnicku.

Další činnost v roce 2008 a prezentace na veřejnosti:

-  duben 2008 -  festival „Patříme k sobě“

-   září 2008 - Den otevřených dveří

-  září 2008 - divadelní představení Mrazík v rámci Evropského týdne mobility (náměstí Českého ráje)

-   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, od září nové prostory v budově sokolovny - Skálova ulice 540 a sdružení využívá k ak-

cím také budovu hasičárny  - Hruborohozecká 388

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. 
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Celotýdenně a celoročně byly nabízeny tyto aktivity:

- dopolední setkávání maminek na mateřské dovolené

- terapeutické a relaxační programy pro ženy

- vzdělávací kurzy pro osobní rozvoj osob ohrožených na trhu práce – jazykové, práce na PC, cvičení mami-

   nek a dětí

- 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 2008

- 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 re-

laxační, pohybové aktivity, přístup k informacím, poskytování služeb paralelně pro rodiče a děti, zázemí pro 

trávení volného času.

- Klub dvojčat - přístav pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty

- 3 P - pomoc, poradenství, péče - projekt je zaměřen na rozvoj a podporu pěstounské péče

Činnost v roce 2008, nejdůležitější události:

únor:  Národní týden manželství - natáčení do pořadu České televize  Cesty víry  

duben:  veřejná prezentace projektu Jak se žije rodinám s malými dětmi v Turnově médiím a studijní pobyt 

žen z Polska v rámci projektu The Grassroots Women´s International Academy  

květen:  tradiční Týden rodiny ( týdenní komponovaný program s realizací kampaně  Přijďte pobejt  aneb 

den otevřených dveří inspirovaný MC v Libereckém  kraji) a byl založen  Bio klub   

červen: byly zahájeny úpravy a rekonstrukce našich nových prostor v budově sokolovny a proběhlo 

strategické plánování organizace   

srpen: první týdenní pobytová táborová akce pro rodiny v Pleskotech  

září: Slavnostní otevření nových prostor v budově sokolovny ve Skálově ulici se uskutečnilo v sobotu 13.9.

říjen: první jarmark Náruče v nových prostorách

prosinec: veřejná diskuse kolem připravovaného prorodinného balíčku otevřenou veřejnou diskusí na téma  

Služby péče pro děti  do tří let věku v Turnově  a  jela se „ první netradiční mikulášská jízda  parním 

vlakem."
(Zdroj: internetové stánky 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.
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V roce 2008 měla organizace 367 členů, což je spolu se Spolkem rodáků největší počet členů sdružení v 

Turnově. Během roku se odhlásilo nebo zemřelo 21 členů, 28 členů je nových.

Činnost v roce 2008:

Gratulace jubilantům od 70 let - celkem 123 členů, mladším jubilantům ( 50, 55, 60 a 65 let) zasílá Svaz pí-

semnou gratulaci, v roce 2007 to bylo 23 členů. Před Vánocemi navštěvují pověření členové 51 členů, kteří 

se již nemohou účastnit společných akcí, s malým dárkem.

Permanentní vstupenky do městského bazénu (tzv. plavenky) byly k dispozici i v roce 2008, po uzavření 

bazénu došlo k dohodě s jednatelem MST panem Velem, že budou platit i pro rok následující po otevření 

bazénu po rekonstrukci.

Koncerty pro důchodce zdarma - ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu a Terénní pečovatel-

skou službou byly uskutečněny dva koncerty, jarní a vánoční.

Zájezdy jsou kombinovány autobusem nebo vlakem, aby členové trasu fyzicky zvládli. V roce 2008 se usku-

tečnily tyto zájezdy:

- poznávací zájezd do skanzenu v Přerově nad Labem a Hrusic  - duben

- Libochovice, Říp - květen

- Krkonoše - Horní Braná, Vrchlabí, Špindlerovka - červen

- Königstein, Děčín, Střekov - září

- Divadlo F. X. Šaldy Liberec - opera Rigoleto - říjen

- Mladá Boleslav, zájezd do divadla na hru Miláček - listopad

Dále byly organizovány vycházky po okolí, v roce 2008 to byly:

- Tatobity, po stopách Jana Dědiny - duben

- Železný Brod, muzeum perel - květen

- vycházka přes Smrčí a Prackov na Špici - červen

- v rámci rekondice ve Štikově u Nové Paky vycházky do Bělohradu a přes Les království na Zvičinu - září

- Hrubý a Malý Rohozec, exkurze do pivovaru - říjen

- návštěva synagogy v Turnově - listopad

Tradiční mikulášské posezení opět se 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 vycház-

kami si platí na místě. Na činnost Svazu přispívá Město, v roce 2008 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. 
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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 vedoucí 

projektů Mgr. Zdenku Flugrovou a Katrin Rohlovou, sociální pracovnici, dále pak ekonomku organizace. Ex-

terně 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. Renata Šubrtová 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 2008 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. Pro Turnov bylo v roce 2008 

vyhrazeno úterní odpoledne.

(Zdroj: 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.
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- 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“.

- 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 nepře-

tržitým 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...

(Zdroj: Katalog sociálních služeb )

► 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

- pravidelné měsíční pořady Křeslo pro hosta (vede Eva Kordová)

- ergoterapeutické programy pro nevidomé

- zvuková knihovna (vede Danuše Altová)

Všechny tyto služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.

(Zdroj: Katalog sociálních služeb )
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IX.
SPORT 

A SPORTOVNÍ ORGANIZACE 2008
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Kalendárium
► Prostřednictvím sportovní komise Město každoročně přispívá na tělovýchovnou činnost v 
Turnově. V roce 2008 byly sportovní organizace a kluby podpořeny částkou z městského rozpočtu ve 
výši 5 milionů korun, což je o půl miliónu více než loni (11%). Dále byla v městském rozpočtu 
vyčleněna částka na mezinárodní atletický mítink Memoriál Ludvíka Daňka ve výši 300 tisíc a na akci 
Trenér, učitel ve výši 25 tisíc korun.  Částka určená pro sportovní subjekty byla rozdělena dle 

Rozpočtových pravidel sportovní komise do kapitol podle užití takto:

1/ Sportovní reprezentace - 420 tisíc korun

2/ Provozní náklady - 3 430 tisíc korun

3/ Opravy a rekonstrukce areálů - 450 tisíc korun

4/ Odměny trenérů a cvičitelů mládeže - 300 tisíc korun

5/ Podpora výkonnostního sportu mládeže - 300 tisíc korun

6/ Rezerva - 100 tisíc korun

Původně byla vytvořena ještě kapitola Spoluúčast na fondech EU, ta však byla rozpuštěna mezi stávající 

částky, neboť se žádnému subjektu nepodařilo grant získat. Rezerva byla následně použita na pravidelnou 

akci Nejlepší sportovec roku, na úhradu daně z nemovitostí a dále na nové dosud nezařazené akce Street 

jam Extreme klubu Turnov a celostátní turnaj ve stolním tenisu vozíčkářů.

Jednotlivým subjektům byly přiděleny z celkové částky 5 miliónů korun tyto příspěvky:

● Tělovýchovná jednota Turnov - 1.848.320,- Kč

● Tělovýchovně sportovní klub - 942.915,- Kč

● Tělocvičná jednota Sokol Turnov - 568.960,- Kč

● Atletický klub Syner Turnov - 576.970,- Kč

● Fotbalový klub Pěnčín - Turnov - 395.330,- Kč

● Tenisový klub Turnov - 52.000,- Kč

● Klub českých turistů - 50.000,- Kč

● Junák - středisko Štika Turnov - 47.000,- Kč

● SKI club Turnov - 68.000,- Kč

● Klub lyžařů Turnov - 153.405,- Kč

● TJ Orel Turnov - 12.000,- Kč

● TJ Zikuda šachy - 49.000,- Kč

● Bruslařský a hokejový klub Turnov - 115.000,- Kč

● Klub aktivních vozíčkářů - 10.000,- Kč

● Střelecký klub Sokol Malý Rohozec - 27.000,- Kč

► Výsledky 17. ročníku ankety NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA byly vyhlášeny 26. února 2008 v 
sále SUPŠ:
1.kategorie – JEDNOTLIVCI

1.  Petr KAZDA  -  IMPACT Kickboxing Turnov, reprezentant ČR, vicemistr světa a mistr Evropy
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2. Ing. Michaela OMOVÁ  –  TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu, reprezentantka ČR

3. Dušan KRÁL ml. – AC SYNER Turnov, třetí na Mistrovství ČR v hodu kladivem 

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

5. Jan KAZDA - IMPACT Kickboxing Turnov

6. Ing. Jakub OMA,  TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu

2. kategorie – DRUŽSTVA – A – žactvo a dorost

1. TJ Turnov, oddíl basketbalu – družstvo mladších dorostenců

2. AC SYNER Turnov – družstvo dorostenců

3. ZŠ Skálova, atletika – družstvo starších žáků pro Pohár rozhlasu

4. FK Pěnčín – Turnov – družstvo dorostenců

5. AC SYNER Turnov - štafeta straších žáků 3 x 300 metrů

6. TJ Turnov, oddíl házené - družstvo starších žákyň

2. kategorie – DRUŽSTVA – B – junioři a dospělí

1. AC SYNER Turnov – extraligové družstvo mužů

2. TJ  Turnov, oddíl MTBO -  štafeta 

3. TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu – družstvo mužů

4. Šachový klub ZIKUDA Turnov - družstvo "A"

5. FK Pěnčín - Turnov - družstvo mužů "A"

6. TSC Turnov, oddíl judo - družstvo mužů

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

1. Dominik PETŘIVÝ  -  TJ  Turnov, oddíl basketbalu

2. Jaromír MAZGAL  -  AC SYNER Turnov 

3. David SYROTIUK  -  Klub lyžařů Turnov, in-line slalom

4. Naďa LONGINOVÁ – TSC Turnov, oddíl judo 

5. Patrik HORÁK – TJ Turnov, oddíl SOK

6. Josef PŘÍHONSKÝ - TJ Turnov, oddíl basketbalu

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

1. Kateřina KLAUSOVÁ -  AC SYNER Turnov, hod diskem

2. Vít BÍLEK  -  AC SYNER Turnov 

3. Jan MÖLLER -  Klub lyžařů Turnov, in-line slalom 

4. Radovan SYROTIUK - Klub lyžařů Turnov

5. Michal BROŽ - AC SYNER Turnov 

6. Jan  JIŘÍČEK -  TJ Turnov, oddíl basketbalu

4. kategorie – TRENÉR ROKU

1. Tomáš MAREŠ -  TJ Turnov, oddíl basketbalu

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

3. Miroslav REICHEL – AC SYNER Turnov 

5. kategorie – SPORTOVNÍ AKCE ROKU

1. MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA 2007 -  AC SYNER Turnov, atletický klub

2. ALPINE EUROPACUP, závody in-line slalomu – Klub lyžařů Turnov
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3. VEŘEJNÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA, 37. ročník – Klub lyžařů Turnov

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

5. BASKETBALOVÝ KEMP PRO DĚTI - TJ Turnov, oddíl basketbalu

6. Turnaj O SAMURAJSKOU KATANU - TSC Turnov, oddíl judo

Zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu za rok 2008:

1. Zdeněk DROBNÍK, AC SYNER Turnov, dlouholetý úspěšný trenér běžců.

2. Dr. Miroslav NOVÁK, Klub lyžařů Turnov, 

3. Zdeněk PERNICA ml., Klub lyžařů Turnov, vedoucí veřejné lyžařské školy

4. Vladimír JANATA, Klub lyžařů Turnov

► V úterý 20. května proběhl na atletickém stadionu jubilejní 10. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka. 
Turnovský mítink se stal třetím největším atletickým závodem v České republice a koná se na počest diskaře 

Ludvíka Daňka, který tu v roce 1964 poprvé překonal světový rekord. Také desátý ročník se mohl pyšnit 

hvězdným obsazením z řad světových atletů i špičkových českých reprezentantů. Prestižně obsazena byla 

tradičně soutěž v hodu diskem - přijel loňský mistr světa Gerd Kanter (Estonsko), stříbrný německý závodník 

Robert Harting,  dvojnásobný olympijský vítěz a suverén předchozích sezon Virgilius Alekna (Litva),  dále 

Aleksander Tammert (Estonsko) a Maďaři Gábor Maté a Zoltán Kövágó. Soutěž v hodu oštěpem zdobila 

česká reprezentantka, mistryně světa Barbora Špotáková, vrhu koulí se zúčastnil olympijský vítěz a světový 

rekordman v desetiboji Roman Šebrle.

Sportovní den začal už dopoledne dětskými zábavnými hrami se speciálním atletickým nářadím - od 10 

hodin je připravilo Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Po autogramiádě a prvních pokusech atletických 

borců přišlo slavnostní zahájení za účasti významných hostů ze světa sportu - trojnásobného olympijského 

vítěze Jana Železného, olympijské vítězky Dany Zátopkové, světové tenistky Heleny Sukové a každoročního 

spolupořadatele a hlavního manažera mítinku, mistra světa v hodu diskem Imricha Bugára. V úvodu promlu-

vil také místostarosta města Turnova Aleš Hozdecký a hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Přítomni byli 

i zástupci pořádajícího AC SYNER Turnov prezident Pavel Šilhán a tajemník František Svoboda.

Na pořadu hlavního závodu byly memoárové disciplíny:

- hod diskem - Memoriál Ludvíka Daňka

- běh na  800 m - Memoriál Antonína Lederera a Jaroslava Kašpárka

- běh na 400 m překážek - Memoriál Michala Kobosila

- skok o tyči - Memoriál Františka Svobody

- hod oštěpem - Memoriál Antonína Koška

- dále běh na 100 m, skok do výšky, vrh koulí a pro českou reprezentaci 4 x 100 m

Dramatický průběh měla zejména hlavní disciplína - hod diskem. Imrich Bugár konstatoval:"Podmínky byly 

letos nejlepší, jaké by si diskař mohl přát. Mírný vítr zprava zepředu svědčí dalekým hodům. Že by mohla být 

v Turnově překonána hranice sedmdesáti metrů, v to jsem doufal." Hody diskem se nakonec změnily v sou-

boj dvou borců - Gerda Kantera a Virgilia Alekny. Na sedmdesátimetrovou hranici zaútočil Kanter v druhém 

kole hodem 69,62 m.  Alekna ho překonal v posledním, šestém kole hodem 71,25 m. To je Aleknův osobní 

rekord, rekord na území České republiky a druhý nejdelší hod diskem na světě.
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Výsledky jednotlivých disciplín:

100 m/ženy
1 Dostálová Martina PSK Olymp Praha 12.41  
2 Zimová Kristýna ŠAK SG Jablonec n. N. 13.18  
3 Tvrdlíková Michaela        ŠAK SG Jablonec n. N. 13.19  

100 m/muži
1 Milo Lukáš AK SSK Vítkovice 10.64  
2 Žilka Libor PSK Olymp Praha  10.88  
3 Hedvičák Jaroslav           AC Pardubice 11.13  

400 m/ženy
1 Jelínková Veronika Hvězda SKP Pardubice 56.10  
2 Drábková Michaela SK Nové Město nad Metují 60.30  
3 Zelenková Radka TJ LIAZ Jablonec n. N. 62.82  

400 m/muži
1 Klofáč Petr PSK Olymp Praha 47.29  
2 Jiráň Pavel A.C. TEPO Kladno 47.94  
3 Hrubý Marek PSK Olymp Praha 48.65  

800 m/muži A
1    Holuša Jakub                   TJ Dukla Praha                                                  1:48:15
2    Růža Jaroslav                  AK Kroměříž                                                       1:48:74
3 Hrstka Martin Hvězda SKP Pardubice 1:49.67  

800 m/muži B
1    Dymák Pavel                   Hvězda SKP Pardubice                                      1:58:78
2    Tomeš Jan                       AC SYNER Turnov                                              2:00:38
3 Urbánek Petr                   AC Slovan Liberec  2:02:09  

400 m překážek/muži
1 Daněk Ondřej                  PSK Olymp Praha                                               52.30  
2 Matyska Tomáš               PSK Olymp Praha                                               53.99  
3     Šulc Augustin                  PSK Olymp Praha                                               DNF

skok vysoký/ženy
1 Marešová Oldřiška          PSK Olymp Praha  1.80  
2 Nová Magdalena TJ Lovochemie Lovosice                                    1.75  
3 Krobová Romana            TJ Dukla Praha                                                   1.65  

skok vysoký/muži
1 Bába Jaroslav                  AK SSK Vítkovice                                               2.20  
2 Janků Tomáš                    TJ Dukla Praha  2.15  
3 Ton Svatoslav  TJ Dukla Praha  2.15  

skok o tyči/ženy
1 Čížková Dana Slovensko  3.60  
2 Kabrnová Markéta ŠAK SG Jablonec n. N.  3.30  
3 Šlézová Tereza                TJ Sokol Kolín - atletika  3.10  

skok o tyči/muži
1 Kudlička Jan TJ Dukla Praha  5.30
2 Janáček Štěpán               TJ Dukla Praha  5.20 
3 Balner Michal TJ Dukla Praha  5.00  

skok daleký/muži
1 Čada Michal TJ Dukla Praha   7.36  
2 Ogoun Petr TJ Slavoj Stará Boleslav  7.16  
3 Vachata Martin TJ Dukla Praha  7.15  
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vrh koulí 7,26kg/muži
1 Stehlík Petr TJ Dukla Praha 20.17  
2 Žalský Antonín ASK Slavia Praha 19.96  
3 Urtans Meris Lotyšsko 19.29  

hod diskem 2kg/muži
1 Alekna Virgilius Litva  71.25  
2 Kanter Gerd Estonsko 69.62
3 Kövagö Zoltán Maďarsko 64.80  
4 Malina Libor A.C.TEPO Kladno 63.10 
5 Marcell Jan VSK Univerzita Brno 58.44  
6 Elvy Peter                        Austrálie 57.66  
7 Jirásek Tomáš Hvězda SKP Pardubice 56.53  
8 Pudivítr Miroslav A.C. Sparta Praha 55.95  
9 Gondor Igor AK Kroměříž 54.77  

hod oštěpem 600g/ženy
1 Špotáková Barbora TJ Dukla Praha 64.98
2 Klimešová Jarmila PSK Olymp Praha 60.23  
3 Dupre Melissa Belgie  49.11

Hod oštěpem 800g/ muži
1    Frydrych Petr                   TJ Dukla Praha 72.25
2    Veselý Vítězslav               TJ Dukla Praha 70.87
3    Vadlejch Jakub                 TJ Dukla Praha 66.35

►  19. - 23. srpna se v Olomouci konalo mistrovství světa v kickboxu za účasti našich borců - bratrů 
Jana a Petra Kazdových a turnovské rodačky Ireny Kobosilové. Dvojčata Kazdovi z TJ IMPACT Turnov 

se účastnili již jedenáctého mistrovství a řady dalších vrcholných šampionátů po celém světě a přivezli me-

daile i tituly. Letos se jim tolik nedařilo, přesto Petr Kazda získal bronzovou medaili a Jan Kazda stříbrnou, 

když musel z finálového boje pro zranění odstoupit. Irena Kobosilová vybojovala hned dvě zlata - v kategori-

ích Semi a Light Contact.

► Sourozenci Michaela a Jakub Omovi přivezli medaile z Mistrovství světa v radiovém běhu, které se 
konalo 2. až 7. září v Jižní Korei. Již 14. světového šampionátu v tomto sportu se účastnilo 365 závodníků 

ze 32 zemí. Přesto, že závod probíhal pro Evropany v extrémních podmínkách ( rýžová pole, bahno po kolena, 

žádné lesy, jen nepropustné křoví, horko a vlhko), naši závodníci dokázali do Turnova přivézt cenné kovy - zlato a bronz. 

Michaela  Omová  se  již  popáté  stala  mistryní  světa  a  Jakub  Oma v  konkurenci  50  nejlepších  mužů  světa  získal 

bronzovou medaili.

► V sobotu 4. října zazářili turnovští dorostenci z AC SYNER na mistrovství republiky v Břeclavi a vy-

bojovali historicky první zlatou medaili z republikového šampionátu soutěže družstev. Turnovští atleti získali při 

konečném zúčtování 245,5 bodu a druhý klub v pořadí porazili o 41,5 bodu. V turnovském družstvu se ob-

jevilo hned několik závodnických individualit, medailistů z mistrovství republiky: Tomáš Krištof, Jaromír Maz-

gal, Lukáš Haloun, Michal Brož, Adam Sebastian Helcelet a Vít Bílek, který bohužel musel ve finále odstoupit 

pro zranění. Vedoucí tak museli udělat v sestavě pro finále drobné změny. Lídrem družstva byl vícebojař 

Adam Sebastian Helcelet, jemuž se jeho čtyři starty podařily proměnit ve vítězství s celkovým ziskem 33 

bodů. Skvělé výkony předvedli turnovští závodníci ve výškařském sektoru, kde Helcelet, Nykl a Vintr obsadili 

první tři místa a připsali tak na konto družstva 28 cenných bodů. Nad překážkami se blýskli Lukáš Haloun a 
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Michal Brož. Ve vrhačských disciplínách exceloval Jaromír Mazgal, který v disku, kouli i oštěpu drží přední 

příčky v průběžných individuálních tabulkách ČR. Překvapil Jakub Macháček na chůzi na 3 000 metrů, když 

si svým sobotním výkonem zajistil průběžné páté místo v republikových tabulkách.

Celkový bodový stav družstev:
1. AC SYNER Turnov         245,5 bodu                                                          

2. TJ Sokol Opava              204 bodů                                                             

3. Hvězda SKP Pardubice156 bodů                                                             

4. USK Praha                      139 bodů                                                             

5. AC Slovan Liberec         108 bodů                                                             

6. A. C. TEPO Kladno        107 bodů                                             

7. TJ Šumperk                     81 bodů                                

8. AK SSK Vítkovice           77 bodů 

► 10. listopadu se jmenováním Radou města stal členem sportovní komise Sportovní střelecký klub 
Olympia.  Klub byl oficiálně založen na jaře tohoto roku. Jeho předsedou a trenérem je Ing. Jaroslav Za-

hrádka, pět členů klubu závodí na celorepublikové úrovni.

► Ve dnech 22. a 23. listopadu se v Olomouci konalo mistrovství České republiky v judu a repre-
zentantka TSC Turnov Naďa Longinová zvítězila.  Mistrovství se účastnilo 200 dorostenek a dorostenců 

ze 60 oddílů. Turnaj probíhal na pěti tatami.  Naďa Longinová v této soutěži postupně porazila tři soupeřky, vždy 

před časovým limitem, a prošla suverénně celým turnajem bez jediného zaváhání. Její výkon je v roce 2008 nejlepším 

individuálním umístěním závodníka turnovského oddílu Judo TSC Turnov.

► Mírná zima stále nepřála zimním sportům, až v pátek 12. prosince bylo znovu otevřeno pro novou 
sezónu 2008 / 2009 mobilní kluziště v Turnově II . Byl stanoven následující rozvrh:
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Ceny za návštěvu kluziště zůstaly stejné jako v loňském roce:

- permanentka na celou sezonu - 700,- Kč

- blok (jednotné vstupné) - 30,- Kč

- školy - jedna učební hodina - 300,- Kč

- družstvo dětí (BHK) - 300,- Kč za jednu hodinu

- ostatní organizace - 550,- Kč za jednu hodinu

Byl stanoven běžný rozvrh využití kluziště i mimořádný vánoční:

► Poslední den roku 2008 se konal již pětatřicátý ročník Silvestrovského běhu sídlištěm.  Hlavním 
organizátorem byl jako v posledních letech vždy Mgr. Karel Štrincl, který o založení závodu v roce 
1974 říká:  „Zakladatelem populárního běhu v turnovském sídlišti u nádraží byl František Matějec,  

drogista z Nádražní ulice a dlouholetý funkcionář z bývalé TJ Lokomotivy Turnov, který závod založil  
v roce 1974. Tehdy říkal, že chce, aby se běhalo lidem v sídlišti pod okny, že je to vyhecuje a třeba se 

po večerech na trati také proběhnou". Hlavní závod se běží na 6 okruhů a celková délka je 5 500 met-
rů, mladší kategorie mají trasu kratší. Silvestrovského běhu se zúčastňují také známí atleti a dokonce  

reprezentanti - bratři Jan a Milan Pešavové z Jablonce nad Nisou,  reprezentant na mílařských tratích  
Milan Drahoňovský,  extraligoví závodníci z místního AC SYNER – Adamičko, Dědeček, Aleš Draho-

ňovský a Pícha,  sourozenci Míša a Jakub Omovi a další borci. Letošního ročníku se zúčastnilo 62 
závodníků, z toho 37 v hlavním závodě. Průběh závodu byl rychlý a dramatický, rozhodlo až poslední  

kolo, vítězem hlavního závodu se stal Jiří Čivný ze Semil.

Výsledky 35. ročníku Silvestrovského běhu sídlištěm:

Hlavní závod, muži do 40 let (5 500 m):
1. Jiří Čivrný, Semily, 18:34,3 min.

2. Jan Titěra, Ski klub Jablonec nad Nisou, 18:37,2
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3. Martin Berka, Kozákov, 18:51,4

Veteráni do 50 let (5 500 m):
1. Petr Louda, AC Turnov, 18:38,6

2. Martin Fořt, Sokol Kolín, 19:31,5

3. Luboš Svárovský, Jablonec nad Nisou, 21:09,9

Veteráni do 60 let (5 500 m):
1. Ivan Uvízl, SK Studenec, 20:38,7

2. Luděk Kučera, Liberec, 22:45,7

3. Karel Trejbal, SKP Mladá Boleslav, 23:26,5

Veteráni nad 60 let (5 500 m):
1. Ludvík Šteinc, Vrchlabí, 24:21,0

2. Tomáš Kohout, Kooperativa Praha, 24:23,9

3. Matěj Jelínek, Hvězda Pardubice, 26:13,1

Ženy a dorostenky (5 500 m):
1. Iveta Fořtová, Sokol Kolín, 22:19,6

2. Michaela Mikásková, Krkonoše Vrchlabí, 24:04,1

3. Magda Jelínková, Hvězda Pardubice, 33:32,9

Dorostenci (5 500 m):
1. Marek Uvízl, SK Studenec, 20:50,5

2. Jiří Charvát, SK Studenec, 22:05,3

Dorostenky (920 m):
1. Tereza Martínková, Bohemians Praha, 3:54,0

2. Žaneta Guthová, Bohemians Praha, 4:15,3

Starší žákyně (450 m):
1. Pavlína Pavlíčková, AC SYNER Turnov, 3:42,8

2. Barbora Jůnová, Sokol V. Hamry, 3:45,6

3. Barbora Jíšová, AC Turnov, 1:06,5

Mladší žáci (450 m):
1. Patrik Horák, SOK TJ Turnov, 1:08,8

2. Zdeněk Klíma, SK Studenec, 1:10,4

3. Tomáš Rác, 1. ZŠ Žel. Brod, 1:21,7 

Mladší žákyně (450 m):
1. Kateřina Čermáková, AC SYNER Turnov, 1:08,1   

2. Kateřina Martínková, SK Motorlet Praha, 1:17,0

Nejmladší žákyně (450 m):
1. Kristýna Šemberová, SK Studenec, 1:12,1

2. Kristýna Obročníková, 2. ZŠ Jičín, 1:22,5

3. Štěpanida Curina, ZŠ Žižkova Turnov, 1:24,4

Nejmladší děti I – chlapci, nar. 1999 - 2000 (250 m):
1. Josef Provazník, Krkonoše Vrchlabí, 45,0 sec.

217



Nejmladší děti I – dívky, nar. 1999 – 2000 (250 m):
1. Denisa Hartlová, ZŠ Loukovec, 47,6 sec.

2. Karolína Gebrtová, AC Turnov, 48,4 

3. Sára Dědečková, AC Turnov, 57,2

Nejmladší děti II – chlapci, nar. 2001 a ml. (250 m):
1. Marek Palounek, ZŠ Skálova/Alešova, 53,6 sec.

2. Filip Jandík, MŠ Alešova, 57,2

3. Jiří Čermák, MŠ Koberovy, 58,6

Nejmladší děti II – dívky, nar. 2001 a ml. (250 m):
1. Andrea Obročníková, MŠ Fügnerova Jičín, 1:13,5 min.

2. Anička Víšková, Ohrazenice, 2:15,4

3. Hanička Čapková, MŠ Kosmonautů, 2:18,7 

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 rekondici, poskytování tělový-

chovných a sportovních služeb.

Společnost byla zřízena v roce 2000, a to za účelem:

a) starat se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města

b) aktivně se podílet na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě

Společnost zaměstnávala v první polovině roku 12 pracovníků, z toho 8 na plný úvazek a 4 na částečný 

úvazek. Od července, kdy se začal opravovat plavecký bazén, byl počet pracovníků snížen na 8, z toho 6 na 

plný úvazek.

Činnost Městské sportovní v roce 2008:

Také v roce 2008 byla činnost MST, s.r.o., rozdělena do následujících úseků a činností:

1/ Provozování plaveckého bazénu Výšinka

Plavecký bazén na Výšince je v provozu od rekonstrukce v roce 1994, tedy čtrnáct let, bez zásadní údržby. 

Již delší dobu se jeho generální rekonstrukce (přestavba) jevila jako nevyhnutelná. V roce 2008 dostoupil 

technický stav bazénu do takové fáze, že bylo nutné jej prohlásit za havarijní a bazén byl od 1.7. 2008 

uzavřen. Současně od počátku roku probíhala intenzívní jednání o rekonstrukci včetně žádosti o dotaci z 

fondu regionálního operačního programu - byla přiznána částka 24 milionů korun. Ihned po uzavření bazénu 

začaly práce na rekonstrukci, která by měla být dokončena v srpnu 2009.

Zajištění provozu a údržby  atletického stadionu AC Turnov
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Atletický stadion v Turnově byl modernizován v roce 1999, a i přes problémy s umělým povrchem patří mezi 

špičková zařízení v Libereckém kraji. 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

- spolupráce na Memoriálu Ludvíka Daňka

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 odpovídající kvalitu, avšak zázemí již vyžaduje nutnou rekonstrukci 

(zejména šatny a sociální zařízení, ostatní prostory areálu). Byla vypracována projektová dokumentace re-

konstrukce a  žádost o dotaci z Evropských fondů. 

Fotbal jako sport má v Turnově široké zázemí. Úspěchy oddílu, který se dostal z nejnižších okresních soutě-

ží do divize, jistě všechny potěšily a dokázaly účelnost budoucí investice do oprav stadionu.

Provozování sokolovny a  restaurace Mašov

Situace v mašovské sokolovně se výrazně nezměnila. Budova je celoročně vytížena,  počet cvičících 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 mládeží. Volné hodi-

ny, 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 rekonstrukci v roce 

2005 je budova v pořádku, v neutěšeném stavu je sousední venkovní hřiště, avšak i zde  byl již zpracován 

projekt na jeho zkulturnění. 

Kluziště - lední plocha

Zima 2007/2008 byla třetí 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. Další bruslení bylo zahájeno 12. prosince 2008 a sezona trvala 82 dnů (do 3.3.2009). Provoz kluziště 

vycházel již z osvědčeného modelu: dopoledne školy, odpoledne veřejnost,  večer zájmové skupiny a or-

ganizace. Víkendy a svátky patřily rovněž veřejnosti. V rámci dopoledního programu je kluziště využíváno 

zejména Integrovanou střední školou, ZŠ Skálova (respektive třídami v Alešově ulici) a studenty gymnázia. 

Odpolední a víkendový program přilákal 3239 návštěvníků na jednotlivé vstupné (po 30 korunách) a sedm 

zájemců si koupilo permanentní vstupenky ( za 700 korun). Turnovský Hokejový a bruslařský klub zde využil 

50 hodin k tréninku, zájem ostatních skupin o večerní bruslení se v této sezóně nepatrně zvýšil, přesto že 

byla možnost bruslení i na rybnících a ledových plochách na Daliměřicích a u hasičské zbrojnice Na Lukách. 
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Pro zajímavost uvádíme přehled začátků  a ukončení sezony od počátku činnosti kluziště:

Sezona Zahájení Ukončení

2005/2006 29.12.2005 26.3.2006

2006/2007 8.12.2006 5.3.2007

2007/2007 29.11.2007 25.2.2008

Ostatní aktivity
Kromě 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 odpočinková 

zóna pro turisty a cyklisty. Zaměstnanci MST prováděli běžnou údržbu, sekání trávy, úklid. Areálu prospělo 

dobudování cyklostezky, která prochází v jeho těsné blízkosti, návštěvnost této lokality stoupá.

Průzkum a situace dětských hřišť v Turnově

Jedním z dlouhodobých úkolů organizace je podílení se na mapování a zjišťování stavu dětských hřišť a 

plácků ve městě. Výsledkem by mělo být vytvoření koncepce rozvoje a údržby těchto ploch.  Podle doku-

mentace pořízené v letech 2007 a 2008 byly vytypovány dvě lokality a předložen plán na jejich revitalizaci - 

jedná se o hřiště na Výšince a na sídlišti Přepeřská.

Aktivní spolupráce při přípravě výstavby sportovního areálu Maškovka

V roce 2008 Město vypsalo výběrové řízení na developerskou firmu, která by mimo svých podnikatelských 

záměrů vystavěla i sportovně rekreační areál. Situací se zabývá rada města.

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, obvykle se jedná o akce pro mládež družebních měst. V roce 2008 se jednalo 

zejména o výměnné akce mladých fotbalistů

  - žákovská družstva oddílu se zúčastnila fotbalových turnajů v Polsku a Německu

  - fotbalový oddíl FK Pěnčín - Turnov byl pořadatelem mládežnického turnaje uskutečněného v červnu 2008
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Z ekonomiky společnosti

Ve srovnání let 2007 a 2008 došlo k citelnému snížení hospodářského výsledku:

Rok/ Ukazatel 2007 2008

Celkové příjmy 6667 6050

Celkové náklady 5419 5684

Hospodářský výsledek 1248 366

 (Zdroj: výroční zpráva organizace)

► TJ TURNOV, SKÁLOVA 207
Vedoucí TJ Turnov: Mgr. Filip Stárek

Výkonný výbor TJ Turnov: Martin Mareš (předseda), Ing. Jan Grégr (místopředseda), RNDr. Otto Jarolímek 

(hospodář), Jan Kovář, Pavla Šmídová, Mgr. Filip Stárek, Jakub Oma.

Revizní komise: Květoslav Šonský, Jiří Matějec, Roman Šafář

Počet členů v roce 2008 - 1156, od loňského roku stoupl o 86 členů

Počet oddílů v roce 2008 stoupl o jeden (Kickbox), celkem na 17 oddílů

Přehled oddílů a členské  základny TJ Turnov v roce 2008:
Oddíl Předseda Počet členů Z toho mládež

do 18 let
Akademický atletický klub  Břetislav Zeman 12 0
Basketbal Tomáš Mareš 71 36
Florbal Radim Kolomazník 146 109
Futsal Jindřich Vaňátko 25 0
Házená Petr Ouvín 95 43
Kanoistika Martin Goruk 49 12
Kickbox Jan Kazda 23 3
Kulturistika Jiří Richtr 20 2
Malá kopaná Roman Šafář 41 18
MTBO Eda Folprecht 29 1
Musher club Jan Šabaka 7 1
Orientační běh Věra Kvapilová 92 28
ROB Miloslav Nečas 36 5
SOK Václav Zakouřil 53 25
SPV Daliměřice Pavla Šmídová 90 40
SPV Mašov Petr Tausig 225 58
Volejbal Josef Špilling 140 53

Bez příslušnosti 2 0

Celkem 1156 434
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Bilance roku 2008

V roce 2008 byl potěšující stoupající zájem o sport, ať již o členství nebo o využívání zařízení TJ. Také sport-

centrum se dostalo do povědomí Turnováků a svým využitím pomáhá financovat sportovní činnosti. Nepří-

jemností byla v roce 2008 pokuta od finančního úřadu za II. etapu přístavby haly. Na chodu TJ se dlouhodo-

bě podílí 30 lidí, ačkoli zaměstnanců měla TJ ve sledovaném roce pět. V oblasti investic byl rok 2008 spíše 

ve znamení drobných oprav a údržby.

Největších úspěchů dosáhli i na mezinárodním poli tradičně radioví orientační běžci: Ing. Michaela Omová - 

dvojnásobná mistryně světa v soutěži družstev, mistryně světa v pásmu 3,5 Mhz, a Jakub Oma - mistr světa 

v soutěži družstev a bronzová medaile v jednotlivcích na MS, další úspěchy slavil turnovský kickbox:  Jan 

Kazda - mistr světa (WTKA), vicemistr světa (ISKA)a držitel ceny fair-play ČUBU 2008, Petr Kazda - vicemis-

tr světa (WTKA), bronz (ISKA) na MS. Překvapili reprezentanti musher clubu: Ilona Erlebachová - 3. a 4. 

místo na ME.

Sportovní zařízení TJ Turnov v roce 2008

Sportovní hala 
V roce 2008 se podařilo dokončit vybavení interiéru a pořídit stroj na úklid palubovky. Průběžně byly řešeny 

opravy a reklamace spojené s výstavbou haly, především oprava střechy. Současná podoba tohoto spor-

toviště zajišťuje kvalitní tréninkové zázemí pro většinu oddílů TJ, především pro kolektivní sporty, které se již 

odrazilo na zvyšující  se výkonnosti  těchto sportů.   Uvedením  sportcentra  do provozu byl  navíc  získán 

komplex, který slouží nejširší veřejnosti a pomáhá zlepšovat ekonomiku celého subjektu.

Tělocvična Daliměřice  
V roce 2008 proběhly terénní úpravy za sokolovnou, zbývají opravy vnější fasády a úprava prostoru na více-

účelové hřiště.

Hřiště na malou kopanou - Daliměřice 
Na hřišti hojně využívaném na ligu malé kopané probíhaly v roce 2008 především menší údržbové práce a 

sekání trávníku. Byly provedeny projektové práce na rekonstrukci areálu. V zimě zde byla opět ledová plo-

cha pro zájemce o bruslení.

Areál loděnice a házené 
Po zásadním rozhodnutí přesunout v budoucnu areál házené na víceúčelové hřiště na Daliměřicích proběhly 

v roce 2008 v areálu pouze  běžné údržbové práce jako je sekání travnatých ploch, nátěry a podobně.

Turistická ubytovna na Kořenově 
Zde se v roce 2008 neprováděly zásadní opravy. Díky správci a možnosti stravování v kategorii ubytoven na 

velmi slušné úrovni se pobyt na chatě stále zkvalitňuje a obsazení chaty  má stále vzestupnou 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
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V domě, který je ve spoluvlastnictví s TJ Orel, probíhala v roce 2008 běžná údržba a některé menší opravy 

svépomocí TJ i  nájemce prodejny kol pana Vošvrdy (oprava střechy).  V roce 2008 TJ Turnov probíhala 

jednání s TJ Orel o odprodeji poloviny domu TJ Orel s následným využitím financí na rekonstrukci hřiště 

malé kopané na Daliměřicích.

(Zdroj: Ročenka TJ Turnov 2006 a závěrečná zpráva TJ Turnov)

► 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.

Činnost a výsledky klubu v roce 2008:

Uspořádání  jubilejního 10. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka za účasti nejlepších světových diskařů 

(Kanter, Alekna, Kövágó) a české atletické špičky  ve vypsaných disciplinách na čele s olympijskou vítězkou 

a světovou rekordmankou v oštěpu Barborou  Špotákovou.  Mítink opět sledovalo více jak  3.000  diváků 

– Družstvo dorostenců AC SYNER Turnov se stalo mistrem České republiky družstev dorostenců 
v Břeclavi . Po bronzové medaili z roku 2007 je to další důkaz kvality turnovské atletické mládeže.

– Družstvo mužů AC SYNER Turnov obsadilo v extralize 7. místo a vybojovalo si tak účast v mistrovství 

ČR družstev, kde obsadilo stejné místo. I přes odchod několika opor získalo družstvo tento vynikající 

výsledek a tím si udrželo i účast v extralize pro rok 2009.

– Získání titulu  mistra ČR a zlatá medaile na mistrovství ČR dvaadvacetiletých - Pavel Bukvic - kladivo 

65,82 m

– Na mistrovství ČR dorostu získal klub 4 medaile :
       -  Adam Sebastián Helcelet - desetiboj - 6.964 bodů - zlato

       -   Barbora  Jíšová - 1500 m překážky -  5:15,62 min - stříbro                                

       -   Lukáš  Haloun - 110 m překážky -  14,36 sec - bronz                         - 

       -   Adam Sebastián Helcelet -  300 m překážky - 38,13 sec - bronz

– Na mistrovství ČR žactva získal klub 6 medailí : 

      -  Jaromír    Mazgal - koule - 15,64 m - zlato

-   Jaromír Mazgal -  disk -  55,42 m - zlato

-   Kateřina  Čermáková- přespolní běh 1500 m  - stříbro

       -   Jaromír    Mazgal - oštěp -  51,30 m -stříbro       

       -   Tomáš Krištof - běh 300 m - 37,68 sec - stříbro

 -   Jaromír   Mazgal - koule (hala) - 15,13 m - bronz

– Vytvoření nového českého rekordu v disku žáků
 -  Jaromír  Mazgal -  disk - 59,08 m
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– Družstvo mužů „B“ obsadilo v 1. roce svého účinkování ve II. lize 6. místo a udrželo se v této 

soutěži i pro rok 2009. 

– AC SYNER Turnov byl opět spolugarantem Trojboje všestrannosti   1. až 5. tříd Libereckého kraje. 
Tohoto 3. ročníku se v základních kolech zúčastnilo 208 tříd ZŠ Libereckého kraje s účastí více jak 4000 

dětí.  S klubem  spolupracuje ZŠ Skálova ulice, z níž se na 1. místě umístil R. Nauš ze 3. třídy se ziskem 

2111 bodů. 2. místo obsadil J. Mikeš z 5. třídy se ziskem 2392 bodů a J. Balcar z 2. třídy se ziskem 1399 

bodů. 

– Organizování soutěží pro děti a mládež -  v roce 2008 bylo na stadionu AC SYNER Turnov opět 

uspořádáno  více jak 40 akcí  pro mládež s účastí cca 12.000 
(Zdroj: internetové stránky a tiskové prohlášení klubu)

► 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.

Z činnosti v roce 2008:

29. března - RINGO

27. dubna - Samurajská katana (Jičín) - Turnov tradičně "zabodoval":

                   - kategorie mláďata - 4. místo mezi 66 sportovci z 11 klubů

                   - kategorie mladší žáci - 2. místo mezi 39 sportovci z 11 klubů

                   - kategorie starší žáci - 6. místo mezi 24 sportovci z 11 klubů

                   - celkové umístění TSC Turnov - 4. místo

18.května - Velká cena Ohrady v brännballu

23.května - regionální kolo Medvědí stezkou

16. června - krajské kolo Medvědí stezkou (Radostín)

3. července - Festival sportu pro všechny (Olomouc)

8. září - volejbalový turnaj že (Přepeře)

6. listopadu - krajské kolo ve vybíjené žáků - Turnov zvítězil v kategorii staršího žactva mezi 13 družstvy

22. a 23. listopadu - mistrovství České republiky v judu -  reprezentantka TSC Turnov Naďa Longinová zvítě-

zila (Olomouc)

(Zdroj: internetové stránky organizace)

► TĚLOCVIČNÁ 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.

Celkový počet členů byl k 31.12.2008 581 členů. 

Organizace vlastní sokolovnu s okolními pozemky, pozemky na junáckém ostrově a rekreační areál Pleskoty. 
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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.

Činnost se soustředila do následujících skupin:

-  Členstvo starší - skupina turistů od 55 let výše, měla 90 členů a uspořádala 10 výletů. Kromě toho se 

scházela každých 14 dní v sokolovně na společné besedě

-  Členstvo mladší - v roce 2008 měla skupina cca 80 členů, věnovala se prakticky všem druhům aktivit 

(pěší, kola, lyže, voda, auta)

-  Mimoni - základem skupiny jsou členové dětských oddílů Ráčata, Orlíci a TOM 7,  měla cca 30 členů a 

pořádala akce 2x za měsíc

- RD Mejzrovi & spol - skupina vznikla v roce 1989 z bývalého oddílu mládeže a vedoucích táborů, věnova-

la se pěší turistice, cyklistice, nechyběly lyže, voda a letní tábor

- RD Šorejsovi & spol - základ skupiny, která se začala formovat v roce 1990, tvoří 6 rodin. Akce pořádané 

v průběhu celého roku byly - letní pěší puťák

                                            - lodě (tedy splutí jedné české řeky)

                                            - zimní přejezd hor na běžkách

                                            - kola (tedy několikadenní cyklocestování)

- RD Laudovi & spol - skupina vznikla z členstva mladšího, kdy se v letech 1994 - 99 spojily skupiny stejně 

staré mládeže. Samostatně pořádala např. pěší a cyklovýlety, přechod Krkonoš, lyžařský víkend na Bosně

- RD Lesáčkovi & spol - skupina rodičů s dětmi  (41 členů, z toho 20 dospělých a 21 dětí ve věku 9 - 12 let) 

se zformovala v roce 2002. Ve sledovaném roce uspořádala turistické víkendy, cyklovýlety, stanový tábor  a 

týdenní aktivní dovolenou.

- Máci - skupina vznikla v roce 1998 na Sychrově a věnuje se zahraniční i horské turistice (Slovensko, 

Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Černá hora, Ukrajina)

- Chrobáci - skupina přibližně 12 mladých lidí, ostatním skupinám poskytuje výpomoc jako vedoucí táborů, 

výletů a podobně

- Trosky - skupina byla aktivní hlavně o Vánocích - akce Vánočka 2008

- Bubláci - specialitou turistické skupiny Bubláci je pravidelná účast v Divadelní soutěži Cimrmann, která ne-

chyběla ani v roce 2008

- TOM - skupina mládeže ve věku 8 - 15 let se širokým záběrem činností - pěší turistické výlety, cyklovýlety, 

voda, horolezecká stěna, lyže... Vrcholem celoroční činnosti byl jako vždy čtrnáctidenní tábor. Pro svou 

činnost využívala skupina turnovskou sokolovnu, chatu Bosna a další chaty a chalupy Asociace turistických 

oddílů mládeže po celé republice

- MiniTOM - skupina pro děti ve věku 6 - 11 let je jakousi přípravkou pro turistický a tábornický život. Pořáda-
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la jednodenní pěší výlety, bruslení, vánoční setkání a letní tábor v Pleskotech 

Vrcholem činnosti KČT Sokol Turnov v roce 2008 byla společná oslava 120 let klubu českých turistů, která 

zahrnovala přátelské setkání v Městském divadle s divadelním představením Tomíků, výstavu v turnovském 

muzeu, řadu přednášek a besed.

► 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. Největší úspěchy v his-

torii znamenaly účast v celostátní soutěži v roce 1993-95 pod názvem AGRO Turnov SK Český ráj Turnov, 

po obnovení činnosti v roce 1999 postup do divize v roce 2006-07. V létě 2004 došlo ke sloučení Turnova 

s Pěnčínem pod společným názvem: FK Pěnčín-Turnov.

Činnost a výsledky v roce 2008:

Sezóna 2007 - 08 znamenala pro A - tým vydařenou premiéru v divizi. Podzimní utkání  1. až 4. kola sice ne-

vyšla, obrat nastal v pátém kole výhrou v Předměřicích  3:1, poté v Pardubicích 4:1 a na domácím hřišti s 

Čelákovicemi 2:0. Napínavý zápas následoval v Hradci Králové, kdy turnovští obrátili stav 0:1 v poločase k 

vítězství 3:1. Jarní výsledky byly příznivější (výhra nad Týništěm, Velimí, Ovčáry a Chocní). Celkem A -tým 

nasbíral ve finále 47 bodů - 14 výher, 5 remíz a 11 porážek, čímž si zajistil krásné 7. místo šestnáctičlenné 

tabulky. Turnovští dali 46 gólů (z toho 2 vlastní!) a obdrželi 39. Nejproduktivnějším hráčem se stal Jan Mrklas 

(celkem 13 branek, z toho 10 na podzim a 3 v jarním pokračování), 7 branek si připsal Kameník, po čtyřech 

Menc a Zdražil, 3 branky přidal Jožka Weber.

Mládež si v dorostenecké divizi vedla také dobře, kromě prohry s Jabloncem na domácím pěnčínském hřišti 

následovaly výhry nad Českým Dubem,  Rovenskem pod Troskami, Sedmihorkami a družstvem  mužů z 

Kláštera. Dvoufázový trénink pod vedením Josefa Netušila a Milana Lábka přinesl své ovoce.

► JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, středisko 514.02 "Štika" Turnov
Občanské sdružení, provozující zároveň psí útulek v Turnově

Sídlo: Koňský trh 200,  Turnov 

Vůdce střediska: Ing. Tomáš Hocke - Podkovák

Zástupce vůdce střediska: Dita Veselá

Volený člen rady - guvernér: Ing. Zdeněk Fišer - Moteyl

Hospodářka střediska - Kateřina Mašková - Chamča

Členská základna střediska

Středisko mělo v roce 2008 304 členů a patřilo k největším v Libereckém kraji. Středisko se skládalo ze 4 

chlapeckých a  3  dívčích  oddílů.  V rámci  střediska pracovala  družina vodních  skautů  a  roverský kmen. 

Jednotlivé oddíly a jejich vedoucí: 

1. chlapecký oddíl - Habokawy Jiří Šolc, Focman

                                        2. chlapecký oddíl                     Stanislav Šéfr
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                                        3. chlapecký oddíl - Paviáni      Lukáš Tábořík, Luxor

                                        4. chlapecký oddíl                     Jan Verich, Pirát

                                        1. dívčí oddíl - Radka                Radka Staňková

                                        2. dívčí oddíl - Panoženky         Barbora Šimůnková, Offce

                                        3. dívčí oddíl - Chobotnice        Jana Vélová

Dospělí členové jsou registrováni ve 33. klubu OS, kmen dospělých vedl Tomáš Štecher (Alcor).

Materiální základna

Od 90. let minulého století využívá středisko areál "Osrtov v Turnově u řeky Jizery. Tyto pozemky dříve pat-

řily  k  Maškovu zahradnickému závodu, nyní  jsou ve vlastnictví  TJ Sokol  Turnov.  Nájemní smlouva byla 

uzavřena do roku 2016.

Středisko vlastní:   objekt kluboven – dřevostavba

                               tzv. domeček - zděná klubovna

                              samostatný objekt WC

Spoluvlastní  tzv. saloon - budova se společenskou místností, sociálním zařízením v přízemí a prostorem pro 

správce ve 2. podlaží

Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového tábora. Táborový inventář má nyní hodnotu přes 

500 tis. Kč a umožňuje provozování dvou samostatných táborů.  

Z 80. let je zde zachováno dopravní hřiště, které využívají základní a mateřské školy. Dále je zde prostor pro 

míčové hry.

Z činnosti střediska za rok 2008:

Letní stálé stanové tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2008 skauti tábořili na tábořištích u 

řeky Ploučnice (Hradčany), na Farské louce v Jizerských horách a v Radvanci. Dále se konal putovní tábor 

roverů po Orlických horách a po 9 letech i tábor 33. klubu OS pro rodiče s dětmi.

Kromě letních táborů bylo pořádáno i zimní táboření a lyžování v Jizerských horách a Krkonoších (chaty To-

mka, Bosna, Losák u Nové Louky). 

Velké akce roku 2008:

- 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, společné víkendy, bruslení, podzimní táboření v tee-pee, návštěvy bazénů (Turnov, Ji-

čín, Liberec) a trampolíny v Liberci, čarodějnice, halloweenpárty, oddílové vánočky a silvestry.

3. dívčí oddíl je adoptivním rodičem Jennifer z indické oblasti Bangladore.

Středisko se účastnilo také celorepublikových akcí:

- výprava 3. dívčího klubu na celorepublikové Jamboree - Klíč 2008 v Plzni

- skvělého úspěchu dosáhla skupina Soviček z 1. dívčího oddílu získáním 3. místa v celostátním kole Závo-

du světlušek a vlčat 2008

Kultura :

- dívčí pěvecký sbor pořádal vánoční koncerty. Největší z nich na náměstí Českého ráje v Turnově spojený 

vždy s rozdáváním Betlémského světýlka.
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- v Příšovicích se konal 7. skautský ples za účasti 180 tanečníků. 

- proběhl 2. ročník fotografické soutěže Conspectus. Soutěž byla rozdělena do několika věkových kategorií: 

Minimalis (do 15 let) - téma "Fotím", Medialis (15 - 20 let) a Grandis (nad 20 let) - témata "Koření života" a 

"Nevšední zážitek"

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► 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.

Zvláštností roku 2008 byl prázdninový turnaj  o Pohár KZP Finance.  Tenisové kluby z regionu se rozhodly 

spojit a v prázdninovém čase vznikl seriál mládežnických turnajů v kategoriích dorostu, staršího žactva a 

mladšího žactva, v každé kategorii se koná celkem pět turnajů. Pořadatelsky je zajistily TK Lomnice,  TK Se-

mily,  TJ  Lázně  Bělohrad,  TK Turnov  a  Tenis Nová  Paka.   Během prázdnin  bylo  odehráno  31  turnajů, 

turnovský klub skončil na 12. místě z 26 družstev.

► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OREL TURNOV, JIRÁSKOVA 126
Starosta: Petr Mizera

Počet členů k 31.12. 2008 - 35 členů

Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje

TJ Orel Turnov měl v roce 2008 následující oddíly:

1/  Šachy, věková kategorie: 1920 - 1996, vedoucí: Tomáš Brouček

2/  Stolní fotbal, věková kategorie: 1920 - 1996, vedoucí: Tomáš Brouček

3/  Cyklistika, věková kategorie: 1920 - 2000, vedoucí: Jan Zikmund

4/   Posilování, věková kategorie: 1920 - 1990, vedoucí: Jan Zikmund

5/   Kuželky a bowling, věková kategorie: 1920 - 1990, vedoucí: Jan Zikmund

6/   Turistika, věková kategorie: 1920 - 2000, vedoucí: Martin Čapek

7/   Plavecké sporty, věková kategorie: 1920 - 2000, vedoucí: Jan Zikmund

8/   Lyžování, věková kategorie: 1920 - 1990, vedoucí: Luboš Novák

9/   Petanque, věková kategorie: 1920 - 1999, vedoucí: Pavel Tulach

10/  Stolní tenis, věková kategorie: 1920 - 1996, vedoucí: Luboš Novák

11/  Deskové stolní hry, věková kategorie: 1920 - 1998, vedoucí: Jan Zikmund

(Zdroj: internetové stránky organizace)

► BRUSLAŘSKÝ A HOKEJOVÝ KLUB TURNOV
Jednatel: Ing. Jan Konejl

Bruslařský a hokejový klub Turnov byl založen 21.6. 2005, klubovými barvami byly zvoleny černá, oranžová 
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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 sezoně 2007-2008 fungovalo družstvo přípravky pod vedením trenérů Radka Kopeckého a Stanislava 

Šaška, družstvo mužů vedené trenérem Ing. Janem Konejlem a k BHK patří i tzv. farma Muži B (Pěnčín).

Výsledky přípravky v sezóně 2007 - 2008

Pohár přípravek
 - Nová Paka Středočeský pohár

Oberlausitz - 
Niederschlesien 

(Niesky)
Svijanská aréna

1 HC Kohouti Č. Lípa BHK Turnov HC Jonsdorf HC Bílí tygři

2. BK JTC Nová Paka HC Vlci Jablonec n. N. HC Wiesenwasser HC Slovan Frýdlant

3. BHK Turnov BK Mladá Boleslav BHk Turnov BHK Turnov
4. HC Slavia Praha B SC Kozlové Kolín HC Niesky HC Vlci Jablonec n.N.

5. HC Slavia Praha A

6. Lokomotiva Česká 
Třebová

7. HC Roudnice nad 
Labem

Výsledky družstva muži A v sezóně 2007 - 2008 - Tabulka krajského přeboru Libereckého kraje 

 
mužstvo zápasy výhra remíza prohra skóre body

1. VTJ Liberec 4 4 0 0 37:13 6

2. BHK Turnov 3 1 0 2 14:27 2
3.  HC Varnsdorf 3 0 0 3 14:25 0

po první části

 mužstvo zápasy výhra remíza prohra skóre body
1 HC VTJ Ještěd Liberec 8 8 0 0 87:23 16

2 BHK Turnov 8 4 0 4 47:48 8
3 HC Lomnice nad Popelkou 7 3 1 3 30:26 7

4 HC Varnsdorf 7 2 0 5 25:49 4

5 TJ Slovan Frýdlant 8 1 1 6 20:61 3
Družstvo muži B se v sezoně 2007 - 2008 spojili s HC Daliměřice a zúčastnili se Jičínské hokejové ligy.

(Zdroj: Internetové stránky klubu)
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► KLUB LYŽAŘŮ TURNOV
Předseda: Miroslav Holas

Sídlo: Lyžařský areál Struhy

Klub má 320 členů a finanční rozpočet již přesáhl jeden milion korun. Hodnota majetku klubu je dle výroční 

zprávy téměř 5,5, mil. Kč. Jedná se především o lyžařský areál ve Struhách. Areál má sjezdovku v délce 300 

metrů s padesátimetrovým převýšením - má tedy vlastnosti modré sjezdovky. K dispozici je talířový vlek TLV 

12 s přepravní kapacitou 600 osob za hodinu. V minulém roce byl vylepšen o zařízení na plynulé zpomalení 

či zrychlení chodu vleku. od roku 2003 funguje také umělé zasněžování, pořízené z daru Nadace B. J. Ho-

ráčka.  Sjezdovka je také vybavena osvětlením, takže s možností večerního lyžování byla ve sledované se-

zoně otevřena takto : pracovní dny - 15.00 - 21.00 hodin

                                   víkendy, svátky a prázdniny - 9.00 - 21.00 hodin

V cílové stanici byl i letos otevřen kiosek s občerstvením. Další novinkou byl provázkový vlek pro děti s pou-

žitím zdarma. Ostatní ceny se pohybovaly takto:

Ceny jízdenek dospělí děti do 15 let

1 jízda 20,00 Kč 20,00 Kč

1 hodina 60,00 Kč 50,00 Kč

2 hodiny 110,00 Kč 85,00 Kč

3 hodiny 145,00 Kč 110,00 Kč

odpolední (12 - 18 hod.) 180,00 Kč 145,00 Kč

celodenní lyžování ( 9 - 18 hod.) 220,00 Kč 170,00 Kč

večerní lyžování - 1 hodina 60,00 Kč 60,00 Kč

bodová jízdenka na 20 jízd 150,00 Kč 110,00 Kč

Rovněž v roce 2008 byla pořádána lyžařská škola pro děti ve věku 5 až 17 let, která byla zaměřena na ly-

žování a snowboarding.

( Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky klubu)

► SKI CLUB TURNOV
Předseda: Luboš Mráz, jednatel : Bohumír Roubíček

Klub vlastní lyžařskou chatu v Hluboké v Podještědí s vlastními dvěma vleky, které upravuje. v roce 2008 

byly vleky rekonstruovány nákladem 50.000 korun. Klub pořádá každoročně lyžařskou školu pro cca 120 

dětí.

► Dále jsou v Turnově aktivní tyto sportovní organizace: 
 - TJ Zikuda Šachy - jeden z nejlepších v republice

 -  Střelecký klub Sokol Malý Rohozec

 - Klub aktivních vozíčkářů

 - Club Peaque Český ráj

 -  Tuning Every Day

 -  Extreme club a další.                                               
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Ostatní důležité organizace 
působící v roce 2008 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 2008 v porovnání s předchozím 

rokem:

2007 2008

Roční obrat 35 622.000,- 36 846.000,- 

Přepočtený počet pracovníků 47 43

Průměrná mzda (bez přesčasů) 13.207,- 15.524,-

Hospodářský výsledek před zdaněním 634.455,- 751.650,-

 
Činnost v roce 2008:

Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 8.478.000,- 

Kč,  ve  smlouvě  na  likvidaci  odpadů  ve  výši   9.248.000,-  Kč.  Celkem práce  pro  Město  Turnov  v obou 

smlouvách 17.726.000,- Kč bez DPH, což je přibližně stejná hodnota jako v minulém roce. Ostatní příjmy ve 

výši  19.222.000,-  Kč  byly  naplňovány  od  ostatních  subjektů  ve  městě  a  okolí,  případně  na  základě 

samostatných objednávek od jednotlivých odborů MÚ a byly zhruba o 6% vyšší než v minulém roce. Jedná 

se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s Městem) ve výši 4.271.000,- Kč, 

recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši 2.636.000,- Kč. Zbylé příjmy 

se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější zakázky  patří:

- vybudování přístupové cesty a dvora (objednávka p. Konopáče) -  500.000,- Kč 

- vybudování chodníku a opěrné zdi pro obec Ohrazenice - 313.000,- Kč 

- oprava dvora a vybudování chodníku pro sdružení vlastníků v ul, Jana Palacha -  305.000,- Kč

- opravy komunikací pro obec Kacanovy - 205.000,- Kč

- opravy místních komunikací pro obec Olešnice - 34.000,- Kč

- oprava místních komunikací pro  obec Olešnice ve výši  58.000,- Kč

- opravy komunikací pro VHS Turnov - 137.000,- Kč

- opravy komunikací pro město Český Dub - 113.000,- Kč

- pokládka chrániček pro optické kabely pro firmu Pamico Turnov - 86.000,- Kč

- čištění a opravy komunikací pro firmu Makro Liberec - 211.000,- Kč

- opravy chodníků pro firmu SITEL Praha - 360.000,- Kč
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- opravy komunikace a dvora pro KCT, s.r.o., Turnov - 154.000,- 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.

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 zahájena oprava komunikací již během měsíce února. Jednalo se o 

opravy drobných výtluků a nezpevněných komunikací v okrajových částech Turnova. Rozsáhlejší opravy byly 

zahájeny v dubnu, kdy se již dala použít živičná asfaltová směs. Dodavatelsky byly provedeny opravy výtluků 

tryskovou metodou s firmou Korekt Brno, a to v ulicích 28. října, Studentská, Zborovská, Lidická, Vejrichova, 

Tázlerova, Pekařova, Zahradní. Dále byly provedeny práce pro mimoměstské subjekty, které jsou uvedeny 

výše. Celkový finanční rozsah prací na komunikacích činil 2.708.000,- Kč bez DPH a bylo zpracováno 560 

tun živičné směsi a 108 tun recyklované živice.

ODPADY
Toto  středisko  zajišťuje  svoz  komunálního  odpadu  v Turnově,  Jenišovicích,  Ohrazenicích  a  Rakousích. 

Celkem se v roce 2008 jednalo o 289 ks nádob 1100 l , 135 nádob 240 l, 3.664 nádob 110 l a 3200 ks 

odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.130 tun komunálních odpadů a objemných 

odpadů. Dále TST zajišťovalo dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 59 ks, provoz sběrného 

dvora,  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.

Při vyvážení odpadkových košů TST zajišťovalo svoz cca 250 ks košů na katastru města v pravidelných 

intervalech.

V oblasti  separovaného  odpadu  zajišťovalo  TST  svoz  směsných  plastů,  papíru  a  skla.  Po  městě  je 

vybudována síť 64 separačních stanovišť  (3 byly od minulého roku zrušeny). Zde bylo letos rozmístěno 

celkem 270 nádob, u ostatních subjektů je rozmístěno dalších 144 ks nádob, celkem tedy svoz 414 ks 

separačních nádob. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 857 tun druhotných surovin, v roce 

2007 to bylo pouze 823 tun, separace odpadu má tedy stoupající tendenci. Již třetím 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. Koncem roku bohužel došlo k výraznému snížení zájmu o druhotné suroviny a za jejich likvidaci 

se začalo platit. Ceny se pohybují od 500,- do 2000,- Kč podle druhu a kvality surovin. Tím se výrazně 

zvýšily celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů.

Od 1.1.2008 funguje pouze jeden sběrný dvůr, a to na Vesecku. Většina odpadů je zde odebírána zdarma. 

Návštěvnost sběrného dvora byla za sledované období 18.769 občanů, kdy v roce 2007 to bylo 20.499.

Finanční  náklady  na  provoz   sběrného  dvora  se  výrazně  snížily  -  z  2.302.000,-  Kč  v roce  2007  na 

1.831.000,- Kč v roce letošním.
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VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ
Na tomto středisku zajišťovaly TST provoz stávajícího VO po městě, celkem provozovaly 1.933 světelných 

zdrojů. V roce 2008 byla provedena výstavba a rekonstrukce VO v hodnotě 1.183.000,- Kč.

Již rok jsou zavedeny noční  výseče v době od 24 do 4 hodin,  kdy svítí  každé druhé nebo třetí  světlo. 

Ponechány osvětlené byly důležité křižovatky a přechody. Omezení se netýkalo centra města a sídlišť kromě 

Výšinky a některých okrajových částí, kde nelze výseče technicky řešit. Opatření by mělo městu ušetřit cca 

250.000,- Kč ročně, s nárůstem cen energie se úspora bude spíše zvyšovat.

ČISTOTA MĚSTA
Toto středisko zajišťovalo úklid komunikací a chodníků ve městě – strojní i  ruční, vyvážení odpadkových 

košů a zajištění zimní údržby místních komunikací. Pro strojní čištění komunikací vlastní TST 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 byl prováděn ve špatně přístupných místech, tuto činnost vykonávali  dva pracovníci, 

další  pracovník  zajišťoval  údržbu  parku  na  Šetřilovsku.  V  rámci  čištění  komunikací  pro  další  subjekty 

vykonávali pracovníci TST úklid pro okolní obce - Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň, Český Dub a Bílá. 

Dále TST provádělo úklid areálů pro místní firmy - Kamax, Saint Gobain, Preciosa, Sklostroj a Šroubárny.

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 41 tun   soli  a  228  tun inertního materiálu. Dle schváleného plánu zimní údržby 

komunikací  byl  zajištěn  posyp  solí  pouze  osmi  komunikací  a  dvanácti  chodníků,  ostatní  komunikace  a 

chodníky byly pouze pluhovány, v kopcích a zatáčkách byl proveden 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 se 

dvěma mechanizmy, jedním mechanizmem  pomáhalo AGRO Sychrov.  V rámci práce pro ostatní subjekty 

byla prováděna zimní údržba i pro obec Ohrazenice, Panochovu nemocnici, ČSAD, Krajskou správu silnic, 

Kulturní centrum, Kamax, Dias, Trimu a Granát. 

HŘBITOVY
Společnost na tomto středisku zajišťovala údržbu sedmi hřbitovů v katastru města. Ke konci roku 2008 to 

bylo celkem na všech hřbitovech celkem 3.158 hrobů, z toho 2.599 platících, 131 neplatících 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.)
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► VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, Antonína Dvořáka 287

Právní forma: dobrovolný svazek obcí, ředitelka: Marcela Červová

K 31. 12. 2008 mělo sdružení 19 členů, členskými obcemi dobrovolného svazku Vodohospodářské sdružení 

Turnov (dále jen VHS) jsou: 

Města: Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami.

Obce: Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, 

Ktová, Tatobity, Žernov.

Během roku byli přijati 4 noví členové : Město Rovensko, obce Ktová, Tatobity a Žernov.

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 (skončila 31.10.2008), 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 i v roce 2008 smluvně zajiš-

ťovaly Severočeské vodovody a kanalizace, provoz Turnov, se sídlem na Kotlerově nábřeží. Rozvoj vodo-

hospodářské infrastruktury zajišťovalo VHS Turnov po dohodě s provozovatelem a členskými obcemi ve 

vlastní režii. 

VHS Turnov je v zastoupení všech členských obcí řízeno radou sdružení (k 31.12.2008 měla 25 členů – zá-

stupce všech obcí, předsedou je bývalý starosta Turnova Ing. Milan Hejduk) a činnost svazku je kontrolová-

na (mimo státní instituce) dozorčí radou.

Rada VHS Turnov 
Ing. Milan Hejduk  ( předseda Rady VHS ) – Turnov

Ing. Petr Matyáš ( místopředseda Rady VHS ) – Rokytnice nad Jizerou

Ing. Tomáš Sláma – 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
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Ing. Leoš Pavlata - Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jiří Pochop – Lomnice nad Popelkou

Vladimír Mastník – Lomnice nad Popelkou

Ing. Jiří Mikeš – Líšný

Jan Vele - Loučky

Pavel Koldovský - Rovensko pod Troskami

Lenka Malá - Tatobity

Mgr. Zdeněk Mrkvička - Žernov

Marie Drašnarová - Ktová

Dozorčí rada VHS Turnov 
          Stanislav Klápště (předseda DR) - Semily

          Ing. Jaromír Beran –   Rokytnice nad Jizerou, od 31.10.2008 nahrazen Ing. Miroslavem Jírou

Ing. Jaromír Pekař – Turnov

Ing. Jana Čechová – Jilemnice

Ing. Jaroslav Braun – Lomnice nad Popelkou

Odběr vody, ceny a tržby v roce 2008:
Cena vodného a stočného platná v roce 2008 opět stoupla, a to o 8,7% oproti předcházejícímu roku:

-  vodné .............................   32,91  Kč/m3

-  stočné ............................   22,98   Kč/m3 

                                                                              ___________________

Celkem..............................    55,89   Kč/m3    včetně DPH 9%

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
2008 32,91 22,98 55,89

V roce 2008 bylo odebráno 2.353 tisíc m3 pitné vody 

V roce 2008 byly realizovány tyto investice a opravy:
Čistá Jizera:

− náklady projektu v roce 2008 činily 4 440 tis. Kč, především projekční práce a náklady na zajištění 

tendrových dokumentací pro veřejné zakázky (v součtu za celé období 20 mil. Kč)

Turnov:
- Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic (11,8 mil. Kč - doplatek investiční akce 

ukončené v roce 2007),
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- PD kanalizace ul. Zborovská (165 tis. Kč – dotace od města)

- PD kanalizace ul. 5. května ( 212 tis. Kč –dotace od města)

- PD kanalizace Sadová ul. (76 tis. Kč)

- ČOV opravy – frekvenční měniče, rozváděč, pojezd pod kontejner a další (974 tis. Kč)

- ČS Nudvojovice oprava chlorátoru (82 tis. Kč)

Jilemnice:
- realizace vodovodu k čp. 762, 764 (491 tis. Kč – dotace od města 100 tis.) 

- vodovod Nouzov (560 tis. Kč)

- prodloužení kanalizace Kozinec (2,2, mil. Kč, pokračování 2009, příspěvek jiného investora 4,2 mil.)

- odkup kanalizace Hraběnka (117 tis. Kč)

- projektová příprava rekonstrukce technologie ÚV Hrabačov (892 tis. Kč, celkem 1,1 mil.)

- PD dostavba kanalizace II. etapa (144 tis. Kč)

- Bátovka - PD rekonstrukce vodovodu (190 tis. Kč, celkem 440 tis. Kč)

- VDJ Kozinec oprava vnitřních omítek (286 tis. Kč)

- vodovod Branská ul. (88 tis. Kč)

Rokytnice nad Jizerou:
- kanalizace Sluníčko (173 tis. Kč)

- ÚV Huťský potok – studie řešení (42 tis. Kč)

- projektová příprava drobných staveb  (371 tis. Kč)

- nákup pozemků na VDJ Čistá Jizera (208 tis. Kč)

- oprava kanalizace Spartak (532 tis. Kč)

- ČOV oprava kompaktoru (232 tis. Kč)

Lomnice nad Popelkou:
- kanalizace Jilemnická ul. (105 tis. Kč)

- oprava kanalizace Fügnerova ul. (1,7 mil. Kč)

- oprava ČS a VDJ (314 tis. Kč)

- opravy vodovodů (195 tis. Kč)

Semily:
- rekonstrukce vodovodu 3. května (2,5 mil. Kč, dotace od Svazku Semily 2,5 mil.)

- kanalizace Travnatá (197 tis. Kč, celkem 600 tis. Kč)

- PD kanalizace II. etapa ČJ (383 tis. Kč)

- oprava kanalizace Požárnická ul. (2,1 mil. Kč)

- ČOV čerpadlo, výměna pásu kalolisu, oprava ČS (191 tis. Kč)

Rovensko pod Troskami:
- vodní zdroj Václaví – ozonizace (3,2 mil. Kč)

- studie odkanalizování města (95 tis. Kč)

- čištění kanalizace, kamerové prohlídky (140 tis. Kč)

Ostatní obce:
- Malá Skála – vodovod Filka projektová příprava (130 tis. Kč), doprojektování kanalizace a vodovodu 
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(350 tis. Kč – dotace LK), odkup kanalizace a vodovodu od fyzických osob (100 tis. Kč), realizace 

kanalizace k sokolovně (511 tis. Kč)

- Přepeře – odkanalizování Potůčku PD (140 tis. Kč), prodloužení sítí v obci PD (97 tis. Kč – dotace 

od obce)

- Olešnice  -  vodovod Mlýnice PD (111 tis. Kč)

- Ohrazenice – prodloužení sítí (609 tis. Kč – dotace od obce a LK)

- Vyskeř – prodloužení a rekonstrukce vodovodu (celkem v hodnotě 2 991 tis. Kč – dotace od LK a 

obce)

- Rakousy – PD rekonstrukce vodovodu přes akvadukt (2 529 tis. Kč – dotace od LK)

- Líšný – dostavba kanalizace (2 363 tis – bude dotace od SZIF), studie řešení zásobování vodou a 

odkanalizování části obce (77 tis. Kč) 

- Troskovice – projektová příprava na rekonstrukci VDJ a vodovodů (218 tis. Kč), rekonstrukce 

vodovodu (960 tis. Kč – dotace od LK)

- Tatobity – PD dostavba vodovodu (159 tis. Kč), prodloužení vodovodu na žádost občanů (35 tis. Kč 

– příspěvek)

Zpracování projektu Čistá Jizera bylo v roce 2008 prvořadým cílem. Začátkem roku 2008 bylo rozhodnuto o 

rozdělení celého projektu do dvou žádostí, obě byly ve vysoké kvalitě zpracovány v režii VHS.

Čistá  Jizera  I  zahrnuje  město  Turnov,  Jilemnici  a Semily,  Čistá  Jizera  II.  zahrnuje  město  Rokytnici  nad 

Jizerou a Lomnici nad Popelkou. Celková hodnota investic včetně povrchů komunikací se dnes blíží  k 1 

miliardě Kč. V dubnu byly obě žádosti podány, ve druhé polovině roku byly obě žádosti fondem akceptovány. 

Do konce roku 2008 byla projektová příprava již téměř kompletní, probíhaly veřejné zakázky na dodavatele 

staveb (soutěženo každé město samostatně), na správce stavby pro každý projekt a na poskytnutí úvěru 300 

mil. Kč.

► 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.

Další vázané i volné činnosti společnosti: vodoinstalatérství, topenářství, montáž měřidel, poradenství v ob-

lasti energetiky 

Personalistika, orgány společnosti:

Společnost zaměstnávala ve sledovaném období 20 pracovníků, z toho 11 dělníků a 6 THP včetně tří řídí-

cích 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, 

RNDr. Otto Jarolímek

Valnou hromadu vykonává rada města Turnova.
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Činnost v období 2007 - 2008:

V období září 2007 až srpen 2008 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.

Odběrateli  Městské  teplárenské  Turnov,  s.r.o.,  bylo  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 podlahové plo-

chy. Celkový instalovaný výkon činil 35,79 MWt, při výrobě tepla bylo spotřebováno 2,9 mil. kubíků zemního 

plynu, tedy o 16% více než v předcházejícím období. Z výtopen je tepelná energie rozváděna trubními tep-

lovodními rozvody v celkové délce 7, 2 kilometru. Společnost zajišťuje také vytápění Domu s pečovatelskou 

službou v Bělé.

V teplárně Výšinka I. je provozována také kogenerační jednotka vyrábějící mimo tepelnou energii i elektrický 

proud. prodej ČEZu činil v daném období 1,9 miliónu kilowatthodin, tedy o 11% více než v předcházejícím 

období.

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

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

2007/08 10,55 7,37

průměr 10,09 6,94

► SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK) člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospo-

dářské infrastruktury v severních Čechách - kraj Ústecký a Liberecký.  V Turnově působí od roku 1993 (od 

fúze s VAKem Turnov). Severočeské vodovody a kanalizace provozují veřejné vodovodní a kanalizační sítě 

v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji. Pro osobní kontakt se zákazníky slouží 12 zákaznických 

center a 3 kontaktní místa. Zákaznická centra jsou situována ve všech významných městech uvedených 

239



krajů. Z důvodu lepší dostupnosti pro zákazníky z oblasti Lounska, Děčínska a Semilska jsou v Žatci, Varn-

sdorfu a Špindlerově Mlýně kontaktní místa. Zákaznické centrum v Turnově zůstalo na Kotlerově nábřeží čp. 

2216, kde je možno vyřídit následující záležitosti:

- uzavírání nových smluv

- změny smluv stávajících

- příjem a vyřizování reklamací a připomínek

- příjem plateb v hotovosti

- průzkum spokojenosti zákazníků

- podávání informací a propagačních materiálů

Region působnosti firmy pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové 

rozloze 7.400 km2,  tedy 12% plochy státu,  kde žije 1,128 milionu obyvatel.  Veškeré akcie jsou v držení 

celkem 459 severočeských měst a obcí.

Hlavní činnosti:

● Provozování vodovodů a kanalizací 

● Úprava vod a čistění odpadních vod 

● Poradenství ve vodohospodářské činnosti 

● Investorsko-inženýrská činnost 

● Projektová činnost 

● Likvidace a nakládání s odpady 

● Silniční motorová doprava 

● Rozbory pitných, odpadních vod a kalů 

Existence silné vodárenské společnosti získala zcela nový rozměr v souvislosti se vstupem ČR do EU, kdy v 

rámci  přechodného  období  do  konce  roku  2010  je  nutné  rozšířit  a  zmodernizovat  vodohospodářskou 

infrastrukturu  tak,  aby po roce  2010  vyhověla  normám EU a  novým normám ČR.  Příprava  a  realizace 

rozsáhlých projektů  ke  splnění  těchto  úkolů  vyžadují  náročnou odbornou přípravu  i soustředění  velkých 

objemů investičních prostředků vodárenskou společností, i když se uskutečňují s finanční podporou z fondů 

EU i  fondů národních.  Veškeré aktivity Severočeské vodárenské společnosti  jsou od začátku podřízeny 

čtyřem základním principům:

● Uplatnění jednotné solidární ceny vody pro celé území

● Udržení sociálně přijatelné ceny vody

● Uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti

● Vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti.

Cena vody pro rok 2008 byla stanovena na 55,34 Kč za metr krychlový. Navýšení oproti roku 2007 činí 3,8% 
a odráží především nutné investice do infrastruktury.
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► 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 pu-

blikovaným 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.

Z činnosti v roce 2008:

Výkon státní správy v roce 2008 :

Nejobsáhlejší agendou výkonu státní správy byla řízení ve věci vydávání odborných stanovisek ve věci re-

konstrukcí, povolování staveb rodinných domů včetně terénních úprav, garáží, přístřešků, oplocení přípojek 

a tak dále. Stále obsáhlejší agendu tvoří vydávání odborných stanovisek k nové výstavbě za hranicemi in-

travilánu jednotlivých obcí, plošného zastavování Českého ráje a propojování obcí - celkem bylo v roce 2008 

vydáno 423 těchto vyjádření.

Správa má v kompetenci také posuzování žádostí o výjimku pro kriticky a silně ohrožené druhy, a to v oblasti 

tak zvané rozšířené působnosti,  kam patří  území měst  Turnov,  Mnichovo Hradiště,  Železný Brod,  Jičín, 

Vrchlabí, Jilemnice, Dvůr králové nad Labem, Nový Bydžov, Nová Paka a Semily. V roce 2008 bylo vydáno 

11 rozhodnutí, z toho ve 3 případech byla výjimka zamítnuta. K nejrozsáhlejším povoleným výjimkám v roce 

2008 patřilo povolení těžby štěrkových nánosů řeky Jizery v Příšovicích a na Malé Skále, které se týkalo 

ochrany mihule potoční. Dalším zajímavým případem bylo povolení výjimky při rekonstrukci kostela sv. Bar-

toloměje v Pecce, kde žije silně ohrožená kavka šedá. 

Stálým problémem je schvalování územních plánů obcí. V roce 2008 byl schválen plán pro obce Kacanovy a 

Dobšín, dalších 7 bylo rozpracováno ( Březka, Kněžmost, Holín, Pařezská Lhota, Prachov, Lochov, Turnov). 

Další obce mají naopak územní plány projednány ( Olešnice, Rakousy, Modřišice, Hrubá Skála, Karlovice, 

Ktová a Troskovice).

Správa se zabývala také lesními hospodářskými plány, byl schválen plán pro lesní hospodářský celek Hoři-

ce, dále je v jednání LHP Vyskeř, a lesní osnova Semily - Hořice a Turnov - Hořice.

Vyhlášení nových chráněných území

V roce 2008 byla vyhlášena přírodní památka "Na Vápenci" o výměře 7,88 ha s ochranný pásmem 8,5 ha. 

Účelem vyhlášení je ochrana a zlepšení stavu vápnomilných bučin na svazích Zbytkového potoka mezi ob-
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cemi Propastný a Koberovy. Chráněné území zároveň poskytne ochranu vzácným biotopům kapradiny hrá-

lovité, okrotice bílé a hlístku hnízdáku.

Dále pokračovaly práce na vyhlášení přírodní památky Podloučky pro ochranu botanických lokalit a mloka 

skvrnitého.

Vyhlášení nových chráněných území a plány péče o maloplošná chráněná území

K 31.12. 2008 bylo vyhlášeno 16 nových maloplošných chráněných území, a to: Strážník, Apolena, Bažant-

ník,  Trosky,  Žabakor,  Klokočské  skály,  Meziluží,  Hruboskalsko,  údolí  Plakánek,  Podtrosecká  údolí, 

Prachovské skály, Příhrazské skály, Na hranicích, Libuňka, V dubech a Vápenice, dokončen je plán na vy-

hlášení národní přírodní památky Suché skály.

Odborná činnost

S pomocí externích pracovníků byla provedena inventarizace bezobratlých živočichů - motýlů, mnohonožek 

a brouků,  zejména v oblastech Bučina u Rakous,  Podtrosecká údolí  a připraveny jsou Podloučky,  dále 

proběhl průzkum mnohonožek v oblastech Prachovské skály, Hruboskalsko a brouků u Libuňky, Bažantníku 

a v Prachovských skalách.

Pokračovalo sledování hnízdního rozšíření ohrožených druhů ptáků - orla mořského, jestřába popelavého a 

sokola stěhovavého. Sokol v Českém ráji hnízdí už roku 2004, v roce 2008 to byly 4 páry, které vyvedly 

celkem 7 mláďat. Dále pokračoval monitoring zvláště chráněných druhů ptáků - čápa černého, výra velkého, 

krkavce velkého, motáka pochopa, ledňáčka říčního a skorce vodního. V roce 2008 proběhla dvě sčítání v 

rámci Jednotného programu sčítání ptáků na linii Podtroseckých rybníků. Pokračoval také průzkum mokřadní 

lokality Sedmihorky. V oblasti Hruboskalska byl zaznamenán výskyt slavíka modrého, a to hned se třemi 

hnízdy. Je to první prokázané hnízdění tohoto ptáka v CHKO Český ráj od jeho založení v roce 1955.

Dále bylo provedeno sčítání netopýrů v lokalitách Příhrazské skály, Apolena, Klokočské skály, Hruboskalsko, 

Plakánek a Kozákov. V rámci botanického průzkumu bylo monitorováno celkem 7 biotopů travin, acidofilní 

bučiny a bahenních rostlin.

Kontrolní činnost

K  zajištění  strážní  služby  měla  v  roce  2008  CHKO  k  dispozici  jednoho  profesionálního  strážce,  25 

dobrovolníků a 1 zpravodaje. Kromě služby u hlášených akcí se strážci podíleli na značení, údržbě stezek, 

realizaci protierozních opatření a likvidaci skládek. V roce 2008 bylo uloženo 158 pokut v celkové výši 117 ti-

síc  korun.  Největší  podíl  přestupků činilo  nesprávné táboření,  vjezd motorových vozidel,  přibývá  vjezdu 

motorek a čtyřkolek.

Projekty, granty, zahraniční spolupráce

V roce 2008 byl dokončen projekt "Síť vzdělávacích a informačních center v CHKO Český ráj", finančně pod-

pořený Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. V rámci tohoto projektu byla vydána pro-

pagační brožura Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje. Organizačně se Správa podílela na meziná-

rodním zasedání Geoparku Český ráj v Turnově.

Ediční činnost

Kromě výše uvedené brožury Správa CHKO spolupracovala na vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám, 

časopisu Krkonoše a Jizerské hory a spolupracovala na vydávání dalších periodik. V roce 2008 se podílela 

textově i fotograficky na vydání knihy Královéhradeckého kraje Přírodou z Polabí k hraničním horám.

(Zdroj: Výroční zpráva organizace.)
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Další významné turnovské firmy

► GRUPO ANTOLIN TURNOV, S.R.O., PRŮMYSLOVÁ 3000, TURNOV
Společnost GRUPO ANTOLIN TURNOV, s.r.o. (dále jen GAT) je dceřinou společností nadnárodní skupiny 

GRUPO ANTOLIN IRAUSA Madrid, která má své pobočky ve více než dvaadvaceti zemích světa a za-

městnává více než deset tisíc zaměstnanců. 

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 a rozkládá se na ploše 18 500 m2. GAT je 

tak  jedním z  největších  zaměstnavatelů  na  Turnovsku.   Výrobní  program společnosti  GAT je  produkce 

dveřních, stropních a dalších interiérových systémů pro automobily různého typu a provenience. Jedná se 

především o tvrdé trimové díly, inserty a dveřní výplně, sloupky, kryty zavazadlového prostoru. K výrobě jsou 

využívány špičkové technologie,  jako vstřikování  plastů,  termoforming,  strojní  laminace,  laserové řezání, 

ruční čalounění a řada dalších.

V roce 2008 patřily mezi zákazníky GAT značky Škoda, Volkswagen, Ford,  Hyundai. V následujícím roce 

(2009) zahájí ve společnosti GAT svou činnost také oddělení vývoje. V rámci firmy mají zaměstnanci k dispo-

zici rozsáhlý sociální program a motivační systém s důrazem  na zvyšování kvalifikace pracovníků na všech 

úrovních, od výrobních dělníků po řídící manažery. Firma rovněž spolupracuje se základními i středními ško-

lami,  učilišti  a  vysokými  školami.  Cílem  je  dát  absolventům  příležitost  s  perspektivní  budoucností.

(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 kame-

ny  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.

V uplynulých dvou  letech prošlo družstvo nezbytnými změnami. K 31.12. 2008 mělo družstvo cca 300 za-

městnanců a jeho roční obrat činil 256 mil. Kč. Družstvo má síť šesti vlastních prodejen ( Turnov, Praha, 

Liberec, České Budějovice, Český Krumlov), dvě nerentabilní prodejny byly uzavřeny.

Také v roce 2008 bylo družstvo výrobcem cen pro Českého slavíka. Designeři vývojového oddělení družstva 

Hana Stehlíková a Milan Hejral získali hned 4 ocenění v mezinárodní soutěži Slovenský obsidiánový šperk 

2008 v Nitře v listopadu loňského roku. Mezi 70 exponáty 38 autorů získali 1. a 3. místo v kategorii komerční 

šperk a 1. a 2. místo v kategorii souprav. Ve sledovaném roce družstvo vyrobilo plaketu předsedy vlády ČR, 

kterou z rukou Mirka Topolánka převzala jako první žena paní Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfedera-

ce politických vězňů.

(Zdroj: internetové stránky firmy)
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► 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,  od roku 1994 přešlo 

vlastnictví firmy přešlo do soukromých rukou  - vznikla 100% česká společnost s ručením omezeným.  V 

roce 2008 firma zaměstnávala 300 pracovníků, unikátní technické řešení výrobků zajišťovalo 40 konstruk-

térů. Systém řízení byl již v minulých letech certifikován standardem ISO 9001-2000. 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 moderniza-

cí skláren na obalové sklo, zahrnující všechna potřebná a doplňující zařízení, školení personálu, servis, tech-

nickou asistenci, kompletní stavbu závodu a samozřejmostí je i plné zastřešení odpovědnosti za všechny 

tyto  činnosti.  Firma  má  obchodní  zastoupení  v  18  státech  téměř  celého  světa  (kromě  amerického 

kontinentu), kam také exportuje: Bulharsko, Čína, Egypt,  Filipíny,  Indie, Írán, Itálie, Korea,  Maďarsko,  Ně-

mecko,  Pákistán, Portugalsko, Rusko, Sýrie, Thajsko, Ukrajina, Velká Británie , země bývalé Jugoslávie 

(Černá Hora, Srbsko, Makedonie).

 (Zdroj: Zpráva poskytnutá firmou a internetové stránky)

► TRIMA, S.R.O., NUDVOJOVICKÁ 1681
Firma byla založena v roce 1991 a navázala na více než padesátiletou tradici výroby pro sklářský průmysl v 

Turnově.  Od počátku získala výraznou pozici  na trhu zejména v oblasti  strojů  pro výrobu a zpracování 

skleněných vláken. Ve výrobě se pracuje s nejnovějšími stroji (NC, CAD/CAM systémy a podobně). Firma 

dosáhla certifikace ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 1997 firma přesídlila do nových, současných prostor v 

Nudvojovické ulici. V roce 2007 byla zahájena spolupráce s německou firmou Dietze + Schnell.

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► RESIM, S.R.O., NÁDRAŽNÍ
Společnost RESIM s.r.o. vznikla v roce 1993 jako soukromá firma se zaměřením na průmyslovou automa-

tizaci. Technické zázemí firmy čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti vývoje a realizací elektronických 

systémů pro sklářský průmysl. V roce 2008 měla firma tento výrobní program:

− Elektrická zařízení pro linky na výrobu obalového skla 

− Elektrická zařízení strojů na výrobu a zpracování skleněného vlákna 

− Elektrická zařízení speciálních manipulačních systémů 

− Zakázkové aplikace průmyslové automatizace 

− Spolupráce se zahraničními dodavateli v oblasti instalace a servisu speciálních technologií

► DIAS TURNOV, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 1302
Ředitel: Ing. Zdeněk Romany

DIAS je  českým výrobcem diamantových kotoučů s  kovovou i  pryskyřičnou vazbou a ložiskových tech-

nických kamenů. Obchodní jméno DIAS, odvozené od zpracovávaných diamantů, achátů a safírů, se svými 
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vysoce kvalitními výrobky obchoduje po celé Evropě.

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. Firma DIAS Turnov, s.r.o., se v roce 1993 stala soukromou společností. Ve 

sledovaném období měla firma následující výrobní program:

- technické kameny

- diamantové nástroje

- strojní výroba a kovoobrábění - stroje pro plošné broušení a leštění kamenů

Společnost zaměstnává cca 100 lidí.

(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 promě-

nou.  Z  ryze  výrobního  podniku  se  stala  obchodní  společnost  s  výrobním  zázemím.  

Převážně velkosériová výroba byla doplněna a postupně nahrazena výrobou na zakázku s velkým obsahem 

vysoce kvalifikované práce.

Hlavní nabídkou DIOPTRY jsou brýlové čočky. Jde o čočky minerální a plastové, o čočky jednoohniskové, 

bifokální a progresivní, o čočky od základních až po vysoké rozsahy dioptrií. DIOPTRA u převážné většiny 

brýlových čoček zušlechťuje jejich povrch nanášením vysoce kvalitních antireflexních a hydrofobních vrstev. 

U plastových čoček provádí DIOPTRA i jejich tvrzení a barvení. Nabídka brýlových čoček od DIOPTRY je 

komplexní a z hlediska technických a estetických parametrů má evropskou a světovou úroveň.

Významné postavení na trhu má DIOPTRA v prodeji lup, ve speciální zakázkové výrobě optických elementů 

a svítidel pro průmysl, zdravotnictví i domácí použití.

(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► JOSEF PLÁTEK, s.r.o - PILA, OBCHOD DŘEVEM, Koňský trh 205
Soukromá společnost byla založena v roce 1992 panem Františkem Procházkou a navazuje na dlouholetou 

tradici založenou koncem 19 stol. Historie pily je velmi zajímavá, jde vlastně o jeden z nejstarších fungujících 

závodů v Turnově:  "Firma Josef  Plátek-pila  obchod dřevem, vznikla  v  roce 1898 prodejem parní  pily  v 

Turnově majitele Aloise Horáčka, Marii, Josefu a Karlu Plátkovým z Daliměřic a její činnost nebyla až do sou-

časnosti přerušena. Vznik pily v Turnově však dle dostupných údajů, i přes nebezpečenství řeky Jizery, spa-

dá do období kolem let 1850, kdy byla postavena p. Karlem Korseltem, kteráž, ač 19. května 1870 požárem 

téměř zničena byla, opět v omládlé síle vzešla. Při uzavření kupní smlouvy v roce 1898, kdy již tři roky pra-

covala pod novými majiteli, byla již moderně zařízená a její cena dosáhla bezmála 37 tisíc zlatých." V roce 

1948 byla pila znárodněna a přešla pod národní správu. V roce 1992 byla mezi prvními výrobními závody 

vrácena v restituci dědicům Josefa Plátka a ustavena firma Josef Plátek s.r.o. - pila, obchod dřevem. V roce 

2008 měla firma přibližně 25 zaměstnanců a roční kapacitu cca 8500 m3 pořezaného dříví. Nákup dříví byl 
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prováděn pouze z tuzemských zdrojů s převážným zastoupením (cca 90 %) certifikovaného dřeva (C-o-C). 

Hlavní zpracovávané dřeviny byly smrk a modřín, kde modřínové řezivo bylo rovněž významným vývozním 

artiklem do zemí EU. V zimním období se firma specializovala na pořez nejkvalitnější oddenkové kulatiny pro 

truhlářské  účely.                                                                    

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► 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 hliní-

kových oken, prosklených fasád a zimních zahrad u nás. Zabývá se zpracováním plastových profilů REHAU, 

kování ROTO, hliníkové profily SCHÜCO. Vyrábí hliníkové konstrukce, prosklené fasády, plastová a hliní-

ková 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.

Společnost zaměstnává cca 60 lidí  v trvalém    pracovním    poměru. Samozřejmostí společnosti je také cer-

tifikace výrobků akreditovanými zkušebnami, jako jsou CSI Praha, ČKAIT Praha, PAVUS Praha a VÚPS Zlín. 

Na základě   těchto  certifikátů  a  cíle  společnosti  vyrábět 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, Měst-

skou 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 sou-

kromá akciová společnost s cílem pokračovat ve výrobě spojovacího materiálu a ve snaze udržet dobré jmé-

no Šroubárny Turnov na trhu. V zájmu zvyšování kvality přistoupilo vedení společnosti v roce 1997 k po-

stupnému vybavení výrobních zařízení systémem řízení kvality "BRANCAMP".  V posledních pěti letech

bylo  technické vybavení rozšířeno o moderní počítačem řízenou galvanickou linku, doplněnou solnou komo-

rou pro ověřování kvality pokovení, dvě moderní linky na tepelné zpracování šroubů a podložek řízené počí-

tačem, vícerázové lisy pro tváření šroubů včetně výkresových dílů za studena a automatickou balící linku. 
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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 automobi-

lový 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.

Od roku 2008 je členem nově vzniklého Moravskoslezského automobilového klastru.

( 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 po-

staven 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 vysoko-pevnostních šroubů pro automobilový 

průmysl. Hlavním zákazníkem v tuzemsku je Škoda Auto, a.s. Dalšími zákazníky jsou subdodavatelé pro au-

tomobilový průmysl i  zahraniční výrobci automobilů.  Hlavní technologie výroby jsou: tváření za studena, 

tepelné zpracování a třískové obrábění. 

V roce 2007 došlo k získání nových zákazníků a firma dosáhla rekordních tržeb, jež překročily úroveň 1.000 

mil. Kč. Firma zaměstnávala 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: internetové stránky a zpráva firmy)

► 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 ze-

mích, 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

247



Ve sledovaném roce měla firma zastavěnou plochu 42.000 m2 a na 18 výrobních linkách pracovalo 550 za-

městnanců.

(Zdroj: Internetové stránky firmy.)

► SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 1302
Ředitel závodu Turnov: Ing. Karel  Eiselt

Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o., Turnov je největším výrobcem odvětví keramiky společnosti Saint-

Gobain ve střední Evropě. SGAC, s.r.o., Turnov vznikla v srpnu roku 1999, kdy společnost Saint-Gobain Cé-

ramiques Avanceés Desmarquest odkoupila veškeré aktivity týkající se keramiky (a R&D) od české firmy 

Dias Turnov,  s.r.o.   Mateřská firma do Turnova investovala z Francie,  kde patří  k nejstarším a nejpres-

tižnějším (založena r. 1665). Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o., Turnov je největším výrobcem odvětví 

keramiky společnosti Saint-Gobain ve střední Evropě. V roce 2008 se SGAC, s.r.o., Turnov zabývala třemi 

hlavními výrobními aktivitami:

1/ Výrobou keramických těsnících destiček do vodovodních baterií, montáží a prodejem kompletních vložek 

do pákových baterií (více než 20 mil.kusů ročně)

2/  Výrobou keramických filtrů na roztavené kovy pro slévárenství v objemu cca 20 mil. ks ročně

3/  Speciální  technickou keramikou,  jako jsou  řezné nástroje  (vyměnitelné břitové  destičky pro  obrábění 

kovů), nástroje na tváření trubek, dílce z elektrokeramiky a náročné výrobky z High-Tech keramiky 3

(Zdroj: internetové stránky firmy)

► VYVA PLAST, s.r.o., Sobotecká ul. 836

Jednatelé společnosti: Jindřich Fanta, Jiří Karásek, Jaroslav Bursa (do roku 2000), Ing. Ivo Lednej, Ing. 

Jaroslav Šáral.

Společnost vznikla pronájmem přidružené výroby Zemědělského družstva Všeň v roce 1992 a měla následu-

jící vývoj:

 - v dubnu roku 1993 byla zahájena výroba zpracování a recyklace plastů v pronajatých prostorách

 - v roce 1995 bylo zařízeno CAD CAM pracoviště 

 - v roce 1996 došlo ke zlomu ve vývoji společnosti zakoupením vlastního výrobního závodu v Turnově v So-

botecké ulici 836

 - v roce 2000 byla společnost úspěšně certifikována dle ISO 9002

 - v roce 2001 byl zakoupen lis pro vakuové tvarování plastů od firmy GEISS a CNC obráběcí stroj firmy GE-

ISS 

 - v roce 2002 bylo zainvestováno do rozvoje konstrukčního pracoviště, vybudování vlastní modelárny a for-

márny, včetně pořízení CNC obráběcích strojů pro výrobu forem. 

 - v roce 2003 proběhla 1. etapa rozšíření výrobních a skladovacích ploch a závěr roku byl úspěšně zakon-

čen recertifikací dle ISO 9001. 

Předmětem podnikání je zpracování plastů technologií vakuového tváření a vytlačování profilů. V roce 2008 
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výroba zahrnovala:  zahrádkářské potřeby,  kryty  strojů  a nástrojů,  plastové  díly  pro  dopravní  prostředky, 

plastové proložky, průmyslové a potravinářské obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýr-

ských sítí, výhřevné podlážky, reklamní předměty.

Budoucnost firmy se orientuje zejména na inovaci v oblasti vývoje, designu a výrobní technologie. Plněním 

těchto cílů dosáhneme efektivní výroby a konkurenceschopnosti na evropském trhu. Cílem společnosti je 

navázání spolupráce s velkými mezinárodními firmami s perspektivou dlouhodobé spolupráce. 
(Zdroj: internetové stránky firmy)

► 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 

ocelových lan. Po roce 1994 rozšiřuje sortiment, zapojila se do propagace nových materiálů a technologií v 

oblasti stavebnictví, rozvodů vody, topení a podobně. Začíná budovat vlastní síť prodejních skladů:

– 1994 první pobočka v Protivíně

– 1996 uvedena do provozu vlastní výrobna hřebíků, nýtů a krycích kloboučků v Tatobitech (Žlábek)

– 1998 otevřeny pobočky v Jablonci nad Nisou, Hradci Králové a Mladé Boleslavi

– 1999 otevřena pobočka v Mladé Boleslavi

– 2000 pobočka v Praze

– 2001-2003 budování vlastních skladovacích a výrobních prostor na Vesecku, stěhování stávající výrobny 

z Tatobit do Turnova

– 2001 otevřena pobočka v Českých Budějovicích

– 2006 otevřeny pobočky v Táboře a Liberci

(Zdroj: internetové stránky firmy)

Další firmy:

František Zikuda – STAVITEL, Bezručova ul. čp 588, Nádražní ulice čp. 599, ekonomický úsek a sklady a 

objekt čp. 2103 v Nudvojovické ulici

Preciosa, a.s. - závod 4, Přepeřská 1447

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

POLPUR, s.r.o., Kudrnáčova 1287

Profes Projekt, s.r.o., Vejrichova 271

Sekoprojekt - Ing. Sekanina, Čechova 1271

Slévárna Turnov - Ing. Kyncl, Přepeřská 210

Studio Šperk -  Jiří Drahoňovský, Prouskova 1724

Tiskárna Unipress, s.r.o., Svododova 1431
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Univer, s.r.o., Přepeřská 1809

_____________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita většiny firem zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Všechny významné fir-

my a organizace byly se žádostí o informace ze své činnosti pro potřeby kroniky města obeslány, odezva  

však byla minimální. Část informací je použita z internetových stránek firem, které jsou ale naštěstí v po-

slední době většinou  aktualizovány.
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XI.

O ČEM SE TAKÉ MLUVILO 

V ROCE 2008
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Následující kapitola si neklade požadavek úplnosti a možná ani objektivnosti, chce seznámit budoucí čtenáře 

s tématy, která obyvatele města v roce 2008 trápila, o čem se diskutovalo, mnohdy bez výsledku, jaká disku-

se přinesla řešení a co bude možná řešeno v budoucnu.

Diskuse a problémy roku 2008 v Turnově

► OTEVŘENÍ KULTURNÍHO CENTRA STŘELNICE 
Stavba Střelnice byla od počátku ostře sledovaným projektem.  Stavební část byla oficiálně předána 

3. prosince 2007 a 19. prosince se konal den otevřených dveří za velkého zájmu veřejnosti. V letošním roce 

(2008) bylo na řadě vybavení budovy a úprava prostranství kolem, nově zřízené náměstí B. J. Horáčka. 

Samotná potřebnost kulturního stánku nebyla ani v počátcích sporná, problém byl hlavně s financováním. 

Také na dostavbu a vybavení Střelnice   se intenzivně hledaly finance z evropských a dalších dotačních 

zdrojů. Jak je uvedeno již v souvislosti se samotnou stavbou v loňském roce, názory na stavbu a potřebnost 

této budovy prožily posun od vyhrocených počátků (od nadšení až po naprosté zavržení) k určitému roz-

mělnění a obroušení - jedni zažívali skepsi,  jiní se naopak s novou dominantou údolí nad Stebenkou po-

stupně smiřovali.

Jako ukázku uvádíme, jak vypadalo "skóre" veřejného mínění v otázce prospěšnosti stavby Střelnice v anke-

tě Turnovska v akci v březnu 2007:

● ano, jsem pro - 209 respondentů, tj. 60,93 %

● ne, jsem proti - 81 respondentů, tj. 23,62 %

● je mi to jedno - 53 respondentů, tj. 15,45 %

A těsně po otevření stavby v listopadu 2008:

● ano, jsem rád(a), kulturní dům město potřebuje - 198 respondentů, tj. 45,83 %

● ne, je to zbytečná stavba, sálů máme ve městě dost - 153 respondentů, tj. 35,42 %

● nemám na věc vyhraněný názor - 81 respondentů, tj. 18,75 %

Z uvedeného vyplývá posun ke skepsi a vnímání spíše zápornému. Situaci jistě neprospěl fakt, že samotné 

slavnostní otevření Střelnice bylo pouze pro zvané. U takové příležitosti je jistě vhodné pozvat čestné hosty, 

ale kdyby bylo aspoň třeba 100 lístků ve volném prodeji, do sálu by se diváci vešli a veřejnost by neměla ten 

nepříjemný pocit, že to je jen "pro lepší lidi", že se jí to netýká.

Dalším horkým tématem bylo už od loňského roku umístění uměleckého díla v průčelí budovy. Samotná ma-

keta nevšední plastiky Davida Černého Kultura, umístěná v zasedací místnosti Střelnice, vzbudila rozpaky, 

ne však jednoznačné odmítnutí nebo jednoznačný souhlas. Postupně se názory vykrystalizovaly spíše k od-

mítnutí. Dalším kamenem úrazu byly opět peníze - cena za realizaci stoupla z plánovaných 3 milionů na 5. V 

květnu 2008 byla reakce obyvatel následující:

● jsem pro - 85 hlasů, tj. 19,63 %

● jsem proti  - 137 hlasů, tj. 31,64 %

● je mi to jedno -  46 hlasů, tj. 10,62 %

●   umělecké dílo ano, ale předložte více alternativ - 165  hlasů, tj. 38,11 %

Přesto červencové zastupitelstvo města doporučilo pokračovat v jednáních o instalaci díla s tím, že prioritu 

má dořešení vnitřního vybavení budovy. Jak to bude dál se nejspíš necháme překvapit.
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Festival k otevření Střelnice, podrobně popsaný v kapitolách I. Průvodce rokem 2008 a VII. Kultura, myslím 

spíše napravil smýšlení o potřebnosti Střelnice a lze si jen přát, aby ji obyvatelé Turnova vzali za svoji.

► ZRUŠENÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI - KOMPLIKACE PRO RODIČE I 
NEMOCNÉ DĚTI 
Přestože se tak mělo  stát  až koncem roku,  od 1.  října  bylo uzavřeno dětské lůžkové oddělení  v Pano-

chově nemocnici Turnov. Zároveň s tímto krokem byla zajištěna 24hodinová ambulantní péče o dětské pa-

cienty: od 7.00 do 16.00 hodin fungovaly původní dětské ambulance na dětském oddělení (provoz zajistili 

MUDr.  Frömel,  MUDr.  Slámová,  MUDr.  Pokorná  a  MUDr.  Milkovičová.  Alergologická  poradna  MUDr. 

Čepické  bude vedena v nové ordinaci na Koňském  trhu), po 16. hodině  byla zajištěna nepřetržitá poho-

tovostní služba, informace o místě ošetření dostanou rodiče při ohlášení na vrátnici nemocnice. Pokud stav 

nemocného vyžaduje hospitalizaci, jsou další dvě možnosti : 

1/  školní  děti  a  adolescenty  se  souhlasem  rodičů  hospitalizovat  v rámci  chirurgie  a  interny  turnovské 

nemocnice (především úrazy, bolesti břicha apod.).

2/ předškolní děti budou převážně odesílány k hospitalizaci na dětské oddělení liberecké nemocnice

Pak se ale může stát, že kapacita libereckého dětského oddělení nebude stačit. Podle primáře MUDr. Marti-

na Zítky v takovém případě zajistí přijetí dítěte v jablonecké nemocnici. Dalším problémem je, že každý z lé-

kařů může mít na potřebnost hospitalizace jiný názor, nemusí být zrovna volné lůžko pro doprovod a tak 

dále. Zkrátka do konce roku se už stal minimálně jeden případ, kdy od opuštění dětské ordinace v Turnově 

uběhly 4 hodiny, než bylo dítě se čtyřicetistupňovou horečkou umístěno v nemocnici v Jablonci. Co si pak 

myslet o prohlášení mluvčího pobočky VZP v Libereckém kraji Stanislava Šetiny, že nelze změny v rozložení 

zdravotní péče v Libereckém kraji spojovat se zhoršením péče. Naopak má dojít k jejímu zkvalitnění a zefek-

tivnění v podobě lepšího odborného zázemí, přístrojového vybavení i následné péče. Výše uvedený příklad 

dává za pravdu turnovským lékařům, kteří tvrdili, že měla nejprve proběhnout odborná analýza (včetně fakto-

ru zvýšení porodnosti a dalších vlivů). Někteří řeší situaci "rozmělněním" kapacity, když místo do Liberce po-

sílají děti také do Jičína a Mladé Boleslavi. Rodič, který nemá k dispozici auto, nemá šanci.

► RYCHLOSTNÍ SILNICE R 35, ODLECHČOVACÍ KOMUNIKACE, DOPRAVA V TURNOVĚ
Blíží se rozhodnutí o trase dálnice na Jičín a Hradec Králové, která (možná) povede nám přímo pod okny, 

jak straší jedni, nebo přinese nové komerční výhody, jak si slibují druzí. Pravda je, že situace byla ještě kon-

cem roku trochu nejasná, co se týká skutečného vytýčení trasy. Přesto byly již nyní konány protestní akce 

(např. 9. srpna, jak je uvedeno v kapitole I. Průvodce rokem 2008) a na druhé straně si řada Turnováků neu-

vědomuje možný dopad na "klídek" v Turnově, o čemž svědčí anketa TvA, kde je většina občanů pro stavbu 

poblíž Turnova (578 hlasů z 1129). Hlavní diskuse jistě nastanou v roce nadcházejícím a bude zajímavé sle-

dovat měnící se zájem a názor místních lidí.

Odlehčovací komunikace - tzv. severozápadní obchvat. Další jablko sváru mezi klidem obyvatel jedné čtvrti 

(nebo její části) a povětšinou šnekovitým průjezdem přes náměstí a ulici 5. května. Jednání o tomto záměru 

se "probudilo k životu" zhruba po roce a jeho průběh je popsán opět v kapitole I. Průvodce rokem 2008. A 

nejčerstvější názory obyvatel? Zde jsou:
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Souhlasíte s tím, aby z autobusového nádraží vedla kolem atletického stadionu do Žižkovy ulice nová, od-

lehčovací komunikace?

●  Ano, souhlasím - 284 hlasů, tj. 49,82 %

●  Ne, nesouhlasím - 155 hlasů, tj. 27,19 %

●  Je mi to jedno - 59 hlasů, tj. 10,35 %

●  Požaduji jiné řešení - 72 hlasů, tj. 12,63 %

Ke všemu spolu oba problémy souvisejí a je možné hledat řešení společné. Velmi precizně o tom informuje 

článek Pavla Charouska z 5. listopadu 2008, který si dovolím uvést ve zkrácené verzi:

Doprava v centru Turnova je asi nejskloňovanějším tématem ve městě. Původně byl v návrhu vnitřní do-

pravní okruh od zábavního podniku Magic podél Stebénky ke křižovatce U Raka a odtud nahoru kolem ná-

městí ulicí 28. října, ulicí Kinského a Husovou k obvodnímu policejnímu oddělení a odtud dolů k autobusové-

mu nádraží novou odlehčovací komunikací. Od návrhu dopravního okruhu bylo před časem z mnoha důvodů 

upuštěno.

Ve hře je nyní už jen výstavba severozápadní odlehčovací komunikace centra z již dokončeného pátého ra-

mena kruhové křižovatky kolem budoucí "Hypernovy" na Koňském trhu do Palackého ulice a dál v soused-

ství autobusového nádraží a atletického stadionu na křižovatku ulic Husovy a Žižkovy. Proti tomuto záměru  

vystupuje poměrně silná a hlasitá skupina obyvatel, kteří si toto řešení nepřejí. Pro vedení města a zejména 

pro občany, kteří v této lokalitě nebydlí, je to ale jedna z mála možností, jak dopravě na přetíženém náměstí  

Českého ráje pomoci. 

Nakonec ale žádná odlehčovací komunikace být nemusí a vášně byly možná zbytečné. Proč? Nevyjde mě-

ření hodnot hluku dle nových hygienických limitů a od záměru bude upuštěno. Ostatně – z téhož důvodu ne-

bude ani zobousměrnění Markovy ulice. Přitom na dopravě „nahoru a dolů“ kolem Střelnice se shodla radni-

ce i s opozicí, proti návrhu nebyly zaznamenány vážnější výhrady. „Bohužel nové hygienické limity hluku dle 

nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, platné od 1.  

června 2006, nařizují velmi tvrdé podmínky,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Varga.  Měření  

hluku v Markově ulici provedené 30. září 2008 po dobu 24 hodin ale těmto limitům nevyhovělo, limit byl pře-

kročen o 2,1 decibelu.

A stejný problém může nastat i v případě severozápadní odlehčovací komunikace centra města. Nové mě-

ření hodnot hluku z provozu osobní a nákladní dopravy proběhne v Husově ulici do poloviny listopadu. Při  

stejném měření v roce 2005 byl zde limit 70 decibelů v denní době dodržen. Pokud budou nyní naměřeny 

hodnoty vyšší, příprava odlehčovací komunikace bude zastavena. „Potom nezbude než jen trpně přihlížet,  

jak doprava v centru neúměrně vzrůstá a sledovat pomalu projíždějící kolony aut, protože jiné řešení zatím 

nemáme,“ zdůraznil Varga.

Jednou z často diskutovaných dalších možností, jak dopravě v centru Turnova ulehčit, je odklon dopravy 

jižním obchvatem s využitím připravované severní varianty R35, která by tranzitní dopravu směrem na Hra-

dec Králové, ale i Semily odvedla mimo město. Právě v případě R35 je na stole nové, převratné řešení.  

„Podle posledních informací bylo firmou Valbek, která pro Liberecký kraj zpracovává studii trasování koridorů 
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R35, upuštěno od trasy pelešanským údolím. To byla varianta, která byla dosud uváděna jako jediná. Dnes 

už ale neplatí právě z důvodu překročení hygienických limitů. Pro obyvatele lokality za železniční zastávkou,  

Kamence a části Pelešan to bude jistě převratná informace,“ připustil Varga. 

A kudy vede nový návrh průniku R35 Turnovem? Jižním obchvatem od Nudvojovic bude čtyřpruhová komu-

nikace  přivedena  za  čističku  odpadních  vod,  pokračovat  by  měla  460  metrů  dlouhým mostem  kolem 

Maškovy zahrady až mezi čerpací stanici Kontakt a Dioptru a za supermarketem Lidl se má zahloubit do tu-

nelu pod Výšinku. Vyústění 1385 metrů dlouhého tunelu je naplánováno až za jahodárnou firmy Sempra na  

Vrchhůře. Toto na Turnov hodně krkolomné řešení má však podle Vargy daleko větší šanci na splnění hygi-

enických limitů než varianta údolím pod Pelešany. V případě, že by tato trasa byla nakonec schválena, bude 

se muset změnit přístup k dalším navazujícím projektům. Jedním z nich je třeba koupaliště v Maškově za-

hradě, jehož existence by v blízkosti rychlostní silnice byla komplikovaná.

Nová trasa R35 mezi Turnovem a Jičínem nicméně není dosud známa, ve hře jsou zatím všechny tři varian-

ty koridorů, tedy jižní kolem Mnichova Hradiště, severní Turnovem a kolem Rovenska pod Troskami a super-

severní přes Železný Brod a Semily. Zajímavé bude sledovat i postoj nového vedení Libereckého kraje, pro-

tože jak ČSSD, tak KSČM se v předvolebních prohlášeních nejvíce přibližovaly superseverní variantě." 

V každém případě se dopravní situace v centru města jeví jako neúnosná a v návaznosti na další projekty 

bude v příštím (či příštích) letech řešena.

► ZŘÍZENÍ JESLÍ V  TURNOVĚ?
V Turnově jesle fungovaly na místě dnešního Dětského centra do roku 1994, kdy byly zrušeny. V mateřských 

školách jsou děti přijímány od věku 3 let a nastal problém: současný zákon o státní sociální podpoře totiž 

umožňuje pobírání rodičovského příspěvku (mateřské) několikerým způsobem. Kdo se rozhodne příspěvek 

pobírat pouze dva roky, dostane měsíčně vyšší částku, než kdo volí  delší dobu pobírání sociální dávky. 

Stručně řečeno maminky si mohou vybrat, za jak dlouho danou částku vyberou a tedy kdy nastoupí do prá-

ce. Při současném stavu ekonomické situace rodin a nedostatku práce je nasnadě, že některé maminky z 

ekonomických důvodů musejí nebo pro udržení pracovního místa chtějí celodenní péči o malé dítě zkrátit. 

Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Kocourová k tomu uvedla:  „Kontaktovaly nás například i mladé 

maminky – manažerky, které se potřebují vrátit do práce už po roce a byly ochotné za tuto službu i zaplatit  

vyšší částku. Tyto skutečnosti nás vedly k myšlence téma vzniku jeslí opět otevřít. Je zájem skutečně ta-

kový, aby jesle vznikly, nebo jsou to spíš jednotlivé maminky, které si nakonec hlídání malých dětí zajistí in-

dividuálně? Je zde samozřejmě prostor i pro nějakou soukromou aktivitu. Jesle mohou vzniknout jako privát-

ní zařízení, město může případně pomoci s hledáním vhodných prostor. V tuto chvíli je vše otevřené a v prvé 

řadě musíme zjistit, jaký by o tuto službu byl doopravdy zájem.“  V  připravované koncepci rodinné politiky 

státu je uvedena možnost hlídání malých dětí jinou maminkou na mateřské dovolené. V tomto případě by 

pak obec dávala svolení k této činnosti a pracovnice sociálního odboru prováděly kontroly. Vrátíme se k neu-

rotizaci dětí ranním buzením a vším, co musí, nebo najdeme nějaké třetí řešení? V Turnově byly názory na 

zřízení jeslí následující (anketa je z poloviny října 2008):

● ano, ale jen jako městské zařízení - 27 hlasů, tj. 16,07%

● ano, klidně i privátní za vyšší úhradu - 50 hlasů, tj. 29,76%
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● ne, malé děti mají být doma (rodiče se mohou v péči střídat) - 65 hlasů, tj. 38,69%

● toto téma mě nezajímá - 26 hlasů, tj. 15,48%

► CÍTÍME SE BEZPEČNĚ?
Tuto otázku vyvolal případ brutálního přepadení ženy na Koňském trhu, po kterém mimo jiné vznikla i vlna 

fám o dalších násilných činech na Turnovsku. Není to příjemné, ale je to pochopitelné. Případ se stal 2. břez-

na, zhruba týden před tím došlo ke dvěma ozbrojeným přepadením provozoven (benzínové pumpy a herny). 

A měsíc před tím rovněž ozbrojená loupež na Valdštejnsku. Všechny tyto případy jsou popsány v kapitole I. 

Průvodce rokem 2008. Jakoby první čtvrtletí bylo v tomto ohledu zakleté. Množily se případy vloupání do 

bytů, domů i garáží, kapesní krádeže...

Na základě výše uvedených událostí vyšla v březnu v časopise Turnovsko v akci anketa na téma Cítíte se v 

Turnově bezpečně? Zde jsou výsledky hlasování 137 respondentů:

● ano, cítím se bezpečně - 22 hlasů ( 16 %)

● ještě ano, ale přituhuje - 58 hlasů ( 42,3 %)

● ne, necítím se bezpečně - 30 hlasů ( 21,9%)

● necítím se v Turnově bezpečně už dlouhodobě - 15 hlasů ( 11%)

● je mi toto téma lhostejné - 12 hlasů ( 8,8 %)

Výsledek ankety přesně kopíruje situaci - přituhuje. Další nebezpečí, které hrozí běžnému člověku na ulici, 

jsou dopravní nehody a stoupající bezohlednost některých účastníků provozu. Několik příkladů:

"Jedu Bezručovou ulicí směrem k hruborohozeckému zámku a najednou za mnou šedý roomster s malým 

modrým majáčkem, jako ho znám z francouzských filmů. Aha, asi jede předseda vlády nebo prezident na  

hory nebo na zámek, říkám si a dělám místo na krajnici. Jedu ale pomalu dál. Až když mě škodovka předje-

de a spolujezdec na mě zuřivě mává červenou plácačkou, tak pochopím, že celé to stíhání je kvůli mně. Stá-

lo mě to dva body a tisícovku, jel jsem prý 66 kilometrů v hodině. A připadal si jako ve filmu o gangsterech,“ 

komentuje vlastní zážitek jeden z "postižených motoristů" - TvA, 24.9.2008

" Rozmáhá se řízení pod vlivem alkoholu a drog. V sobotu 19. dubna došlo v obci Bělá na silnici ve směru  

od Chutnovky na Turnov k dopravní nehodě pod vlivem alkoholu.  Osmadvacetiletý řidič nezvládl  řízení  

motorového vozidla, vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do oplocení domu. Provedená dechová zkouš-

ka skončila pozitivním výsledkem - 2,0 promile alkoholu v krvi" - Soňa Šídová, Z policejního bloku

" Policie žádá o pomoc v souvislosti s dopravní nehodou s těžkým zraněním. Nehoda se stala v Turnově v  

Nádražní ulici počátkem února. Řidič vozidla Fiat Punto přijížděl po vedlejší silnici Studentskou ulicí s úmys-

lem odbočit vlevo. Nádražní ulicí (tedy po hlavní silnici) přijížděl řidič s motocyklem Honda s úmyslem projet  

křižovatku přímým směrem na Ohrazenice. Řidič vozidla zřejmě motocyklistu přehlédl, došlo ke srážce, při  

které řidič motocyklu utrpěl těžké zranění. Žádáme všechny svědky, kteří se v inkriminovanou dobu pohy-

bovali na místě dopravní nehody, aby se přihlásili..." - Soňa Šídová, Z policejního bloku

Nelze se divit. že jedním z prostředků ochrany obyvatel je kamerový systém, který hlídá kritická místa. Jak 

podle občanů naráží na osobní svobodu, se zeptala anketa TvA v dubnu 2008:

● je to dobře, cítím se bezpečněji - 168 hlasů, tj. 58,74%

● je to omezování osobní svobody - 67 hlasů, tj. 23,43 %

● je mi to jedno - 51 hlasů, tj. 17,83 %
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Nutno ještě dodat, že ve sledovaném roce se počet dopravních nehod po dlouhé době snížil a také ztráty na 

životech klesly : "V roce 2008 byli na území okresu usmrceni tři účastníci dopravních nehod, což je nejnižší 

od roku 1985 (dlouhodobý roční průměr činí 9 usmrcených, tedy jeden usmrcený na 90 dopravních nehod). 

V roce 2008  lidský život vyhasl "až" u každé 359. dopravní nehody. Počet zraněných byl v roce 2008 téměř 

stejný jako v předchozích dvou letech a opět patřil mezi nejnižší v historii okresu: těžce zraněno bylo 38 osob 

a lehce zraněno 191 osob (dlouhodobý roční průměr činí 55 těžce zraněných a 202 lehce zraněných)." - 

kapitola I. Průvodce rokem 2008. Doufejme, že se tento trend udrží a také trestnou činnost, hlavně násilnou 

a loupeže, se podaří umiňovat. K tomu můžeme přispět větší pozorností k sobě i k druhým a k dění kolem 

sebe. Na výkladu zákona o nutné sebeobraně se už pracuje - sláva.
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XIII.
SUBJEKTIVNÍ OHLÉDNUTÍ KRONIKÁŘE 

ZA ROKEM 2008
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Tento zápis je druhým samostatným zápisem, který jsem mohla realizovat. Snahou zůstává navázat na své  

předchůdce, pana Pavla Charouska a paní PhDr. Hanu Maierovou, kteří se kronikářské činnosti léta poctivě  

a erudovaně věnovali. 

Také v tomto roce jsem především chtěla podat co nejvíce objektivních informací a zachovat jejich přehledné  

uspořádání. Drobné změny zaznamenaly kapitoly o městském úřadě, kde jde spíš o aktuální přehled, pro-

tože úplné odborné informace najde případný zájemce jinde i po letech. Stejně jako pro Pavla Charouska je i  

pro mě stěžejní shrnující oddíl událostí v daném roce  - kapitola I. Průvodce rokem 2008. V úvodu jsem se  

snažila zachovat rámec celosvětového a republikového dění jako  kontext událostí místních. Samotnou chro-

nologii nejdůležitějších událostí jsem oprostila od podrobného kulturního přehledu, který je uveden v kapitole 

VII. Kultura a zhruba seřazen podle žánrů. Bohužel je stále problém s kapitolou o firmách -  zřejmě se ne-

chtějí pochlubit svou činností, a v uplynulém krizovém roce se snad ani nemůžeme divit. Stále je naděje, že  

se v budoucnu podaří spolupráci navázat a předat úplnější přehled o dění v této důležité oblasti.

Zároveň sportovní dění je hodně převzaté z internetových stránek, protože trend dobrovolné činnosti je bo-

hužel takový, že přibývá "papírování", bez pomoci grantů se nedá dělat skoro nic, a tak když organizátoři ne-

chtějí, aby jim unikla vlastní činnost, snaží se vynechat každou možnou stránku textu navíc. A kronika je pro  

to jako stvořená - její veřejná známost a podpora je téměř nulová. S uvedeným souvisí i další problém, který  

tíží každého, kdo chce dobrovolně něco dělat pro sebe i pro ostatní - politizace veškeré činnosti, snahy typu  

"chceš příspěvek, tak musíš (chodit klást věnce, účastnit se zasedání ZM...)". Zatím jde o malichernosti, ale 

vzpomínka na minulou dobu, kterou ještě většinou pamatujeme, by nás měla varovat. Spolu s evropským 

ekonomickým tlakem (tedy  "přes  granty")  začíná  vznikat  docela  nebezpečná  kombinace.  Uvedu  jeden  

příklad starý dva roky: když jsme žádali o grant na Dvořákův Turnov a Sychrov, byl jedním z návrhů pra-

covníků Euroregionu Nisa přejmenování na Festival česko-německé spolupráce. To by byl opravdu výsměch 

zakladatelům akce, mající kořeny v národním obrození. Jak dlouho se ještě těmto tlakům ubráníme?

Ke konci roku 2008 byla veřejně přiznána hospodářská krize. Předehra z loňského roku ve formě stávek a  

nepokojů všeho druhu včetně extrémního chování jedinců (týrání dětí, rasistické útoky) měla bohužel tra-

diční pokračování. Krize hmotná je bohužel také tradičně doprovázena jevy sociální nouze - sníženou cit-

livost k obecným problémům, posléze i bližším lidem, které signalizují výše uvedené jevy. Ne všechno je 

samozřejmě  negativní,  i  České  republice  se  podařilo  dokončit  další  stavby,  úspěšně  reprezentovat  na  

olympijských hrách, přispět na úseku vědy, kultury. Příjemným signálem je zvýšení porodnosti v republice i  

Turnově, zájem lidí o svatební obřady... V  oblasti celosvětového dění si lze hodně slibovat od nadcházející  

volby amerického prezidenta.

Město Turnov bylo pochopitelně zasaženo podzimní hospodářskou krizí  stejně jako jarní  vichřicí  Emma.  

Jinak je ale místní dění stále spíše pozitivní. V roce 2008 se podařilo dokončit další dlouhodobé stavby a 

plány. Město se může pochlubit nově opravenými ulicemi, kruhovými objezdy, inženýrskými sítěmi, které  

nejsou příliš "vidět", ale jde o investici na další léta dopředu. Podařilo se získat finanční prostředky z grantů  

na různé druhy investic i činností. Velkým počinem uplynulého roku je otevření Kulturního centra Střelnice,  

jehož fungování a význam zhodnotí teprve čas.

Jana Zajícová

kronikářka města
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001 – 002) První minuty nového roku v Turnově tradičně patří ohňostroji a setkání stovek lidí na 
náměstí Českého ráje.
003 – 006) Od 1. ledna 2009 jsou vybírány poplatky od občanů za ošetření ve zdravotnických 
zařízeních. U vchodu do Panochovy nemocnice v Turnově (název a forma obchodní společnosti s.r.o. 
platí od stejného data) se objevil automat, který po vhození mincí lidem vydává potvrzení, které potom 
dotyční předkládají v ambulancích. Lístek lze dostat také v pokladně naproti nemocniční lékárně (006).
007 – 011) Každoročně je s napětím očekáváno první narozené děťátko v regionu. První miminko roku 
2008 na Turnovsku přivedla na svět Lenka Antoňová z Vyskře 1. ledna ve 20.55 hodin (010). Malý 
Marek vážil 3,4 kg a měřil 49 centimetrů. Ve 23.30 hodin porodila Zuzana Hrnčířová - opět z Vyskře - 
syna Martina. Ten vážil 3,5 kg a měřil jako jeho budoucí kamarád ze stejné vesnice (společně na 011). 
Ve středu 2. ledna 2008 v 9.35 hodin přišel na svět první letošní občánek Turnova. Je jím Jakub 
Otmar. Protože byl ale menší, měl 1,9 kg, bude muset být v prvních dnech života v inkubátoru zdejší 
nemocnice. Mamince Janě Otmarové přišla do porodnice popřát také starostka Turnova Hana 
Maierová a jak je zvykem, první občánek města dostal jako dárek zlatý přívěšek se znamením 
Kozoroha a další dárky na něj čekají při oficiálním vítání nových občánků města (009).
012 – 017) Občanské sdružení Náruč slavilo ve středu 9. ledna v prostorách Žluté ponorky ve Skálově 
ulici své osmé narozeniny. Sdružení vyplňuje především nabídku pro maminky na mateřské 
dovolené...
018 – 023) Snímky z prvního dne tradičních zápisů dětí do prvních tříd základních škol. Konalo se 
v úterý 15. ledna. Největší zájem byl o ZŠ v ulici 28. října, kde se rodiče dětí museli dokonce zapisovat 
do pořadníku (první maminka tu byla od 02 hodin po půlnoci!). Snímky č. 018 – 020 jsou z této školy, 
foto 021 je ze ZŠ ve Skálově ulici, resp. z odloučené budovy v Prouskově ulici u nádraží, snímek 022 
ze ZŠ v Mašově a poslední obrázek je ze zápisu v ZŠ v Žižkově ulici.
024 – 034) Ilustrační snímky z lednové zimy 2008. Bohužel i pro ni platí, že stejně jako v té předchozí 
bylo povážlivě málo sněhu. Sjezdovka ve Struhách nicméně víc než polovinu ledna jezdila. Víc už to 
do jara sotva půjde. Umělé zasněžování vše nezvládne, navíc i v lednu byly přes den teploty většinou 
na nulou. Naštěstí je ve městě ještě kluziště s umělým ledem u haly TSC u nádraží. Zejména o 
víkendech je tu plno, přes týden se tu koná výuka tělesné výchovy všech zdejších základních škol.
035 – 040) V sobotu 19. ledna se v konferenčním sále Hotelu Karel IV. uskutečnila výroční členská 
schůze Spolku rodáků a přátel Turnova. Sál byl zaplněn přesně v souladu s kapacitou, tedy asi 120 
příchozími. Na členskou schůzi tedy zastoupení víc než reprezentativní. Počet členů spolku byl na 
konci roku 2007 úctyhodných 394. Na snímcích 035 a 036 jsou dvě dámy, kterým předseda spolku 
Otakar Grund osobně poděkoval za odvedenou práci – Milena Šolcová a Antonie Kuchařová. 
Přítomen byl i senátor Jermář (037) a starostka města Hana Maierová (038).
041 – 046) Pasování prvňáčků do čtenářského řádu patří k již tradičním akcím turnovské knihovny. 
Akce se uskutečnila na všech základních školách, snímky z pasování jsou ze ZŠ v Žižkově ulici. 
Pasován byl dokonce i ředitel školy Ivo Filip (043).
047 – 048) V lednu byly na mnoha místech ve městě opraveny ukazatele směru na významná místa. 
Směrovky poničili většinou vandalové.
049 – 052) Alespoň trocha zimy. Hruboskalské skalní město a nové informační panely instalované na 
různých místech v nedávné době...



Únor 2008
_________________________________________________________________

053 – 058) Sobota 9. února: Masopust na Dlaskově statku.
059 – 064) Karneval dvojčat ve Žluté ponorce se uskutečnil v úterý 12. února. Snímky se dostaly 
dokonce do celostátních médií, přítomni byli fotoreportéři MFDnes a ČTK (62).
063 – 064) V sídlišti u nádražní proběhla předem připravená probírka starých a nemocných stromů. 
Pokáceny byly také ty, které byly vysazeny bez rozmyslu a stínily do domů.
065 – 070) Pocta sochaři Jiřímu Korcovi, turnovskému rodáku a absolventu zdejší šperkařské školy. 
Ve čtvrtek 21. února proběhl v muzeu křest jeho knihy, přítomna byla i manželka zesnulého umělce 
(na snímku č. 65 s malířem Janem Solovjevem).
071 – 074) Na konci února bylo v Turnově instalováno prvních deset kontejnerů na starý textil.
075 – 076) Studie propojení parku u letního kina s náměstím. Zastupitelé na konci února rozhodli o 
dalším pokračováním projektových prací a podáním žádosti na rekonstrukci parku do jednoho z fondů 
EU. Park má být oplocen.
077 – 080) Snímky představují divadelní představení v rámci přehlídky Modrý kocour 2008.
081 – 082) Od čtvrtka 14. do neděle 17. února se Turnovsko prezentovalo v rámci expozice 
Libereckého kraje na prestižním veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha 2008.
083 – 088) Sportovec Turnova 2008. Slavnostní vyhlášení proběhlo v sále SUPŠ ve Skálově ulici 
v úterý 26. února. Vítězem v kategorii akcí se stal Memoriál Ludvíka Daňka (prezident AC Turnov 
Pavel Šilhán na snímku č. 85 vlevo), sportovcem Turnova se stal český reprezentant v kickboxu Petr 
Kazda. Ten také bude mít na rok ve své úschově korunu pro nejlepšího sportovce...
089 – 094) Ve čtvrtek 28. února v galerii muzea proběhla vernisáž významné, již zesnulé, české 
keramičky Evy Tesařové. Její práce zaslouží opravdovou pozornost, v galerii jsou vystaveny do 
začátku dubna.
095 – 100) Ilustrační snímky dokumentují postup prací na obnově synagogy v Krajířově ulici.
101 – 106) Oceněné fotografie i fotografie z předání cen a z vernisáže mezinárodní fotografické 
výstavy Zemský ráj, kterou pořádá turnovský fotoklub Safír.
107 – 108) Městská policie má nový vůz – Renault Scénic.

Březen 2008
___________________________________________________________________

109 – 110) Obchodní akademie a hotelová škola hostila 4. – 5. března vzdělávací seminář českých a 
německých studentů. Semináře se zúčastnilo 13 německých a 14 českých žáků.
111 – 114) Pohřeb hrdiny. Čestmír Šikola, člen paravýsadku Clay za II. světové války, zemřel. 
Poslední rozloučení se všemi vojenskými poctami proběhlo v turnovské smuteční síni v pátek 7. 
března.
115 – 116) První utkání jarní části divoze hráli fotbalisté FK Pěnčín-Turnov v neděli 9. března. Prohráli 
s Chrudimí 1:2. Na první jarní zápas přišlo 350 diváků.
117 – 120) V neděli 9. března se v sále SUPŠ ve Skálově ulici konal maškarní ples Žluté ponorky.
121) S jarem přichází i jarní úklid ulic. Snímek je z Výšinky.
123 – 126) O víkendu 1. a 2. března se nad Českou republikou přehnala vichřice Emma. Největší 
škody na Turnovsku byly zaznamenány v parku na Šetřilovsku, kde padlo 108 stromů. Další stromy 
padly i v parku zámku Hrubý Rohozec.
127) V Turnově na radnici opět 10. března visela vlajka Tibetu, jako výraz protestu proti okupaci této 
země.
129 – 130) V sobotu 15. března vybírali turnovští skauti příspěvky do celostátní sbírky Pomozte 
dětem.
131 – 132) V pondělí 17. března se na radnici konalo setkání ke Dni učitelů. Starostka poděkovala 



z každé školy jednomu konkrétnímu učiteli - Jaroslavě Krbečkové ze ZŠ v ulici 28. října, Vladimíře 
Martínkové ze ZŠ ve Skálově ulici, Zdeňce Chmelíkové ze ZŠ v Žižkově ulici a Jarmile Haniskové ze 
Základní umělecké školy. Na setkání byli přítomni i ředitelé těchto škol.
133 – 136) Obrázky jsou z březnové loutkářské přehlídky Turnovský drahokam. Celkovými vítězi byl 
domácí soubor Pampalin (136).
137 – 140) Velikonoce na Dlaskově statku, sobota 22. března.
141 – 142) Mužstvo turnovských futsalistů FC Dalmach slavilo úspěch v sobotu 22. března. Po 
dobrém výkonu porazili SELP Mladá Boleslav 3:1. Svoji divizi A vyhráli přesvědčivě o pět bodů. 
Postoupili do 2. ligy.
143 – 148) Noc s Andersenem 2008.
149 – 152) Turnovská Mateřinka 2008.
153 – 156) Přepeřští ochotníci nastudovali pro letošní sezonu divadelní představení Strakonický 
dudák. Premiéra byla v Přepeřích v sobotu 22. března, představení se hrálo na Valdštejně, v sále ZUŠ 
na náměstí aj.
157 – 158) Porotní sál jičínského zámku byl ve čtvrtek 13. března svědkem valné hromady Sdružení 
Český ráj.
159 – 162) Zima 2007 – 2008 byla mimořádně mírná, sníh prakticky nebyl. Proto hodně překvapila 
vydatná sněhová nadílka na Velikonoce. Snímky jsou z 20. března z kempu v Sedmihorkách, kam už 
najeli hosté s karavany...

Duben 2008
___________________________________________________________________

163 – 164) Městská nemocnice Turnov je už doopravdy jen Panochova. Cedule u hlavního vchodu 
byla vyměněna v úterý 1. dubna.
165 – 174) Na 180 dětí amerických vojáků ze základen NATO v Evropě v týdnu od 5. do 12. dubna 
pobývalo v Turnově. Tzv. Service Projekt 2008 zajišťoval Sbor Jednoty bratrské v Turnově a občanské 
sdružení Nová naděje. Vyvrcholením týdenního pobytu v Českém ráji byla akce s názvem „Bouda na 
ulici aneb Jak Titanic ztroskotal v Turnově“ v pátek 11. dubna. Ulice 28. října patřila dětem...
175 – 180) V Muzeu Českého ráje byla výstava hendikepovaných umělců s názvem „Ne ruka, ale 
duše maluje“. Vernisáž byla v sobotu 12. dubna.
181 – 183) Filozof Erazim Kohák spolu se senátorem Jermářem besedoval v muzeu ve čtvrtek 10. 
dubna.
184 – 186) Snímky představují dokončenou rekonstrukci křižovatku u zámku Hrubý Rohozec.
187 – 192) Festival folklorních souborů se konal na Dlaskově statku v sobotu 19. dubna.
193 – 196) V pátek 18. dubna uspořádal Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov ve spolupráci s 
Odborem cestovního ruchu u příležitosti „Mezinárodního dne památek a historických sídel“ den 
otevřených dveří v největším zdejším kostele Narození Panny Marie a na radnici.
197 – 198) Kastelán na Valdštejně Ladislav Koucký staví přes zimu modely hradů a zámků Českého 
ráje. Na jaře představil například Hrubou Skálu...
199 – 200) Politolog Jan Kubáček, který zářil v přímém přenosu v únorové volbě prezidenta republiky, 
besedoval se studenty své střední školy, turnovského gymnázia (pátek 18. dubna).
201 – 204) Tým turnovských florbalistů spěl svými výkony celou sezonu k historickému úspěchu, 
postupu do druhé ligy. Bohužel tato meta je výzvou i pro další ročník soutěže...
205 – 208) Zdeněk Mrkáček ze Správy CHKO Český ráj představil v Galerii Granát na náměstí kolekci 
snímků živé přírody (vernisáž byla v pátek 4. dubna).
209 – 210) Symbolický šek ve výši 60 600 Kč převzala v pondělí 21. dubna z ředitele Nadace 
EURONISA rukou Aleše Rozkovce ředitelka turnovského Dětského centra Marie Macháčková. Částka 
byla vybraná v rámci 5. ročníku veřejné sbírky Pozvedněte slabé.
211 – 214) K neuvěřitelně kuriózní příhodě došlo v úterý 29. dubna před osmou hodinou ranní. Řidička 
Škody Fabia chtěla zaparkovat na vyhrazeném parkovišti pro zaměstnance v zadní části Komerční 
banky v turnovské Palackého ulici. Parkoviště je ohraničeno pouze nízkým obrubníkem, za ním je jen 
pár metrů zeleně a náhon Jizery. Při parkování řidička zazmatkovala a patrně místo brzdy šlápla na 
plyn. Auto tak skončilo v chladném náhonu. Podle zasahujících hasičů měla dotyčná obrovské štěstí, 
že se při pádu do náhonu nepřeklopilo na střechu. Takhle dopadlo do vody na všechna čtyři kola, ženě 
se podařilo otevřít dveře a vyplavat ven...



215 – 216) Snímky sice nejsou z Turnova, přesto jsou ale pro region zásadní, neboť jde o začátek 
postupného napouštění Rokytnického rybníka po rekonstrukci. Turistická sezona, resp. nejkrásnější 
pohledy na Trosky, je zachráněna...
217 – 222) Pochodem z Rovenska pod Troskami do Šťastné země v Radvánovicích byla zahájena 
symbolicky letošní turistická sezona. Zúčastnilo se na pět tisíc lidí, akci pořádalo Město Turnov a 
Sdružení Český ráj.

Květen 2008
___________________________________________________________________

223 – 224) V Muzeu Českého ráje se v rámci výstavy „Ne ruka? Ale duše maluje“, konaly výtvarné 
dílny pro děti, které zkoušely malovat nohama, jako hendikepovaní umělci.
225 – 228) Nultý ročník multižánrového festivalu Hexes without hedges se konal v sobotu 3. května v 
mašovské sokolovně. Akce volně navazovala na pálení čarodějnic, byla zde výstava výtvarných prací 
dětí mašovské školy a kroužku Žluté ponorky. V minipřehlídce místních rockových kapel vystoupili mj. 
Swordkeeper (228) a pořadatelský Turon (227).
229 – 231) Symbolické položení věnců k pomníku padlých se za účasti nejvyšších představitelů města 
uskutečnilo v rámci výročí II. světové války ve středu 7. května.
232 – 234) Výstavu k připomenutí letošního jubilejního roku české státnosti uspořádali ve Střední 
umělecko průmyslové škole. Na Pražském hradě probíhala výstava korunovačních klenotů, není 
tajemstvím, že jejich věrná replika vznikla v dílnách SUPŠ v letech 1965 – 1967. Tuto významnou 
práci připomněla výstava dobových fotografií.
235 – 240) Jedno z témat letošního roku – schvalovací řízení změny územního plánu a příprava 
stavby odlehčovací komunikace z autobusového nádraží do Žižkovy ulice. Téma, které budí vášně. 
Snímky jsou z veřejného projednání v úterý 6. května v sále SUPŠ ve Skálově ulici.
241 – 244) Snímky jsou z tradičního jarního setkání majitelů vozů Fiat, které se konalo v sobotu 17. 
května. V rámci srazu se uskutečnilo na autobusovém nádraží i předvádění techniky integrovaného 
záchranného systému.
245 – 246) Stejně jako majitelé fiátků, měli své setkání také ctitelé značky Trabant (konalo se 10. 
května).
247 – 248) Ilustrační snímky jsou z První turnovské chráněné dílny, která vznikla v objektu 
v sousedství firmy Crytur u autobusového nádraží.
249 – 252) Malé cvičení složek záchranného systému, spojené s evakuací dětí ze ZŠ ve Skálově ulici 
proběhlo v pondělí 12. května.
253 – 256) Každým rokem se rozrůstá setkání majitelů historických motocyklů čs. výroby. Snímky jsou 
z jarního setkání na parkovišti u Dlaskova statku a spanilé jízdy okolím (konalo se v sobotu 10. 
května).
257 – 258) Doprovodný festival hendikepovaných u příležitosti výstavy „Ne ruka, ale duše maluje“, 
uspořádali v Muzeu Českého ráje v sobotu 17. května.
259 – 266) Snímky jsou z oslav 100. výročí ZŠ ve Skálově ulici. Na snímku 261 je v popředí ředitel 
školy Roman Mareš.
267 – 274) Memoriál Ludvíka Daňka začal již dopoledne soutěžemi dětí z turnovských škol, odpoledne 
se představili nejlepší evropští sportovci. V olympijském roce byla soutěž diskařů nejkvalitnější 
v historii memoriálů. Už ve druhém kole Estonec Gerd Kanter (273) atakoval magickou hranici 70 
metrů, když hodil 69,62 m. V tu chvíli to byl rekord turnovského mítinku. Jenže v posledním šestém 
kole se tento hod podařilo překonat litevskému diskaři Virgiliusovi Aleknovi (271). Dvojnásobný 
olympijský vítěz poslal disk do vzdálenosti 71,25 metru, čímž překonal svůj vlastní rekord mítinku. 
Takhle daleko v České republice ještě nikdo nikdy na žádném sportovním klání nehodil, navíc se jedná 
o letošní druhý nejdelší hod na světě! 
275 – 276) Tradiční jarní týden rodiny uspořádalo ve dnech 12. – 16. května občanské sdružení 
Náruč. Většina akcí se konala ve Žluté ponorce v Husově ulici a v blízkém parku.
277 – 280) Snímky jsou z obhajob maturitních prací studentů oboru uměleckého kovářství turnovské 
SUPŠ.
281 – 292) Staročeské trhy 2008 byly o víkendu 31. května a 1. června. Přítomna byla mj. delegace 
z jednoho francouzského města, které by mělo zájem o případné partnerství (283), v sobotu byla 
v rámci trhů Sdružením Český ráj předávána osvědčení o udělení prestižní značky Produkt Český ráj 
regionálním výrobcům originálního zboží (291 a 292).
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293 – 298) Díky aktivitě žáků a studentů Waldorfské základní školy a lycea v Semilech a učitelky a 
výtvarnice Ivety Sadecké vzniká pod Hlavaticí Duchovní brána do Českého ráje.
299 – 304) V sobotu 14. června se na Dlaskově statku uskutečnilo řezbářské setkání. V rámci 
Řezbářské soboty se hrálo divadlo (Čmukaři č. 299) a muzika (Modrotisk č. 304), příchozí mohli 
sledovat výtvarníky při práci, byly tu i tvůrčí dílny.
305 – 310) Snímky jsou ze zahájení na náměstí a interpretačních dílen v budově ZUŠ letošního 
ročníku Dvořákova Turnova a Sychrova.
311 – 318) Snímky ze zahájení výstavy o historii porodnictví, na které navazovala Muzejní noc, ve 
které se žáci ZŠ ve Skálově ulici proměnili v průvodce muzejními expozicemi.
319 – 322) Pivovar Rohozec v sobotu 14. června uspořádal pro své příznivce pivní slavnosti.
323 – 324) Senátor Jaromír Jermář a poslanec Pavel Ploc jeli v neděli 15. června po trase možné 
rychlostní silnice R35 a diskutovali s občany (snímek 324 je z Doubravice).
325 – 330) Nové vodorovné značení na Havlíčkově náměstí umožnilo zaparkovat více vozidlům, nově 
se za parkování platí v ulici 28. října (326 a 327), radnice má přichystán projekt úpravy Tázlerovy ulice 
(stávající stav je na snímcích 328 a 329), samovolnou úpravu parkování ve Skálově ulici provedli 
samotní řidiči, když začali parkovat kolmo k chodníkům.
331 – 334) V sobotu 21. června se Na Lukách před sídlem profesionálních hasičů uskutečnil den 
integrovaného záchranného systému spojený s různými ukázkami činnosti.
335 – 336) Začala rekonstrukce ZŠ v ulici 28. října, spočívající ve výměně oken a zateplení budovy.
337 – 342) Galerie Granát na náměstí: vše připraveno pro nadcházející turistickou sezonu (praktické 
předváděcí akce, výstava šperků...)
343 – 344) Jednou z prázdninových aktivit je splutí Jizery z Malé Skály do Dolánek.
345 – 348) Za humny. Zpráva letošního léta. Po dlouhé době, co byl areál zámku Hrubá Skála pro 
neubytované jen obtížně a sporadicky přístupný, se letos jeho brány otevřely. Do prázdnin o 
víkendech a v průběhu prázdnin každý den se tu koná akce s názvem „Poznej středověk“.
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349 – 351) Připravuje se projekt rekonstrukce Tázlerovy ulice, která nyní trpí neúnosným dopravním 
(je tu sídlo polikliniky). Snímky zachycují stav v létě 2008.
352 – 354) Obrázky jsou z Valdštejna, kde přes léto probíhala výstava dětských výtvarných prací.
355 – 360) Česká televize natáčela při prázdninových jízdách turnovské parní lokomotivy řady 310 
dokumentární film. Odvysílán byl v cyklu „Hledači času“ na podzim.
361 – 366) Modely hradů a zámků Českého ráje z dílny kastelána na Valdštejně Ladislava Kouckého. 
367 – 372) Šperkař Jiří Urban ve své dílně ve firmě RSG vytváří unikátní dílo, kopii říšské koruny, 
která vzniká na objednávku Středočeského kraje a bude umístěna v Kapli svatého kříže na Karlštejně.
373 – 378) Snímky jsou ze zahájení a z doprovodné výstavy jubilejního dvacátého ročníku 
mezinárodního šperkařského sympozia.
379 – 390) Unikátní snímky z firmy RSG, kde v červenci pracovali v rámci sympozia šperkaři z celého 
světa.
391 – 396) Účastníci jubilejního sympozia na společné fotografii a některé z jejich prací.
397 – 408) Vždy první prázdninový víkend v Turnově na náměstí Českého ráje probíhá tradiční akce 
„Kámen a šperk“ s ukázkami práce kamenářů, brusičů a dalších výtvarníků. Tentokrát se zahájení 
zúčastnil i frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna, byla tu i početná delegace z německého 
partnerského města Idar-Oberstein.
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409 – 414) Každé léto stejné téma: koupání v Turnově. Snímky shrnují celou problematiku bývalého 
koupaliště v Dolánkách, první snímek je od jezu ze 70. let minulého století, další zachycují 
zdevastovaný areál v polovině 90. let až po zavážení bazénů a bourání všech staveb. Na snímku 413 
z roku 1996 je vpravo tehdejší místostarosta Hejduk, který likvidaci koupaliště prosadil s příslibem 
stavby sportoviště v Maškově zahradě, vlevo zastupitel Cuchý, který chtěl koupaliště opravit.
415 – 418) Obrázky jsou z jedné z největších hudebních akcí v České republice, Benátské noci v Malé 
Skále.
419 – 426) Letos se poprvé v prostoru Dolánek konala Folková noc, která dříve bývala na Frýdštejně. 
Folkovou i benátskou noc pořádá jeden pořadatel, agentura Šimmi.
427 – 428) Sdružení Český ráj se dostalo té cti, že pro jeho potřeby pronajala automobilka Škoda-auto 
osobní vůz k volnému využití. V Mladé Boleslavi auto přebíral předseda sdružení Aleš Hozdecký.
431 – 432) Občanské sdružení Náruč uspořádalo pro návštěvníky Valdštejna týden plný her.
433 – 434) Turnovští fotbalisté (v bílém) na jaře postoupili do divizní soutěže. Snímky jsou z prvního 
srpnového utkání.
435 – 436) Hasiči měli na Jizeře cvičení: pomocí norných stěn se snažili zabránit „úniku“ ropných 
látek.
437) Oblíbená lávka v Dolánkách na jez nebyla v sezoně k dispozici. Město chce postavit lávku novou, 
chybí ale peníze…
438) Před Střelnicí byly v srpnu dokončovány terénní úpravy okolí.
439 – 444) V sobotu 2. srpna se uskutečnila historicky první svatba na Dlaskově statku. Oddávající 
Josef Kunetka tu oddal členy folklorního souboru Jizera z Liberce.
445 – 450) Odbor cestovního ruchu turnovské radnice o prázdninách pro návštěvníky pořádá 
prohlídku zdejších kostelů a v galerii Granát ukázky umělecké výroby.
451 – 454) Sdružení Český ráj letními jízdami kolem Jizery upozornilo na pokračování projektu 
cyklostezky kolem celého toku řeky (na snímku č. 453 je předseda sdružení A. Hozdecký.
455 – 456) Snímky ze srpnových jízd parního vlaku Českým rájem.
457 – 460) Ve čtvrtek 28. srpna v atriu muzea křtila nové CD turnovská kapela Pranic.
461 – 462) Práce na rekonstrukci ZŠ v ulici 28. října spěly ke konci…
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463 – 465) Snímky jsou ze zahájení nového školního roku v ZŠ ve Skálově ulici, resp. v odloučené 
budově prvního stupně v Alešově ulici.
466 – 468) V sobotu 13. září byly slavnostně otevřeny nové prostory občanského sdružení Náruč 
v sokolovně ve Skálově ulici.
469 – 472) Fotbalový svátek se v Turnově uskutečnil ve čtvrtek 4. září, kdy místní fotbalisté postoupili 
do druhého kola domácího poháru, ve kterém hostili prvoligový Slovan Liberec. Slovan v Turnově 
vyhrál 3:1.
473 – 474) Snímky představují druholigové družstvo žen TJ Turnov.
475 – 480) Fotografie z mezinárodních závodů na kolečkových bruslích, které se jely v Palachově 
ulici.
481 – 482) Gymplfest v sobotu 6. září v atriu muzea odstartoval sté oslavy Gymnázia Turnov.
483 – 486) Tanečníci z Afriky vystoupili ve středu 10. září v turnovském divadle. Odpoledne proběhla 
ukázka na náměstí.



487 – 492) Turnovské muzeum bylo pořadatelem mezinárodního setkání řídící skupiny evropských 
geoparků UNESCO. Na snímku 490 jsou všichni účastníci, na fotu 489 je ředitel Geoparku Český ráj 
Tomáš Řídkošil a náměstek hejtmana Vít Příkaský.
493 – 496) Den skřítků v duchovní Bráně Českého ráje.
497 – 498) Na konci měsíce se v ulicích Turnova objevily nové pevné radary. Snímky jsou 
z Bezručovy ulice, další radar byl umístěn na silniční průtah městem.
499 – 504) V září se koná tradiční Týden bez aut, pořádaný odborem životního prostředí radnice. Část 
akcí se soustředí na náměstí.
505 – 510) Řezbářské sympozium a loutkářská pouť byly na Dlaskově statku v soboru 27. září.
511 – 516) Slavnostní zpřístupnění duchovní Brány Českého ráje pod rozhlednou Hlavatice v sobotu 
27. září.
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517 – 520) Turnovští basketbalisté mají velkou posilu: Po ukončení hráčské kariéry za svůj mateřský 
klub opět hraje Dominik Feštr (9), který před tím dlouhé roky hájil barvy ligového Ústí nad Labem.
521 – 522) V říjnu začala rekonstrukce bazénu na Výšince. Snímky jsou těsně před zahájením 
a dokumentují bývalý stav plavecké učebny.
523 – 528) 120. let turistiky v Turnově. Velká výstava se konala v turnovském muzeu, na zahájení 
v neděli 19. října přijel i předseda republikového KČT, bývalý polistopadový ministr Jan Stráský (na 
fotu č. 523 ve světlém saku).
529 – 534) U příležitosti pětiletí existence smuteční síně se konaly dny otevřených dveří 17. a 18. 
října.
535 – 546) Krajské volby 2008. první snímky dokumentují předvolební kampaň, další jsou 
z předvolebního setkání lídrů stran v turnovském muzeu 14. října. Foto č. 539 – vpravo lídr ČSSD 
Stanislav Eichler, který se po vítězství této strany ve volbách stal hejtmanem, uprostřed lídr US+SOS 
Lydie Vajnerová (stala se vicehejtmankou) a vlevo lídr ODS Radim Zika (ODS skončila v opozici). Na 
snímku 540 jsou představitelé KDU-ČSL – vlevo lídr MUDr. Vraný, uprostřed turnovský zástupce 
Tomáš Tomsa. Foto 541 – uprostřed lídr „Starostů pro Liberecký kraj“ Martin Půta, vlevo Jan Korytář 
ze Strany zelených, na snímku č. 543 je lídr strany pro sport a zdraví, bývalá běžkyně na lyžích 
Zuzana Kocumová, na fotu 546 lídr KSČM Miroslav Titta.
547 – 548) Snímky z 35. ročníku silničního běhu Hruštice 2008.
549 – 552) Děti ze ZŠ ve Skálově ulici, resp. ze třetí třídy v odloučené budově v Alešově ulici u 
nádraží, u příležitosti 28. října vytvořily komponovaný program pro své spolužáky.
553 – 564) Snímky dokumentují stavební vývoj kulturního domu Střelnice od bourání staré budovy na 
jaře 2002, po podzim 2008.
565 – 572) Snímky ze slavnostního zahájení provozu nové Střelnice.
573 – 577) Jedním z prvních větších programů na Střelnici byl Festival přátelství dětí z Turnova 
a polského Jaworu pod patronací taneční školy ILMA.
578 – 582) Snímky ze slavnostního setkání u příležitosti státního svátku 28. října. Cenu obce za rok 
2008 získala První turnovská chráněná dílna (č. 578).
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583 – 594) Snímky zachycují stav synagogy v Krajířově ulici po rekonstrukci. Na snímku č. 594 je 
Terezie Dubinová, která má provoz synagogy na starosti.
595 – 600) Fotografie ze slavnostního zahájení provozu synagogy ve čtvrtek 20. listopadu. Přítomen 
byl i norský velvyslanec, kterého provázela starostka Hana Maierová (596). Většinu peněz na 



rekonstrukci byla poskytnuta právě z tzv. Norských fondů.
601 – 612) Století turnovského gymnázia bylo slaveno v sobotu 8. listopadu na půdě školy, ale i 
slavnostním setkáním v KC Střelnice. Výročí se zúčastnila tisícovka bývalých studentů i učitelů.
613 – 614) Fasáda ZŠ v ulici 28. října dokončena. S průběhem rekonstrukce školy se přijel seznámit i 
poslanec parlamentu Zdeněk Mach (na snímku 613 vlevo), s výsledky prací jeho a místostarostu 
Aleše Hozdeckého seznámil ředitel školy Jaromír Frič (vpravo).
617) Pravidelné podzimní fórum cestovního ruchu uspořádalo Sdružení Český ráj tentokrát 
v turnovském hotelu Karel IV.
618) Foto z historicky prvního zasedání zastupitelů města v nové Střelnici, které se konalo ve čtvrtek 
27. listopadu v malém sále.
619 – 624) Zastupitelé města na svém listopadovém jednání odsouhlasili prodej městských domů. Na 
prodej je tzv. bývalá květinka v Hluboké ulici (619), prodej domu s prodejnou knihy odsouhlasen nebyl 
(620), dalšími domy na prodej jsou čp. 27 v ulici 5. května nad infocentrem (621) a rohový dům na 
Havlíčkově náměstí (622). Na prodej jsou také dva bytové domy v Nádražní ulici.
625 – 626) Ve výstavních prostorách ZUŠ na náměstí před Vánoci vystavoval malíř Václav Žatečka. 
Vernisáž uváděl Pavel Šilhán, konala se 10. ledna.
627 – 630) Snímky dokumentují podzimní stav prací na rekonstrukci jezu u Juty a sklopný vakový jez.
631 – 636) V pátek 28. listopad měla v divadle premiéru nová hra turnovského souboru Nakafráno, 
která se jmenuje Božský řízek.
637 – 640) Století obchodního školství v Turnově si připomněla zdejší Obchodní akademie a hotelová 
škola v sobotu 15. listopadu.
641 – 642) Místní chovatelé uspořádali v sobotu 29. listopadu ve svém areálu u železniční zastávky 
pravidelnou podzimní výstavu domácího zvířectva. 
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643 – 648) Velkou výstavu k nedožitým osmdesátinám etnografa J. V. Scheybala uspořádalo 
turnovské muzeum. Vernisáž byla v pátek 5. prosince.
649 – 654) Snímky jsou z předvánoční výtvarné dílny v muzeu a poté z vánoční Mikulášské nadílky 
tamtéž, která se konala v sobotu 6. prosince.
655 – 660) Vánoční výstava v muzeu.
661 – 662) V sobotu 13. prosince na turnovské radnici hostili vzácnou návštěvu. Starostové dvou 
francouzských měst - Andelot-Blancheville a Joinville přijeli dojednat podmínky budoucího partnerství 
s Turnovem.
663 – 672) Fotografie dokumentují Vánoční trhy 2008 v Turnově, které se uskutečnily od 12. do 14. 
prosince. O větší část programu se postaraly děti turnovských škol, představení na chůdách předvedli 
členové budějovického divadla Kvelb…
673 – 676) letos poprvé vyrazil na Mikuláše parní vlak napříč Českým rájem. Ve vlaku jeli také andělé, 
čerti i Mikuláš.
677 – 678) Již pátou sezonu se v Turnově bruslí na umělém ledu u haly TSC u nádraží.
679 – 684) Tradiční je už také vánoční výstava na Dlaskově statku, kam lidé míří i v období mezi 
vánočními svátky.
685 – 690) Keltská slavnost zimní rovnodennosti, ale i tradiční vánoční zpívání u jesliček, to byla 
poslední letošní akce v místě duchovní Brány Českého ráje pod rozhlednou Hlavatice, která se konala 
v neděli 21. prosince.
691 – 694) Betlémské světlo rozdávali skauti na náměstí večer 23. prosince.
695 – 700) Poslední akcí v Turnově je každoročně Silvestrovský běh sídlištěm, který se poslední den 
roku 2008 běžel již po 35.
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